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Introduction/Background: Motivation theories are usually focusing on the leader and how 

to make the individual motivated to act upon the leader’s goal. In a non-profit organization 

the leadership may be somewhat vague and not always of importance. Instead the voluntary 

individuals, or volunteers, within the non-profit organization are essential and its core. This 

paper focus on the motivation of the person who is voluntarily committed based on theories of 

volunteering and motivation from the perspective of the individual. 

Purpose: The purpose of the paper is to examine how volunteers within Friskis&Svettis view 

their voluntary commitment, their role in the organization and what motivates them to 

continue their commitment. The analyze will then deduce what type of motivation and what 

motivational factors that influence their commitment and why. 

Method: In this paper three interviews were conducted, one with a staff member and two 

focus group interviews with the volunteers within Friskis&Svettis. The interviews are 

qualitative and the questions are divided into themes based on the theories included in the 

theoretical framework. In one of the group interviews the respondents has been involved 

within Friskis&Svettis for about a year and in the other group the respondents has been 

involved for over 20 years. The third interview was conducted with a staff member who used 

to be a volunteer. Using content analysis different themes were developed and with these 

themes the purpose of the paper has been answered in terms of a conclusion. 

Conclusion: There are two different types of volunteers within Friskis&Svettis, one driven by 

a genuine interest in training and one volunteering for various other reasons. The first one 

feels intrinsic motivation towards their voluntary commitment while the other one is driven by 

different forms of extrinsic motivation. These two types are also motivated by different 

factors. The two primary factors that motivate the volunteers are career opportunities and the 

social factor. The largest part of the motivation comes from the volunteers themselves. They 

are motivated by each other and the by members of the organization and not necessarily by a 

leader. 
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Inledning/Bakgrund: Motivationsteorier fokuserar gärna på ledaren och hur denne ska få 

individen att motiveras till att handla utefter dennes mål. I en ideell verksamhet är det inte 

alltid särskilt tydligt vem som är ledare och inte heller särskilt viktigt. Istället är det den ideellt 

engagerade individen inom verksamheten som är fundamental. Med utgångspunkt i teorier om 

volontärskap och motivation ur individperspektiv fokuserar uppsatsen på motivationen hos 

den som är ideellt engagerad. 

Syfte: Uppsatsen har till syfte att granska hur funktionärer inom Friskis&Svettis ser på sitt 

ideella engagemang, sin roll i verksamheten och vad som driver de att fortsätta med sitt 

engagemang. En analys ska sedan härleda vilken typ av motivation och vilka motiverande 

faktorer som påverkar funktionärens ideella engagemang och vad det beror på.  

Metod: I denna uppsats har en intervju med en anställd och två fokusgruppintervjuer med 

ideellt engagerade funktionärer på Friskis&Svettis genomförts. Intervjuerna är av kvalitativ 

form och frågorna är indelade i teman utifrån den teori som framtagits till uppsatsens 

referensram. Det är två gruppintervjuer där respondenterna i den ena har varit involverade 

ideellt på Friskis&Svettis i drygt ett år och i den andra har de varit involverade i över 20 år. I 

den enskilda intervjun är respondenten en anställd som tidigare har varit ideell på 

Friskis&Svettis. Med hjälp av en innehållsanalys har olika teman framtagits. Med dessa 

teman har syftet besvarats i form av en slutsats.  

Slutsats: Två olika typer av ideellt engagerade finns inom Friskis&Svettis, den som drivs av 

ett genuint intresse för träning och den som är ideellt engagerad av diverse andra anledningar. 

Den förstnämnda känner inre motivation gentemot sitt ideella engagemang, medan den andra 

typen drivs av olika former av yttre motivation. Dessa två typer motiveras även av olika 

faktorer. De två främsta faktorerna som motiverar de ideella är karriärmöjligheter och den 

sociala faktorn. Den största delen av motivationen står funktionärerna själva för. De blir 

motiverade av varandra och av medlemmar och inte nödvändigtvis av någon typ av ledare.  
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1. Inledning 
 

Motivation is the art of getting people to do what you want them to do, because 

they want to do it - Dwight D. Eisenhower 

 

Så beskrev Dwight D. Eisenhower, tidigare amerikansk president och general, motivation. Ett 

insiktsfullt konstaterande vad gäller ledarskap och motivation kan tyckas. Motivera istället för 

att tvinga. Men det är också just det, ett perspektiv, utifrån en ledarroll där ledarens vilja är 

den rätta. I vardagslivet då? I situationer där det inte finns någon ledare? Vad är motivation 

då? Vad motiverar den enskilde individen? Ovanstående citat ger uttryck för det 

ledarperspektiv som är så vanligt förekommande i vårt samhälle. Men vad är en ledare utan 

följare? Och framförallt, vad är den enskilde individen om inte sin egen ledare? Motivation 

existerar även där ett ledarskap saknas och alla upplever motivation (eller avsaknad av sådan) 

även till uppgifter som görs utan tydlig ledare. Inom ideella verksamheter och vid ideellt 

engagemang står individen frivilligt till förfogande och är därmed sin egen ledare. Eisenhower 

har fångat en del av sanningen. Var är resten?  
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2. Bakgrund 
Detta inledande kapitel belyser tidigare forskning kring begreppet motivation, ideell 

verksamhet som fenomen samt att engagera sig ideellt. Kapitlet avslutas med en diskussion 

som problematiserar dessa begrepp och som sedan mynnar ut i studiens syfte. En 

verksamhetsbeskrivning kommer också presenteras för den verksamhet som studien 

undersöker.  

2.1. Tidigare forskning 

Någon som tagit vara på Eisenhowers citat och tar samma perspektiv på motivation är 

Magnus Forslund (2013), som menar att motivation innebär att styra individerna till att agera 

på önskat sätt. Även Fredrick Herzbergs (1966) motivation- och hygienfaktorteori, utgår ifrån 

ett ledarperspektiv där motiverade anställda ska främja produktivitet. Det är i 

företagsekonomisk forskning inte heller varken underligt eller överraskande att det just är 

ledarskapsperspektiv som är utgångspunkten. Mycket tankar som ryms i ett vinstdrivande 

företagsperspektiv bygger fortfarande på taylorismen och idéer från tidigt 1900-tal som 

förordar produktivitet och effektivitet mer än allting annat (Gareth Morgan, 2006). Fredrick 

Taylor (1911) såg inte motivationens inverkan på effektiviteten och en arbetare fick under 

tidig taylorism arbeta under allt annat än motiverade förhållanden (Fiona Wilson, 2008). Idag 

inser de allra flesta företag dock att motivationen hos företagets arbetskraft påverkar 

effektiviteten, varpå teorier så som Herzbergs (1966) har utformats. Alla håller dock inte med 

och Mats Alvesson (2009) menar istället att ett företags strävan efter vinstmaximering och hur 

anställda ska motiveras till att agera utefter det ägnas för stor uppmärksamhet. Snarare än att 

vara positivt för organisationen hämmar det den. Ligger fokus istället på individerna, snarare 

än deras motivation i förhållande till vinstmaximeringsintresset är det i stort bättre för 

organisationen (Alvesson, 2009). All forskning kring motivation utgår inte heller ifrån 

ledarperspektivet och det finns forskare som tittat på det ur ett individperspektiv. Edward 

Deci och Richard Ryan (2000) har tagit fram Self Determination Theory (SDT) som ser till 

vilken typ av motivation en individ har, snarare än att se till mängden motivation hos en 

individ, vilket ofta blir fallet när effektivitet och mätbarhet eftersträvas. 

Företagsekonomi som forskningsområde innefattar inte enbart kommersiella företag, utan en 

mycket vidare bredd organisationer där vinst och effektivitet inte alltid är det primära målet. 

Alvesson (2009) ser i sin beskrivning organisationen som en social konstruktion där 

organisationen är individerna inom den. Med detta perspektiv i åtanke ter sig en utgångspunkt 

i individen självklar och möjligheten att se bortom effektivitetskraven större. En 
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organisationstyp som är vanlig i Sverige är den ideella verksamheten. För denna verksamhet 

är pengarna medlet snarare än målet och individerna inom den (medlemmarna) är ägare. Den 

beskrivs enligt nationalencyklopedin (2014) som en ”sammanslutning som har till uppgift att 

främja medlemmarnas gemensamma ideella strävanden och som inte primärt arbetar för deras 

ekonomiska intressen.”. Just ämnet ideella verksamheter är, enligt Sébastien Chartrand (2004) 

omskrivet av så väl ekonomer som historiker, sociologer och psykologer. Forskning kring 

ideella verksamheter finns det alltså ingen brist på, men när det kommer till individerna inom 

den så är forskningen däremot eftersatt (Chartrand, 2004). 

Vanligt förekommande i ideella verksamheter är ideellt engagerade volontärer, eller 

frivilligarbetare. Dessa arbetar utan eller för mycket låg lön utefter organisationens 

målsättningar eller syfte (Nationalencyklopedin, 2015). För dessa är det i högre grad 

personliga mål som styr varför denne engagerar sig ideellt då volontären vill få ut någonting 

av det för egen del (Hyejin Bang, Stephen Ross och Thomas G. Reio Jr., 2013). All forskning 

visar dock inte på samma sak utan visar istället på att vissa individer har en önskan att hjälpa 

andra och bidrar därför med tid, engagemang och liknande utan att förvänta sig någon 

belöning alls (Aygün Eyüp Tayşir, Yener Pazarcik och Keles Nurgül Tayşir, 2013). Sara 

Dolnicar och Melanie Randle (2007) menar dock att det snarare rör sig om en kombination av 

dessa företeelser och att den ena inte utesluter den andra. Dag Ingvar Jacobsen och Jan 

Thorsvik (2008) berör också ämnet motivation och beskriver olika sätt att motivera individer i 

en organisation och nämner bland annat belöningssystem som ett möjligt sätt. Dessa tillämpas 

av både ideella verksamheter och kommersiella företag i syftet att motivera. Hur motiverande 

är dock ett sådant för den typen som Tayşir, Pazarcik och Tayşir (2013) beskriver? En 

förutbestämd belöning antas av dem inte vara motiverande.  

2.2. Definitioner och perspektiv 
Någonting som bör nämnas är att orden drivkraft och motivation kommer att användas 

extensivt i denna uppsats. Deci och Ryan (2000) definierar motivation som drivkraften till att 

göra någonting eller agera, en uppfattning som delas av Jacobsen och Thorvik (2008) som 

beskriver det som en psykologisk process som resulterar i en drivkraft för individen att 

handla. Även Forslunds (2013) definition av motivation, ”orsaken till agerandet”, är snarlik 

dessa två om än utgångspunkten och perspektivet mellan dem ser annorlunda ut. Drivkraften 

är central i alla dessa tre definitioner av motivation. Den definition som kommer att användas 

i uppsatsen är mer ordagrant Deci och Ryans (2000). Organisationen kommer att ses på 

utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv, det vill säga att organisationen är individerna 
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inom den och motivation ses ur individens perspektiv snarare än ett ledarperspektiv. Med stöd 

i såväl Jacobsen och Thorsvik (2008) som Deci och Ryan (2000) används orden drivkraft och 

motivation synonymt med varandra i uppsatsen. 

Orden ideell, ideellt engagerad, volontär och funktionär är också ord som kommer att 

användas mycket i denna uppsats och kommer även de att användas synonymt med varandra. 

2.3. Verksamhetsbeskrivning av Friskis&Svettis 
Detta avsnitt beskriver den ideella organisationen Friskis&Svettis och fakta är hämtad från 

riksorganisationens hemsida, Friskis och Svettis (2014).  

Friskis&Svettis är en träningsverksamhet som startades 1978, för 35 år sedan, av Johan 

Holmsäter med sin första anläggning i Stockholm. Till det första träningspasset dök det endast 

upp en person men idag har organisationen vuxit sig större och blivit en av de största 

träningskedjorna i Sverige. Friskis&Svettis är en organisation bestående av 159 ideella 

idrottsföreningar i åtta olika länder. Det finns 108 föreningar i Sverige och de finns även i 

Norge, Finland, Danmark, Frankrike, Luxemburg och Storbritannien med sammanlagt 556340 

medlemmar. Riksorganisationen finns till för de olika föreningarna som i sin tur finns till för 

medlemmarna. Varje förening har ansvar för sin egen ekonomi och de intäkter de får in från 

medlemskap och träningsavgifter skall återinvesteras i verksamheten. Friskis&Svettis 

använder sig utav ideellt engagerade som kallas funktionärer. Enligt Friskis&Svettis 

riksorganisation så är det funktionärerna som är verksamhetens främsta framgångsfaktor.  

Idag är det ca 16700 ideella funktionärer som engagerar sig i föreningen. Funktionärernas 

roller varierar och det kan vara allt ifrån instruktör, personlig tränare till värd och receptionist 

på anläggningarna. Alla ledare och instruktörer blir utbildade innan de kan börja som 

funktionär, utbildningskostnaden står föreningen för. Varje verksamhet har ett kansli med en 

verksamhetschef, avdelningschefer med mera som alla är anställda på Friskis&Svettis. Alla 

medlemmar har möjlighet att påverka och vara med och utveckla verksamheten. Varje år 

bjuds alla medlemmar in till årsmöte där ytterligare möjlighet att påverka ges. Det är viktigt 

att medlemmarna får vara med och bestämma för att medlemsdemokratin ska fungera.  

