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Abstrakt 
 

 
 

Inom den idrottsliga sfären är de ideella medarbetarna av stor betydelse för organisationernas 

överlevnad. Rekrytering samt bibehållandet av de ideella medarbetare är en av de största 

utmaningar som de ideella idrottsorganisationerna måste handskas med. En essentiell faktor är 

därför att öka sin förståelse för vad som motiverar individer att engagera sig ideellt inom 

idrottens olika områden, men även öka förståelsen för vad som främjar till ett livslångt ideellt 

engagemang. Studiens syfte är att belysa hur de ideella idrottsorganisationerna kan motivera sina 

ideella medarbetare till ett livslångt engagemang. Studiens valda metod är litteraturstudie och är 

därför en sammanställning av det aktuella forskningsfältets empiriska data. Resultatet visade att 

de ideella idrottsorganisationerna står inför en utmaning i att bemöta de ideella medarbetarnas 

inre och yttre motivationsfaktorer. Det är dessa motivationsfaktorer och förväntningar som ligger 

till grund för det ideella engagemanget inom idrottsorganisationen och därmed är essentiellt för 

det livslånga engagemanget. Slutsatsen är att ideella idrottsorganisationer bör se till den 

individuella individens olika behov till det ideella engagemanget, detta för att kunna belysa och 

därmed bemöta anspråket så att både det livslånga engagemanget främjas men även 

idrottsorganisationens fortlevnad säkerställs. 

 
 

Nyckelord: Ideella, ideellt arbete, motivation, förutsättningar, behov. 
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“Without the daily commitment and motivation of volunteers, the sports system in general 

with its a wide range of leisure activities and competitive events and the 91.000 German 

sports clubs in particular would not be able to function.” (Steinbach, Guett & Freytag, 

2011-2012. Sid.7). 
 

 

Inledning 

Idrotten skulle inte vara där den är idag utan idrottens eldsjälar! Ideella är de viktigaste och de 

oumbärliga resurserna för idrottsorganisationernas fortlevnad. Idrottssektorn är den största 

frivilliga, icke-statliga organiserade aktiviteten i hela Europa med flest ideella deltagare. Upp 

emot 19 miljoner ideella är aktiva inom 650.000 - 700.000 idrottsorganisationer runt om i Europa 

(GHK, 2010). Enligt European Non-governmental Sports Organisation (ENGSO), består 86 % 

av idrottsorganisationers "arbetskraft" av ideella och endast 14% är avlönad personal. 

Medverkan av ideella inom idrotten är nyckeln till framgång och långsiktig hållbarhet för 

idrottsklubbar, idrottsorganisationer och idrottsevenemang. Utan den ideella arbetskraften skulle 

idrottsorganisationerna inte kunna bedriva sin verksamhet (Ringuet et al 2008). Konsekvensen 

skulle vara förödande om den ideella arbetskraften inte skulle existera i och med att idrotten 

anses vara en stor del av samhället då nästan alla någon gång under sin uppväxt har varit medlem 

i en idrottsförening (Redelius, 2007). Problematiken som har uppdagats för de ideella 

idrottsorganisationerna är att få de som en gång deltagit eller bedrivit idrott i en ideell 

idrottsorganisation att stanna kvar för ett livslångt ideellt engagemang (ibid). 

 
 

Att locka till sig men även lyckas bibehålla de ideella medarbetarna är därför en essentiell 

utmaning för de ideella idrottsorganisationerna att handskas med i framtiden. I en dynamisk och 

föränderlig miljö, där antalet ideella organisationer växer och konkurrensen mellan ideella ökar, 

måste idrottsorganisationer inte bara förstå sig på vad som motiverar individer att engagera sig 

ideellt, utan också förstå vad det är som driver den enskilda individen till sitt ideella engagemang 

inom idrottsorganisationen. Genom detta kan de ideella idrottsorganisationerna lättare lyckas 

involvera fler ideella medarbetare och därmed öka möjligheterna till att behålla de ideella 

medarbetarna inom idrottsorganisationen (Bussell & Forbes, 2003). 

Riksidrottsförbundet (RF, 2005) beskriver den ideella arbetskraften som en ödesfråga för ideella 

idrottsorganisationer att handskas med i den kommande framtiden. De insatser som RF har 

genomfört under de senaste åren har haft varierat gott resultat i att finna en strategi för att behålla
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de ideella medarbetarna inom idrottsorganisationen. En problematik som RF lyfter fram är att 

ideella idrottsföreningar och organisationer tenderar att fokusera på de framtida sportsliga 

resultaten istället för bibehållandet av den ideella arbetskraften. Ideella idrottsföreningar och 

organisationer förlitar sig till största del på att enskilda individer får bära den stora arbetsbördan 

inom idrottsorganisationen. Fokus bör därför enligt RF ligga på olika stödfunktioner som främjar 

de ideella engagemang vilket i slutändan möjliggör föreningens och organisationers fortlevnad. 

 
 

Willy Berggren har en 40 årig erfarenhet inom idrotten i Stockholm, där han har haft olika roller 

inom olika idrottsorganisationer som både elittränare och ordförande samt varit med och 

arrangerat olika evenemang som till exempelvis midnattsloppet. Berggren (2012) beskriver i 

tidningen “Idrottsaffärer” hur den ideella sektorn har förändrats över tid samt att framtiden ser 

onekligen mörk ut om inte förändringar genomförs. Berggren beskriver de ideella eldsjälarna 

med följande utlåtande. 

