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Abstract 

In order to be a successful organization it’s important to have motivated labour and to 

understand what motivates them is therefore valuable. Since non-profit workers lack of 

monetary reward, it’s important that the management knows what motivates the labour in 

order to maintain them in the organization as well as gain new ones. There are different 

theories of what motivates people to volunteer, and people can be in the same organization 

but for different reasons. The theories we use in our research, among others, are “Volunteer 

Functions Inventory”, “Social Exchange Theory” and “Self Determination Theory”. The 

study aims to describe which factors that motivate the non-profit labour at Friskis & Svettis 

Örebro, and to which degree they motivate. Friskis & Svettis Örebro is a non-profit sport 

organization, who operates in the gym and fitness business. We use a mixed method and 

gather data by using a questionaire that we later on analyse with a qualitative method. Our 

conclusion shows that the factors fun, organizational culture, personal satisfaction, value, 

understanding, enhancement and the use of existing skills were the most important for the 

non-profit workers at Friskis & Svettis Örebro. The non-profit workers percieved a higher 

level of autonomous motivation than controlled motivation. The results also showed that age 

tended to have impact on some of the factors, for example the older respondentes tended to 

care more about the attitude of the management and they also perceived a higher level of 

rewards and exchange from the organization.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Ett framgångsrecept för organisationer är att de har motiverade medarbetare. Det är viktigt att 

organisationer förstår vad som motiverar medarbetarna till att utföra sina arbetsuppgifter, för 

att ledningen ska kunna arbeta med dessa delar och hålla medarbetarna motiverade. Ideella 

medarbetare saknar monetär belöning för sitt arbete, som någon som är anställd och avlönad i 

näringslivet får (Mitchell & Taylor, 1997), det bör således finnas andra motivationsfaktorer 

till varför man väljer att utföra ett arbete.  

 

Många studier har visat att motivation spelar en viktig roll för ideell arbetskraft (Kim, Zhang 

& Connaughton, 2010). Folk har fått allt svårare att få tid över till att engagera sig ideellt, 

vilket är ett stort problem då föreningar är beroende av sin ideella arbetskraft för att överleva 

(SVT, 2014). En ideell medarbetare som är engagerad och brinner för sitt frivilliga arbete är 

alltså en värdefull tillgång för föreningen (Bang, Ross & Reio, 2013). Dagens ideella 

medarbetare har många valbarheter på hur de spenderar sin tid, sin energi och sina känslor 

(Mitchell & Taylor, 1997). Det som delvis avgör huruvida man väljer att arbeta ideellt eller 

inte är ens förväntningar, hur motiverad man är och vad man värdesätter. Hur tillfredsställd 

och motiverad man känner sig har ett klart samband med hur mycket tid man ägnar åt 

organisationen som man arbetar ideellt åt. (Do Paço, Agostinho & Nave, 2013) Det är 

troligare att ideell arbetskraft som inte är så motiverade har lägre moral, högre frånvaro, större 

benägenhet att sluta och lägre produktivitet. I motsats till detta har de ideella medarbetarna 

som har hög motivation tendens till att vara mer produktiva och det är inte lika troligt att de 

väljer att avsluta sitt ideella. (Kim et al., 2010) 

 

Ideella idrottsföreningar står inför stora utmaningar, och på grund av samhällsförändringar 

blir det allt mer komplext att bedriva ideell idrottsverksamhet. De samhällsförändringar som 

kan urskiljas är demografiska förändringar, individualisering, förändrade 

kommunikationsmönster samt att föreningarna i allt större utsträckning gått över till att likna 

kommersiella företag. (Riksidrottsförbundet, 2013) Det är således viktigt att de ideella 

idrottsföreningarna utvecklas i takt med att samhället förändras för att överleva 

(Riksidrottsförbundet, 2015). Det behövs mycket ideell arbetskraft för att klara av dessa 

förändringar (Riksidrottsförbundet, 2015) och till följd av detta blir det ideella engagemanget 

viktigare än någonsin.  

 

Eftersom ideella organisationer inte kan erbjuda sina medarbetare monetär belöning, och 

samtidigt är beroende av dem, så blir det mycket viktigt att arbetsgivare förstår vilka faktorer 

som driver en ideell medarbetare. Det krävs kunskap inom detta område för att locka till sig 

nya medarbetare, men även för att värna och behålla de man redan har. (Kim et al., 2010) Det 

finns olika teorier om vad det är som driver en till att arbeta ideellt. De som arbetar ideellt gör 

det av olika skäl och folk kan vara engagerade i en och samma förening men av olika 

anledningar. Ideellt arbete kan ses som en långsiktig, föränderlig process och det som 

motiverar en idag behöver nödvändigtvis inte vara det som motiverar en vid en senare 

tidpunkt. Även detta gör det viktigt att förstå och observera de viktigaste 
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motivationsfaktorerna. (Do Paço et al., 2013) Det är således intressant att studera vad som 

motiverar människor till att arbeta ideellt inom idrottsföreningar.  

 

En idrottsförening som har visat sig vara stark är Friskis & Svettis. Medlemsantalet har ökat 

markant under de senaste åren (Friskis & Svettis, 2015) och de konkurrerar med de 

kommersiella aktörerna inom gym- och gruppträningsbranschen. Den stora majoriteten av 

arbetskraften på Friskis & Svettis är ideell och därmed är det intressant att studera motivation 

på Friskis & Svettis.  

 

1.2 Syfte 

Syftet är att utifrån en kvantitativ undersökning beskriva vilka faktorer som motiverar till 

ideellt arbete på Friskis & Svettis Örebro, och i vilken grad dessa motiverar. Studien kan 

användas av ledningen på Friskis & Svettis Örebro, då de kan ha de faktorer som motiverar de 

ideella medarbetarna i åtanke i sin styrning.  

 

Frågeställning: Vad motiverar till ideellt arbete på Friskis & Svettis Örebro? 

 

1.3 Ideellt arbete 

Ideellt arbete beskrivs som att engagera sig i något utan att få monetär belöning för sin insats 

(Do Paço et al., 2013). Det beskrivs även som ett utbyte mellan en organisation och en ideell 

medarbetare, där organisationen får tillgång till den ideella arbetskraften i utbyte mot 

psykosociala fördelar (Karl, Peluchette & Hall, 2008).   

 

Orlowski & Wicker (2014) menar att man kan dela upp ideellt arbete i två kategorier, formellt 

och informellt ideellt arbete (Orlowski & Wicker, 2014), vilket även Do Paço et al. (2013) 

gör. De definierar de två kategorierna som att formellt ideellt arbete sker i anslutning till en 

organisation, medan det informella ideella arbetet är mer ostrukturerat, det kan till exempel 

vara att man hjälper ens vänner eller grannar (Orlowski & Wicker, 2014) (Do Paço et al., 

2013). Vi kommer därmed att studera det formella ideella arbetet, då vi gör studien på en 

ideell idrottsförening.  

 

1.4 Ideell förening 

För att en organisation ska vara en ideell förening krävs det att ändamålet och/eller 

verksamheten är ideell. Föreningen får bedriva ekonomisk verksamhet så länge pengarna går 

till föreningens ändamål. Verksamheten får dock inte syfta till att främja medlemmarnas 

ekonomiska intressen, om så är fallet är organisationen istället en ekonomisk förening. 

(Tillväxtverket, 2015)  

 

1.5 Friskis & Svettis 

Friskis & Svettis Riks utgörs av 156 ideella föreningar som bedriver gym- och 

gruppträningsverksamhet. I Sverige finns det totalt 16 370 ideella funktionärer. Målet som de 

har är att alla ska ha ett ”leende” och man ska vilja, inte känna att man är tvungen att träna 

eller att engagera sig. Friskis & Svettis Örebro startade 1989 och är Sveriges sjunde största 
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Friskis & Svettis förening. (Friskis & Svettis, 2015) Här finns det totalt tre anläggningar som 

tillsammans engagerar ca 320 ideella funktionärer (Tranquist, 2015). Ser man till 

medlemsutvecklingen som varit i Örebro sedan millenniumskiftet har antalet medlemmar i 

Friskis & Svettis ökat från 2 450 till de 15 560 som fanns år 2014. Friskis & Svettis har alltså 

expanderat och en viktig del i detta är de ideella funktionärerna. Från Friskis & Svettis får 

funktionärerna bland annat utbildning, fri träning på Friskis & Svettis och inbjudan till 

funktionärsfester och andra sociala träffar i utbyte för sitt ideella engagemang. (Friskis & 

Svettis, 2015) 

 

1.6 Tidigare studier 

Motivation inom ideella föreningar har tidigare varit ett ganska ostuderat område, men under 

de senaste två decennierna har antalet undersökningar ökat kraftigt (MacNeela, 2008). Många 

har studerat vad det är som gör att man väljer att arbeta ideellt samt segmenterat den ideella 

marknaden, det vill säga att man segmenterar människor i olika grupper utifrån vad de har för 

egenskaper och personligheter (Dolnicar & Randle, 2007). Det är framförallt studier på 

hjälporganisationer som har gjorts, se exempelvis studien av Waikayi, Fearon, Morris och 

McLaughlin som gjort på Röda Korset i Storbritannien (2012). 

 

Trots att det finns många studier på ideella föreningar, finns det inte lika mycket studier på 

vad det är som motiverar folk till att arbeta ideellt i idrottsföreningar (Do Paço et al., 2013). 

De som finns har främst gjorts på ideella idrottsföreningar som utövar traditionella sporter, se 

exempelvis Bang et al. (2013). Med traditionella sporter menas i detta sammanhang 

exempelvis handboll och fotboll. Många traditionella idrottsföreningar upplever att de har 

problem med att locka nya och behålla de ideella medarbetarna (Göteborgs-Posten, 2009) 

(SVT, 2014). Detta är dock inte fallet på Friskis & Svettis.  