Friskis&Svettis strävar först och främst efter något som vanligtvis inte är ett konkret mål och 

en vision för idrottsföreningar; ett enkelt leende. Deras mål är att man ska känna glädje när 

man tränar och le när man tänker på sin träning. Det leendet vinner över alla ”jag-borde-

tankar” och träningen skall vara styrd av lusten inte av ett dåligt samvete. Med lustfylld 
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träning menar de en träning som fokuseras jämt mellan kropp och själ. Det ska inte bara vara 

att träna sina muskler, man ska ha roligt och må bra medan man gör det också. Namnet 

Friskis&Svettis är viktigt för organisationen då det står för exakt det de vill förmedla ut. Alla 

tränar för olika orsaker och vare det sig det är för att hålla sig frisk eller för att svettas och 

uppnå personliga mål så vill Friskis&Svettis att det ska gå att hitta en träningsform som passar 

varje enskild individ och uppfyller dennes syfte med träning.   
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3. Problemdiskussion 
Föreningar och ideella verksamheter skiljer sig, som tidigare nämnt, ifrån kommersiell 

verksamhet så till vida att pengarna är medlet snarare än målet. All vinst återinvesteras i 

verksamheten för att skapa medlemsvärde och för att förbättra den. Den ideella sektorn är i 

Sverige mycket omfattande och ständigt växande med en omsättning på 150 miljarder kronor 

(Filip Wijkström och Tommy Lundström, 2002). Den största andelen av den ideella 

verksamheten består av idrottsföreningar och sociala välfärdsengagemang. I Sverige är mer än 

hälften av befolkningen ideellt engagerade på ett eller annat sätt. Det är internationellt sätt ett 

exceptionellt högt antal, nästintill unikt (MUCF, 2014). Synen på ideellt engagemang ser 

nämligen olika ut i olika länder (Chartrand, 2004). I USA och Sverige används ideell kraft på 

helt olika sätt. I USA är de något som tas till som en sista utväg om det behövs extra hjälp i 

organisationen men i Sverige så är de som är ideella med och bygger organisationen menar 

Chartrand (2004). Eftersom forskning om volontärskap till stor del utgår ifrån det 

amerikanska synsättet är den heller inte direkt överförbar till den svenska modellen för 

volontärskap och det finns därmed en kunskapslucka i forskningen. 

Den som är ideellt engagerad har allt som oftast även en annan syssla vid sidan av det ideella 

engagemanget i form av ett yrke, studier eller motsvarande. Anledningen till varför en person 

arbetar är mer eller mindre tydlig: I det monetära samhället krävs pengar för att leva och ett 

arbete förser personen med detta så att denne kan leva. Det bidrar också till att individen blir 

delaktig i samhället, vinner gemenskap och egen samt andras respekt (Barbro Lenéer 

Axelsson och Ingela Thylefors, 2013). Personen säljer sin tid till företaget för att få en 

möjlighet att tjäna pengar, få respekt och bli en del av samhället. Det kommer därmed med 

största sannolikhet alltid finnas en anledning för en person att fortsätta att arbeta hur 

omotiverad denne än är att utföra arbetet.  

Varför en person väljer att på ideell basis lägga ner tid på att utföra uppgifter, som ibland 

liknar det man annars skulle få betalt för, är däremot inte alltid fullt lika tydligt vid en första 

anblick. Den genomsnittlige ideellt verksamma svensken lägger ungefär 16 timmar i månaden 

på sitt ideella engagemang (Lars Svedberg, Johan von Essen, Magnus Jegermalm, 2010). 

Många har också flera olika ideella engagemang samtidigt (MUCF, 2014). Beroende på vad 

för typ av ideell verksamhet det rör sig om bör motivationen till att vara engagerad inom den 

skifta.  
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I en idrottsförening torde den allmänna motiveringen till engagemanget vara idrotten i sig och 

i en social välfärdsförening bör locka till sig individer som brinner för att hjälpa andra och 

samhället i stort. Alla människor motiveras dock inte av samma saker (Deci och Ryan, 2000), 

ens inom ideella verksamheter. I en ideell verksamhet kan det finnas såväl anställda som 

ideellt engagerade individer som delvis integrerar mycket med varandra och båda arbetar 

utefter organisationens mål men som också kan ha helt olika motiv till varför. 

Den ideella verksamheten Friskis&Svettis har sina funktionärer som sin viktigaste tillgång 

och det är även de som är en av de största framgångsfaktorerna för verksamheten (Friskis och 

Svettis, 2014). Att vara ideellt engagerad är att skänka tid, energi, pengar och ibland få utföra 

sysslor som inte alltid går att härleda direkt till organisationens mål och heller inte är särskilt 

stimulerande. Friskis&Svettis är i den bemärkelsen inget undantag. Ideellt arbete alltså dyrt 

för en individ att ägna sig åt och forskare har länge frågat sig varför man arbetar ideellt 

(Tayşir, Pazarcik, och Tayşir, 2013). Friskis&Svettis mål är inte ett typiskt mål för en 

idrottsförening då de strävar efter att få ett leende från såväl medlemmar, anställda och 

funktionärer. Målet är alltså att varenda person i föreningen ska få ett leende på läpparna när 

de är där. Ett leende kan vara ett svårt mål att konkret relatera till då människor kan visa 

glädje på olika sätt. Hur ska man då motivera funktionärer att utan någon direkt belöning 

uppnå ett mål som är så abstrakt? Friskis&Svettis är en stor aktör i Europa inom 

idrottsverksamheter med tusentals funktionärer som arbetar med just detta mål. Som tidigare 

nämnts så menar Alvesson (2009) att för stor fokus på effektivitet och mätbarhet kan hämma 

motivationen. Friskis&Svettis har valt att ha ett ganska abstrakt mål som inte lägger någon 

vikt på effektivitet. Kan det vara detta som gör att verksamheten har så många ideellt 

engagerade som väljer att driva verksamheten framåt?   
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4. Syfte 
Uppsatsen har till syfte att granska hur funktionärer inom Friskis&Svettis ser på sitt ideella 

engagemang, sin roll i verksamheten och vad som driver de att fortsätta med sitt engagemang. 

En analys ska sedan härleda vilken typ av motivation och vilka motiverande faktorer som 

påverkar funktionärens ideella engagemang och vad det beror på.  

4.1. Frågeställningar 

 Vilka motiv finns det för att delta ideellt? 

 Vad är det som driver en funktionär att arbeta ideellt inom Friskis&Svettis? 

 4.2. Avgränsning 
Studien har enbart fokuserat på den ideella organisationen Friskis&Svettis för att kunna 

undersöka syftet mer djupgående med hjälp av respondenter med samma typ av utgångsläge. 

Då Friskis&Svettis har över 150 anläggningar i åtta länder så har undersökningen avgränsats 

till två av dessa anläggningar, Örebro och Södertälje.  
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5. Teoretisk referensram 
I detta kapitel presenteras olika perspektiv och synsätt på motivation och volontärskap för att 

ge en teoretisk grund till analysen. Det ska även ge en grundläggande förståelse för vad 

motivation är och presentera olika perspektiv ut av det.  

Fokus i detta kapitel ligger till stor del på en motivationsteori som kallas Self Determination 

Theory (SDT) då den behandlar motivation ur ett individperspektiv. Eftersom studien 

undersöker motivation och drivkraft på den enskilda individen så bidrar SDT med en 

djupgående förståelse för hur motivation kan se ut hos individen. För att komplettera SDT på 

ett sätt som får med just individen som engagerar sig ideellt presenteras även en teori som 

kallas Volunteer Functions Inventory (VFI) som behandlar de olika faktorer som motiverar en 

ideellt engagerad.  

5.1. SDT – Self determination theory 
Self Determination Theory eller SDT presenterades av Deci och Ryan för första gången 1985 

men utvecklingen av den påbörjades redan under 70-talet. Motivationsforskning innan dess 

fokuserade i mångt och mycket enbart på mängden motivation hos en individ. Motivation var 

någonting mätbart och enhetligt och kunde enbart uppnås med hjälp av fysiska belöningar i 

någon form, till exempel pengar (Deci och Ryan, 2000). I SDT frångås tidigare perspektiv på 

motivation genom att bryta ner det i olika typer av motivation, snarare än att se det som 

någonting enhetligt. Det utvecklades från början som en kritik gentemot då rådande forskning 

(Deci och Ryan, 2008; Deci och Ryan, 2000). Då tidigare teorier har ställt sig frågan ”hur 

motiverad blir individen av detta?” ställs i SDT istället frågan ”vad motiveras den här 

handlingen av?”, alltså vad drivkraften till en handling eller ett agerande är (Deci och Ryan, 

2000). 

Andra forskare utöver Deci och Ryan har sedan Self Determination Theory utvecklades testat 

och byggt på den inom en rad olika områden som behandlar såväl psykisk hälsa som 

motivation till att utföra specifika uppgifter. För att nämna några exempel så har Riccardo 

Welters, William Mitchell, Joan Muysken (2014) utifrån SDT testat hur olika typer av 

motivation vid arbetssökning påverkar resultatet. Fréderic Guay, Caroline Senécal, Lysanne 

Gauthier och Claude Fernet (2003) har i sin tur använt sig av SDT för att förutse 

obeslutsamhet vid karriärsval. Philip Wilson, Diane Mack och Kimberly Grattan (2008) 

använder sig av SDT för att försöka förstå vad som motiverar till att motionera. Robert 

Vallerand, Luc Pelletier och Richard Koestners (2008) artikel behandlar hur SDT har 
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utvecklats och behöver utvecklas och tar upp ett antal forskare som varit drivande i 

utvecklingen. Vallerand, Pelletier och Koestner (2008) menar även på att framtiden ser ljus ut 

för SDT. 

Deci och Ryans (2000) mest grundläggande uppdelning av motivation i SDT är den mellan 

inre- och yttre motivation, där den ena är en självständig typ av motivation och den andra en 

kontrollerad typ av motivation. Inre motivation handlar, enligt Deci och Ryan (2000) om att 

göra någonting för att det är genuint roligt eller intressant, medan yttre motivation är mer 

resultatdriven och agerandet åsyftar till att generera nytta för individen.  I en senare artikel 

definierar Deci och Ryan (2008) utöver inre motivation även en typ av yttre motivation som 

individen integrerar i sin självbild, en process som kallas internalisering, som självständig 

motivation. Kontrollerad motivation beskrivs i samma artikel av Deci och Ryan (2008) som 

yttre föreställningar om vad som ska belönas och bestraffas (normer och regler) men även 

individens inre påtryckningar så som bekräftelse. Den individ som är självständigt motiverad 

känner en vilja och inre glädje att utföra handlingar. Medan den individ som är kontrollerat 

motiverad känner sig, enligt Deci och Ryan, pressad att agera, tänka och bete sig på särskilda 

sätt (Deci och Ryan 2008). 

När Deci och Ryan (2008) beskriver självständig och kontrollerad motivation läggs alltså mer 

värde i beskrivningarna än enbart inre och yttre motivation. Båda dessa typer av motivation 

styr dock enligt Deci och Ryan (2000, 2008) beteendet eller agerandet hos en individ och står 

därmed i direkt motsats till att vara omotiverad, vilket de definierar som en avsaknad av 

avseende att agera. 

En viktig utgångspunkt i SDT och i synnerhet för inre motivation är antagandet att vissa 

grundläggande psykologiska behov måste tillfredställas för att en individ skall fungera och må 

bra och därmed känna sig motiverad (Deci och Ryan, 2008). Kompetens, självständighet och 

tillhörighet är tre psykologiska behov som Deci och Ryan (2000, 2008) beskriver som viktiga 

att uppfylla eller tillfredsställa för god psykisk hälsa i alla typer av kulturer. 

Huruvida en individ är självständigt eller kontrollerat motiverad att utföra någonting gör alltså 

relativt stor skillnad på utfallet av ett agerande. Självständig motivation tenderar att leda till 

en högre psykisk hälsa och effektivare prestationer (Deci och Ryan, 2008). 

5.1.1. Inre motivation 

Som tidigare nämnt innebär inre motivation att agera utifrån en uppriktig glädje eller ett 

genuint intresse snarare än att försöka uppnå ett visst resultat eller en belöning. Det är en 
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viktig faktor för människan och från födseln är vi av naturen aktiva, nyfikna och visar stor 

förmåga att lära och utforska helt utan yttre drivkrafter (Deci och Ryan, 2000). Inre 

motivation kan enligt Deci och Ryan (2000) sägas existera inom individer men det existerar 

också i relationen mellan individer och aktiviteter. Olika individer känner motivation för olika 

saker och alla är inte motiverade att utföra en given aktivitet (Deci och Ryan, 2000). Alla 

känner till exempel inte glädje eller intresse över att spela fotboll, medan andra gör det. 

Vissa författare har, enligt Deci och Ryan (2000), definierat inre motivation i termer av hur 

intressant aktiviteten är medan andra har definierat det som tillfredställelsen en individ får 

genom att utföra aktiviteter där denne känner inre motivation. 

När forskare gjort försök att empiriskt se på inre motivation har två olika mått använts (Deci 

och Ryan, 2000). Det ena är det så kallade ”free choice”-måttet. I dessa studier blir deltagaren 

ombedd att ta sig an en uppgift under varierande förhållanden där en belöning ibland erbjuds 

och ibland uteblir. Efter detta har forskaren lämnat deltagaren i rummet där studien sker och 

informerat denne om att denne inte kommer att bli ombedd att arbeta med uppgiften mer. I 

rummet har även olika aktiviteter som kan distrahera deltagaren från att göra uppgiften 

funnits. Deltagaren har då en period där denne fritt kan välja att fortsätta med uppgiften eller 

inte (free choice). Det antas här att en avsaknad av yttre anledningar att utföra en uppgift 

(belöningar, beröm) leder till starkare inre motivation ju mer tid som spenderas med 

uppgiften. Deltagaren antas alltså göra uppgiften av egen vilja (free choice) till slut. Det andra 

sättet att mäta inre motivation är att låta individen själv rapportera glädje och intresse för 

aktiviteten i sig (Deci och Ryan, 2000). Dessa studier bekräftar i viss mån tidigare nämnda 

påstående att inre motivation existerar i relationen mellan en individ och en aktivitet och 

påvisar att aktiviteten är en belöning i sig. 