 
 

“Dessa personer lever en stor del av sitt liv inom idrotten och är oftast det nav runt hela 

den lokala klubben roterar. Utan dem rasar klubben ihop” (Berggren, 2012, sid 1). 

 
 

“De brinner för sin klubb och är beredda att lägga oändlig tid när det behövs, vilket de 
 

ständigt gör” (Berggren, 2012, sid 1). 
 

 
 

Under 2012 överskred den ideella arbetskraften i arbetstid över 250 000 heltidsanställda med en 

lön som motsvarar en fritidsledares inkomst. Förändringen som har skett enligt Berggren (ibid) 

är att under 80-talet så bedrevs föreningarna till 85 procent av de så kallade ideella eldsjälarna 

och de sista 15 procenten utav ledare som sporadiskt engagerade sig ideellt. Utvecklingen inom 

de ideella idrottsorganisationerna har inte varit gynnsam fram till 2012 då siffrorna är de 

omvända. Dagens ideella idrottsorganisationer beskrivs bedrivas till 85 procent utav de individer 

som sporadiskt engagerar sig inom organisationen och de genuina ideella eldsjälarna har 

reducerats till 15 procent. Problematiken som Berggren lyfter fram är att organisationer, 

myndigheter och politiker lever med en förhoppning och förväntan att de ideella skall fortsätta 

som de tidigare har gjort utan någon form av underhåll. Det är viktigt att anamma vad som driver 

en ideell att engagera sig ideellt och därmed belysa dessa faktorer för att fler ska stanna kvar
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inom idrottsorganisationen eller förbundet. I takt med att fler så kallade “eldsjälar” avviker från 

idrottsorganisationerna så ökar arbetsbördan för de som stannar kvar, vilket är en oroväckande 

utveckling. Om inga ordentliga åtgärder genomförs så kommer de ideella eldsjälarna med ett 

livslångt engagemang att vara obefintliga år 2030 (Berggren, 2012). 

 
 
 

Problemformulering 

Att bevara och värna om den ideella arbetskraften är den största gemensamma utmaning som 

ideella idrottsorganisationer står inför i framtiden, detta för att kunna säkerställa organisationens 

fortlevnad så möjligheten för individer att delta inom föreningsidrott existerar. Kim et al (2009) 

beskriver att samtliga ideella idrottsföreningar i dagsläget upplever eller kommer att uppleva 

problematiken med det reducerade ideella engagemanget. För att motverka denna problematik 

bör därför insatser hos idrottsorganisationerna genomföras för att belysa vad som motiverar 

ideella att börja engagera sig, men även vilka aspekter som ligger till grund att vissa individer 

fortsätter sitt ideella engagemang. Genom att anamma de positiva aspekterna med att arbeta som 

ideella inom ideella idrottsorganisationer så kan det livslånga engagemanget främjas (Busell & 

Forbes, 2003).  Även GHK (2010) uttrycker att det finns ett ökat behov av förståelse inom de 

ideella idrottsorganisationerna, detta för att kunna tillgodose de ideella medarbetarna med det 

motivationsfaktorerna som behövs för att gynna det livslånga engagemanget. 

 
 

Resultatet i denna studie kommer att bidra till en ökad förståelse för vad som motiverar ideella att 

engagera sig inom ideella idrottsorganisationer samt vad som motiverar dem till att vilja fortsätta 

sitt engagemang. Detta är av betydelse för att kunna bemöta de ideellas behov och på så sätt 

främja det livslånga engagemanget och för att säkerhetsställa ideella idrottsorganisationers 

fortlevnad. Denna forskning har även stor relevans för det pedagogiska forskningsfältet. Studien 

visar på motivationens betydelse för en individs engagemang. Beroende på hur vi människor 

finner motivation, men även hur dessa behov möts, kan resultatet komma att ha stor betydelse för 

utfallet. 

 
 

En djupgående analys om hur ideella idrottsorganisationer kan lyckas skapa ett livslångt 

engagemang hos de ideella är idag oumbärlig. Denna studie tillgodoser därmed värdefull
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information gällande denna berörda aspekt och kommer därmed fylla det tomrum som dagens 

forskning utlämnat.
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Syfte 

Utifrån ovan problematik är syftet med denna studie att belysa vad som motiverar ideella att 

engagera sig inom ideella idrottsorganisationer samt öka en förståelse för vad som motiverar 

dem till att vilja fortsätta sitt engagemang. Detta för att kunna skapa ett livslångt engagemang 

hos den ideella individen inom idrottsorganisationen. De frågeställningar som kommer besvaras i 

denna studie är: 

 
 
 

Frågeställningar: 

- Vilka är de huvudsakliga motivationsfaktorerna till att individer börjar engagera sig ideellt 

inom ideella idrottsorganisationer? 

- Vilka är de huvudsakliga motivationsfaktorerna till att ideella vill fortsätta sitt engagemang 

som ideell?
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Bakgrund 
 
 

Nedan följer ett avsnitt med bakgrundsfakta som tar upp definitionen av ideellt arbete samt en 

kartläggning över det ideella arbetet internationellt och nationellt. 

 

 
 

Begreppsdefinition 
 

Enligt Nationalencyklopedins ordbok har ordet ideell betydelsen att som individ eller förening 

engagera sig med ett icke ekonomiskt vinstdrivande syfte (Nationalencyklopedin, 2014). 

 
 

Vi har i denna uppsats definierat ideellt arbete enligt följande: Ett arbete som sker oavlönat och 

frivilligt, samt äger rum på den engagerades fritid. Den engagerade ska ha ett kontinuerligt 

engagemang inom den ideella idrottsorganisationen. För det utförda uppdraget ges ingen lön och 

därmed kan individen inte livnära sig på det utförda arbetet, däremot kan kompensationer i form 

av, hushåll, mat, utbildning och resväg erhållas. 