 

Vi har endast hittat ett fåtal studier vad gäller motivation i idrottsföreningar inom gym- och 

gruppträningsbranschen, bland annat en som är gjord på Friskis & Svettis Göteborg (Granat, 

2005). Den har dock genomförts, precis som de övriga, med en kvalitativ metod. Vi använder 

oss av en kvantitativ metod för att samla in data, vilket medför att vi kan få in fler men mer 

övergripande svar och att man med en kvantitativ insamling har större möjligheter att kunna 

generalisera resultatet så att det gäller för hela populationen. (Bryman & Bell, 2011).  
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2 Teori 
Vad som motiverar och vilka motivationsfaktorer som dominerar kan skilja sig mellan olika 

typer av organisationer. Varför människor väljer att arbeta ideellt kan vara individuellt och 

komplext, därför behövs det fler än en teori för att förklara detta. (Kim et al., 2010)  

 

2.1 Motivation utifrån altruism och egoism 

Do Paço et al. (2013) delar in motivationsfaktorer till ideellt arbete i två fack, det altruistiska 

och det egoistiska. De som drivs av andra faktorer än sådana som ger fördelar åt en själv 

brukar kallas altruister, och de karaktäriseras av att de engagerar sig ideellt med avsikten att 

hjälpa andra och samhället i allmänhet (Do Paço et al., 2013) (Gage & Thapa, 2012). Altruism 

är ofta den huvudsakliga motivationsfaktorn vad gäller ideellt arbete. Dock måste det finnas 

egennyttiga motiv hos den ideella arbetaren för att den ska fortsätta vara engagerad i 

organisationen, detta är de så kallade egoistiska motiven. (Gage & Thapa, 2012) 

 

De flesta, om inte alla, ideella medarbetare är både altruister och egoister, det vill säga till viss 

del engagerar sig ideellt för att tillfredsställa andra och till viss del för sin egen vinnings skull 

(Kim et al., 2010) (Do Paço et al., 2013). Även MacNeela (2008) poängterar detta. I vilken 

grad man är den ena eller den andra varierar dock från person till person (Kim et al., 2010) 

(Do Paço et al., 2013).  

 

Förr var det vanligare att man var genuint engagerad under en längre tid och man kände att 

man ville göra en god sak för samhället. Idag har det ideella arbetet gått mot att allt mer vara 

sporadiskt, dvs. man engagerar sig när det passar en själv och man gör det för att tillgodose 

sina egna behov. Man har alltså gått från att vara altruister till att bli mer och mer egoister. 

(Vantilborgh, Bidee, Pepermans, Willems, Huybrechts & Jegers, 2011) 

 

2.2 Motivationsfaktorer beroende på ålder 

Beroende på ens ålder kan olika motiv ha olika stor inverkan vad gäller valet att arbeta ideellt 

(MacNeela, 2008). En potentiell grupp med ideella medarbetare är ungdomar, eftersom att de 

genom att engagera sig ideellt kan känna viss mening. Ungdomar visar en tendens att ha ett 

socialt beteende och en social attityd, och dessa har visat sig förstärkas genom ideellt 

engagemang. De har ofta mycket energi att tillgodose organisationen och dess medlemmar 

med, och de har därför goda förutsättningar för att bli bra ideella medarbetare. (Do Paço et al., 

2013) För många ungdomar är en stor motivationsfaktor att få erfarenhet som kan bidra till 

personlig utveckling. Även grupptryck anses vara en faktor till att yngre arbetar ideellt, 

eftersom att de bryr sig mycket om hur de uppfattas av andra. Äldre väger däremot, i större 

grad, in sådant som ansvar gentemot samhället och möjlighet till att hjälpa andra när de 

arbetar ideellt. (Do Paço et al., 2013) För äldre, kan ideellt arbete resultera i en högre 

livskvalité (Gage & Thapa, 2012). 

 

Enligt en studie av Waikayi et al. (2012) visade det sig att yngre i större grad än äldre valde 

att arbeta ideellt då det gav dem social kontakt. Den visade även att yngre motiverades av att 

arbetet gav dem erfarenheter och möjlighet att utveckla sina färdigheter. Däremot, när det 
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gällde vuxna ideella medarbetare, hade ledningens attityder och förhållningssätt en större 

påverkan på engagemanget. (Waikayi et al., 2012) 

 

2.3  Relationen mellan den ideella medarbetaren och organisationen 

Bang et al. (2013) beskriver Social Exchange Theory (SET), en modell som ursprungligen 

utvecklades 1959 av Thibault och Kelley. Dess ståndpunkt är att det finns ett samband mellan 

motivation och långsiktiga relationer. Den poängterar att man som individ förväntar sig en 

viss belöning när man arbetar ideellt, vilken ska vara större än den insats man gör, och inte 

bara ett utbyte med organisationen. Om ideella medarbetare upplever detta så visar de en 

större tendens att utveckla en nära och långsiktig relation till organisationen. Det är således 

viktigt att de förväntningar man har stämmer överens med arbetet, annars finns en risk att man 

känner sig missnöjd och slutar engagera sig i organisationen. (Bang et al., 2013)  

 

Enligt Bang et al. (2013) påverkar sambandet mellan vad man motiveras av och vad man 

upplever att man får ut av arbetet hur tillfredsställd man känner sig och således hur engagerad 

man är. Med det menar man att ideella medarbetare som upplever att deras behov och mål 

uppfylls genom arbetet visar större benägenhet att engagera sig än de som inte upplever det. 

Exempel på behov och mål är sådant som att känna att man gör något meningsfullt, känna 

gemenskap samt utveckla sina karriärmöjligheter och få nya erfarenheter. (Bang et al., 2013) 

 

För att en ideell medarbetare ska kunna uppnå sina mål och behov genom arbetet är det viktigt 

att förstå vad det är som motiverar dem. Det blir då lättare för organisationen att motivera på 

ett bra sätt och skapa långsiktiga relationer till medarbetaren för att den ska visa större 

benägenhet att stanna i föreningen. (Bang et al., 2013) Detta kan även ses som positivt för en 

organisation med exempelvis en stram budget, då det kostar mer att rekrytera en ny 

medarbetare än att behålla en befintlig. Att utveckla en bättre relation med en redan 

involverad ideell medarbetare har enligt undersökningar visat sig vara ungefär fem gånger 

billigare än att värva en ny ideell medarbetare (Mitchell & Taylor, 1997).  

 

Trots att denna teori är framtagen 1959 har den även använts på senare tid. Bland annat så har 

Gould-Williams och Davies (2005) gjort en studie där man använder denna teori som ett 

ramverk för att undersöka medarbetarnas engagemang, motivation samt lust att stanna kvar i 

organisationen. Man har även använt teorin i områden som social makt, organisatorisk 

rättvisa, psykologiska kontrakt och ledarskap. Teorin är en av de som används flitigast vid 

undersökning av beteenden i organisationer. (Cropanzano & Mitchell, 2005).  

 

Även om författare genom tiderna har haft olika synsätt gällande SET så har de ändå enats om 

att teorin består av en rad olika interaktioner som resulterar i att individen känner förpliktelse 

gentemot organisationen (Cropanzano & Mitchell, 2005). Detta kan kopplas samman med 

teorin om psykologiska kontrakt, där man som ideell medarbetare känner sig tvungen att 

arbeta om organisationen tidigare har varit tillmötesgående och stöttande (McGrath, Millward 

& Banks, 2015). Enligt Vantilborgh et al. (2011) är ett psykologiskt kontrakt inget som är 

nedskrivet, utan snarare något som är psykologiskt mellan den anställde och arbetsgivare. Det 

kan vara så att arbetsgivaren visat sig vara mycket tillmötesgående och visat stöd när det 
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exempelvis inträffat något i den anställdes familj eller omgivning. Man känner sig då skyldig 

till att engagera sig ännu mer i sitt arbete för att ge något tillbaka till organisationen. 

(Vantilborgh et al., 2011) Även en studie av MacNeela (2008) visade att upplevd skyldighet 

är ett vanligt motiv till att ideella medarbetare påbörjar och fortsätter sitt ideella arbete. 

Många har personliga band till den organisation de arbetar på och vill ge någonting tillbaka 

för vad de själva eller en anhörig tidigare fått hjälp med. Psykologiska kontrakt kan även 

förekomma, utöver de ovannämnda, då en ideell medarbetare känner behov av att få ett utbyte 

från organisationen, som till exempel att få nya kunskaper, få nya vänner samt få en bra merit 

på sitt CV. (Vantilborgh et al., 2011)  

 

2.4 Olika typer av motivation hos individen  

Det finns olika typer av motivation. I modellen Self-Determination Theory (SDT), utgår man 

från människans grundläggande behov för att sedan ta fram olika motivationstyper utifrån de 

grundläggande behoven. Self-Determination Theory, som kan översättas Självbestämmande 

teorin, är en metateori om människans motivation, utveckling och välmående (Deci & Ryan, 

2008). Människan har enligt denna teori tre grundläggande psykologiska behov nämligen, 

självständighet, kompetens och samhörighet (Gagné & Deci, 2005).  

 

 Självständighet - Behovet av självständighet innebär att man ska ha en känsla av att 

man väljer själv och har ett fritt val samt bestämmer själv över sitt agerande. (Haivas, 

Hofmans & Pepermans, 2014) 

 

 Kompetens - Behovet av kompetens innebär att man strävar efter att hantera sin 

omgivning på ett bättre sätt och öka sin kompetens inom olika områden. (Haivas et al., 

2014) 

 

 Samhörighet - Behovet av samhörighet innebär att man har en vilja att ha nära 

relationer och få en känsla av gemenskap. (Haivas et al., 2014) 

 

Det har forskats på detta i olika länder, med olika kulturer. Både på kulturer som värdesätter 

kollektivistiska och traditionella värden samt andra som i större grad värdesätter 

individualism och jämlikhet. Vissa menar att behoven av kompetens, självständighet 

respektive samhörighet för ett psykiskt välbefinnande inte passar in på alla kulturer. Detta har 

dock inte visat sig vara fallet då känslor av självständighet, kompetens och samhörighet är 

viktiga i ett brett spektrum av mycket varierande länder. (Deci & Ryan, 2008) 

 

SDT fokuserar på olika typer av motivation, snarare än endast mängden motivation, utifrån de 

grundläggande behoven. Den mest centrala skillnaden mellan motivationstyperna i SDT är 

mellan självständig motivation och kontrollerad motivation. När människor har en 

självständig motivation till att utföra något upplever de ett eget driv till att utföra dessa 

handlingar. Självständig motivation omfattar den inre motivationen och även den del av den 

yttre motivationen som kommer utifrån att man värdesätter utfallet av det arbete man utför. 

(Deci & Ryan, 2008) Inre motivation innebär att man gör något för att man tycker att det är 
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intressant eller tillfredsställande (Ryan & Deci, 2000). Kontrollerad motivation är, tvärtemot 

självständig motivation, då handlingar utförs på grund av externa belöningar eller 

bestraffningar samt regleringar till följd av andras värderingar. Alltså att en handling utförs 

till följd av yttre tryck eller att man känner sig tvungen. Det kan till exempel handla om att 

man vill undvika skam, man vill bli respekterad av andra eller att man vill få erkännande från 

andra. (Deci & Ryan, 2008) (Gagné & Deci, 2005) Kontrollerad och självständig motivation 

är något som driver en person till att utföra handlingar, i motsats till detta står ”amotivation” 

som istället innebär att man har en bristande avsikt och bristande motivation. Den 

självständiga motivationen tenderar att leda till den längsta uthålligheten, det vill säga att man 

väljer att stanna i föreningen längre. På senare år har forskning om kontrollerad och 

självständig motivation utvidgats till att undersöka även omedvetna motivationsfaktorer. 