En miljö som främjar inre motivation är viktigt för att en individ som drivs av inre motivation 

ska utföra en uppgift. Forskning på inre motivation har därför lagt stor vikt på vilka 

förhållanden som upprättar, upprätthåller och förbättrar inre motivation kontra förhållanden 

som dämpar eller minskar det.  

SDT innefattar även detta och Ryan och Deci (2000) påvisar bland annat olika sociala 

faktorer som påverkar inre motivation och att mellanmänskliga händelser så som 

kommunikation, feedback och belöning i anslutning till en aktivitet kan påverka inre 

motivation positivt. Huruvida belöningen ger en positiv eller möjligtvis en rent negativ effekt 

har enligt Ryan och Deci (2000) varit omdebatterat. Själva menar dem att belöningar inte ger 
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individen någon inre motivation såvida det är känt av denne att den kommer att få en 

belöning, som påvisats i tidigare nämnda experiment. Belöningen som en mellanmänsklig 

händelse åsyftar alltså en belöning som individen inte har någon kännedom om sedan tidigare 

men som ges i samband med att uppgiften genomförs, vilket kan ha positiv effekt på inre 

motivation (Ryan och Deci, 2000). Vidare måste dels miljön där belöningen ges upplevas som 

stödjande snarare än pressande för individen och dels måste belöningen i sig ges när denne 

gjort något bra. Det måste alltså finnas ett positivt agerande kopplat till belöningen för att det 

ska främja inre motivationen (Ryan och Deci, 1985, Ryan och Deci 2000). 

Upplever individen miljön som pressande genom bland annat hot, deadlines, direktiv eller 

tävlingspress minskar den inre motivationen då denne upplever sig vara kontrollerad. En 

tydligt i förväg uttalad belöning leder även den till minskad inre motivation (Deci, Koestner 

och Ryan, 1998, refererad i Ryan och Deci, 2000). En miljö som å andra sidan främjar 

självständighet, kompetens och valfrihet stärker den inre motivationen, då individen upplever 

en känsla av självstyre (Ryan och Deci, 2000, Gagné och Deci, 2005). 

Positiv feedback ifrån en ledare eller överordnad ger individen en känsla av kompetens och 

kan påverka den inre motivationen mycket positivt. Detta då ett ansvar för uppgiften uppstår 

eftersom det upplevs att det är deras kompetens som har lett till ett positivt utfall (Deci och 

Ryan, 2000, Fisher, 1978; Ryan, 1982 refererad i Gagné och Deci, 2005). 

Är feedbacken däremot negativ leder det istället till att individen blir omotiverad att agera 

eller genomföra uppgiften. Det står, som tidigare nämnt, i direkt motsats till såväl inre- som 

yttre motivation. Andra saker som kan leda till att individen blir omotiverad är att denne 

känner individen otillräcklig kompetens för att genomföra aktiviteten, har svårt att se något 

värde i den eller inte ser något önskat resultat i samband med aktiviteten (Ryan & Deci, 2000, 

Gagné och Deci, 2005). 

5.1.2. Yttre motivation 

De flesta aktiviteter en vuxen människa genomför är inte drivna av inre motivation, utan av 

yttre motivation som i motsats är resultatdriven (Deci och Ryan, 2000). Det uppstår alltså i 

samband med aktiviteter som individen inte gör för dess genuina intresse för det. Ryan och 

Deci (2000, 2008) har i SDT delat upp yttre motivation efter olika typer som uppstår i olika 

situationer: ”external regulation”, ”introjected regulation”, ”identified regulation” och 

”integrated regulation”. 
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Den första, ”external regulation” är den vanligaste formen av yttre motivation och kan ge 

upphov till en känsla av att vara kontrollerad eller alienerad. Det är det drivande när individen 

vill göra en extern part nöjd eller få en möjlighet till en extern belöning, till exempel att det 

ser bra ut inför chefen (Ryan och Deci, 2000, Gagné och Deci, 2005). 

Den andra typen ”introjected regulation” är, enligt Ryan och Deci (2000) drivkraften då en 

person känner press att utföra en viss uppgift eller agera på ett visst sätt. Individen gör det för 

att uppgiften ökar självkänslan genom självbekräftelse eller stolthetskänsla. Individen kan 

också känna ”introjected regulation” för att undvika negativa känslor som skuld eller oro 

(Ryan och Deci, 2000). 

Den tredje formen av yttre motivation, ”identified regulation”, handlar enligt Ryan och Deci 

(2000) om att individen har identifierat sig med beteendet i en uppgift eller ett agerande och 

accepterat det som sitt eget och väljer därför att agera utefter det eller utföra uppgiften. Det 

kan exempelvis vara saker som individen anser vara relevant och viktigt i livet att uppnå eller 

lära sig. 

Den fjärde och sista formen av yttre motivation är ”integrated regulation” och bygger vidare 

på ”identified regulation”. Det sker när individen helt har gått från att enbart ha identifierat sig 

med ett beteende till att ha integrerat beteendet eller agerandet i sitt jag och är mycket likt inre 

motivation med skillnaden att individen fortfarande gör uppgiften för dess instrumentella 

värde. Ett resultat av någon form och inte för glädje eller genuint intresse. Detta även om 

individen gör det av egen vilja och anser att det är viktigt (Ryan och Deci, 2000). 

De två första formerna av yttre motivation kan kategoriseras in i vad som tidigare nämnts som 

kontrollerad motivation, medan de två sista, tillsammans med inre motivation kan placeras i 

självständig motivation, där ”integrated regulation” har den högsta självständighetsgraden av 

yttre motivation (Ryan och Deci, 2000, Ryan och Deci 2008). 

5.2. Den ideellt engagerade individen  
Magnus Boström, Anders Forsell, Kerstin Jacobsson och Kristina Hallström (2004) anser att 

ordet frivillighet är ett ord som sällan används i organisationsteorier men som borde finnas 

med. Författarna definierar ordet som en handling som utförs av fri vilja. För att förstå 

begreppet ännu bättre anser Boström et al. (2004) att man ska ställa det bredvid begreppets 

motsats, vilket är tvång. Begreppet volontär betyder enligt Svenska Akademiens Ordlista 

(2014) frivillig eller praktikant och syftar ofta till en person som för utbildning eller ideella 
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ändamål arbetar mot låg eller ingen lön. Marcia A Finkelstien (2009) definierar även hon 

volontärarbete som något frivilligt. Författaren beskriver det som ett pågående, planerat och 

prosocialt beteende hos en person och som inte nödvändigtvis utförs till förmån för volontären 

själv.  

Skillnaden på en volontär och en anställd kan förutom löneaspekten se ut på olika sätt 

beroende på vem man frågar. Chartrand (2004) har i sin avhandling försökt att hitta 

skillnaderna och ta reda på vad som sägs om volontärer. En vanlig tanke om volontärer är att 

deras engagemang ses som en hobby och att de inte förlitar sig på det ideella arbetet eftersom 

det inte är deras huvudinkomst, till skillnad från en anställd, menar Chartrand (2004).  Han 

menar att fördomar som dessa kan underminera volontärens plats och roll i organisationen. 

Om volontärens hierarkiska status är oklar och inte ses som lika viktig kan de anställda se 

denne som någon som är där för att göra de sysslor som de anställda inte hinner med menar 

författaren. Ingen organisation är den andra lik och synen på volontären är därför olika från 

fall till fall.  

Volontärerna är medlemmar i organisationen och kan bidra så mycket de vill i form av aktivt 

volontärarbete. I många ideella verksamheter blir därför volontären kärnan i verksamheten. 

Det finns dock en risk med detta synsätt menar Chartrand (2004) och det är att genom att ha 

en verksamhet där de som arbetar inte har verksamheten som högsta prioritet så kan 

verksamheten bli känslig och sårbar med folk som kommer och går lite som de vill. 

Volontärarbete är en process som innehåller en viss tidsram med perioder av mycket 

respektive mindre involvering (Chartrand, 2004). Anledningen till att en person blir volontär 

är inte alltid densamma som gör att den fortsätter med det menar han. Chartrand (2004) 

beskriver även att motiv till att börja jobba med volontärarbete till exempel kan vara: sociala 

behov, en livskris, viljan till att göra något meningsfullt eller av en tillfällighet. Dessa 

motivatorer hänger på många sätt ihop och överlappar varandra. Volontärarbetet kan också 

vara ett personligt mål för en person eller ett verktyg för att nå andra mål för en annan person. 

Chartrand (2004) poängterar även ut att det finns två grundanledningar till att en individ 

genomför volontärarbete där den ena är egoism, alltså att göra det för att man tycker om det 

och mår bra av det, och den andra är oegennytta, att helt enkelt göra det för att det är en bra 

sak att göra. Det kan också vara en blandning av de båda. 



15 
 

5.3. Volunteer Functions Inventory - VFI 
Finkelstien (2009) beskriver två olika synsätt/teorier om volontärarbete och varför en individ 

väljer att vara volontär. Det första handlar, enligt henne, om att tillfredsställa ett eller flera 

behov. Behovet kan vara olika från person till person och motivationen för att hjälpa till kan 

ändras över tid. Finkelstien (2009) beskriver motivatorer för volontärarbete med hjälp av en 

teori som ursprungligen kommer från E. Gil Clary och Mark Snyder (refererad i Finkelstien, 

2004) som heter Volunteer Functions Inventory (VFI). VFI identifierar sex motiverande 

faktorer till att arbeta som volontär. Faktorerna är följande: värde, karriär, socialt, förståelse, 

skyddande och förbättring. Nedan förklaras de olika faktorernas betydelse:  

 Värde handlar om att en person känner att den gör något värdefullt genom att hjälpa 

och bry sig om andra. 

 Karriärfaktorn innebär att volontären gör det för att få erfarenhet och öka chansen till 

att få jobb och en karriär. 

 Den sociala faktorn syftar till att volontären vill spendera mer tid med andra utöka sina 

sociala relationer. 

 Förståelse har med kunskap att göra. Volontären lär sig nya saker och håller samtidigt 

igång kunskap som annars skulle vara oanvänd. 

 Den beskyddande faktorn kan ses hos en volontär som arbetar ideellt på grund av 

skuld över att vara mer lyckligt lottad än andra eller på grund av personliga problem. 

 Sista faktorn är förbättring och handlar om att förstärka positiva aspekter hos sig själv 

och växa som person. 

Finkelstien (2009) förklarar även att man vanligtvis fortsätter med volontärarbete tills man 

känner att man har uppnått sitt eller sina mål.  

Den andra teorin kallas rollidentitet (Role identity) där man ser jaget som olika identiteter 

som härstammar från sociala interaktioner och andras förväntningar. Role Identity handlar om 

att man skapar sig en identitet genom volontärarbete. Finkelstien (2009) förklarar att ju mer 

andra identifierar en med en roll så gör man själv det också och tar till sig och inkorporerar 

den rollen. Dock så blir andras uppfattning mindre viktig med tiden och viljan att bibehålla 

sin nyfunna roll som volontär tar över. Det kan bli svårt att sära på volontär som något man är 

i stället för något man gör och det blir hela ens identitet. Forskning visar att den som 

identifierar sig som volontär står för en stor del av donationer i form av tid, pengar och blod 

(Finkelstien, 2009).  
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5.4. Teorisammanfattning 
Sammanfattningsvis finns Deci och Ryans (2000) Self Determination Theory i referensramen 

delvis för att ge en förståelse för vad motivation är och vilket perspektiv som tas. Delvis också 

för att den utgår ifrån ett perspektiv där individen ligger i fokus, vilket är viktigt för teorierna 

som följer och den frågeställning denna uppsats har. Chartrand (2004) används för att bilda en 

uppfattning om hur volontärskapet vanligtvis ser ut och hur synen på volontärskap såväl hos 

volontärerna själva som hos utomstående kan se ut. Finkelsteins (2009) Volunteer Functions 

Inventory används för att ge en bild av vad som traditionellt framkommit motiverar och driver 

en volontär till sitt engagemang. Särskilt SDT och VFI berör båda samma fenomen, med 

undantaget att VFI utgår ifrån forskning som tidigare gjorts kring volontärers motivation och 

SDT utgår ifrån psykologisk forskning kring motivation hos individer i allmänhet. Deras 

skilda utgångspunkter kompletterar dem och ger en möjlighet att se på det empiriska resultatet 

ur synvinklar som, om enbart den ena används, skulle gå förlorade. De faktorer som VFI tar 

upp är klart relaterade till de motivationstyper som SDT tar upp och vice versa och kan 

därmed användas för att analysera samma fenomen med något olika ”glasögon”. 
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6. Metod 
I detta kapitel beskrivs den metod som har använts för att genomföra studien. 

Tillvägagångssätten för datainsamling och analys presenteras samt en metoddiskussion som 

reflekterar över undersökningen och eventuella komplikationer som kan ha dykt upp under 

studiens gång. I metodavsnittet behandlas även viktiga forskningsetiska krav att ta i beaktande 

vid denna undersökning.  

6.1. Forskningsansats 

Denna studie har en deduktiv ansats i den formen att den med hjälp av en teoretisk 

referensram analyserar och jämför ny empiri med tidigare forskning. I en deduktiv studie 

används den tidigare forskning som har tagits fram som ett verktyg för att kunna analysera 

insamlad data och dra slutsatser kring denna (Bryman och Bell, 2011). Den teoretiska 

referensramen behandlar tidigare forskning som är relevant för studiens problemställning och 

den används därför för att utforma frågor till studiens empiriinsamling. Vid en deduktiv ansats 

samlas primärdata in från en bland annat intervju med en intervjuguide som tar avstamp i den 

valda teoretiska referensramen (Bryman och Bell, 2011). Studien har en deduktivt ansats då 

det anses vara mest passande för att försöka besvara studiens syfte. Snarare än att försöka 

utveckla helt ny teori och utgå ifrån ett tomt blad, som vid en induktiv ansats, är syftet att med 

hjälp av tidigare teori och insamlad data utveckla existerande teorier och tidigare observerade 

fenomen. Det kan dock finnas en nackdel med detta arbetssätt menar Patel och Davidsson 

(2011), vilket är att den teoretiska referensramen kan påverka och färga så att det kan bli svårt 

att se nya intressanta upptäckter. 