 

 
 

Internationellt 
 

I en studie i USA visar siffror på att under år 1995 var 93 miljoner Amerikanska vuxna 

engagerade i någon form av ideellt arbete, som sammanlagt motsvarade 200,3 miljarder arbetade 

timmar (Clary & Snyder, 1999). I en analys av undersökningar och rapporter om ideellt arbete i 

EU visas det att det finns cirka 92 till 94 miljoner som deltar i volontärarbete i EU. Detta innebär 

att cirka 22-23% av européerna i åldern över 15 år är engagerade i ideellt arbete (GHK, 2010). 

 
 

Det är stora skillnader mellan de olika medlemsländerna vad gäller nivå på deltagande ideellt 

arbetande. I somliga länder finns mångåriga traditioner i ideellt arbete med en väl utvecklad 

ideell sektor. De länder som är starkast i sin utveckling gällande ideellt arbete är Österrike, 

Nederländerna, Sverige och Storbritannien där över 40 % av ländernas vuxna invånare är 

involverade i ideella aktiviteter. Därefter kommer Danmark, Finland, Tyskland och Luxemburg 

med 30-39% aktiva vuxna i ideella aktiviteter samt Estonia, Frankrike och Lettland med 20-29% 

vuxna engagerade volontärer. De länder som ännu är under utveckling vad gäller ideell 

arbetskraft är Belgien, Cypern, Tjeckien, Irland, Malta, Polen, Portugal, Slovakien, Rumänien, 

Slovenien och Spanien med 10-19% vuxna som är engagerade i ideellt arbete. Med mindre än
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10% ligger Bulgarien, Grekland, Italien och Litauen på lägsta nivå av antal deltagande ideella 

vuxna individer (GHK, 2010). 

 
 

De positiva effekterna av ideellt arbete inom idrott har erkänts i flera EU länder. De europeiska 

samt nationella politiska dagordningarna väcker allt större uppmärksamhet kring ideellt arbete i 

idrottssektorn, där starka politiska argument för bättre stöd till ideella idrottsstrukturer i EU har 

formats. Ideellt arbete inom idrotten är nu ett prioriterat område för EU:s idrottsministrar, med 

särskild hänsyn till rollen som ideella idrottsorganisationer (GHK, 2010). 

 

 
 

Nationellt 
 

År 2009 visade undersökning från Statistiska Centralbyrån (SCB) att det var 3 miljoner aktiva 

volontärer i Sverige. Detta innebär att 48 % vuxna volontärer mellan 18-64 år engagerar sig som 

volontärer i Sverige (GHK, 2010). I genomsnitt avyttrar en svensk medborgare 16 timmar i 

månaden på ideellt arbete. Omräknat innebär det att de insatser som de ideellt arbetande i 

Sverige genererar inom ideella organisationer motsvarar 400 000 årsarbeten (GHK, 2010). I 

Sverige engagerar sig ungefär 180,000 organisationer med ideellt arbete. Detta gör svenskarna 

till exceptionellt aktiva i ett internationellt perspektiv. Det är bara i USA, Norge och Holland 

som man kan finna ett lika stort frivilligarbete som i Sverige (Svedberg, Von Essen, Jegermalm. 

2010). Idrotten är det område där flest aktiva gör insatser – 20 procent av alla vuxna. Det innebär 

att långt över en miljon människor utför någon ideell insats under ett år inom 

idrotten (Svedberg, Von Essen, Jegermalm. 2010). 
 

 
 

Enligt Riksidrottsförbundet (RF) genomfördes en föreningsstudie 2003 där det framkom att 27% 

av landets idrottsorganisationer hade anställd personal inom organisationen. I studien så förklaras 

att en ideells arbetskraft och drivkraft värderas långt utanför pengars värde. Dock är en 

uppskattning att den ideella arbetskraften värderas i pengar uppgavs 2003 uppgå till 20 miljarder 

kronor i oavlönad arbetskraft inom idrottsorganisationerna. De ideellt arbetande i Sverige 

tenderar att vara föräldrar till barn som är aktiv inom föreningen, men även individer som ser till 

den stora samhällsnyttan med sitt engagemang. Oavsett anledning till individens ideella 

engagemang så anses dessa individer som den absolut största sponsorn till de ideella 

idrottsorganisationerna i Sverige.
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RF (2006-2009) visar dock att sedan 2005 i Sverige har de för första gången uppdagats ett 

minskat ideellt engagemang inom idrottssfären. Problematiken är att allt färre ungdomar 

engagerar sig ideellt i Sverige, detta föranleder till att det läggs större ansvar på de äldre 

“eldsjälar” att bidra med sitt engagemang till idrottsorganisationen. Med den rådande utveckling 

så skapas ett tomrum dagen då “eldsjälen” väljer att avsluta sitt engagemang av olika 

anledningar. En av de olika anledningarna att de yngre individer i Sverige inte engagera sig 

ideellt är den tidsåtgång som det ideella engagemanget kräver. Detta i ett samhälle där vi 

upplever att tid är en bristvara i vardagen.
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Teori och tidigare forskning 

I denna del framställs en teoridel om motivation som följs av tidigare forskning om vad de 
 

ideella inom en idrottsförening eller idrottsorganisation motiveras av i sitt deltagande, men även 

vilka aspekter som ligger till grund för de som väljer att fortsätta sitt engagemang. 