(Deci & Ryan, 2008) 

 

2.5 Vad motiverar en ideell medarbetare? 

Modellen, Volunteer Functions Inventory (VFI), av Clary, Snyder, Ridge, Copeland, Stukas, 

Haugen och Miene (1998) är den mest använda på senare tid, vid studerandet av motivation 

hos ideella medarbetare (Kim et al., 2010). Den här modellen innehåller sex determinanter 

som motiverar ideella medarbetare. Dessa är värde, förståelse, social omgivning, karriär, 

beskyddande och förbättring. Dessa anses vara de viktigaste motivationsfaktorerna för en 

ideell medarbetare. (Do Paço et al., 2013) 

 

 Värde 

Med den första determinanten menas att man som individ kan skapa värde för andra 

genom sitt ideella arbete. Detta värdeskapande är av oegennyttig karaktär, det vill säga 

att man bryr sig om andra. Denna determinant är vanligtvis viktigare för ideella 

medarbetare än för betald arbetskraft (Clary et al., 1998) och den ses som den 

viktigaste av determinanterna i VFI för ideella medarbetare (Do Paço & Nave, 2013).  

 

 Förståelse 

Nya erfarenheter och lärdomar samt möjligheten att sätta kunskap, färdigheter och 

förmågor i praktik bidrar till att man vill arbeta ideellt (Clary et al., 1998). Även 

MacNeela (2008) lyfter fram förståelse som en viktig motivationsfaktor till att arbeta 

ideellt. En studie av Do Paço och Nave (2013) visar att ideellt arbete ger möjlighet till 

att bland annat utveckla sin kommunikationsförmåga, öka sin förmåga att hjälpa andra 

samt att arbeta som ett team.  

 

 Social omgivning 

En tredje determinant som är viktig när man söker förstå vad det är som motiverar till 

ideellt arbete är relationen till andra. Genom att arbeta ideellt fås möjligheten att vara 

med vänner och engagera sig i aktiviteter som ses som positiva av omgivningen. 

(Clary et al., 1998)  
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 Karriär 

Att ideellt arbete kan visa på fördelar vad gäller karriär är även det en 

motivationsfaktor till att man vill arbeta ideellt (Clary et al., 1998). Även MacNeela 

(2008) poängterar att det kan finnas karriärsmotiv till varför man väljer att engagera 

sig ideellt.  

  

 Beskyddande 

Denna determinant fokuserar på människans ego. Man vill minska sin egen skuld över 

att man har det bra ställt och ge tillbaka till samhället. (Clary et al., 1998) Även en 

studie av Waikayi et al. (2012) visar på att detta är en stor del av motivationen till att 

arbeta ideellt.  

 

 Förbättring 

Den sista determinanten menar att det kan finnas fler, bakomliggande faktorer än de 

som tidigare nämnts. Man menar att genom att arbeta ideellt bibehåller eller ökar den 

positiva känslan som arbetet medför. Forskning har visat att personlig utveckling och 

att öka sin självkänsla är faktorer som ligger till grund för att man vill arbeta ideellt. 

(Clary et al., 1998)   

 

Den motivationsfaktor som man anser har störst inverkan är att ens ideella engagemang i en 

organisation ska skapa värde, och den faktorn som har minst betydelse är karriär (Do Paço et 

al., 2013). Även Kim et al. (2010) kom fram till att den värdeskapande faktorn hade störst 

betydelse för en ideell medarbetare. En studie av Gage och Thapa (2012) visade också att 

faktorerna värde och förståelse var de som hade störst påverkan på huruvida man engagerade 

sig ideellt eller inte. Till skillnad från andra studier visade dock deras studie att karriär kom på 

tredje plats, vilken författarna trodde kunde bero på att studien gjordes på 

universitetsstuderande, som snart ska söka sig till arbetslivet. Det kan ses som en merit att ha 

arbetat ideellt. Folk som inte studerar, utan som redan är en del av arbetslivet, trodde de 

således motiverades i lägre grad av faktorn karriär. (Gage & Thapa, 2012) Vad gäller 

idrottsföreningar, är de faktorer som är av störst betydelse att arbetet ska skapa värde, 

förståelse, förbättring och social omgivning (Bang et al., 2013).   
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Vid studier av varje deteminant kan man bryta ner dessa i fem påståenden, för att komma 

fram till i vilken grad de motiverar till ideellt arbete (Clary et al., 1998). 

 

Värde 

Jag oroar mig för de som är mindre lyckligt 

lottade än mig själv. 

Jag bryr mig om den grupp jag engagerar 

mig i. 

Jag har medkänsla för personer som är i 

behov av hjälp. 

Jag tycker att det är viktigt att hjälpa andra. 

Jag engagerar mig i ett ändamål som är 

viktigt för mig. 

 

Karriär 

Det ideella arbetet ger mig en chans att få in 

en fot på ett ställe där jag skulle kunna tänka 

mig att arbeta. 

Jag kan skapa nya kontakter som senare kan 

vara fördelaktigt ur karriärsynpunkt. 

Genom ideellt arbete kan jag utforska olika 

karriärmöjligheter. 

Det ideella arbetet kan hjälpa mig att lyckas 

i mitt valda yrke. 

Att arbeta ideellt är en bra merit att sätta på 

mitt CV. 

Förståelse 

Jag kan lära mig mer om det ändamål som 

jag arbetar för. 

Att arbeta ideellt ger mig möjlighet att få 

nya perspektiv på saker och ting. 

Genom att arbeta ideellt kan jag lära mig 

saker genom praktiska erfarenheter. 

Jag kan lära mig att handskas med olika 

människor genom mitt ideella arbete. 

Jag kan utforska mina styrkor i mitt ideella 

arbete. 

 

Beskyddande 

Ideellt arbete hjälper mig att glömma hur 

dålig jag har känt mig. 

Genom att arbeta ideellt känner jag mig 

mindre ensam. 

Genom att arbeta ideellt försvinner en del av 

den skuld jag känner över att vara mer 

lyckligt lottad än andra. 

Att arbeta ideellt hjälper mig att ta itu med 

mina egna problem. 

Ideellt arbete kan ses som att fly från sina 

egna problem. 

Social omgivning 

Mina vänner arbetar ideellt. 

Folk i min närhet ser helst att jag arbetar 

ideellt. 

Folk jag känner har ett intresse av att hjälpa 

samhället. 

Folk som jag står nära värderar att hjälpa 

samhället högt. 

Att arbeta ideellt är viktigt för dem som jag 

står närmast. 

 

Förbättring 

Genom att arbeta ideellt känner jag mig 

viktig. 

Ideellt arbete ökar min självkänsla. 

Mitt ideella arbete får mig att känna mig 

behövd. 

Genom att arbeta ideellt känner jag mig 

bättre.  

Att arbeta ideellt ger mig möjlighet att få 

nya vänner. 

 
Tabell 1. (Clary et al., 1998)  
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I en annan modell som tagits fram av Dolnicar och Randle (2007) för att hjälpa organisationer 

att motivera till ideellt arbete har man utgått från 12 faktorer.  

 

 Personlig koppling eller att familjen har en koppling till organisationen 

 Personlig tillfredsställelse 

 Social kontakt 

 Religiös tro 

 Vara aktiv/sysselsatt 

 Lära sig något nytt 

 Göra något värdefullt  

 Hjälpa andra 

 Få arbetslivserfarenhet 

 Använda sina kunskaper 

 Känna sig tvungen  

 

Engångsföreteelse är den sista faktorn som Dolnicar och Randle (2007) nämner. Denna passar 

dock inte in på Friskis & Svettis eftersom att man binder upp sig att arbeta minst en gång i 

veckan under ett år (Friskis & Svettis, 2015), och därmed förekommer inga 

engångsföreteelser.  

 

Utifrån att ha undersökt dessa faktorer och demografiska variabler på ideell arbetskraft kunde 

Dolnicar och Randle (2007) definiera sex olika typer av ideella medarbetare. De 12 faktorerna 

ingår i olika grad i de olika grupperna. Nedan presenteras de olika typerna av volontärer som 

man kunnat urskilja.   

 

 ”Klassiska volontärer” – Dessa människor arbetar ideellt för att göra något givande, 

få personlig tillfredsställelse samt hjälpa andra. De är äldre, och ofta mindre aktiva i 

vanliga arbetslivet och har därför mer tid över till att ställa upp på ideella projekt. 

(Dolnicar & Randle, 2007)  

 

 ”Engagerade volontärer” – Dessa uppfattar var och en av faktorerna som relevanta 

och anses vara mycket engagerade i ideellt arbete (Dolnicar & Randle, 2007). 

 

 ”Personligt involverade volontärer” – De kännetecknas av att endast delta tillfälligt 

i ett ideellt arbete, vilket ofta bygger på föräldrastöd. Det kan till exempel innebära att 

man ställer upp med att vara ledare för ett fotbollslag för att man har sitt barn med i 

laget. När barnet sedan slutar, är sannolikheten stor att även föräldern slutar med sitt 

ideella arbete. (Dolnicar & Randle, 2007) 

 

 ”Egoister” – Denna grupp är minst till antalet av totala antalet volontärer. De 

motiveras av att tillgodose sina egna behov, det kan till exempel innebära att man 

arbetar ideellt för att utvecklas som person och få nya erfarenheter, snarare än att 

skapa glädje för någon annan. (Dolnicar & Randle, 2007) 
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 ”Altruister” – Dessa vill uppleva att man gör någon annan en tjänst och är goda 

lyssnare för att kunna hjälpa till att uppfylla någon annans behov. Man tänker alltså 

inte så mycket på att tillgodose sina egna behov, utan agerar i första hand för att hjälpa 

andra. (Dolnicar & Randle, 2007) 

  

 ”Nisch-volontärer” – Denna grupp involverar de som är unga, nya med ideellt arbete 

eller högt utbildade. De har färre och mer specifika drivkrafter som motiverar dem. 