6.2. Urval 
Studien är gjord på organisationen Friskis&Svettis där information från två 

Friskis&Svettisföreningar har samlats in, Örebro och Södertälje. Informationen samlades in 

från en person i Örebro som är ansvarig och även anställd samt från fyra ideella funktionärer 

från båda anläggningarna. Då studien inte undersöker hela populationen utan endast en 

mindre grupp av den är undersökningen en så kallad fallstudie (Patel och Davidsson, 2011). 

Utgångspunkten i en fallstudie utgörs ifrån ett helhetsperspektiv och trots att det är en studie 

med fokus på en mindre grupp individer så försöker man få fram så täckande information som 

möjligt menar Patel och Davidsson (2011).  

Anledningen till att Friskis&Svettis valdes ut till studien är för att det är en ideell verksamhet 

som verkar i tränings- och gymbranschen där kommersiella verksamheter så som SATS, 

Fitness24Seven och andra kedjor dominerar. Friskis&Svettis konkurrerar relativt 
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framgångsrikt med dessa och blir därför ganska unik i sitt slag. Kriterierna för den verksamhet 

som skulle vara med i studien var att den skulle vara ideell med både anställda och ideella, 

vilket Friskis&Svettis är. När verksamheten var vald blev nästa urval att välja vilka individer 

som skulle ingå i studien. Ett urval av ett flertal funktionärer, en eller flera anställda och en 

eller flera ansvariga var viktiga att få med i studien för att ge data från olika synvinklar och ett 

djup i undersökningen.  

Urvalsprocessen kan ses som ett så kallat snöbollsurval som är en form av bekvämlighetsurval 

där forskaren tar kontakt med en specifik person som passar för studiens tema och sedan med 

hjälp av denna person få tag i ytterligare respondenter (Bryman och Bell, 2011).  Problemet 

med ett snöbollsurval är att den grupp respondenter som väljs ut högst osannolikt kan 

representera hela populationen menar Bryman och Bell (2011). Dock är inte syftet i denna 

studie att undersöka hela populationen utan undersöka ett fåtal volontärer i en specifik ideell 

verksamhet. Först kontaktades verksamhetscheferna på de båda anläggningarna som i sin tur 

kontaktade sina funktionärer och frågade om de ville medverka i studien. Alla som 

kontaktades fick en kort sammanfattning av studiens syfte och vad deras deltagande gav 

studien. Funktionärerna fick välja om de ville medverka genom att återkoppla via mail. 

Anledningen till att funktionärerna inte blev tillfrågade personligen var för att 

verksamhetscheferna inte får ge ut sin personals personuppgifter.   

6.3. Genomförande och datainsamling 
När studien påbörjades gjordes först en omfattande litteratursökning för att hitta litteratur 

passande för studieämnet. Artiklar och böcker lästes och valdes ut utifrån innehåll och källa. 

Anledningen till detta var för att hitta teori som var relevant för studien med ursprung i en 

källa med hög grad av pålitlighet. Artiklarna hämtades från databaserna ABI/Inform, Web of 

Science, EconLit, Academic Search Elite och IBSS. Litteraturen som valdes ut blev en bas för 

studien i form av den teoretiska referensramen. Patel och Davidsson (2011) förklarar att 

litteratursökningen ska ta tid för att ge djupa kunskaper inom ämnet och med hjälp av detta 

kunna utforma problemet och syftet. Sökandet av information fortsatte i princip genom hela 

studien men i annan form, så kallad datainsamling. Datainsamlingen för empiriavsnittet 

gjordes med hjälp av att tre kvalitativa intervjuer genomfördes, en semistrukturerad intervju 

och två semistrukturerade fokusgruppsintervjuer. Anledningen till att intervjuer av kvalitativ 

form genomfördes var för att ge respondenterna möjlighet att svara med egna ord, utveckla 

sina svar och kunna ställa eventuella frågor om de inte förstod (Patel och Davidsson, 2011). 

En annan anledning till att kvalitativ metod används är att en intervju möjliggör analys och 
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reflektion kring resultatet på en gång utan att behöva vänta tills all data har erhållits, som är 

fallet i en kvantitativ undersökning (Patel och Davidsson, 2011).  

Alla intervjuer genomfördes utifrån ett forskningsetiskt perspektiv där vetenskapsrådets fyra 

etikkrav togs hänsyn till (Patel och Davidsson, 2011). Innan intervjun fick alla respondenter 

en presentation av studien och dess syfte enligt informationskravet. Alla respondenter visste 

att deltagandet var frivilligt och att de fick välja att inte vara med om de inte ville det, enligt 

samtyckeskravet. Respondenterna fick även veta att deras svar var anonyma om de ville att de 

skulle vara det, enligt konfidentialitetskravet. I detta krav ingår även att all insamlad 

information om respondenterna skall förvaras så obehöriga ej har tillträde till det. Till sist fick 

respondenterna veta att deras medverkan endast kommer användas i forskningssyfte och inget 

annat enligt nyttjandekravet. Det är viktigt att hantera den information som ges av 

respondenterna med respekt då deras medgivande och den data de bidrar med möjliggör 

utveckling av forskningen.  

Fokusgruppsintervjuerna gjordes tillsammans med funktionärerna från de olika 

anläggningarna i grupper om 2 personer. Anledningen till att fokusgruppsintervjuer 

genomfördes var för att försöka skapa diskussion och få funktionärerna att hitta gemensamma 

nämnare. Bryman och Bell (2011) anser att det finns en risk med fokusgruppsintervjuer då 

tystlåtna deltagare kanske inte får komma till tals. Det var dock inget som upplevdes i dessa 

fokusgruppsintervjuer.  

För att respondenterna i fokusgrupperna skulle känna sig avslappnade och kunna svara med 

sina egna ord och inte så som Friskis&Svettis vill att de ska svara så utfördes intervjuerna på 

platser som inte hade någon koppling till verksamheten (Bryman och Bell, 2011). Första 

gruppintervjun genomfördes på Örebros universitetsbibliotek och den andra på ett Café i 

Södertälje. Fokusgruppsintervjuerna var kvalitativa av semistrukturerad form med låg grad av 

standardisering och strukturering. En intervjuguide (Se bilaga 1) med olika teman formade 

från den teoretiska referensramen fungerade som grund för frågorna där ordningen inte hade 

särskilt stor betydelse förutom några bakgrundsfrågor som ställdes i början av intervjun. Som 

intervjuare var det av stor vikt att sitta tysta och låta respondenterna leda intervjun 

sinsemellan med hjälp av de teman som de hade fått. Med låg grad av standardisering och 

strukturering menas att frågorna inte behövde ställas i någon inbördes ordning och att det inte 

fanns någon begränsning av hur långt och brett respondenterna fick svara (Patel och 

Davidsson, 2011). Intervjuerna spelades in för att diskussionerna skulle flyta på naturligt. Om 
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intervjuaren sitter och antecknar under intervjuns gång kan respondenten bli nervös och inte 

ge riktiga svar utan i stället säga det de tror intervjuaren vill höra (Bryman och Bell, 2011). 

Intervjuerna spelades in på två olika inspelningsmaskiner. Anledningen till det var av 

säkerhetsskäl utifall en av dem skulle försvinna eller få slut på batteri etc. Deltagarna i 

fokusgrupperna fick veta att intervjuerna skulle ta ca 30 minuter. Detta var för att informera 

deltagarna om hur mycket tid de behövde avsätta för sitt deltagande i intervjuerna. Ingen av 

deltagande verkade ha bråttom när intervjuerna genomfördes och de blev mellan 10-30 

minuter längre än ovannämnda 30 minuter.  

Den enskilda intervjun utfördes med gymansvarig för Friskis&Svettis Örebro på den 

anläggningen. Han har tidigare arbetat ideellt men är nu anställd, varför han var en passande 

respondent för denna studie. Den enskilda intervjun var av samma typ som 

fokusgruppsintervjuerna. En semistrukturerad intervju med låg grad av standardisering och 

strukturering utfördes här med. Skillnaden här var att intervjuguiden såg annorlunda ut (se 

bilaga 2) då frågorna formulerades för att passa en person med ledarroll. Anledningen till att 

endast en ansvarig intervjuades var för att fokus låg på funktionärerna men att det kändes 

viktigt att få med lite grundinformation om hur verksamheten fungerar. Sen var även den 

ansvariga tidigare funktionär vilket gav möjligheten att ställa frågor om hans roll som 

ansvarig och ideell.  

Under alla tre intervjuer var det alltid två intervjuare med för att öka möjlighet till att ställa 

eventuella följdfrågor som dök upp under intervjuernas genomförande. Efter att intervjuerna 

hade gjorts transkriberades de för att lättare kunna analysera svaren. Efter intervjuerna var 

utförda upplevdes en viss teoretisk mättnad som gjorde att undersökningen inte behövde 

kompletteras med några fler intervjuer. Med teoretisk mättnad menar Bryman och Bell (2011) 

är när den nya data som samlas in inte längre ger någon ny information. Den upplevda 

teoretiska mättnaden är subjektiv och kan alltid ifrågasättas. 

6.4. Analysmetod 
För att lättare kunna analysera insamlad data från intervjuerna skrevs transkriberingarna ut på 

papper. Utskrifterna lästes flera gånger och allt eftersom började det gå att dela upp det 

empiriska materialet i olika delar. Material som gick att koppla till teorin men som även 

bidrog med nyare djup förståelse för uppsatsämnet lades i de olika delarna. För att lättare 

kunna kategorisera de typer av teman som framstod från det empiriska materialet så delades 

empirin in under fyra rubriker: glädje, ansvar, feedback/uppskattning och rollen som ideell 
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kontra anställd. Dessa rubriker var helt nya för uppsatsen, dels för att bryta ut det nya material 

som intervjuerna hade gett men även för att kunna börja sätta ord på det som var viktigt att ta 

med vidare till analysen. Det är vanligt att analysen påbörjas redan under datainsamlingen och 

teman kan då redan formuleras menar Bryman och Bell (2013). Precis som Bryman och Bell 

(2013) förklarar så var det oundvikligt att inte börja analysera redan i sammanställningen av 

empirin och därför går empiri och analys lite hand i hand trots att det ligger under separata 

rubriker. Rubrikerna i empirin är som ett första utkast av vad som sedan tillsammans med 

teorin utvecklas i analysens rubriker. Rubrikerna i empirin blev därför mer platta än i analysen 

och är snarare en kategorisering och tematisering av vad respondenterna faktiskt uttrycker 

snarare än tungt teoretiskt kopplade. En anledning till detta är för att lättare kunna dra 

information och analysera kring empirin med hjälp av de olika teorier som presenteras i 

referensramen utan att skapa upprepningar. Då alla teorier i referensramen dock uttrycker att 

glädje (förbättrings- och sociala faktorer/inre motivation), ansvar och feedback/uppskattning 

(självständig motivation/värde- och förståelsefaktorer) är viktiga för att förstå motivation hos 

volontärer och individer generellt kan de dock anses vara teoretiskt inspirerade. Rubrikerna i 

analysen får en tydligare koppling till både teori, empiri och intervjuguiden, vilken är 

teoretiskt baserad, än vad rubrikerna i empirin har på grund av att det då även går att se en 

tydligare koppling mellan teori och empiri. 

För att tolka empirin och ställa den i förhållande till den teoretiska referensramen gjordes en 

så kallad kvalitativ innehållsanalys. En innehållsanalys är ett vanligt tillvägagångssätt vid 

kvalitativa intervjuer och det inbegriper ett sökande efter bakomliggande teman i den 

insamlade data (Bryman och Bell, 2013). Till skillnad från en kvantitativ innehållsanalys där 

man tittar på det manifesta innehållet, det vill säga det som direkt uttrycks i texten, så 

fokuserar man här på att analysera det latenta innehållet alltså en tolkning av textens innebörd 

i helhet. Bryman och Bell (2013) förklarar att det tillvägagångssätt som används för att få 

fram de olika teman ofta är underförstått. Processen för innehållsanalysen kan se olika ut men 

ett ungefärligt tillvägagångssätt kan enligt Graneheim och Lundman (2004) se ut på följande 

sätt:  

 Först läses hela den transkriberade texten igenom flera gånger för att få en tydlig 

helhetsbild. 

 Meningar och fraser som är relevant för frågeställningen plockas ut och även den 

tillhörande texten till dessa kommer med för att förtydliga och utveckla. 
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 Dessa texter görs för att kunna korta ner men ändå bibehålla den information som 

finns i transkriberingarna.  

 När texten är nerkortad delas den in i olika kategorier som utgör det manifesta 

innehållet. 

 Efter detta kan teman där det latenta innehållet formuleras. 

Analysprocessen för studien gick i stor mån till på det här sättet, dock så skrevs empiri och 

analys parallellt vid vissa tillfällen. Det gjordes för att lättare kunna se vad som var intressant 

att fokusera på i empirin i förhållande till den teoretiska referensramen.  

 

6.5. Metodreflektion 
Uppsatsens inriktning och syfte har under tidens gång förändrats relativt mycket, till en början 

var perspektivet betydligt bredare och utgångspunkten skulle ligga i både ett ledarperspektiv 

och ett individperspektiv för att bilda en slags helhet över verksamheten. Det blev efter ett tag 

uppenbart att det blev för brett och svårt att fokusera syftet till någonting 

genomförbart.  Utgångsperspektivet i uppsatsen ändrades därmed endast till individens med 

den ideellt engagerades motivation i fokus. En ideell verksamhet har alltid varit fokus för 

uppsatsen och Friskis&Svettis Örebro kontaktades ganska omgående bland annat på grund av 

tidigare nämnda anledningen att Friskis&Svettis har såväl anställda som ideellt engagerade. 