 

 
 

Vad är motivation? 
 

“There are three things to remember: The first is motivation. The second one is 

motivation. The third one is motivation.” (Maehr and Meyer 1997, p. 372) 

 
 

För att förstå faktorer som kan minska eller öka motivationen, måste man först förstå vad som 

menas med det komplexa begreppet motivation. Vad motiverar individer att engagera sig ideellt? 

Är det helt enkelt att man vill göra något bra? Eller är det för att stärka sin möjlighet till att få ett 

arbete? Eller är det ett löfte om konkreta belöningar som driver dem? 

 
 

Begreppet motivation är ett omdiskuterat ämne. Stamps (1997) definierar motivation som något 

som är relaterat till individens beteende och tillfredsställelse och därmed upplevelsen av att göra 

något. En motiverad person sätter upp mål som sedan utförs, vilket i sin tur leder till en 

tillfredsställelse. Imsen (2000) beskriver att motivation är ett begrepp som vi dagligen använder 

när vi pratar om målinriktade handlingar. Författaren menar även att motivation hänger samman 

med grundläggande värderingar, att våra handlingar inte endast kan förklaras genom 

självreglerande motiv eller personlighetsdrag utan vad vi anser är rätt eller fel i världen. 

Värderingar har även med kultur att göra enligt Imsen (2000), vilket innebär att motivation inte 

endast grundas från individen själv, utan att motivation även är ett socialt fenomen. Vi motiveras 

av trender, det som anses vara “rätt” och därmed påverkas våra värderingar av det kulturella 

sammanhang vi ingår i.
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Grundläggande behov 
 

Det finns en mängd olika teorier som försöker förklara fenomenet motivation. En av de mest 

kända teorierna är Maslows behovshierarki, eller så kallad behovstrappa (Maslow, 1970) (se 

fig.1). Denna teori är en av de grundläggande teorierna som vi anser beskriver begreppet 

motivation. 

 
 

5. Behov av självförverkligande 
 

4. Behov av uppskattning och positiv självuppfattning 
 

3. Behov av kärlek och social anknytning 
 

2. Behov av trygghet och säkerhet 
 

1. Fysiologiska behov 
 

Figur 1. Maslows behovshierarki (1970, s. 37) 
 

 
 

Det är de fysiologiska behoven, som mat, vatten och sömn som är de grundläggande behoven 

enligt Maslow. Dessa behov är de mest livsnödvändiga betingelserna för en människa och måste 

därmed vara tillgodosedda för att människan överhuvudtaget ska kunna överleva. När dessa 

behov är mättade, det vill säga tillfredsställda genom att vi har fått äta, släckt vår törst och fått 

vår sömn, upplevs dessa behov inte lika betydelsefulla. Behoven försvinner inte, men de är inte 

längre en drivkraft för individen. Utöver dessa grundläggande fysiska behov så finns så kallade 

“växtbehov”. Först när de fysiska behoven i trappan är tillfredsställda skapas ett behov av att nå 

de övre trappstegen som blir allt mer betydelsefulla för individen. Dessa “växtbehov” är 

människans psykiska behov och kan i jämförelse med de fysiska behoven aldrig mättas. Vi kan 

aldrig få för mycket av det (Benson & Dundis, 2013, Imsen, 2000 & Maslow, 1970). 

 
 

Det första behovet följt efter de fysiska behoven är behovet att få känna trygghet och säkerhet. 

Dessa behov menar Maslow gäller framförallt hos barn, då barn behöver en trygg uppväxt i form 

av rutiner och omhändertagande (Maslow, 1970). När dessa behov är tillfredsställda, söks 

behovet av kärlek och social anknytning. Här eftersträvas ett behov att känna tillhörighet och 

samhörighet med andra. Nästa steg på trappan är behovet av uppskattning och positiv 

självuppfattning. Detta steg innebär att individen känner att denne har en plats och har betydelse 

i grupp tillsammans med andra, där självrespekt och respekt från andra är eftersträvat. Genom att
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individen uppmärksammas tillfredsställs behovet av att uppnå status och värdighet som leder till 

uppskattning av andra och sig själv (Maslow, 1970). Det sista och översta steget på trappan är 

behovet av självförverkligande. Det är inte först förrän alla övriga steg på Maslows trappa anses 

uppnådda av individen som detta steg kan börja eftersträvas. Detta steg innebär att individen 

känner att denne duger till och att individen upplever att hon/han kan göra det den önskar och 

vill med sitt liv. Behovshierarkin enligt Maslow är vägen till att uppnå sina personliga högsta 

ambitioner och drömmar i livet. Genom att nå högsta steget på behovshierarkin uppnår individen 

en fulländad livskvalité. 

 
 

Samtliga steg på Maslows trappa är mycket individuella och beror på individens förväntningar. 

Dessutom påpekar Maslow att för varje steg upp i trappan krävs det mer för att behovet skall 

fullföljas (Benson & Dundis, 2013, Imsen, 2000, Maslow, 1970). Meningen med 

behovshierarkin är enligt Maslow att uppnå sina personliga högsta ambitioner och drömmar i 

livet. En bra livskvalité kan uppnås om individen når upp till högsta steget i behovshierarkin. Det 

är mycket individuellt och beror helt på vad individen ifråga förväntar sig få ut av livet och vad 

vilka förväntningar han eller hon har. Maslow menar att har individen allt eller åtminstone det 

mesta han eller hon behöver så infinner sig en god livskvalité (Maslow, 1970: 46). 