Till exempel så kan individen ha en känsla av skyldighet till att arbeta ideellt för att 

göra samhället en tjänst, för att få nya arbetslivserfarenheter eller på grund av religiös 

tro. (Dolnicar & Randle, 2007) 

 

2.5.1 ”Kul” som en motivationsfaktor 

Något som VFI och modellen av Dolnicar och Randle inte tar upp är vikten av att ha roligt på 

arbetsplatsen. Enligt en studie gjord av Karl et al. (2008) upplevde de som hade roligast i sitt 

ideella arbete en högre tillfredsställelse och större avsikt att vara kvar i organisationen än de 

som inte hade lika roligt. Karl et al. (2008) skriver dock att de som upplevde att de hade 

måttligt kul i sitt ideella uppdrag ändå var ganska nöjda och hade låga avsikter att lämna 

organisationen. Att ha ett intressant arbete, hjälpa andra, ha bra kollegor och att gynna 

samhället var dock rankat högre av många av de ideella medarbetarna än att ha roligt på 

arbetsplatsen. Ledningen bör vara försiktig med hur de implementerar ”kul” i arbetsklimatet. 

Olika personer tycker att olika saker är roliga och det kan uppfattas som oseriöst och för 

lekfullt om man ”leker” för mycket under arbetstimmar. De roliga aktiviteter som ledningen 

använder sig av bör vara fokuserade på bekräftelse, belöningar och förbättrade relationer inom 

organisationen för att öka chansen att rekrytera ny ideell arbetskraft, hålla kvar befintlig 

arbetskraft samt höja engagemanget hos de som är aktiva ideellt. (Karl et al., 2008)  

 

2.5.2 Organisationskultur 

Även organisationskultur kan vara en viktig och avgörande faktor gällande ideella 

medarbetares motivation. Att det är ett bra arbetsklimat och god stämning på arbetsplatsen 

gynnar motivationen. (Waikayi et al., 2012) Organisationskultur kan förklaras som ett antal 

kärnvärden, grundläggande övertygelser och den attityd som medlemmarna i en organisation 

delar. Dessa kärnvärden, övertygelser och attityder styr hur gruppen arbetar och visar det rätta 

sättet att bete sig i organisationen. En god organisationskultur stimulerar prestation och 

innovation. (Mitchell & Taylor, 1997) Det är risk att ideella medarbetare lämnar om de inte 

känner en tillräcklig vilja att prestera gentemot organisationen eftersom att de inte får någon 

monetär belöning för sin insats (Bang et al., 2013). Organisationskulturen har därför en större 

inverkan på den ideella sektorns prestation och innovation. Man kan urskilja 

organisationskulturen i en organisation genom att observera riter, ceremonier, inställningen på 

arbetsplatsen och genom att tolka historier, legender, artefakter och symboler som finns på 

arbetsplatsen, vilka även ledningen kan påverka. Eftersom de ideella medarbetarna inom den 

ideella sektorn saknar ekonomiska incitamenten bör de ceremoniella aktiviteterna ske oftare 

än hos de kommersiella aktörerna. Det kan nämligen vara så att en person motiveras att utföra 
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ideellt arbete till stor del just för att få erkännande från allmänheten. (Mitchell & Taylor, 

1997) 

 

2.5.3 Egenkonstruerad sammanfattande illustration 

I figur 1 nedan illustreras en sammanfattning av de faktorer som motiverar en ideell 

medarbetare och nämnts ovan i avsnitt 2.5. Faktorerna till vänster är tagna från Dolnicar och 

Randle (2007). Fem av dessa representeras innehållsmässigt av determinanter från modellen 

VFI av Clary et al., (1998). Faktorerna göra något värdefullt och hjälpa andra inkluderas i 

determinanten värde, social kontakt inkluderas både i determinanterna social omgivning och 

förbättring, lära sig något nytt inkluderas i determinanten förbättring och arbetslivserfarenhet 

inkluderas i både determinanterna förståelse och karriär. Faktorerna från Dolnicar och Randle 

(2007) och Clary et al., (1998) kompletteras med organisationskultur och ”kul”.  

 

 
Figur 1. Egenkonstruerad sammanfattande illustration.  
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3 Metod 

3.1 Val av metod 

I vår studie har vi valt att genomföra en kombination av en kvantitativ och kvalitativ metod. 

Empirin har samlats in med en kvantitativ metod och sedan har denna analyserats med en 

kvalitativ metod. Enligt Johnson och Onwuegbuzie (2004) kan det ibland vara fördelaktigt att 

kombinera dessa två metoder då de kompletterar varandras styrkor och svagheter. 

Kombinationen av metoderna används av forskare om de anser att det på bästa sätt besvarar 

deras forskningsfråga (Johnson & Onwuegbuzie, 2004). Vårt syfte studeras och besvaras med 

fördel med en kombinerad metod eftersom vi vill samla in numerisk data som vi sedan vill 

föra en diskussion kring, snarare än att se samband mellan variabler. 

 

Vi har valt att använda oss av en kvantitativ metod för att samla in datamaterial, eftersom vi 

ansåg att det passade bättre för att kunna besvara frågeställning. Vi valde enkäter som 

insamlingsmetod eftersom det gav oss möjlighet att övergripande se vilka motivationsfaktorer 

som hade mest inverkan på den ideella arbetskraften och också i vilken grad på påverkade. Vi 

kunde även nå ut till en större skara, vilket var en bidragande faktor till att vi skickade ut 

enkäter. De övriga fördelar som finns med enkäter som insamlingsmetod och som vi 

övervägde var att det inte fanns någon risk att vi påverkade respondenterna i deras svar 

(Bryman & Bell, 2011). Ingen variation gällande formulering av frågor mellan olika 

respondenter förekommer heller. När man skickar ut enkäter får alla respondenter ta del av 

samma material och således även samma frågor. Vid intervjuer finns risken att den/de som 

leder intervjun formulerar sig olika under olika intervjuer och att frågan kan ta en annan 

vändning än vad som var tänkt, vilket således skulle kunna leda till att olika respondenter 

svarar på ”olika” frågor. (Bryman & Bell, 2011) Denna risk minskar om man skickar ut 

enkäter (Bryman & Bell, 2011), vilket gör att studiens pålitlighet ökar. Då vår enkät vände sig 

till de som är ideellt engagerade på Friskis & Svettis Örebro så har det flesta en annan 

sysselsättning vid sidan av sitt ideella engagemang. För att få så många svar som möjligt ville 

vi ge respondenterna möjligheten att delta i undersökningen när de hade tid, och då passade 

enkäter väldigt bra. Dock kan det hända att respondenten skjuter upp eller glömmer bort att 

svara, det kan således vara bra att skicka påminnelser (Bryman & Bell, 2011) (Rowley, 2014).  

För att motverka bortfall i den mån det gick valde vi att skicka ut en påminnelse till 

respondenterna när halva svarstiden passerat.  

 

Det finns även nackdelar med enkäter som insamlingsmetod, då man exempelvis inte kan 

ställa följdfrågor om man söker mer djup i frågan. Alla frågor passar heller inte i en enkät och 

man kan inte bistå respondenten med förklaring av frågan om det skulle behövas etcetera. 

(Bryman & Bell, 2011) För att, i den mån det är möjligt, motverka detta valde vi att ställa 

frågorna på ett sätt som lämnade inget eller väldigt lite utrymme för misstolkning och vi var 

noga med hur vi formulerade frågorna. Detta var även något som vi säkerställde med en 

pilotstudie (mer om det finns under avsnittet 3.5). Även om det finns både nackdelar och 

fördelar med enkäter som insamlingsmetod så anser vi att enkäter är den metod som passar 

bäst för att besvara vårt syfte. 
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3.2 Urval 

Då vi har valt att studera ideella medarbetare på Friskis & Svettis Örebro så blir urvalet och 

populationen densamma, vilka utgörs av ca 320 ideellt engagerade. I och med att vi la ut 

enkäten på Friskis & Svettis intranät innebär det att vi gör ett sannolikhetsurval, eftersom alla 

gavs samma möjlighet att delta i studien.  

 

3.3 Operationalisering  

När vi utformade vår enkät utgick vi från de begrepp som vi behandlat i den teoretiska 

referensramen. Vi hade mellan 1-4 frågor per begrepp, beroende på hur omfattande 

definitionen av begreppet var.    

 

Utifrån avsnitt 2.5 har vi operationaliserat 14 motivationsfaktorer som går att utläsa i figur 1. 

När vi behandlar till exempel determinanten värde från VFI behandlar vi även faktorerna göra 

något värdefullt och hjälpa andra (se figur 1). Således var de motivationsfaktorer som vi 

utgick från vid utformandet av enkäten värde, social omgivning, förbättring, förståelse, 

karriär, beskyddande, organisationskultur, kul, personlig eller familjär koppling, personlig 

tillfredsställelse, använda sina kunskaper, känna sig tvungen, religiös tro och att vara 

aktiv/sysselsatt. Vi studerar även åldersskillnader vad gäller ledningens attityd, personlig 

utveckling, grupptryck, samhällsansvar och hjälpa andra, social kontakt och karriär. 

Grupptryck är densamma som faktorn social omgivning, samhällsansvar och hjälpa andra är 

densamma som faktorn värde. Dessa benämns dock olika i studien för att hålla isär dem, då de 

kommer från olika teorier. Utöver ovanstående motivationsfaktorer utformar vi frågor efter 

begrepp inom SET, psykologiska kontrakt samt SDT. I SET kollar vi på positivt utbyte och 

belöningar, medan vi i SDT kollar på kontrollerad och självständig motivation. Gällande 

psykologiska kontrakt kollar vi endast på om det förekommer ett behov hos medarbetaren av 

att ge något tillbaka till organisationen.  

 

3.4 Utformning av enkäten 

Vid utformningen av en webbenkät kan man använda sig av öppna eller slutna frågor. Vi har 

valt att endast använda slutna frågor i vår enkät, vilket innebär att man ställer en fråga där 

respondenten sedan får kryssa i det svarsalternativ som stämmer bäst överens med dennes 

uppfattning eller åsikt. Enligt Rowley (2014) ökar detta svarsfrekvensen eftersom att 

respondenten snabbare kan besvara enkäten och fler känner såldes att de kan ta sig tiden att 

besvara enkäten. Med tanke på vårt syfte att studera vilka motivationsfaktorer som är viktiga 

och i vilken grad de påverkar de ideella medarbetarna, så ansåg vi att det räckte att endast 

utforma slutna frågor. Att använda sig av öppna frågor ger möjlighet att få ett djupare och mer 

utförligare svar. Det är dock mer tidskrävande för dels respondenten som ska skriva ner sitt 

svar på några meningar, istället för att välja ett färdigt utformat svarsalternativ, men även för 

forskare som sedan ska analysera svaren. Således menar Rowley (2014) att man endast ska 

använda sig av öppna frågor när det anses vara det bästa alternativet. Vi såg inga problem 

med att utesluta öppna frågor, och med tanke på vår tidsåtgång till uppsatsen så var det även 

ett bra alternativ att endast använda slutna frågor, då de är lättare att koda och analysera 

(Rowley, 2014).  
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I början av enkäten valde vi att ha med demografiska frågor, vars syfte var att visa vilka 

respondenterna var. Till exempel kön, ålder och sysselsättning. Dessa frågor hade en annan 

svarsskala jämfört med övriga frågor. De besvarades istället utifrån en femgradig skala som 

gick från ”tar helt avstånd” till ”instämmer helt”. Respondenten kunde även välja på 

svarsalternativet ”vet ej”. Detta på grund av att inte tvinga respondenten till att ta ställning om 

denne inte har någon uppfattning eller åsikt kring frågan. Att ha en femgradig skala och ett 

alternativ som ”vet ej” ökade dessutom studiens pålitlighet, eftersom att man inte tvingar fram 

ett svar från respondenten, utan man får ärliga och uppriktiga svar. Som sista fråga hade vi ”i 

vilken grad upplever du att du får ett positivt utbyte (t.ex. nya kunskaper, nya vänner, en bra 

merit) i din funktionärsroll i förhållande till den tid och energi du lägger ner?”. Denna fråga 

hade också en femgradig skala, dock skiljde sig svarsalternativen åt, då skalan istället gick 

från ”får inget tillbaka” till ”får mycket mer tillbaka”. Även här hade vi ett ”vet ej” som ett 

svarsalternativ. 