Trots tidig kontakt tog det längre tid innan besked gavs ifrån Friskis&Svettis Örebro än 

väntat. Andra Friskis&Svettisföreningar i närområdet och Stockholm kontaktades därför 

också, varpå ett stort antal ideella ifrån Friskis&Svettis Södertälje visade intresse för att delta. 

Kort därpå kunde det även konstateras att fyra respondenter på Friskis&Svettis Örebro kunde 

tänka sig att ställa upp, varav en utav dessa var anställd och ansvarig. Endast tre av dessa 

intervjuades dock i slutändan. Detta breddade urvalet och avgränsningen något, vilket 

möjligtvis bidragit till att en mer nyanserad bild har kunnat återges. 

Behovet av en intervju med en anställd och en ansvarig fanns där då syftet var tänkt att vara 

bredare och perspektivet vidare, men genomfördes trots ett avsmalnat syfte ändå med något 

annorlunda frågor än det från början var tänkt. Även detta kan ha visat sig ha nyanserat 

uppsatsen något då utöver att respondenten var anställd och ansvarig tidigare också varit 

ideell i föreningen under en längre tid och på så sätt kunnat bidra med ett unikt och oväntat 

perspektiv i detta hänseende. 
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Den inledande kontakten hölls, som tidigare nämnt, med verksamhetscheferna vilka 

kontaktade respondenterna då Friskis&Svettis själva inte har rätt att ge ut kontaktuppgifter till 

sina ideella utan deras vetskap, därför fick de ideella som var intresserade av att ställa upp 

som tidigare nämnt själva höra av sig. Detta medförde att möjligheten att välja respondenter 

och därmed skapa en bredd i bakgrund, ålder och roll i verksamheten de hade blev begränsad. 

Respondenterna blev dock relativt blandade i såväl ålder som bakgrund och det kan därför 

antas inte ha påverkat uppsatsen negativt i större bemärkelse. 

Mer hade möjligtvis även kunnat göras för att bättre förbereda respondenterna inför intervjun. 

Inför intervjun hade respondenterna inte mer kunskap om uppsatsen än vad den generellt 

behandlade och att de ställde upp i egenskap av ideellt engagerade på Friskis&Svettis. 

Bryman och Bell (2011) nämner att skicka intervjuguiden till respondenten redan innan 

intervjun för att denne ska kunna förbereda sig bättre och ge en i högre grad reflekterande 

svar som exempel. Om detta gjorts hade eventuellt svaren kunnat ge mer givande information 

och fokus tydligare legat kring deras motivation. Den första fokusgruppsintervjun var något 

svårstartad, men kom efter ett tag igång. Hade ovanstående gjorts hade detta kunnat undvikas. 

Överlag var de erhållna svaren trots detta mycket uttömmande och besvarade det som 

önskades.  

Vid skapandet av empiri- och analyskapitlen och tematiseringarna av dessa förekom vissa 

oklarheter kring rubriksättningen. Detta hade möjligtvis kunnat undvikas om empirin hade 

presenterats och analyserats i ett och samma kapitel direkt.  
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7. Empiri 
I det här kapitlet presenteras den data som har framkommit i och med de tre intervjuerna. 

Nedan följer en kort bakgrundsfakta om de olika intervjurespondenterna och deras roll på 

Friskis&Svettis. Efter det är empirin indelad under olika rubriker i form av kategorier som 

redogör svar från respondenterna. Respondenterna kommer att nämnas vid förnamn (med 

respondenternas samtycke) för att lättare kunna utläsa vem som har sagt vad.  

7.1. Respondenternas bakgrund 

Intervju funktionärer grupp 1: I denna intervjugrupp deltog det två respondenter, Fredrik 

och Maja, som är i tjugoårsåldern. Fredrik studerar träningsprogrammet på Örebro universitet 

och har en extra anställning på ett kommersiellt gym. Maja har nyligen tagit studenten och 

letar för tillfället jobb. De har båda varit ideella funktionärer på Friskis&Svettis Örebro i ca 

ett år. Fredrik är dels ideell i gymmet men har precis också fått en mindre anställning på 

Friskis&Svettis som personlig tränare. Maja arbetar som trivselvärd och ser till att allting ser 

bra ut och alla har det bra. Anledningen till att de blev funktionärer var för att de först tränade 

på Friskis&Svettis och blev sedan intresserade och tillfrågade om att bli funktionärer där. 

Intervju funktionärer grupp 2: I denna grupp deltog respondenterna Åsa och Eva som är i 

femtioårsåldern och båda har arbetat ideellt på Friskis&Svettis Södertälje i över 20 år. Åsas 

vardagsyrke för tillfället är utredare på socialstyrelsen inom krisberedskap och 

krishanteringsfrågor och Evas är produktgruppchef på ett företag som tillverkar 

mjölkningsutrustning. Deras resa på Friskis&Svettis började med att de tränade där. Åsa hade 

en del åsikter om verksamheten och blev därför tillfrågad att involvera sig som funktionär. 

Eva började även hon med att träna där och fick en liknande förfrågan om att bli engagerad. 

Sen dess har de haft flertalet roller som funktionärer på Friskis&Svettis. Åsa började ideellt 

med att vara värd, blev sedan värdansvarig, fick ett antal andra ideella ansvarsroller, blev 

ordförande för Friskis&Svettis Södertälje och är numera en del av lokalgruppen och sitter 

med i valberedningen (tar fram ny styrelse). Eva började som värd, men blev så småningom 

passledare (instruktör) och har därefter fortsatt som det i lite olika pass. 

Enskild intervju anställd: André kom till Örebro för att studera industriell ekonomi och fick 

jobb inom det efter sin examen. Samtidigt tränade han på Friskis&Svettis i Örebro och han 

började arbeta ideellt där år 2003. Han hade mycket ansvar i sin roll som funktionär och ju 

mer verksamheten växte desto mer fick han ansvar för. År 2009 fanns det två anläggningar 

inom verksamheten i Örebro och man insåg att det behövdes en anställd på gymmet som 
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kunde lägga all sin tid på dessa uppgifter. Då började han som heltidsanställd på båda 

anläggningarna. 

7.2. Glädje 
Friskis&Svettis är så mycket mer än en lokal dit folk går för att träna. Alla respondenter är 

överens om att det finns en stor gemenskap inom verksamheten. Som ideell jobbar man 

ungefär två timmar i veckan och dessa två timmar blir en social plats där man får energi till att 

orka med de kommande dagarna menar Eva. Åsa instämmer och förklarar vidare att då träffar 

man vänner som man har lärt känna via Friskis&Svettis men som man inte nödvändigtvis 

umgås med på fritiden. Det blir ett socialt umgänge just där och då som man får energi utav 

och som bidrar till en positiv inställning till träning och till att komma dit. Både Eva och Åsa 

ser det ideella arbetet som något som får dem att komma ifrån vardagen och orka med resten 

av veckan. Eva berättar också att hon till stor del har valt att vara ideell på Friskis&Svettis på 

grund av egoistiska skäl. För att själv komma iväg och träna krävs det mycket disciplin men 

eftersom hon har ett ansvar som ideell funktionär så går det inte att strunta i att gå dit och på 

det sättet kommer hon iväg och tränar en gång i veckan minst. Hon berättar att hon någon 

gång har funderat på att sluta, men eftersom det ideella engagemanget får henne att komma 

iväg och träna har hon stannat kvar. Maja och Fredrik ser det ideella arbetet som en möjlighet 

att skapa ett kontaktnät som i sin tur kan leda till jobbmöjligheter samt nya vänskaper. Ett 

återkommande ord från alla respondenterna var glädje. Det finns en glädje på Friskis&Svettis 

som gör att man vill vara med i verksamheten och hjälpa till. Respondenterna har alltså olika 

anledningar till varför de jobbar som funktionärer. För Maja är det ett sätt att träffa människor 

som även de gillar att träna. Hon har arbetat ideellt i andra verksamheter tidigare och tycker 

det är ett kul sätt att bygga kontaktnät på. Det ideella arbetet hon gjort tidigare har varit på 

verksamheter som hon till en början har haft ett intresse och engagemang för, till exempel på 

ett stall, och sedan har hon blivit ideellt engagerad. Fredrik förklarar även han att det tidigare 

ideella arbete som han har gjort också har varit i denna form så som fotbollsklubbar etc. 

7.3. Ansvar 
 

Vill jag engagera mig i form av att ta reda på all den här informationen så kan jag göra det och 

vill jag inte så nej, då behöver jag inte. – Eva 

Både på Friskis&Svettis i Södertälje och i Örebro får funktionärerna möjlighet att ta del av 

vad som sker i verksamheten såväl på ett ekonomiskt plan som rent allmänt. Alla 

respondenter beskriver att det finns möjlighet för alla att ta del av mycket information men att 
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det handlar till stor del om vilken tid funktionärerna själva väljer att lägga ner på det. Både 

Åsa och Eva menar att det också handlar om ett egenansvar, där den som lägger ner tid på att 

sätta sig in i verksamheten också får en större möjlighet att vara med och påverka än den som 

väljer att inte göra det. De menar att personen då får finna sig i att saker sker som denne 

kanske inte håller med om. Åsa beskriver också vikten av att sätta sig in i verksamheten 

eftersom det också ger större förståelse för det ekonomiska läget. Det kanske är svårare för 

någon som är ny i verksamheten eller yngre att reflektera över det menar hon. André 

beskriver utifrån sitt perspektiv som anställd att de försöker att jobba med en väldigt öppen 

atmosfär men är väl medvetna om tidsaspekten och därför sållar i informationen som de sen 

skickar ut till funktionärerna. (En funktionär har kanske inte lika mycket tid att lägga som en 

anställd då de har andra åtaganden). Han menar dock att det förväntas att funktionärerna ska 

ta visst ansvar för att ta reda på och vara delaktiga i vad som sker, bland annat genom 

Friskis&Svettis intranät, Funktionellt. Maja tycker att det är givande när funktionärerna 

delges information om tillkomna medlemmar eller funktionärer eftersom det kanske kan vara 

någon som hon själv hjälpt till att få med i organisationen. 

Någonting som dyker upp i alla intervjuer är att folk blir förvånade när de hör att 

Friskis&Svettis är en ideell idrottsförening och inte ett företag. Respondenterna antyder att det 

delvis har att göra med Friskis&Svettis storlek men också på dess breda utbud och hur väl de 

står sig gentemot kommersiella konkurrenter. 

Alltså det är ju en ideell förening samtidigt så är det ju ett halvstort företag – Åsa 

Även respondenterna själva verkar se det eller tänka på det mer som ett företag och i takt med 

att Friskis&Svettis har vuxit så har behovet av en stabil verksamhet och ett större fokus på 

ekonomiska faktorer och marknadsföring gjort detsamma. Åsa menar på att det åligger henne 

och de andra funktionärerna ett socialt ansvar att slutföra det man som ideell tagit på sig att 

göra, det vill säga att vara med och se till att Friskis&Svettis hela tiden upprätthåller samma 

standard såväl internt i verksamheten som externt. Verksamheten är helt intäktsfinansierad, 

har en hög hyreskostnad och har ett antal anställda som ska ha betalt och få ordentliga 

förutsättningar för att utföra sitt jobb. Samtidigt ska alla som valt att träna där också få 

tillbaka något i form av högkvalitativ träning och ett bra utbud på denna med rimliga 

öppettider på anläggningarna. Det medför, enligt Åsa, att det måste finnas kontinuitet i 

verksamheten och ett behov av att skapa förutsättningar för att ideella och anställda inom 

Friskis&Svettis har samma möjligheter att hålla en hög kvalitet. De ideella krafterna ansvarar 
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och skapar alltså förutsättningar för att det ska kunna gå att ha anställda, genom kontinuitet i 

kultur och kunskap i alla led. Samtidigt som de anställda med hjälp av dessa förutsättningar 

ska se till att allting rullar på och kommunicera ut allting som händer inom Friskis&Svettis. 

De är, som Åsa uttrycker det, navet i hjulet. De allra flesta som är anställda har, enligt 

samtliga respondenter, börjat som ideella vilket också säkerställer kontinuitet i verksamheten. 

Maja och Fredrik nämner att i de fall det går dåligt för verksamheten nästan är mer 

motiverande att vara ideell och se till att det lyfter igen. Även Eva och Åsa beskriver att de 

flesta ideella när det gått dåligt kämpat på lite extra just för att säkerställa kontinuiteten och 

att verksamheten överhuvudtaget kan fortsätta. 