 

 
 

Individuella behov 
 

Trots att Maslows behovshierarki än idag ses som den största teorin inom motivation och är den 

mest använda modellen så har den fått kritik från andra forskare. Rakich, Longest och Darr 

(1992) anser till exempel att modellen inte kan anpassas efter alla, att man kan dra paralleller till 

samtliga individer. Författarna menar att vi alla har individuella behov (Fredholm & Lindman, 

2005). 
 

 
 

Forskare som försökt finna svaret till vad som motiverar individer i allmänhet verkar ha en 

gemensam inställning till att det finns två huvudtyper av motivation: Inre och yttre. Inre 

motivation är önskan att göra eller åstadkomma något eftersom man verkligen vill och tar nöje 

eller ser värde i att göra så. Yttre motivation är viljan att göra eller uppnå något, inte för självaste 

nöjets skull, men eftersom detta leder till ett visst resultat eller undvika bestraffning (Allen & 

Bartle, 2014).
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Varför människan gör någonting av de saker de gör är en komplex fråga att svara på. Men 

beroende på om en person motiveras av inre eller yttre belöningar föreslår Pintrich (2003) att 

olika strategier krävs för att främja motivationen. Till exempel om en individ motiveras av yttre 

belöningar kan det vara ett smart val att belöna individen med till exempelvis pengar för det 

utförda arbetet. Men för en individ som motiveras av inre belöning, det vill säga att individen ser 

ett värde att utföra något som i sin tur skapar en tillfredställelse, att belöna denna med pengar kan 

då nästan vara skadligt för individens motivation. 

 

 
 

Motivation hos ideella 
 

Ideella “offrar” sin tid och kunskap för en mängd olika skäl. Jegermalm & Jeppsson (2013) 

uttrycker att ideellt arbete uppfattas som en aktivitet inom den civila sektorn. Förtjänsterna för de 

individer som engagerar sig inom den ideella sfären är generellt en ökad mental hälsa i form av 

självuppfyllelse men även ett utökat socialt nätverk för individer som deltar inom ideellt arbete. 

Motiven till att vilja engagera sig ideellt anses vara det samma oavsett ålder, kön, klass, 

utbildning. Däremot, i en studie gjord av GHK (2010) där aktuell litteratur i Europa 

kommissionens medlemsstater granskats, betonar majoriteten av litteraturen att faktorer som 

motiverar individer att engagera sig ideellt varierar hos individer, åldersgrupper, organisationer 

och vilka arbetsuppgifter som den ideelle ska åta sig. 

 
 

European Volunteering Center (2007) betonar att de faktorer som motiverar individer att 

engagera sig ideellt varierar både mellan individer men även mellan olika länder. De har 

identifierat ett antal gemensamma motiverande faktorer i Europa. Den huvudsakliga anledningen 

hos ideellt arbetande är önskan att hjälpa andra. Orsaken kan vara olika hos olika individer, till 

exempel kan någon vilja hjälpa andra som har en viss sjukdom då de själva eller en 

familjemedlem har samma sjukdom, eller helt enkelt att ens åsikter innebär att människor finns 

till för att hjälpa varandra. Många ideella motiveras även av att ideellt arbete kan innebära att 

man träffar nya människor och därmed får möjligheten att utöka sitt sociala nätverk. Detta kan 

även innebära att de ideella sannolikt kommer fortsätta engagera sig i volontärarbete om de får 

träffa andra människor som deltar. Andra ideella motiveras av möjligheten att vinna personlig 

och professionell erfarenhet. I Bulgarien till exempel, upplever ungdomarna ideellt arbete som
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möjligheten att öka sina yrkeskvalifikationer och sina civila kompetenser för att investera i sin 

framtida karriär. Andra ideella väljer att engagera sig ideellt för att uppleva nya vägar som kan 

påverka deras framtid och yrkesval. I Tyskland är en vanlig anledning att arbetssökande 

engagerar sig i ideellt arbete för att utveckla sin kompetens och blir mer anställningsbar. En 

annan viktig drivkraft för ideellt arbete är tron för den goda sakens skull som ideellt arbete 

medför. Även här kan motivationen skilja sig mellan individer, till exempel, från bevarande av 

djur till att hjälpa individer med funktionshinder. En annan faktor som är väldigt lik den 

ovanstående är att människor engagerar sig ideellt för att känna att de är av “nytta”. Detta motiv 

innebär nämligen också att få stå till tjänst för andra människor i behov, som behöver stöd. Dessa 

människor är oftast aktiva i områden där det är av tydligt behov av åtgärder, hjälpa specifikt 

missgynnade grupper i samhället. Många ideella anser att möjligheten till att utveckla nya 

färdigheter är en motiverande faktor, men också för att använda sin fritid så produktivt som 

möjligt. Men det är även viktigt att inte glömma bort att många deltar i frivillighetsarbete för att 

de tycker att det är kul, eftersom de eventuellt deltar i arrangemang inom deras egna intresse, till 

exempel inom en lokal fotbollsklubb eller i syfte för att träffa likasinnade individer. Dessutom 

finns det individer som engagerar sig ideellt för att få möjligheten att använda sig av sin egen 

kompetens, till exempel, ekonomiska kunskaper, sportsliga kunskaper eller medicinska 

kunskaper (ibid). 
 