 

Rowley (2014) anser att man bör inleda enkäten med en klar rubrik och ett kort stycke där 

man förklarar vilka man är och beskriver syftet med studien. Vi valde således rubriken ”Vad 

motiverar dig till att vara en ideell funktionär?”. Detta för att få respondenterna att känna sig 

tilltalade och därmed vilja delta i studien. Vi inledde även enkäten med att berätta vilka vi är, 

vad uppsatsen handlar om samt att förklara hur lång tid respondenten skulle behöva ägna åt 

enkäten för att slutföra den.  

 

Enligt Bryman och Bell (2011) kan det vara en nackdel att respondenten kan se hela enkäten 

innan de besvarar frågorna, då respondenten kan jämföra och påverkas av de andra frågorna. I 

enkäten hade vi olika blad med cirka fem frågor per blad, vilket gjorde att respondenterna inte 

kunde se framåt i enkäten. Vi var noga med att inte sätta liknande frågor på samma sida, så att 

de inte skulle kunna urskilja mönster eller likheter.  

 

3.5 Validitet och reliabilitet 

Med reliabilitet menas följdriktigheten, överensstämmelsen och pålitligheten hos ett mått som 

avser mäta begreppet. Validitet däremot syftar till huruvida måttet på begreppet faktiskt mäter 

det man ska mäta. (Bryman & Bell, 2011)  

 

För att öka studiens validitet kan man genomföra en pilotstudie (Rowley, 2014). Därför valde 

vi att genomföra en pilotstudie på sju personer. Detta för att vi skulle kunna upptäcka och 

korrigera brister i enkäten, och på så vis få en välutformad enkät. Det är viktigt att enkäten är 

utformad på ett sätt som inte lämnar utrymme för misstolkning eller dylikt, eftersom att det 

gör svaren mindre trovärdiga (Rowley, 2014). Detta var också något som vi säkerställde 

genom att göra pilotstudien. Efter pilotstudien korrigerade vi för de åsikter och de 

misstolkningar som fanns bland respondenterna.  

 

Bryman och Bell (2011) tar upp en nackdel med enkäter som innebär att man inte kan vara 

säker på vem som besvarar den. Vi har dock lagt ut den på Friskis & Svettis intranät så att den 

inte skulle nå ut till någon utanför populationen. Då det finns både ideell och avlönad personal 
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på Friskis & Svettis och vi endast vill nå ut till den ideella personalen, startade vi enkäten med 

en kontrollfråga som löd ”arbetar du ideellt på Friskis & Svettis?”, vilken respondenten var 

tvungen att svara ja på för att få fullfölja enkäten. På så vis sållade vi bort dem som inte 

tillhörde urvalet.  

 

3.6 Metodkritik 

En fråga som vi tror misstolkades av många respondenter var huruvida det ideella arbetet på 

Friskis & Svettis Örebro uppfyllde de behov och mål som de har i sitt liv. Frågan blev fel 

ställd av oss, då faktorn i SET mer syftar på de behov och mål man har på kortare sikt än 

under en hel livstid. Vi valde således att ta bort denna fråga och exkludera den från SET. Vi 

nöjde oss enbart med frågor som behandlade belöningar och positivt utbyte, och tycker att de, 

trots detta, representerar teorin väl. Om vi hade haft ett annat upplägg på vår pilotstudie, till 

exempel haft samtal öga-mot-öga med respondenterna, hade vi kanske kunnat se eller 

diskutera kring hur de uppfattade frågan. Som vi gjorde nu kunde vi endast få respons på om 

de hade problem med att svara på och tolka frågan, inte hur de tolkade den. 

 

3.7 Källkritik 

Teorin bygger på vetenskapliga artiklar som är vetenskapligt granskade. Vid sökandet av 

artiklar har vi utgått från ett stort urval för att få en överblick och se vilka teorier som är 

relevanta samt för att observera återkommande teorier.  

 

Under 1960-1970 talet, som var en guldålder för motivationsteori, utvecklades många stora 

motivationsteorier. Dessa har utvecklats, byggts på och expanderats fram tills idag, då 

samhället har utvecklats mycket. (Steers, Mowday & Shapiro, 2004) Därför anser vi att det är 

viktigt att utgå från dagsaktuella källor och vi valde således att bygga vår undersökning på 

artiklar från senare år. 

 

Vi delade upp läsningen av artiklar mellan oss, men vi diskuterade mycket med varandra 

under tiden, speciellt när vi läste något som vi inte tyckte var självklart. Att vi diskuterat 

mycket med varandra om vad som egentligen står i texten tror vi har gjort att vi undkommit 

att lägga in våra egna värderingar och tolkningar när vi läst. Vi har även valt att använda oss 

av flera källor till beskrivningen av flertalet teorier för att vi ska få så många synvinklar och 

så bred information som möjligt. Vid påläsning och beskrivning av de centrala modellerna vi 

använt oss av i vår studie valde vi att även gå till primärkällan så ofta detta var möjligt, 

eftersom författarna av artikeln kan ha lagt in egna värderingar och gjort egna tolkningar av 

ursprungskällan. Då vi använt oss av sekundärkällor har vi utgått från ett flertal artiklar för att 

få en oberoende bild av modellerna.   

 

3.8 Omkodning av datamaterialet  

För att få en bra översikt över de demografiska variablerna har vi valt att visa dessa i 

procentuella värden. Vad gäller övriga svar har vi tillämpat en omkodning där vi poängsatte 

tar helt avstånd=1, tar delvis avstånd=2, varken eller=3, instämmer delvis=4 och instämmer 

helt=5, detta är något som är fullt möjligt enligt Christensen, Engdahl, Grääs och Haglund 
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(2010). Respondenten gavs även svarsalternativet ”vet ej”, vilket blev ett bortfall då 

respondenten inte tagit ställning i frågan. I enkäten hade vi dock med ett påstående som löd 

”Jag har någon eller några personer i min närhet som arbetar på Friskis & Svettis (bortse från 

dem du lärt känna genom ditt ideella engagemang)”, där respondenten endast kunde ta 

ställning genom att svara ”ja” eller ”nej”. Där poängsattes ja=5 och nej=1. Vi ansåg att vi 

kunde omkoda ja/nej-frågor på detta sätt eftersom siffrorna i motsats till övriga frågor inte har 

flera möjliga svarsalternativ, utan svaret på frågan vi ställde går endast att ta helt avstånd till 

(nej) eller instämma helt på (ja).  

 

Vissa av determinanterna av vad som motiverar till ideellt arbete behandlas endast i en fråga 

medan andra determinanter behandlas i flera frågor då de har ett större omfång. För att vi 

skulle kunna få fram ett värde per determinant och därefter kunna jämföra dem med varandra 

räknade vi ut ett genomsnittligt värde av de determinanter som behandlats i flera frågor. 

Anledningen till att vi ville kunna rangordna dem är för att man tydligt ska kunna se de 

viktigaste samt de minst viktiga motivationsfaktorerna. 

 

Vid uträkning av motivationsfaktorerna beroende på ålder har vi delat upp åldersgrupperna 

men annars tillämpat samma omkodningsteknik som ovan. Även på de frågor som behandlar 

övrig motivationsteori, till exempel psykologiska kontrakt och kontrollerande motivation, 

använder vi samma omkodningsteknik. Dock har vi med ett påstående gällande SET och 

belöningar, där vi ber respondenten ta ställning till i vilken grad de upplever ett positivt utbyte 

med organisationen, som har andra svarsalternativ än tidigare nämnda. Vi omkodar denna så 

att svarsalternativet får inget tillbaka=1, får lite mindre tillbaka=2, varken eller=3, får lite mer 

tillbaka=4 och får mycket mer tillbaka=5. 

 

3.9 Analys av data 

Vår enkät genererade 85 analyserbara svar (26,56% av 320 aktiva funktionärer), exklusive två 

bortfall på grund av att respondenterna inte engagerade sig ideellt på Friskis & Svettis Örebro. 

Vi har valt att presentera de svar vi har fått in i form av diagram. I studien deltog 63 kvinnor, 

21 män och en respondent som angav könet ”annat”, men då vi inte söker se ett samband 

kopplat till kön har vi valt att utesluta denna faktor i studien. 

 

Enligt Rowley (2014) bör man få in svar från minst 25 procent av populationen för att kunna 

analysera svaren som en helhet och säga att de gäller för hela populationen. I vårt fall betyder 

detta att vi behöver få in svar från minst 80 respondenter, och vår studie gav 85 analyserbara 

svar från ideella medarbetare på Friskis & Svettis Örebro. För studien betyder detta att svaren 

kommer kunna generaliseras och således gälla för hela populationen. Som den teoretiska 

referensramen delvis behandlade har ålder en inverkan på vad man motiveras av. För att vi i 

vår studie ska kunna dra generella slutsatser om en viss åldersgrupp, och inte endast se 

tendenser, behöver vi även då få in svar från minst 25 procent av de respondenter som 

representerar varje åldersgrupp. Vad gäller svarsfrekvensen låg den i åldersgruppen 16-20 år 

mellan 50%-66,67%, 21-30 år mellan 16,84%-23,16%, 31-40 år låg den mellan 11,96%-

14,13%, 41-50 år mellan 24,39%-25,61% och slutligen hos äldre än 50 år var svarsfrekvensen 

mellan 52,5%-62,5%. Att det förekommer ett spann i svarsfrekvensen beror på att vi i studien 
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räknar ”vet ej” som bortfall och således har vi haft bortfall i vissa frågor. Sammanfattningsvis 

innebär detta att vi endast kan dra generaliserbara slutsatser om åldersgrupper där vi har fått in 

svar från mer än 25 procent av populationen, dock kan vi endast se tendenser vad gäller 

motivationsfaktorer i förhållande till sjunkande eller stigande ålder. Vad gäller åldersgruppen 

41-50 år är det endast tre frågor, vilka behandlar ledningens attityd och grupptryck, där vi fått 

in svar från mindre än 25 procent och där vi därför inte kan dra generaliserbara slutsatser.  