 

7.4. Feedback och uppskattning 
 

Jag som gymansvarig har ju ansvar för att rekrytera gyminstruktörer eller individuella tränare 

som vi kallar de för nu för tiden. Då tar jag hjälp av ideella funktionärer att sitta med och 

intervjua, kolla övningar och sånt där. Vi försöker boosta med sånt. Det är en viktig del i att man 

fortsätter och trivs som ideell – André 

André beskriver här vad han upplever att de ifrån de anställdas sida gör för att uppmuntra det 

ideella engagemanget hos funktionärerna. Utöver att funktionärerna är med i rekrytering- och 

planeringsprocesser så menar han på att alla utbildningsmöjligheter inom träning och 

träningsformer som tränarna och ledarna får är uppskattat bland funktionärerna. Från ideellt 

håll i Örebro får detta stöd och Fredrik menar på att man verkligen känner sig uppskattad när 

man får den här chansen att utbilda sig eftersom det är en relativt stor investering för 

Friskis&Svettis. André beskriver också att det på Friskis&Svettis i Örebro brukar hållas 

inspirationstillfällen för sociala träffar och feedback. Han nämner också vårpub, höstpub, 

grillfester och julmingel varje år som bidrar till en social gemenskap som gör att många 

känner sig välkomna i organisationen. Det sociala och gemenskapen spelar för samtliga 

ideella respondenter en stor roll, om än på olika sätt. Åsa och Eva ser den sociala biten på 

Friskis&Svettis som någonting som enbart existerar just där. Personerna är inga de umgås 

med utöver sin tid på de olika föreningsaktiviteterna utan snarare ett sätt att träffa en mängd 

olika människor att ha en trevlig men ytlig kontakt med. Maja tycker däremot att den sociala 

delen är en av de viktigaste anledningarna till att vara ideell, hennes ideella roll som 

trivselvärd är även den social. Fredrik nämner även han att utbytet mellan personer som är i 

samma sits och är intresserade av samma saker är viktigt. Någonting som både Åsa och Eva 
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nämner är att Friskis&Svettis i Södertälje har viss förbättringspotential när det gäller att 

uppmuntra och peppa funktionärerna. Ledarna och tränarna får samma möjlighet till 

utbildning och uppföljning som Friskis&Svettis i Örebro men trivselvärdar och 

receptionisterna får inte samma tydliga feedback eller utvecklingsmöjlighet som ledare och 

tränare. Eva påpekar att det tidigare har funnits värduppföljning men att den inte verkar finnas 

kvar. Maja berättar att det för henne som värd är de sociala träffarna som bidrar till feedback 

och utveckling eftersom man får ett utbyte med andra värdar. 

7.5. Ideella och anställda 
 

Som anställd på Friskis är det lätt att du gör dina 100 procent men du gör även lite till. – André 

Skillnaden på att vara ideell och anställd på Friskis är enligt André att som anställd är det 

svårt att vara kvar på lokalen som privatperson utan att folk kommer och frågar saker eller vill 

berätta saker. Det finns vissa anställda som även är ideella och för dem kan det bli svårt att 

faktiskt betraktas som ideella när de till exempel går på ett möte. Trots att personen då går dit 

som ideell så tenderar de andra funktionärerna att vända sig till den personen med frågor trots 

att det är en annan ideell som leder mötet.  

Det är en exklusiv skara som är anställda på Friskis&Svettis, det är lite åtråvärt att vara det – 

Fredrik 

Både Maja och Fredrik skulle kunna tänka sig att jobba som anställda på Friskis&Svettis då 

de är mycket intresserade av träning och tycker om att hjälpa folk att komma igång med 

träning. André som tidigare var funktionär på Friskis&Svettis har tack vare sitt ideella arbete 

frångått det jobb han utbildade sig till och hittat sin plats som anställd på Friskis&Svettis. Han 

får jobba med det han brinner för det vill säga träning. För Åsa räcker det med att vara 

funktionär på Friskis&Svettis. Hon ser sig inte själv som en visionär vilket hon menar är en 

viktig egenskap som många Friskis&Svetttisanställda har. Man ska kunna ansvara för och 

“pusha” alla funktionärer så det krävs att man kan göra det på ett glatt och trevligt sätt menar 

hon. 

Eva kan tänka sig att vara anställd på en ideell verksamhet men inte på Friskis&Svettis som 

hon redan är engagerad i ideellt. Att ha varit ideell först och sen börja som anställd är inte 

något Eva kan tänka sig. Med det menar hon att eftersom hon har varit ideell så skulle hon 

som anställd ha svårt att inte ta med sig det ideella perspektivet in i sin roll som anställd. Hon 

ser att det finns en del motsättningar mellan funktionärerna och de anställda i den formen att 
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de anställda vill utveckla och expandera utbudet medan funktionärerna kanske inte ser 

verksamheten på det sättet. Om de anställda vill införa fler gympapass så behöver 

funktionärerna kanske jobba fler timmar och då ser inte de anställda att funktionärerna 

faktiskt har andra jobb också som de ska hinna med. Dock menar Eva att det kan ses både på 

gott och ont att vara anställd på en verksamhet som man är engagerad i. Dessa motsättningar 

behöver inte finnas bland alla funktionärer men hon som passledare kan ibland se dem. Åsa 

förklarar att på deras lokal i Södertälje så har de flesta anställda varit funktionärer från början. 

Ett problem som hon ser är att de ideella inte vet vad de anställda gör och förstår därför inte 

vikten av att ha de där. “De som är anställda är någonstans navet i hjulet” menar hon. Det 

saknas en kommunikation till funktionärerna om vad de anställdas roller är och vad de gör. 

Många funktionärer kan ibland tänka att det där får de anställda göra och då har man inte 

förstått vad de anställda gör eller att deras åtta timmar om dagen är fulla av andra uppgifter. 

Kommunikationen om det som de anställda gör behöver bli tydligare för att skapa en bättre 

förståelse och samspel mellan anställda och funktionärer menar Åsa. De ser alla som en stor 

glad familj så det gäller bara att vara extra tydlig med varje familjemedlems roll och dennes 

bidrag. Åsa och Eva berättar att i början när verksamheten startade hade funktionärerna 

mycket mer de skulle göra under sina pass, som att stå i receptionen precis innan sitt 

gympapass som de nu slipper tack vare de anställda.  Detta är också viktigt att se för att kunna 

uppskatta varandras roller och gå framåt med verksamheten. Maja berättar att som trivselvärd 

är hon även nyfiken på att få lära sig receptionen och de anställda är mycket hjälpsamma och 

positiva till att hon vill det. De förklarar gärna hur saker fungerar och låter henne prova. Hon 

och Fredrik ser de anställda lite som mentorer och personer man kan luta sig mot om man 

behöver hjälp. André menar på att eftersom de anställda är där mer tid än vad funktionärerna 

är så är det inte konstigt att de anställda oftast kan och vet mer.  
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8. Analys 
I detta kapitel förs resonemang kring empirin med stöd från den teoretiska referensramen. 

Analysen är likt empirin indelad under olika teman, också de baserade på den teoretiska 

referensramen. I analysen blandas alltså inte olika teorier utan data analyseras var för sig 

utifrån de olika teoriernas beståndsdelar. Därmed kan vissa saker komma att tas upp på nytt 

men i nya kontexter. 

8.1. Funktionärens betydelse 

Chartrand (2004) beskriver att det är vanligt att tänka att volontärers engagemang ses som en 

hobby då det inte är ett arbete som de får sin primära inkomst ifrån.  Fördomar som dessa kan 

underminera volontärens roll och plats i organisationen menar Chartrand (2004). Om 

volontärens roll och hierarkiska status är oklar och de inte ses som lika viktiga kan den 

anställda se den som en person som bara är där för att hjälpa dem med det de inte hinner. På 

Friskis&Svettis verkar dock detta inte vara fallet och funktionärerna vet sin status. 

Verksamhetens framgång är till stor del funktionärernas förtjänst (Friskis och svettis, 2014).  

Då personalen på Friskis&Svettis består mestadels av funktionärer så verkar det enligt 

respondent Åsa att de anställdas roll är den som är oklar och kan bli underminerad. Hon 

menar på att funktionärer kan tänka att de anställda är där mer än de och har därför också mer 

tid än funktionärerna att lägga på vissa uppgifter, vilket inte är fallet. På grund av att inte 

funktionärerna helt vet vad de anställda gör blir det svårt och se skillnaden på deras roller 

menar Åsa. Maja är en av de funktionärer som försöker sätta sig in i de anställda i 

receptionens jobb och lära sig vad det är de gör. Hon ser de anställda som mentorer med 

mycket kunskap att lära ut. André trycker också på att de anställda faktiskt kan mer och vet 

mer om verksamheten i de flesta lägen då de spenderar mest tid där och därför blir det de man 

vänder sig till vid frågor eller problem. I en verksamhet som denna med fler ideella än 

anställda kan alltså Chartrands (2014) teori istället appliceras på den anställda. När inte 

funktionärerna vet vad de anställdas konkreta arbetsuppgifter är så blir det svårt att se vad de 

gör som utöver det funktionärerna själva gör. André berättar att de flesta anställda har varit 

funktionärer från början så de vet hur det är att jobba inom de olika rollerna. 

På Friskis&Svettis verkar det finnas en stolthet och gemenskap hos funktionärer såväl som 

anställda som hjälper till att driva verksamheten framåt. Det kan tyckas riskabelt att ha en 

verksamhet som till störts del drivs av volontärer då Chartrand (2004) menar på att det finns 

en risk då de ideella inte har verksamheten som första prioritet. Detta kan göra verksamheten 
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känslig och sårbar. André beskriver att rekrytering av funktionärer är mycket viktig och att 

han alltid tar hjälp av befintliga funktionärer vid intervjuer. En rimlig anledning till varför han 

gör på detta sätt kan till stor del antas vara att genom att involvera funktionärerna i viktiga 

beslut gällande verksamheten så värdesätts deras åsikt och de känner sig viktiga och 

betydelsefulla. Det blir då en positiv effekt, i dubbel bemärkelse, då det bidrar till en bra 

rekrytering av en ny funktionär samtidigt som det ger uppskattning och beröm till en befintlig 

funktionär. Respondenterna har alla startat sin resa på Friksis&Svettis på samma sätt, de har 

tränat där och till slut blivit tillfrågade att bli funktionärer. Det är ett aktivt val de har gjort att 

ideellt engagera sig i verksamheten och de känner motivation över att göra det.  

Chartrands (2004) teori om en sårbar verksamhet är en faktor som alltid kommer finnas där. 

Verksamheten är skör då den drivs till störst del av ideella men det Friskis&Svettis gör är att 

de visar sina ideella vilken tillgång de är för verksamheten och vad deras medverkan bidrar 

till. Samtliga respondenter pratar om de olika aktiviteter som Friskis&Svettis anordnar för sin 

personal (både anställd och ideell) och tycker det är ett kul sätt att få uppskattning på. Det 

verkar som att Friskis&Svettis gör mycket för att värna om sina funktionärer men en stor del 

av motivationen till det ideella engagemanget kommer nog från funktionären själv. 

8.2. Inre eller yttre motivation? 
Self Determination Theory (SDT) delar, som tidigare nämnt, in motivation i självständig och 

kontrollerad motivation (Ryan och Deci, 2008). Baserat på helheten i det empiriska material 

som framtagits kan det konstateras att både den anställda respondenten såväl som de ideella 

respondenterna inom Friskis&Svettis i första hand drivs av självständig motivation snarare än 

kontrollerad motivation. I Andrés fall är det rimligt att anta att det beror på att han dels känner 

ett mycket stort personligt intresse för träning, idrott och hälsa och integrerar därför hela 

Friskis&Svettis koncept och det svenska idrottsföreningskonceptet överlag i sin självbild. 

Dels befinner han sig i en roll som ansvarig och sitter även med i kansliet och får därmed 

utrymme att påverka och ha åsikter om saker inom Friskis&Svettis Örebro och sitt eget 

arbetssätt.  

Det är också fullt möjligt och kanske troligare att han, i egenskap av tidigare ideell funktionär 

som nu är anställd, upplever en mycket hög grad av kompetens. Kompetens är en av tre 

tidigare nämnda faktorer viktig för självständig motivation (Ryan och Deci, 2008). Han 

upplever uppskattning ifrån Friskis&Svettis i form av att han har fått möjligheten att arbeta 

med det han brinner så mycket för. Antagandet styrks av det faktum att han valde, när 
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möjligheten gavs, att ta en heltidsanställning på Friskis&Svettis och lämna den bransch han 

utbildat sig till att jobba inom. Med understöd i att de flesta anställda inom Friskis&Svettis 

tidigare själva varit funktionärer kan det antas att det ser liknande ut för andra anställda där, 

det som motiverade till det ideella arbetet som funktionär är vad som driver personen till att ta 

anställning om det erbjuds. Baserat på ett citat från Fredrik att ”det är lite åtråvärt att vara 

anställd på Friskis&Svettis” tyder det på att det hos vissa av funktionärerna ses som den 

ultimata uppskattningen ifrån organisationen och en slags positiv feedback att bli tillfrågad. 

För att vidare koppla till SDT kan det också antas att den som väljer att gå från ideell till 

anställd drivs av en inre motivation, personen känner ett genuint och ärligt intresse för träning 

och att bidra till att andra tränar och är därmed beredd att ge upp andra karriärmöjligheter för 

att få arbeta där. Samtidigt som det av vissa ses som den ultimata uppskattningen är det inte 

alla som har intresse av att ta det steget. Åsa förklarar att hon inte är rätt typ av person för att 

vara anställd på Friskis&Svettis, att hon inte är den typen av ”visionär” som krävs. Med 

utgångspunkt i detta och övriga beskrivningar hon gör kring sitt ideella engagemang är en 

rimlig tolkning att hennes motivation till att engagera sig ideellt inte ligger i ett absolut och 

genuint intresse för träning, hälsa och andras träning. Ingen av hennes primära roller som 

ideell har heller legat i träningen i sig. Hon kan därför antas ha en avsaknad av inre 

motivation i det hänseendet.  

Istället har Åsa kommit att fokusera sitt ideella engagemang på Friskis&Svettis som 

organisation och att det ska vara givande för medlemmar, funktionärer och anställda att 

befinna sig där. Det sociala ansvaret för att det finns en kontinuitet i verksamheten ter sig vara 

viktigast för henne, vilket antyder på att Åsa drivs av den yttre motivation som går under 

”integrated regulation”. I egenskap av tidigare ordförande i styrelsen för Friskis&Svettis i 

Södertälje, även det en ideell post, som enligt Friskis&Svettis (2014) ”har ett övergripande 

ansvar för föreningens organisation, långsiktiga mål, strategi och ekonomiska förvaltning.” är 

det rimligtvis också det perspektivet hon fortsätter att utgå ifrån. Hon motiveras till att vara 

ideell genom att hon tycker att det är viktigt att det går bra för verksamheten. Eftersom det i 

sig är en önskan om ett resultat att det går bra för verksamheten stärker det också antagandet 

att hon drivs av ”integrated regulation” snarare än inre motivation. 