 
 

Det som också uppmärksammas i studien av European Volunteering Center (2007) är att de 

motiverande faktorerna till att engagera sig ideellt skiljer sig mellan kön och ålder. Till exempel 

så skiljer sig motiven att engagera sig väsentligt mellan kvinnor och män, kvinnor tenderar att 

vara mer benägna att engagera sig i en önskan att hjälpa andra, utöka sin kunskap och träffa 

andra människor. Män däremot, har mer en påverkan av sina vänner och kollegor, en önskan att 

använda sin fritid produktivt samt känner ett samhällsansvar. Vad gäller skillnader i ålder så 

tenderar yngre ungdomar att finna motivation genom att de lär sig nya färdigheter, men även 

ungdomarna är starkt påverkade av sina vänner. Dessa två orsaker anses vara de starkaste i 

Finland vad gäller ungdomars motiv till ideellt arbete. Däremot hos de individer som är 50 år 

eller äldre tenderar att motiveras av att träffa nya människor, hjälpa andra och att uppehålla en 

rutin.
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Utöver dessa motiv visar även en studie gjord av Clary and Snyder (1999) på två ytterligare 

motiv till varför ideella engagerar sig. Dessa två motiv bygger på värderingar och beskyddande. 

En individ engagerar sig ideellt för att kunna uttrycka eller agera för något av betydelse så som 

humanitära ämnen, då man anser att det är viktigt att hjälpa andra. Eller att en individ engagerar 

sig ideellt för att minska negativa känslor såsom skuld eller att ta itu med personliga problem.
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Metod 

I denna del beskrivs val av undersökningens design och här tas ställning till 

datainsamlingsmetod, målgrupp, urvalsmetod, genomförandet av datainsamling och val av 

analysmetod. 

 
 

“I forskningsstudier används olika metoder vid insamling av data, vilket utgör ett 

tillvägagångssätt för att samla in relevant data som sedan skall analyseras. De olika 

tillvägagångssätten är till exempel intervjuer, enkäter, observationer och 

litteraturstudier, vilka kan utföras mer eller mindre strukturerade” (Tapani, 2013, sid 

13). 
 
 
 
 

 
Datainsamlingsmetod 

 

För att besvara studiens syfte samt frågeställningar har vi valt att genomföra en litteraturstudie. 

Cooper (1998) beskriver en litteraturstudie som en metod som rymmer ett brett område av 

undersökningar och är betydande för den vetenskapliga forskningens utveckling. 

Mulrow och Oxman (1997) definierar en systematisk litteraturstudie som en studie som utgår 

från en tydligt formulerad fråga som besvaras systematiskt genom att identifiera, välja, värdera 

och analysera relevant forskning. Syftet med en systematisk litteraturstudie är att sammanställa 

och senare kritiskt granska och analysera empirisk data från tidigare studier (Forsberg & 

Wengström, 2013). Backman (1998) påpekar även att en litteraturstudie har som syfte att fylla de 

luckor som finns i litteraturen och menar därmed att litteraturstudier är av stort betydelse för 

dagens forskning. Det finns även utmaningar med litteraturstudier. Pilot and Beck (2004) menar 

att en litteraturstudie kräver oerhört mycket tid. En analys i en litteraturstudie innehåller data från 

flera hundra sidor av forskning som oftast läses om och om igen i ett sökande efter mening och 

förstående. Insikter och teorier kan inte skapas förrän forskarna kommit att bli fullständigt 

bekanta med den data de har (Pilot & Beck, 2004). En annan utmaning är att litteraturstudier 

kräver kreativitet och induktiva färdigheter för att kunna hitta mönster och sedan väva dem 

samman till en helhet. Litteraturstudier kräver även stor kunskap i att kunna reducera stor mängd
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data. Pilot och Beck (2004) menar att forskaren måste kunna balansera behovet av att vara 

kortfattad men samtidigt lyckas bevara tyngden av texten ur den data som finns. 

 
 

I en litteraturstudie genomförs analysen på ett sådant sätt att den insamlade empiriska data väljs 

utifrån de exklusions - och inklusionskriterierna man har för att besvara studiens syfte och 

frågeställningar. Detta genomförs till grund för att enklare kunna kategorisera, finna olika typer 

av teman och mönster inom den insamlade empiriska data (Polit & Beck, 2004). Mängden 

empirisk data som antingen inkluderas eller exkluderas i studien beror på vilka kriterier som de 

vetenskapliga artiklarna måste uppfylla. Polit och Beck (2004) förklarar en litteraturstudies 

process enligt följande: (se figur 1). 

 
 

Figur 1. Polit & Beck (2004). Processen vid en litteraturstudie. 
 
 
 
 

 
Målgrupp 

 

Resultatet av studien inriktar sig först och främst till idrottsföreningar som önskar bevara och 

utveckla sina ideella, för att skapa ett livslångt engagemang inom organisationen. 

 

 
 

Urvalskriterier 
 

I studien analyseras både kvalitativa samt kvantitativa studier. Tidsramen för den inkluderade 

forskningen skall vara publicerade mellan åren 2000-2014. Den insamlade empiriska data skall 

som ett ytterligare tröskelkrav innehålla ämnen som berör motivation hos ideellt arbetande inom
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idrottsorganisationer. De språkliga kriterierna för de vetenskapliga artiklarna är att studier som 

presenteras utöver svenska, norska och engelska är exkluderade i studien. 