4 Empiri 

4.1 Demografiska variabler 

 

 
Diagram 1. Ålder. 

 

I diagrammet ovan kan man utläsa respondenternas ålder. Den största delen av 

respondenterna, med liten marginal, är äldre än 50 år och de som är mellan 21-30 år samt 41-

50 år är även de en stor andel av totalen. De som var mellan 16-20 år var minst till antalet i 

denna undersökning och de som var mellan 31-40 utgjorde 15 procent av respondenterna.  

 

 

Diagram 2. Min högsta avslutade utbildning är. 

 

Majoriteten av respondenterna, 68 procent, har en högskole-/universitetsutbildning. De som 

har en gymnasieutbildning som högsta avslutade utbildning utgör 31 procent, och 1 procent 

av respondenterna har grundskoleutbildning som högst avslutade utbildning. 

 

16-20 år

5%

21-30 år

26%

31-40 år

15%
41-50 år

25%

Äldre än 

50 år 

29%

ÅLDER

Grundskola

1%
Gymnasium 

31%

Högskola/

Universitet 

68%

MIN HÖGSTA AVSLUTADE UTBILDNING ÄR



19 
 

 
Diagram 3. Min huvudsakliga sysselsättning. 

 

En klar majoritet av respondenterna har ett heltidsjobb vid sidan av arbetet på Friskis & 

Svettis Örebro, vilket kan bero på att engagemanget är ideellt. Därefter är det relativt jämn 

fördelning mellan de som arbetar deltid, studerar och de som är pensionärer.  

 

 

Diagram 4. Jag har arbetat på Friskis & Svettis i. 

 

I diagrammet ovan kan man utläsa att den största gruppen respondenter har varit engagerade 

på Friskis & Svettis i 3-5 år. Vad gäller övriga svarsalternativ är det relativt jämnt.  
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Diagram 5. Jag har tänkt fortsätta engagera mig ideellt i föreningen i. 

 

De flesta vill fortsätta att vara engagerade på Friskis & Svettis Örebro i 1-5 år, medan de som 

vill avsluta sitt engagemang inom ett år endast utgör sju procent. Det är även en relativt stor 

andel, 36 procent, som vill fortsätta vara engagerad på Friskis & Svettis Örebro i mer än fem 

år.  

 

4.2 Vad som motiverar till ideellt arbete på Friskis & Svettis Örebro 

 

 
Diagram 6. Motivationsfaktorer. 

 

Diagram 7 visar en sammanställning över utfallet av determinanterna i den sammanfattande 

illustrationen (se figur 1 i avsnitt 2.5.3). Som man kan utläsa var faktorn att ha kul den som 

visade sig vara mest betydelsefull med ett värde på 4,74 vilket innebär att de flesta 

respondenter var överens. Andra faktorer som visade sig vara viktiga är organisationskultur, 

personlig tillfredsställelse, värde, förståelse, förbättring och använda sina kunskaper. Det var i 
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princip inga som upplevde att de var tvungna till att arbeta ideellt, och således fick 

determinanten ett värde på 1,19. Om man hade en religiös tro var heller inget som spelade 

någon roll för om man engagerade sig eller ej enligt respondenterna. Denna fick endast ett 

värde på 1,52.  

 

4.3 Motivationsfaktorer beroende på ålder 

 

 
Diagram 7. Karriär. 

 

Vad gäller karriär visar genomsnittet att respondenterna har en neutral åsikt angående hur 

viktigt detta är för motivationen. Dock visar det sig att yngre har en något större tendens att 

väga in karriäraspekten i sitt val av ideellt engagemang än vad de äldre gör.  

 

 
Diagram 8. Samhällsansvar/hjälpa andra.  

 

Sett till hela populationen fick samhällsansvar/hjälpa andra det genomsnittliga värde som kan 

utläsas under faktorn värde (4,45), då samhällsansvar/hjälpa andra är densamma som faktorn 

värde (se avsnitt 3.3). 

 

Många blir motiverade av att de gör något gott för samhället och hjälper andra. Det var dock 

inga större skillnader beroende på ålder, men ser man till diagrammet kan man utläsa att det 

förekommer en liten ökning med stegrande ålder huruvida man blir motiverad av detta. 
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Diagram 9. Social kontakt.  

 

Att få uppleva social kontakt och ha möjlighet att få nya vänner är något som motiverar 

många till att engagera sig ideellt, men sett till ålder kan vi inte utläsa några större skillnader.   

 

 

Diagram 10. Ledningens attityd.  

 

Som man kan utläsa i diagrammet ovan är ledningens attityd viktigast hos de som är äldre än 

50 år, medan de som är 16-20 år inte, till lika stor del, anser att denna motivationsfaktor är 

viktig.  

 

 
Diagram 11. Personlig utveckling. 

 

I detta diagram kan man utläsa att motivationsfaktorn personlig utveckling är störst hos de i 

åldrarna 31-40 år och minst hos de som är 16-20 år, denna skillnad är dock liten. 
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Diagram 12. Grupptryck.  

 

Som man kan se i diagrammet ovan anser de som är 41-50 år att denna motivationsfaktor har 

en högre påverkan på det ideella engagemanget än de övriga åldersgrupperna, dock är 

åldersskillnaden liten. Grupptryck är dock en väldigt liten orsak till varför respondenterna 

väljer att engagera sig i samtliga åldersgrupperna.  

 

4.4 Olika typer av motivation samt relationen mellan den ideella medarbetaren 

och Friskis & Svettis 

I Social Exchange Theory pratar man om vikten av att känna sig belönad för sitt ideella arbete 

och känna att man får mer tillbaka än vad man ger till organisationen. När vi kollar på det 

genomsnittliga värdet för belöningar och upplevelsen av ett positivt utbyte med 

organisationen uppgick detta till 4,34. Vi såg skillnader mellan åldersgrupperna i hur de ansåg 

sig belönade för sitt engagemang och huruvida de ansåg sig få ett positivt utbyte med 

organisationen, detta går att utläsa i diagrammet nedan.  

 

 
Diagram 13. Upplevd belöning och positivt utbyte.  

 

I diagrammet går att utläsa att de äldre funktionärerna tyckte sig få ett större utbyte med 

organisationen i förhållande till den tid och energi de lägger ner på sitt arbete samt att de i 

högre grad kände sig belönade för sitt arbete än de yngre funktionärerna. Vad gäller 

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

16-20 år 21-30 år 31-40 år 41-50 år Äldre än 50 år

GRUPPTRYCK

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

16-20 år 21-30 år 31-40 år 41-50 år  Över 50 år

UPPLEVD BELÖNING OCH POSITIVT UTBYTE



24 
 

psykologiska kontrakt som sker till följd av att organisationen tidigare ställt upp för 

funktionären eller någon närstående till funktionären, var respondenterna i genomsnitt ganska 

neutrala, och det genomsnittliga värdet blev 3,04.  

 

Vad gäller den del av SET som handlar om belöning finns det även med i kontrollerad 

motivation som tas upp i SDT. Två av de tre frågor som ställdes angående positivt utbyte med 

organisationen och belöningar finns med i undersökningen av kontrollerad motivation. Dessa 

två frågor var de som handlade om i vilken grad respondenten upplever att de blir belönade 

för sitt engagemang. De två frågorna om belöning var de som fick överlägset högst värde vid 

omkodning av kontrollerad motivation, det genomsnittliga värdet uppgick till 4,4.  

 

 
Diagram 14. Kontrollerad och självständig motivation. 

 

I diagrammet ovan går att utläsa att den självständiga motivationen var det som främst 

motiverade till ideellt arbete på Friskis & Svettis Örebro. Kontrollerad motivation uppgick till 

värdet 2,92, medan den självständiga uppgick till 4,59. De ideella medarbetarna kände alltså 

mer igen sig i påståendena som handlade om självständig motivation än de som handlade om 

kontrollerad motivation.  
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5 Analys 
Kul och organisationskultur som vi kompletterade de redan existerande motivationsteorierna 

med visade sig vara de största anledningarna till varför ideella medarbetarna på Friskis & 

Svettis Örebro väljer att arbeta ideellt. Den religiösa tron visade sig ha väldigt liten påverkan 

på de ideella medarbetarna, vi tror att detta kan vara en viktigare faktor gällande hjälp- och 

välgörenhetsorganisationer. Likaså tror vi att altruistiska motiv kan ha en större betydelse 

inom hjälp- och välgörenhetsorganisationer. Det kan, som vi nämnt i teoriavsnittet, 

förekomma skillnader i motivationsfaktorer mellan olika organisationer (Kim et al., 2010). 

Altruism är enligt teorin ofta den huvudsakliga motivationsfaktorn vad gäller ideellt arbete, 

dock går arbetet idag mot att mer och mer innefatta egoistiska motiv (Gage & Thapa, 2012). 

Enligt vår undersökning är den största faktorn till varför man väljer att arbeta ideellt på Friskis 

& Svettis Örebro ett egoistiskt motiv, nämligen “kul”. Den näst största var motivationsfaktorn 

organisationskultur och den går inte att sammankoppla med varken egoism eller altruism, då 

den snarare har med omgivningen och stämningen på arbetsplatsen att göra. Den tredje största 

faktorn är även den egoistisk, då denna handlar om personlig tillfredsställelse. Den fjärde 

största determinanten, värde, är en renodlad altruistisk determinant som fick ett värde väldigt 

nära personlig tillfredsställelse. Både egoistiska och altruistiska perspektiv visade sig dock 

vara starka, då skillnaden mellan dessa faktorer var knapp och alla låg på väldigt höga värden. 

Som bland annat Do Paço et al. (2013) påpekar har man som person tendenser att vara både 

egoist och altruist, och i vår studie kunde vi urskilja bådadera hos funktionärerna. Utifrån 

modellen om olika slags ideella medarbetare av Dolnicar och Randle (2007) kunde vi inte 

urskilja några särskilda volontärstyper genom att studera ideella medarbetarna som grupp, 

utöver den kombination mellan altruister och egoister som förekommer.  