Inte heller Eva kan sägas vara driven av inre motivation på samma sätt som André, men inte 

heller yttre motivation på samma sätt som Åsa. Baserat på hennes uttalanden är det inte ett 

grundläggande intresse för träning i sig som är anledningen till hennes engagemang. Istället är 
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det ideella engagemanget som ledare (leder och sätter ihop träningspass) ett sätt för henne att 

faktiskt komma till skott med att träna överhuvudtaget och hon ser det som viktigt att träna. 

Med arbete, familj och så vidare är det dock inte alltid att hon kommer iväg och gör det. Med 

detta i åtanke och även att hon beskriver att det är ett sätt för henne att orka med vardagen, 

tunga arbetsperioder och andra yrkesrelaterade komplikationer kan det antas att hon drivs av 

yttre motivation i form av ”identified regulation”.  

Att vara ledare på Friskis&Svettis står för ett träningsansvar och Eva anser att det är viktigt 

med träning för att orka med vardagen och väljer därför att vara ideellt engagerad. Vid en 

första anblick skulle detta även kunna tolkas som om hon drivs av ”introjected regulation”, 

hon engagerar sig ideellt för att undvika negativa känslor som uppstår i samband med 

yrkeslivet. Det kan till och med verka vara ”integrated regulation” i form av att det önskade 

resultatet, att komma iväg och träna, och att hon stannat så länge i verksamheten har bidragit 

till att hon integrerat passledarrollen i sin självbild. Utifrån det empiriska material som finns, 

där hon beskriver att hon funderat på att sluta, men stannat kvar som ideell just för att det 

disciplinerar henne till att komma iväg och träna och att det sociala är viktigt kan det dock 

antas att hon inte drivs utav någon av dessa två motivationstyper, utan just ”identified 

regulation”. Även om steget mellan identified och integrated regulation kan te sig något vagt, 

är det faktum att det främst är för sin egen skull hon är ideellt engagerad i Friskis&Svettis 

avgörande. Det tyder på att hon inte har integrerat rollen som passledare och Friskis&Svettis 

koncept i sin självbild. Till skillnad från Åsa har hennes ideella roller alltid handlat om 

träning, vilket inte är hennes primära intresse och hon är därför heller inte motiverad utifrån 

”integrated regulation”. 

Maja och Fredrik är betydligt yngre än övriga respondenter och har inte befunnit sig i 

verksamheten lika länge. Därför är det också troligt att de inte heller känner ett lika starkt 

band till Friskis&Svettis som övriga respondenter och motivationen till att stanna lägre. 

Fredrik har dock, precis som André, ett mycket stort intresse för träning och hälsa. Han 

utbildar sig för tillfället på Örebro universitet på träningsprogrammet, har anställning på en 

annan gymaktör och nyligen tackat ja till en betald tjänst på Friskis&Svettis som personlig 

tränare. Baserat på hans beskrivning av varför han är ideell på Friskis&Svettis är det rimligt 

att anta att han också drivs till att vara ideell utifrån en delvis inre motivation. Han har i första 

hand sökt sig dit på grund av sitt träningsintresse och en glädje i att hjälpa andra att träna och 

han får en möjlighet att göra det han utbildar sig till att göra och tycker om redan under sin 

studietid.  
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På grund av att han i dagsläget går en utbildning och därmed söker möjliga karriärvägar är det 

också rimligt att anta att det ideella engagemanget även delvis drivs av yttre motivation där 

resultatet är erfarenhet eller en möjlighet till karriär. På grund av detta kan det ideella 

engagemanget i grunden antas drivas av en inre motivation, men är inte bundet på samma sätt 

som Andrés till Friskis&Svettis specifikt. Vad Fredrik motiveras av ligger någonstans i 

gränslandet mellan inre och yttre motivation och ett direkt konstaterande att det antingen är 

det ena eller det andra är, på grund av den korta tid han faktiskt varit ideell på Friskis&Svettis, 

svårt. Trots att hans anledning till att vara där i grunden ligger i ett träningsintresse och ett 

intresse att hjälpa andra med deras träning är han också där för ett resultat i någon form till 

exempel karriär. Är han kvar i verksamheten längre är det rimligt att anta att han möjligtvis 

tar liknande steg som André gjort inom Friskis&Svettis. Eftersom han fortfarande går en 

utbildning och det är fullt rimligt att anta att han då vill utforska vilka möjligheter som finns i 

det karriärvalet är det dock inte alls lika säkert att han stannar kvar i Friskis&Svettis även om 

han antyder vid ett flertal tillfällen att han ser verksamheten ur ett mycket positivt perspektiv.  

Maja å sin sida har sökt sig till Friskis&Svettis av andra anledningar än Fredrik. Trots att hon 

nämner att hon alltid har tränat och tycker det är roligt verkar det, baserat på intervjun, inte 

som om det är det som är viktigast. Den sociala delen, att träffa andra och skapa ett kontaktnät 

väger tyngst i Majas ideella engagemang. Även hon ser vissa karriärmöjligheter på 

Friskis&Svettis då hon är intresserad av receptionist- och konferensvärdsjobb. En rimlig 

tolkning utifrån SDT är att Maja drivs, precis som Eva, av yttre motivation av typen 

”identified regulation”, då det framförallt är mål i form av det sociala umgänget och 

potentiella karriärvägar som driver henne till att vara där. Även här kan det antas att hon på 

grund av sin korta tid i verksamheten kan komma att skifta i vad som motiverar henne till att 

vara ideell i framtiden. 

Anmärkningsvärt är att alla respondenter antyder att miljön på Friskis&Svettis är av sådan typ 

som främjar inre motivation även om vissa drivs utav yttre motivation snarare än inre. Det 

ideella engagemanget kan därmed antas, om ett genuint intresse för träning inte finns, drivas 

av yttre omständigheter. Det är också möjligt att den bakomliggande drivkraften till 

engagemanget kan ändras över tid och därmed även motivationstyp. Tillexempel: En person 

går med i Friskis&Svettis för att träna, blir funktionär för att denne tycker om verksamheten i 

sig eller av en tillfällighet (yttre motivation), upptäcker så småningom som funktionär att 

träning och att hjälpa andra i deras träning är vad personen egentligen brinner för (inre 

motivation). Det är därför rimligt att den som i grunden drivs av inre motivation till 
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uppgifterna som kommer med det ideella engagemanget till en början kommer att befinna sig 

där som ideell på grund av yttre omständigheter och därmed känna yttre motivation trots ett 

genuint intresse för träning i sig. Tid i verksamheten kan därför antas vara viktigt för att inre 

motivation ska utvecklas. 

8.3. Självständighet, kompetens och tillhörighet 
Som tidigare nämnt är en av grundpelarna i Self Determination Theory (SDT) antagandet att 

de psykologiska behoven självständighet, kompetens och tillhörighet måste tillfredställas för 

god psykisk hälsa och möjlighet att vara motiverad. Tidigare i analysen konstaterades det att 

samtliga respondenter känner självständig motivation snarare än kontrollerad motivation. Det 

öppnar även upp för ett antagande att de tre grundläggande psykologiska behoven blir 

tillfredställda i deras ideella roller. Eftersom alla respondenter känner antingen inre- eller yttre 

motivation med en hög grad av internalisering, men av relativt olika anledningar kan det antas 

att det ideella arbetet på Friskis&Svettis i sig är utformat på så sätt att möjlighet till att alla 

dessa behov uppfylls finns. Det är också rimligt att anta att det är viss skillnad på hur behoven 

tillfredställs och genom vad, på samma sätt som motivationen till engagemanget skiljer sig 

mellan dem. Det kan tänkas bero på att de alla har olika funktionärsroller. 

Eftersom SDT rent empiriskt är baserad på ett antal undersökningar där försökspersonen har 

fått en viss uppgift att slutföra är det naturligt att den positiva feedbacken kommer ifrån någon 

som är i en ledande position, forskaren i detta fall (Deci och Ryan, 2000). Inom 

Friskis&Svettis verkar det, baserat på den empiriska data som tagits fram, som om den 

positiva feedbacken här inte nödvändigtvis behöver komma ifrån någon som är i en 

ledarposition eller överordnad för att verka motiverande och skapa en känsla av bidrag. 

Istället är det feedback ifrån medlemmar, andra ideella eller positiva nyheter om hur det går 

för organisationen som ger upphov till dessa känslor. Maja nämner bland annat att hon tycker 

det är roligt när hon får höra att föreningen har fått fler medlemmar eller ideella och tänker att 

hon kanske fick personen att gå med. Det innebär att hon känner att hon har varit med och 

gjort det bättre för Friskis&Svettis och därmed kan antas dels känna tillhörighet, men också 

en känsla av kompetens. Eftersom Majas främsta motivation till att vara funktionär är 

möjligheten till socialt umgänge är det rimligt att det stora antal sociala evenemang som 

Friskis&Svettis Örebro har årligen också bidrar till att tillfredsställa behovet av tillhörighet 

hos Maja. Hon beskriver också att hon får möjlighet att lära sig systemen de använder i 

receptionen eftersom hon är intresserad av det, vilket antyder att behovet av självständighet 

dels tillfredställs hos Maja genom denna möjlighet. 
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André beskriver att han tar hjälp av funktionärerna för att planera och rekrytera, medan Eva 

också beskriver att man som passledare utformar och planerar sitt eget pass med allt vad det 

innebär. Det förstnämnda är någonting som kan verka positivt hos samtliga funktionärer vad 

gäller behovet av såväl kompetens och självständighet, medan passledarna i sin roll redan från 

grunden får möjlighet att främja dessa två behov. Med tanke på att Friskis&Svettis mål är att 

alla ska känna en glädje (Friskis och svettis, 2014) och mycket utgår ifrån det sociala mötet 

och utbytet bland medlemmarna är det rimligt att funktionärernas behov av tillhörighet 

tillfredställs enbart genom att de faktiskt är där och ställer upp ideellt. Eva och Åsa benämner 

Friskis&Svettis som en slags familj, vilket också styrker detta antagande. De flesta 

respondenter nämner också möjligheten att träffa en stor mängd olika typer av människor som 

bland det mest positiva med att engagera sig som funktionär, det vill säga att de söker sig till 

eller stannar kvar på Friskis&Svettis just för att tillfredställa detta behov. 

Möjligheten att ta del av en stor mängd material och få vara med och påverka på årsmötet och 

i övrigt kan antas vara motiverande och även det främja alla tre behov, men framförallt 

självständighet. Valmöjligheten för funktionärerna att gå en viss väg antyder respondenterna 

är stor och den som vill bli passledare har möjlighet att få bli det om man visar framfötterna. 

Maja och Fredrik beskriver att de ser på de anställda på Friskis&Svettis som mentorer, snarare 

än chefer eller överordnade. Det är någon de ser upp till och känner att de kan få stöd av. 

Baserat på detta kan det antas att avsaknaden av tydliga hierarkiska steg till stor del hjälper till 

att främja självständighetsbehovet. Eva och Åsa beskriver att de valt att stanna kvar som 

funktionärer även under perioder då det inte varit särskilt inspirerande eller roligt och Maja 

och Fredrik berättar att de nästan blir mer motiverade till att vara kvar på Friskis&Svettis när 

det går dåligt ekonomiskt. Baserat på detta är det rimligt att respondenterna både identifierar 

sig med Friskis&Svettis gemenskap, känner att deras arbete kan bidra till att det blir bättre 

och att de kan vara med och påverka verksamheten. Dessa känslor främjar i sin tur 

tillfredställelsen av alla tre viktiga behov. 

Detta och det empiriska materialet i stort tyder på att det de tre behoven överlag tillfredställs 

på naturlig väg genom det ideella engagemanget. Förmodligen är inte alltid alla behov fullt 

tillfredställda och fluktuerar en del, men då respondenterna frivilligt valt att vara funktionärer 

och fortfarande är det kan det antas att de överlag tillfredställs. Hade så inte varit fallet hade 

det helt enkelt inte funnits någon anledning att stanna kvar som funktionär på Friskis&Svettis. 

Utifrån antagandet att en organisation är individerna inom den och organisationen till störst 
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del består av ideella är det också rimligt att anta att det är de ideella själva som skapar sina 

förutsättningar för att hålla dessa behov uppfyllda. 

Ett problem som Eva tar upp är dock att Friskis&Svettis Södertälje kan bli bättre på att visa 

uppskattning gentemot alla ideella som står i receptionen och inte får samma möjlighet till 

uppföljning och feedback som passledare till exempel får och många där väljer att lämna det 

ideella uppdraget i Friskis&Svettis. Därför är det också rimligt att anta att det är någonting 

som saknas och ett eller flera av behoven helt enkelt inte uppfylls. Baserat på Eva och Åsas 

beskrivningar verkar detta vara både på gott och ont, samtidigt som det fungerar som ett slags 

såll där de mest engagerade är de som stannar kvar är det också ett problem där många 

personer faller bort. 

8.4. Förändrad motivation 
Finkelstien (2004) beskriver volontärarbete som något frivilligt och ett prosocialt beteende 

som inte nödvändigtvis utförs till förmån för volontären själv. Chartrand (2004) förklarar att 

volontärarbetet är en process som innehåller en tidsram av mycket respektive mindre 

involvering. Anledningen till att börja som volontär behöver inte vara samma anledning till att 

man fortsätter med det (Chartrand, 2004). Åsa har varit ideell på Friskis&Svettis i över 20 år 

och anledningen till att hon är kvar som funktionär har ändrats en hel del. Det började med att 

Åsa tränade på anläggningen och blev till slut tillfrågad att involvera sig. Hon såg det som en 

rolig, social grej där hon fick framföra sina åsikter och förslag till verksamheten. Anledningen 

till att Åsa fortfarande är kvar som funktionär är dels på grund av det sociala och att det är 

roligt men även för att hon känner ett ansvar gentemot föreningen och medlemmarna. Hon 

menar att man som funktionär har ett ansvar att se till att verksamheten fortsätter hålla en bra 

standard och kontinuitet. 