 

 
 

Litteratursökning 
 

För att finna rätt data använde vi sökmotorerna; EBSCO och Google scholar. Sökord som 

användes togs fram utifrån studiens syfte. För att optimera sökningen utgick vi ifrån våra 

urvalskriterier, då årtal och språk inkluderades i sökningen. De sökord vi använde var; Ideellt 

arbete inom idrottsorganisationer, ideella inom idrott, motivation hos ideella, utveckling av 

motivationen för ideella inom idrott, idrottsligt ideellt engagemang, drivkraften för ideella inom 

idrottsorganisationer Dessa sökord har därefter översättas från svenska till engelska för att finna 

relevant forskning på internationell nivå. Sökorden användes som fritextsökning, enskilt och i 

kombination. Därefter kombinerade vi olika sökord för att begränsa antalet träffar. Detta då 

Östlundh (2006) menar att den egentliga sökningen ska vara mer målanpassad och precis än den 

inledande sökningen. För att kombinera olika sökord använde vi oss av boolianska söktermer 

(AND, OR, NOT) (Forsberg & Wengström, 2013). 

 
 

Sökmotor Sökord Resultat svenska/engelska 
 

(antal träffar) 

EBSCO Volunteer satisfaction in sport 0/705 

EBSCO Volunteer work in sport 4/1079 

EBSCO Volunteer in sport AND motivation 20/239 

EBSCO Motivation AND volunteer in sport 

organizations 

36/79 

EBSCO Volunteering AND motivation in sport 

organizations 

36/26 

Google 

schoolar 

Motivation for volunteers in sport 

organizations 

106/ 35.000 
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Utifrån dessa “träffar” fann vi 39 artiklar som vi ansåg intressanta för vidare läsning. Under 

första stadiet i vår så kallad filtrering av de vetenskapliga artiklarna studerade vi studiernas titel 

för att finna studier som var relevant för vår studie. Detta med anledning att en titel ger läsaren 

en första inblick av den kommande studiens innehåll. Vi letade särskilt efter titlar som hade 

tydlig beskrivning där orden ideell och idrott figurerade. De titlar som vi ansåg stämde överens 

med det valda ämnet för vår studie avancerade vi därefter vidare för undersökning av studiernas 

relevans. För att säkerställa relevansen av de utvalda studierna bedömdes artiklarnas syfte och 

abstrakt. De studier som inte ansågs ha passande syfte med vår studie valdes därmed bort. 

Därefter läste vi alltså igenom abstrakten för att kunna bedöma om studiens innehåll kunde vara 

relevant för vår studie. Det var sammanlagt 11 artiklar som överensstämde med våra kriterier för 

titel, syfte och abstrakt samt urvalskriterier. Bortfallet var alltså 28 artiklar som inte uppfyllde de 

uppsatta kraven. Vi har även använt oss av manuell sökning via de aktuella artiklarnas 

referenslistor. Genom den manuella sökningen fann vi 10 artiklar samt tre artiklar utifrån de 10 

artiklarnas referenslistor som vi ansåg skulle kunna besvara våra frågeställningar och var 

intressanta att studera mer ingående. Av dessa nio uppfyllde dock endast två studier våra kriterier 

och dessa kunde sedan inkluderas i vår studie. Valet att använda oss av både kvalitativa och 

kvantitativa studier är för att vi önskar att undersöka fenomenet ur olika synvinklar, vilket leder 

till metodtriangulering (Forsberg & Wengström, 2013). Med triangulering menar (Ibid) att man 

kombinerar två olika infallsvinklar för det forskaren vill undersöka. Fördelen med triangulering 

är att forskaren vidgar perspektivet till fenomenet. Triangulering används fördelaktigt på 

forskare, teorier, metoder och data. I denna studie har vi valt att använda forskar- och 

metodtriangulering. Med forskartriangulering menas att studien innehåller flera forskare i 

datainsamlingen samt analysen. Den mest frekvent använda avseendet är metodtriangulering. 

Med metodtriangulering menar (ibid) att forskaren använder sig utav både kvalitativa och 

kvantitativa tillvägagångssätt för att undersöka ett fenomen. Forskaren använder sig till 

exempelvis utav både intervjuer och enkäter för att tillgodose båda ansatserna och därmed styrka 

resultatet. (Ibid) menar att studier som använder sig utav metodtriangulering stärker reliabiliteten 

för studien.  Därefter genomförde vi en kvalitetsgranskning på de utvalda artiklarna.
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Kvalitetsgranskning 
 

För att försäkra oss om att de valda artiklarna håller kvalitet för vår studie använde vi oss av 

Forsbergs och Wengströms (2013) kriterier för kvalitativa respektive kvantitativa artiklar. 

Enligt Forsberg och Wengström (2013) kan följande kriterier användas som hjälp för 

kvalitetsbedömning av kvantitativa studier: (1) Studiedesign, vilket innebär att man utgår ifrån 

vilket tillvägagångssätt studierna har använt. Enkäter och observationsstudier rankas högst och 

resterande tillvägagångssätt lägre. (2) Studiekvalitet, innebär den interna validiteten, det vill säga 

kvalitén på studien, om bortfall och urval beaktats. (3) Överförbarhet, innebär den externa 

validiteten, det vill säga om resultatet i studien går att generalisera på en större population av 

individer. (4) Överrensstämmelse, handlar om hur väl studien i fråga överensstämmer med 

resterande studier som analyserats. 

 
 

Samtliga kriterier används istället vid kvalitativa studier: (1) Kvalitet i helhetsbeskrivningen, 

vilket innefattar perspektivmedvetenhet, intern logik och etiskt värde. (2) Kvalitet i resultaten, 

vilket innefattar en riklig mängd beskrivande data, struktur och teoretiskt tillskott. (3) 

Rimlighetskriterier, innefattar empirisk förankring samt om informationen stämmer överens med 

verkligheten. 