 

Att känna sig tvungen till att arbeta ideellt är en nästan obefintlig orsak till att funktionärerna 

på Friskis & Svettis Örebro väljer engagera sig. Målet som Friskis & Svettis har är att alla ska 

ha ett leende på läpparna och man ska vilja, inte känna att man är tvungen (Friskis & Svettis, 

2015). Detta verkar vara något som de lyckas med. Beskyddande och social omgivning är 

även de determinanter som visade sig vara mindre viktiga. Enligt Bang et al. (2013) är värde, 

förståelse, förbättring och social omgivning de viktigaste determinanterna för motivation hos 

ideella medarbetare. Om man endast ser till determinanterna från VFI blev resultatet av vår 

studie att determinanterna fick rangordningen värde, förståelse, förbättring, karriär och 

därefter social omgivning. Det stämmer alltså delvis överens med det Bang et al. (2013) 

kommit fram till, bortsett från att karriär letat sig in mellan förbättring och social omgivning. 

Antingen är det karriär som har en större betydelse i vår studie eller social omgivning som har 

en lägre betydelse. Vi tror dock att en förklaring till att social omgivning har fått så pass lågt 

värde skulle kunna vara att det i denna typ av idrottsförening inte finns en lika stor påverkan 

från den sociala omgivningen till att man väljer att utföra sitt ideella arbete. Det skulle kunna 

tänkas vara vanligare i idrottsföreningar där man utövar traditionella idrotter, såsom fotboll 

och innebandy etcetera, då det kan finnas större tryck från föreningen om man tränar där att 

man ska vara med och engagera sig. Bland annat detta skulle kunna vara en förklaring till att 

känna sig tvungen inte hör hemma som motivationsfaktor i en förening som Friskis & Svettis. 

Funktionärerna har kanske inte lika starka motiv till att göra något gott för samhället som 
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ideella medarbetare på exempelvis Röda Korset skulle kunna tänkas ha, även om båda 

föreningarna bidrar med något gott i samhället. Om den ideella medarbetaren endast känner 

behov att göra något gott för samhället anser vi att sannolikheten bör vara stor att denne väljer 

någon form av hjälporganisation istället för Friskis & Svettis Örebro.  

 

Determinanten “karriär” var medelviktig och då är det främst hos de yngre medarbetarna 

mellan 16-30 år som det är viktigt med karriär. De ideella medarbetare på Friskis & Svettis 

Örebro som är mellan 16-30 år motiveras till större del än de äldre medarbetarna av att få en 

bra merit till sitt CV genom sitt ideella engagemang. Vi kan utläsa tendenser på att 

karriärsmotiv blir mindre viktiga ju äldre man blir. Teorin säger att de som snart ska söka sig 

till arbetslivet till större del väger in karriärsmotiv (Gage & Thapa, 2012), något vi kan se 

tendenser på i denna studie. När vi bröt ner determinanten “karriär” i de olika frågorna för att 

se var de största skillnaderna fanns, visade det sig att det främst är vid frågor som handlar om 

att få en bra merit till sitt CV och skapa nya kontakter inför arbetslivet som det förekommer 

stora skillnader.   

 

Samhällsansvar och att hjälpa andra är viktigt för samtliga åldersgrupper i vår undersökning, 

dock förekommer små skillnader mellan de yngre och de äldre ideella medarbetarna. Vi kan 

se en liten tendens till att äldre till större del väger in samhällsansvar och att hjälpa andra i sin 

motivation till ideellt arbete, detta är något som stämmer överens med vad Do Paço et al. 

(2013) påpekar i sin artikel. Vad gäller hur mycket ledningens attityd och förhållningssätt 

påverkar de yngre och de äldre ideella medarbetarna på Friskis & Svettis Örebro ser vi att de 

äldre tenderar att väga in denna faktor mer än de yngre i sitt ideella engagemang. Vi kunde se 

tendenser till att ledningens attityd påverkar det ideella engagemanget i hög grad hos de 

ideella medarbetare över 40 år, då de gav detta ett värde mellan 4 och 5. Hos de ideella 

medarbetarna mellan 16-20 år är ledningens attityd däremot inte lika viktigt, utan 

respondenterna är mer neutrala till huruvida ledningens attityd har inflytande på deras ideella 

engagemang. 

 

I tidigare studier har det visat sig att grupptryck och social kontakt har större påverkan på att 

yngre väljer att arbeta ideellt (Do Paço et al., 2013) (Waikayi et al., 2012). Detta går dock inte 

att utläsa i vårt empiriska resultat. Grupptryck har en väldigt liten påverkan överlag på varför 

medarbetarna på Friskis & Svettis Örebro väljer att arbeta ideellt. Det verkar dock förekomma 

något fler grupptrycksmotiv till varför man väljer att engagera sig ideellt ju äldre man blir, 

eftersom att de äldre tenderar till att ha fler personer i sin närhet som anser att man ska arbeta 

ideellt och har även någon/några i sin närhet som arbetar i organisationen, även om skillnaden 

är marginell. Vi tyckte att utfallet var lite underligt eftersom att yngre vanligtvis är mer mån 

om hur andra uppfattar dem och deltar i ideellt arbete till stor del på grund av grupptryck (Do 

Paço et al., 2013). De yngre funktionärerna, mellan 16-20 år, på Friskis & Svettis Örebro har 

till skillnad från vad Do Paço et al. (2013) säger, ovanligt lite grupptrycksmotiv till varför de 

väljer att engagera sig ideellt. En anledning till detta skulle kunna vara att det inte finns så 

många funktionärer under 20 år på Friskis & Svettis Örebro och att det inte är så vanligt att 

engagera sig i föreningen i denna ålder. Således förekommer inte ett lika stort grupptryck från 

kompisar och familj etcetera.  
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På Friskis & Svettis Örebro tycker de ideella medarbetarna att de blir väl belönade för sitt 

arbete och får mer tillbaka av organisationen i förhållande till den tid och energi de lägger ner. 

Vi ser även att den stora majoriteten tänkt stanna i organisationen i mer än ett år, och det är 

endast sju procent som tänkt sluta inom ett år. 36 procent av de ideella medarbetarna har tänkt 

stanna längre än fem år i föreningen. Detta stämmer överens med det Bang et al. (2013) 

påpekade i Social Exchange Theory, det vill säga att om den ideella medarbetaren känner att 

den får mycket tillbaka från organisationen tenderar den att stanna längre och utveckla en 

närmre relation till organisationen. Det vi kan se är skillnader mellan åldrarna i hur de 

uppfattar hur mycket de blir belönade och får något i utbyte för sitt ideella arbete. Det vi 

kunde urskilja var att ju äldre man är desto mer upplever man att man blir belönad för sitt 

engagemang samt att man får ett positivt utbyte från organisationen. Att medarbetarna under 

20 år inte i lika stor utsträckning upplever att de blir belönade för sitt arbete samt att de får ett 

positivt utbyte tror vi kan bero på att de har ett större behov av att få respons mer frekvent än 

de äldre. Samt att de kanske har högre krav på vad de får tillbaka för sitt ideella engagemang 

för att känna sig belönade för sin insats. Något som de ideella medarbetarna skulle kunna 

uppfatta som belöning och som de får av föreningen är bland annat fri utbildning, fri träning 

och sociala träffar (Friskis & Svettis, 2015). Vi kan tänka oss att de yngre medarbetarna på 

Friskis & Svettis Örebro i högre grad uppfattar den materiella belöningen som belöning, 

medan de äldre även väger in annat, såsom beröm och uppskattning. Detta skulle kunna vara 

ytterligare till varför det i denna studie finns en skillnad i värdet på faktorn belöning mellan 

de yngre och äldre respondenterna.   

 

Det psykologiska kontraktet mellan medarbetaren och Friskis & Svettis Örebro som 

förekommer till följd av att organisationen ställt upp för medarbetaren eller dess närstående 

var det neutrala åsikter kring, det vill säga det finns i princip inget psykologiskt kontrakt till 

följd av detta. Vi kan tänka oss att dessa är vanligare i hjälp- och välgörenhetsorganisationer, 

om man exempelvis har varit drogmissbrukare och fått hjälp av en organisation kanske man 

känner ett större behov av att arbeta ideellt där för att hjälpa andra när man kommit ur sitt 

missbruk. Vi kunde dock se att det förekommer psykologiska kontrakt genom ett utbyte från 

organisationen vad gäller exempelvis att få nya kunskaper, få nya vänner och få en bra merit 

på sitt CV.  

 

Kontrollerad och självständig motivation skiljde sig rejält i empirin. De ideella medarbetarna 

upplever till mycket större del självständig motivation än kontrollerad motivation. Den 

självständiga motivationen tenderar till att leda till den längsta uthålligheten i det ideella 

engagemang (Deci & Ryan, 2008) och som vi tidigare tagit upp i analysen såg det bra ut vad 

gäller hur länge medarbetarna tänkt fortsätta engagera sig på Friskis & Svettis Örebro. Att 

kontrollerad motivation är mindre viktig för funktionärerna kan tänkas bero på samma sak 

som vi tidigare diskuterat i analysen gällande att känna sig tvungen etcetera. 
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6 Slutsats 
Vår studie besvarade frågeställningen “Vad motiverar till ideellt arbete på Friskis & Svettis 

Örebro?”. Vi kom fram till att de motivationsfaktorerna som är viktigast för de ideella 

medarbetarna på Friskis & Svettis Örebro är ”kul”, organisationskultur, personlig 

tillfredsställelse, värde, förståelse, förbättring och använda sina kunskaper. Dessa faktorer fick 

ett värde mellan 4,74 och 3,68. Det är därmed viktigt att ledningen har dessa 

motivationsfaktorer i åtanke då de har en stor betydelse för de ideellt engagerade på Friskis & 

Svettis Örebro. Resterande motivationsfaktorer har fått ett värde under 3 vilket betyder att de 

inte är lika viktiga för motivationen hos de ideella medarbetarna. Generellt sett så känner sig 

medarbetarna inte alls tvungna till att arbeta ideellt på Friskis & Svettis Örebro, detta var den 

faktor som hade minst betydelse för funktionärernas engagemang. 

 

Om man ser till åldersgrupper så finns det skillnader i vissa motivationsfaktorer. Det var 

gällande hur mycket ledningens attityd och förhållningssätt påverkar funktionärernas 

motivation till att engagera sig som det visade sig finnas störst skillnader mellan 

åldersgrupperna. Det finns i vårt resultat tendenser på att denna påverkan ökar med åldern, då 

värdet i åldersgruppen 16-20 år är 3,25 och ökar till 4,33 i åldersgruppen äldre än 50 år. Även 

upplevd belöning och positivt utbyte med organisationen visade skilja sig åt mellan 

åldersgrupperna. Detta var något som utmärkte sig och vi såg att det finns åldersskillnader 

även här, men har vi ingen tidigare teori på detta. Dock är upplevd belöning och positivt 

utbyte med organisationen till relativt stor del uppfyllt hos samtliga åldersgrupper. Sett till 

alla ideella medarbetare på Friskis & Svettis Örebro tycker de att de blir väl belönade för sitt 

arbete och får mer tillbaka av organisationen i förhållande till den tid och energi de lägger ner. 