Eftersom man som ideell inte får någon form av fysisk lön för sitt arbete är det rimligt att 

drivkraften för funktionären kommer från andra faktorer. Boström et. al (2004) anser att den 

fria viljan måste ställas emot sin motsats, känslan av tvång, för att helt förstås.  Istället för en 

känsla av tvång eller ett måste så agerar den ideella individen frivilligt utifrån andra aspekter 

som handlar om att uppfylla ett eller flera behov för den själv (Finkelstien, 2009). Åsas 

funktionärsroll har gått från en rolig social aktivitet till en känsla av ansvar och ett åtagande, 

ändå så känner hon inte tvång över att fortsätta vara där. Åsas motivation väger då större än 

känslan av tvång och det är anledningen till att hon frivilligt är ideell på Friskis&Svettis. Det 

kan antas, utifrån Volunteer Functions Inventory (VFI) att Åsa till stor del drivs av den 
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sociala faktorn och trots att hon nu känner mer ansvar att stanna kvar så är den sociala faktorn 

fortfarande så pass central att hennes motivation inte tyngs ner av det faktum att hon känner 

ett ansvar som ideell. Både Chartrand (2004) och Finkelstien (2009) menar att anledningen till 

att en person börjar som ideell inte alltid är densamma som gör att den fortsätter med det. Till 

skillnad från när Åsa började som funktionär så kan nu även en andra faktor bidra till hennes 

motivation i form av värdefaktorn. Finkelstien (2009) menar att värde kan vara en faktor som 

motiverar då den som är ideell känner att den gör något värdefullt genom att hjälpa och bry 

sig om andra. Åsa vill hjälpa Friskis&Svettis att hålla hög kvalitet och bryr sig om att 

medlemmarna får det de förväntar sig. Hon drivs nu av två motiverande faktorer som gör att 

hon tycker om att vara funktionär på Friskis&Svettis. 

Alla respondenterna beskriver Friskis&Svettis som en social plattform där det finns en 

gemenskap och glädje. Alltså motiveras de alla av den sociala faktorn men ser på den på olika 

vis. Maja motiveras till störst del av den sociala faktorn då hon ser det som en möjlighet att på 

ett lättare sätt lära känna vänner och öka sitt sociala nätverk. Fredrik däremot har inte den 

sociala faktorn som huvudmotivator. Han motiveras främst av möjligheten till en karriär och 

ser det sociala som en bonus. Han utbildar sig inom träning och då blir hans arbete som 

funktionär en fot in i den bransch han vill jobba inom. Både Fredrik och André har ett stort 

träningsintresse och kan därför enligt VFI även motiveras av faktorn som heter förståelse där 

de drivs att lära sig mer om träning samt hålla igång existerande kunskaper. 

Finkelstien (2009) beskriver även rollidentitet som en anledning till att vara ideell. Baserat på 

det empiriska materialet verkar denna teori dock inte vara applicerbar på respondenterna. Med 

rollidentitet menas i det här fallet att individen inkorporerar funktionärsrollen som en identitet 

i stället för en roll. Det blir viktigt för personen att ha med det ideella i sin identitet och det 

kan ibland vara svårt för den att se på det som något man gör och inte något man är. 

Respondenterna (funktionärerna) från Friskis&Svettis identifierar sig inte som ideella utan ser 

på sin roll som funktionär som något kul och socialt att göra utöver sina vardagssysslor. Det 

handlar mer om att uppfylla individuella behov men inte i den formen att det ska bli 

personens identitet. 
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9. Slutsats 
De två Friskis&Svettisanläggningarna verkar innefatta en bred skara människor med olika 

bakgrund. I analysen framkommer det, utifrån Self determination Theory (SDT), att det finns 

två typer av ideellt engagerade inom verksamheten. Den ena typen är den som drivs av inre 

motivation och av ett genuint och ärligt intresse för träning. Det är även denna typ som kan 

tänka sig att frångå sitt ideella engagemang till att i stället vara heltidsanställd inom 

verksamheten. Den andra typen söker sig till Friskis&Svettis av en mängd andra anledningar 

och kan därmed antas vara motiverad av yttre omständigheter, ett resultat i någon form, 

snarare än en glädje till träning. Vad för yttre omständigheter som motiverar denna typ skiljer 

sig mellan individerna och även vilken form av yttre motivation som upplevs. Den här typen 

av individ har inte lika stort intresse över att vara heltidsanställd på Friskis&Svettis och 

fortsätter sitt ideella uppdrag på grund av individuella mål eller en önskan om ett resultat där 

att se föreningen utvecklas och förbättras också spelar in. Friskis&Svettis har alltså två typer 

av funktionärer som båda fyller en viktig plats då föreningen både behöver personer som 

skapar träningsandan men även de som driver organisationen framåt. Det de båda typerna har 

gemensamt är att de i första hand drivs av självständig motivation som i sin tur går att finna 

både i den inre som såväl den yttre motivationen. 

Det går även att se att positiv feedback motiverar funktionärerna men att den till största del 

kommer från medlemmarna och de andra funktionärerna och inte så mycket från ledningen 

(de anställda). Då många anställda börjat som ideella är det en ytterst liten skillnad mellan 

dessa roller, sett utåt ifrån. Här finns det en kunskapslucka hos funktionärerna då de inte ser 

vad de anställda gör utöver funktionärernas uppgifter. Då de flesta anställda tidigare har varit 

funktionärer kanske även funktionärerna borde gå med de anställda några timmar innan de får 

bli funktionärer för att även de ska lära känna båda rollerna. Eftersom funktionärerna inte ser 

de anställda som ledare utan mer som mentorer blir motivation inte något de kräver från de 

anställda utan lyckas hitta den på egen hand. 

De motiverande faktorer som påverkar funktionären är unikt för varje individ. Dock går det 

att utläsa i analysen, utifrån Volunteer Functions Inventory (VFI), att de som har varit ideella 

en längre tid som redan har etablerade jobb och långa vänskapsband tenderar att ha andra 

motiverande faktorer än de som inte har varit med lika länge och är yngre till åldern. För de 

yngre är en stark faktor karriärmöjligheter i både den formen att det kan vara en fot in i en 

bransch men även att det ideella kan leda till ett helt nytt karriärssteg. Sen ser de även den 

sociala faktorn som en bonus. För de som har varit ideella en längre tid är den primära 
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motivationsfaktorn just det sociala. Man kommer till Friskis&Svettis och träffar glada 

människor som ger en energi att orka med vardagen. Det blir som en paus från den hektiska 

vardagen och man får en chans att varva ner samtidigt som man tränar. 

Tid inom organisationen och ålder spelar över lag stor roll, dels för vilken typ av motivation 

(utifrån SDT) de ideella känner och dels vilka faktorer som motiverar dessa (utifrån VFI). 

Både motivationstyp och motivationsfaktorer kan alltså förändras över tid. Trots skillnader i 

vad som motiverar dem till att engagera sig ideellt känner samtliga att de har en central roll i 

verksamheten och bidrar starkt med att göra den till vad den är. Att vara delaktig och bidra på 

sitt egna föredragna sätt ter sig alltså vara den största anledningen till att vara ideell inom 

Friskis&Svettis.  

En oväntad slutsats som dök upp i analysen var att den ena respondenten helt bytte karriär för 

att jobba på Friskis&Svettis. Detta visar på hur stark motivationen kan vara, hur den kan 

komma att utvecklas hos en individ och vilken skillnad ideellt engagemang kan göra för 

samhället men framförallt för individen själv.   
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10. Avslutande kapitel 
Det i början nämnda problemet, att mycket forskning kring volontärer och ideella 

verksamheter utgår ifrån den amerikanska definitionen på volontärskap och hur volontärer 

används där snarare än någonting som är applicerbart på det som finns i Sverige, gör 

anledningarna till att forska vidare på detta ämne större. I denna uppsats har utgångspunkten 

varit ett individperspektiv men för att få en större förståelse och helhetsbild kring hur det 

svenska konceptet och relationen till volontären faktiskt ser ut kan det finnas ett behov av att 

även titta på det ur ett ledningsperspektiv. Uppsatsens resultat och vad den behandlar är 

intressant och relevant för forskningen då det till viss del saknas forskning på området. 

Resultat i sig är inte generaliserbart utan är unikt för de respondenter vi tittat på och de två 

Friskis&Svettisföreningarna Örebro och Södertälje. Men det påvisar ett behov av ytterligare 

studier inom området. För att bilda en bättre uppfattning skulle det även finnas ett behov av 

att göra dessa på andra ideella verksamheter och volontärerna inom dessa. Dessutom finns det 

utöver en avsaknad av ett svenskt perspektiv i forskningen även svårigheter att hitta forskning 

kring volontärer inom specifikt idrottsverksamheter. Mycket av det forskningsmaterial som 

hittades fokuserade på volontärer inom företag eller sådana som verkar för samhällets bästa, 

alltså välgörenhet eller social välfärd. Syftet med att vara volontär i en idrottsförening och att 

vara det i en som ska bidra med social välfärd är inte helt överlappande. 

För att få bukt med den upplevda bristen på forskning kring hur det ser ut i Sverige användes 

bland annat därför en motivationsteori som enbart ser till individens perspektiv utan att vara 

färgad av en amerikansk syn på volontärskap. En effekt som det amerikanska perspektivet kan 

ha haft på denna uppsats och som ytterligare påvisar behovet av mer forskning inom området 

är att teorin om ”Role Identity” som Finkelstien (2004) presenterar inte alls verkar vara 

applicerbar på respondenternas ideella roller. 

Skulle vidare undersökningar göras på samma föreningar skulle en intressant frågeställning 

kunna vara i hur rekryteringsprocessen ser ut och vad som görs för att undvika att föreningen 

lägger dyra summor på att utbilda funktionärer som sedan inte stannar. Någonting annat som 

dök upp i de intervjusvar som erhölls var en antydan av att Friskis&Svettis Örebro hade fler 

sociala träffar än vad Södertälje hade, vilket i sig gav de funktionärer som inte fick någon 

uppföljning eller utbildning, som till exempel värdarna andra uppskattningsmöjligheter. Det 

är möjligtvis någonting som kan vara av intresse för Friskis&Svettis Södertälje som enligt 
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respondenterna på den punkten hade viss förbättringspotential och att det där fanns en stor 

lucka där många funktionärer valde att lämna verksamheten.  

Det som avslutande tas upp i slutsatsen rörande den anställda respondenten är också en 

företeelse som vore intressant att undersöka mera och hur denne ser på skillnader i sitt eget 

tidigare volontärskap och sin anställning. Det vore även intressant att se om detta gäller för 

alla typer av ideella verksamheter och hur pass vanligt förekommande det är inom 

idrottsverksamheter att folk lämnar branscher till förmån för att arbeta med deras största 

intresse. 

En annan aspekt av volontärskapet som skulle vara av intresse att se till är hur volontärer 

hanteras i verksamheter där den största andelen individer inom den inte består av volontärer 

utan av anställda. Var i hierarkin befinner sig dessa och vilken roll har de inom den typen av 

organisation?   
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fokusgrupssintervju den 19 december.  



1 
 

Bilaga 1 – Intervjuguide fokusgruppsintervju 
Inledning  

 Information om studiens syfte och deltagarnas bidrag till den. 

Bakgrund  

 Funkisroll, arbete, studier 

 Annat ideellt arbete 

 

Ideell inom Friskis&Svettis 

 Hur har ert engagemang inom Friskis sett ut från början till nu? 

 Har ni tagit uppehåll och i så fall varför? 

 Utnyttjar ni era förmåner som funkisar? 

 Funderat på att lägga ner och i så fall varför? 

 Skulle ni kunna tänka er att börja jobba där som anställda? 

 

Ideellt engagemang 

 Mål med att jobba ideellt? (På friskis och annat) 

 Skulle det vara svårt att sluta? 

 Sviker man någon då? 

 Måstekänsla någon gång? (Krav) 

 Har ni stött på komplikationer eller varit missnöjda med er volontärroll? 

 Det bästa med att jobba ideellt? 

 Det sämsta med att jobba ideellt? 

 

Motivation till engagemanget 

 Varför arbetar ni inte extra på gym eller liknande? (Vill ni jobba med idrott/hälsa?) 

 Ser ni er likvärdiga som de anställda? Vad finns det för skillnad? 

 Brukar ni vara med på möten och följa verksamhetens framgång, budgetmässigt etc.? 

 Blir ni motiverade av sånt? 

 Nöjdhetsindex (får ni ta del av detta?) 

 Vad ger det ideella arbetet dig som person? 

 Hur mycket tid lägger ni ungefär ner på ert ideella arbete? 

 Vad upplever ni att Friskis gör för er? 

Tack för ert deltagande det har varit ett stort bidrag för vår studie 



1 
 

Bilaga 2 – Intervjuguide enskild intervju 
Inledning 

 Information om studiens syfte och deltagarnas bidrag till den. 

Bakgrund 

 Roll på Friskis&Svettis 

 Ideell bakgrund 

 

Funktionär 

 Är de flesta funktionärer innan de blir anställda? 

 Vad fick dig att börja som funktionär? 

 Resan från funktionär till anställd 

 Vad var målet med att jobba ideellt? 

 

Varför Friskis&Svettis? 

 Hur kom det sig att du valde just den här verksamheten 

 Finns det skillnad i attityd mellan funktionärer och anställda? 

 Förmåner eller belöningar för respektive 

 Hur tror du det påverkar? 

 

Arbetet med funktionärerna 

 Finns det komplikationer att ha funktionärer kontra ett vanligt gym med anställda? 

 Hur peppar ni funktionärerna? 

 Kommunicerar ni på olika sätt till funktionärerna kontra anställda? 

Tack för ditt deltagande det har varit ett stort bidrag för vår studie! 