Samtidigt som den stora majoriteten av medarbetare tänkt stanna i organisationen under en 

längre tid framöver gör detta att vi kan stärka den redan existerande teorin (Bang et al., 2013). 

I vår undersökning kunde vi urskilja psykologiska kontrakt genom att funktionären har ett 

utbyte med organisationen, dock inga psykologiska kontrakt som förekommer till följd av att 

Friskis & Svettis Örebro tidigare ställt upp för funktionären eller någon närstående till denne. 

 

Kontrollerad motivation är mindre viktigt än självständig motivation hos de ideella 

medarbetarna på Friskis & Svettis Örebro. Funktionärerna upplever till mycket större grad 

självständig motivation än kontrollerad motivation och de har, som vi tidigare nämnt, tänkt 

engagera sig under en längre tid. Detta gör att vi kan stärka teorin som Deci och Ryan (2008) 

tar upp om att självständig motivation i större grad leder till den längsta uthålligheten hos 

ideella medarbetare. 

 

Sannolikheten med ett liknande resultat på Friskis & Svettis på andra orter är stor, då 

organisationen är enhetlig och delar samma värderingar (Friskis & Svettis, 2015). Man kan 

även tänka sig att detta resultat går att applicera på flertalet ideella gym- och 

gruppträningsföreningar i Sverige, dock kan det antagligen förekomma vissa skillnader i 

motivationsfaktorer i förhållande till storleken på föreningen. Anledningen till att vi tror att 

det kan förekomma skillnader i förhållande till storleken på de ideella gym- och 

gruppträningsföreningarna är att resursskillnader kan förekomma. Föreningar som inte har 

samma möjligheter att arbeta med vissa delar lockar inte personer som prioriterar dessa.  
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Denna studie skulle ledningen på Friskis & Svettis och andra likande ideella föreningar såväl 

som kommersiella företag kunna tänkas ha nytta av. Att monetär belöning förekommer som 

motivationsfaktor hos avlönade medarbetare är känt (Mitchell & Taylor, 1997). Om ledningen 

i kommersiella företag arbetar mer med de främsta faktorer som vi i vår studie kommit fram 

till motiverar till ideellt arbete på Friskis & Svettis Örebro skulle man kunna tänka sig att de 

avlönade medarbetarna blir mer motiverade, vilket med stor sannolikhet skulle ha en positiv 

effekt på deras arbete. 

 

Förslag till vidare forskning är att göra ett experiment på kommersiella företag för att se hur 

avlönade medarbetares motivation skulle påverkas om ledningen i företaget arbetar mer med 

de motivationsfaktorer som är viktiga hos en ideell medarbetare. Ett annat förslag till vidare 

forskning är att studera hur ledningen på Friskis & Svettis Örebro arbetar med motivation för 

att sedan jämföra detta med vad vi kommit fram till i vår studie, alltså vad funktionärerna 

motiveras av. Att vi såg tendenser till skillnader mellan belöning och positivt utbyte med 

organisationen mellan de yngre och äldre ideella medarbetarna skulle vara ett intressant ämne 

att forska vidare kring. 
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Bilaga 1 Enkät 
 

Observera att den enkät vi skickade ut till respondenterna inte visade operationalisering av 

begreppen.  

 

Vad motiverar dig till att vara en ideell funktionär? 
 

Vi är tre tjejer som studerar femte terminen på Civilekonomprogrammet vid Örebro 

Universitet. Vi har valt att skriva en C-uppsats om vad det är som motiverar ideella arbetare. 

Alla svar är anonyma och kommer endast att användas i studien. Enkäten tar ca 5-7 minuter 

att genomföra, tack på förhand! 

 

————————————————————————————————————— 

Jag arbetar ideellt på Friskis & Svettis: Ja, Nej 

(kontrollfråga) 

   

Jag identifierar mig som:   Kvinna, Man, Annat 

 

Ålder:   16-20 år, 21-30 år, 31-40 år, 41-50 år, Äldre än 50 år 

 

Min högsta avslutade utbildning är: Grundskola, Gymnasium, Högskola/Universitet 

 

Min huvudsakliga sysselsättning är: Student, Arbetar deltid, Arbetar heltid, Sjukskriven, 

Arbetslös, Pensionär, Annat 

 

Min funktionärstitel på 

Friskis & Svettis är:   Individuelltränare, Gruppträningsledare, Passvärd, 

Trivselvärd, Receptionsvärd, Övrigt 

 

Jag har arbetat på Friskis & Svettis i:  Mindre än 1 år, 1-2 år, 3-5 år, 6-10 år, Mer än 10 år 

 

Jag har tänkt fortsätta engagera mig 

ideellt i föreningen:   Mindre än 1 år, 1-5 år, Mer än 5 år 

 

Jag har någon eller några personer i min 

närhet som arbetar på Friskis & Svettis 

(bortse från dem du lärt känna genom 

ditt ideella engagemang):   Ja, Nej  

(Personlig eller familjär koppling)(Social omgivning)(Åldersskillnader) 

 

  



 

 

Markera hur väl följande påståenden stämmer in på ditt ideella engagemang på Friskis & 

Svettis: 

1=Tar helt avstånd 

2=Tar devis avstånd 

3=Varken eller 

4=Instämmer delvis 

5=Instämmer helt 

1. Jag engagerar mig i något som är viktigt för mig. (Självständig motivation) 

2. Jag får utforska mina styrkor i arbetet som funktionär och därmed lära mig mer om mig 

själv. (Förståelse) (Åldersskillnader) 

3. Jag känner mig viktig i mitt arbete som funktionär. (Förbättring) 

4. Jag har en religiös tro, vilket bidrar till att jag arbetar ideellt. (Religiös tro) 

5. Jag har tidigare kunskaper (innan jag började engagera mig), vilka jag får användning av i 

mitt ideella arbete. (Använda sina kunskaper) 

6. Jag engagerar mig som funktionär eftersom jag gillar träning och hälsa. (Personlig 

tillfredsställelse) 

7. Jag känner mig uppskattad av organisationen. (Belöningar och positivt utbyte) 

8. Jag får en positiv känsla av att vara på Friskis & Svettis. (Organisationskultur) 

9. Jag upplever att organisationen har ställt upp för mig eller någon närstående och därför 

vill jag ge tillbaka genom att engagera mig ideellt. (Psykologiska kontrakt) (Personlig 

eller familjär koppling) 

10. Folk jag känner tycker inte att det är viktigt att engagera sig ideellt. (Social omgivning) 

(Åldersskillnader) 

11. För att känna mig som en bättre person känner jag att jag måste göra något bra för 

samhället, därför väljer jag att engagera mig ideellt. (Beskyddande) 

12. Det är viktigt för mig att hjälpa medlemmarna. (Värde) (Åldersskillnader)  

13. Mitt arbete som funktionär ökar min självkänsla. (Förbättring) 

14. Jag blir tillfredsställd av att arbeta som funktionär. (Personlig tillfredsställelse) 

(Självständig motivation) 

15. Jag arbetar ideellt för att bli respekterad av andra. (Kontrollerad motivation) 

(Beskyddande) 

16. Jag upplever att jag blir belönad för mitt arbete. (Belöningar och positivt utbyte) 

17. Ledningens attityd påverkar mig. (Åldersskillnader) 

18. Att arbeta som funktionär ger mig möjlighet att få nya vänner. (Förbättring) 

(Åldersskillnader) 

19. Möjligheten att öka min kunskap om träning och hälsa motiverar mig till att engagera mig. 

(Förståelse) (Åldersskillnader) 

20. Jag arbetar som funktionär för att få en bra merit till mitt CV. (Karriär) (Åldersskillnader) 

21. Genom att arbeta som funktionär kan jag lära mig saker genom praktiska erfarenheter. 

(Förståelse) (Åldersskillnader) 

22. Genom att arbeta som funktionär känner jag mig som en bättre person (Förbättring) 

23. Att arbeta som funktionär ger mig möjlighet att få nya perspektiv på saker och ting, vilket 

är viktigt för mig. (Förståelse) (Åldersskillnader) 

24. Folk i min närhet ser helst att jag arbetar ideellt. (Social omgivning) (Åldersskillnader) 

25. Att arbeta som funktionär hjälper mig att ta itu med mina egna problem. (Beskyddande) 

26. Att arbeta som funktionär hjälper mig att lyckas i mitt nuvarande/framtida yrke. (Karriär) 

(Åldersskillnader) 

27. Jag är funktionär för att ha något att göra. (Vara aktiv/sysselsatt) 

28. Det är viktigt att ha kul när jag arbetar på Friskis & Svettis. (Kul) 



 

 

29. Jag bryr mig om och engagerar mig i medlemmarnas intressen. (Värde) (Åldersskillnader) 

30. Friskis & Svettis arrangerar intressanta aktiviteter för oss funktionärer. 

(Organisationskultur) 

31. Det är bra stämning i organisationen och bland medarbetarna. (Organisationskultur) 

32. Jag lär mig att handskas med olika slags människor genom att arbeta som funktionär. 

(Förståelse) (Åldersskillnader) 

33. Det är viktigt för mig att skapa nya kontakter, genom mitt arbete som funktionär, som 

senare kan vara fördelaktiga ur karriärsynpunkt. (Karriär) (Åldersskillnader) 

34. Genom att arbeta som funktionär känner jag mig mindre ensam. (Beskyddande)  

35. Jag känner mig inte tvungen att arbeta ideellt. (Känna sig tvungen) 

36. Jag känner mig behövd. (Förbättring) 

37. Mitt ideella arbete uppfyller de behov och de mål jag har i mitt liv. (SET)* 

38. Jag arbetar ideellt för att få erkännande från andra. (Kontrollerad motivation) 

(Beskyddande) 

39. I vilken grad upplever du att du får ett positivt utbyte (t.ex. nya kunskaper, nya vänner, en 

bra merit) i din funktionärsroll i förhållande till den tid och energi du lägger ner. 

(Belöningar och positivt utbyte) 

 

1=Får inget tillbaka 

2=Får lite mindre tillbaka 

3=Varken/eller 

4=Får lite mer tillbaka 

5=Får mycket mer tillbaka 

 

*Struken i efterhand, se metodkritik (avsnitt 3.6) 