 
 

Efter att ha granskat samtliga artiklar utefter de kvantitativa samt kvalitativa kriterierna, 

beroende på vilken design studie innehar, har övergripande bedömning gjorts. Vi valde att 

sortera studierna efter en tregradig skala; lågt, mellan och högt bevisvärde, något som Forsberg 

och Wengström (2013) rekommenderar. Därefter började vi att läsa igenom varje studie var för 

sig, för att sedan föra en diskussion angående studiens kvalitet utifrån de uppsatta kriterierna. De 

studier som ansågs ha hög kvalité i samtliga kriterier, blev ett självklart val att inkludera i vår 

studie. Till en början diskuterade vi hur helhetsbeskrivningen och hur den anmäla kvaliteten av 

den aktuella studien framställdes. Något som vi även tog hänsyn till var hur forskarna hade 

förhållit sig till vetenskapsrådets uppsatta etiska principer för att bedöma hur hög kvaliteten var. 

Vi fann två studier av låg kvalité som valdes bort utifrån faktorerna; e-bok och inte uppfyllt 

vetenskapsrådet etiska riktlinjer. Det var även två studier som vi värderade ha ett bevisvärde som 

kategoriserades till “mellan”. Anledningen till detta var för att de uppfyllde låg kvalitet i ett av 

kriterierna, där begränsningarna infann sig metodavsnittet. Detta yttrades genom att vi inte
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upplevde att författaren/författarna helt klargjort hur tillvägagångssättet i studien redovisats. 

Dock så fördes en diskussion kring dessa forskningar och vi beslöt oss att ändå inkludera dessa i 

vår studie med anledning att de uppfyllde högt bevisvärde i resterande kriterier. 

 

 
 
 
 

Analys av data 
 

Valet av analysmetod avgörs utifrån studiens val av syfte och metod. I en studie med kvalitativ 

ansats innebär det att dataanalysen syftar till att beskriva, förstå, förklara och tolka (Forsberg & 

Wengström, 2013). De vanligaste förkommande analysmetoderna enligt Forsberg och 

Wengström (2013) är innehållsanalys, etnografisk metod, konstant jämförande metod, 

hermeneutisk metod, fenomenologisk samt fenomenografisk metod. I denna studie kommer vi 

använda oss av innehållsanalys, vilket är den vanligaste metoden vid en textanalys enligt 

Forsberg och Wengström (2013). Det finns två olika tillvägagångssätt inom innehållsanalysen, 

manifest och latent, där vi valt att använda oss av den latenta innehållsanalysen. Den latenta 

innehållsanalysen innebär en identifiering av meningsbärande enheter, centrala teman och 

kodning av kategorier samt utveckling av teorier eller modeller. Valet av denna analys baserades 

på att vi önskade finna mönster och kategorier som inte är tydligt uttalade i forskningen. Först 

skapade vi oss en djupare förståelse över innehållet i texterna, genom att läsa studierna 

djupgående för att därefter få en ökad förståelse inom området och därmed möjliggjordes en 

kartläggning av outtalade mönster och kategorier. Anledningen att inte den manifesta 

innehållsanalysen valdes beror på att denna typ av analys direkt synliggör mönster eller teman 

genom kvantitativa beräkningar, vilket vi anser inte är anpassat till denna studie (Forsberg & 

Wengström, 2013). 

 
 

Det första vi gjorde var att läsa samtliga artiklar var för sig för att få en överblick över artiklarnas 

innehåll. Därefter diskuterade vi artiklarnas innehåll med varandra för att minimera risken av 

feltolkning, det vill säga att vi gjort en forskningstriangulering (Forsberg och Wengström, 2013). 

Sedan läste vi samtliga artiklar flertalet gånger mer djupgående. Därefter identifierade vi olika 

återkommande mönster i studiernas resultat som vi kodade, kategoriserade och tematiserade 

utifrån vårt eget syfte och frågeställningar. Några av de koder vi fann var: individanpassat, 

kostnadseffektivt, vara med och påverka, föräldrar, värderingar och vilja att hjälpa till. Dessa
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utvecklades därefter till olika kategorier, som till exempel var: Individuell anpassning, 

kontinuerlig process, motivationsfaktorer, altruism, personlig motivation, personlig utveckling. 

Dessa kategorier bildades sedan till övergripande teman, vilka blev: Individualisering, 

självförverkligande. På detta sätt kunde vi summera en stor mängd data till mindre 

sammanfattande rubriker. För att få en tydligare överblick av arbetet och för att underlätta för 

läsaren skapades en matris där artiklarnas författare, titel, design, insamlingsmetod, analysmetod 

redovisades (se bilaga 1). 

 

 
 
 
 

Forskningsetiska aspekter 
 

Innan en systematisk litteraturstudie utformas ska etiska överväganden göras enligt Forsberg och 

Wengström (2008). De artiklar som inkluderas i litteraturstudien ska vara granskade och 

godkända av en forskningsetisk kommitté eller innehålla tydliga etiska resonemang. Alla resultat 

skall presenteras i studien, helt utan hänsyn till författarnas egna åsikter och hypoteser. 

Artiklarna ska även ha sekretess och anonymitet för att skydda individerna som deltagit i studien 

(Forsberg & Wengström, 2004). Utifrån dessa etiska överväganden har vi granskat så att 

författarna har uppfyllt kriteriet för anonymitet och sekretess för de individer som deltagit i 

studierna. Vi har även varit noga med att inte vinkla studiernas resultat till vår fördel, utan 

objektivt presenterat empiriska data. I studien framgår det även en tydlig avgränsning mellan 

våra egna och författarnas åsikter, detta genom att noggrant referera till författaren för den 

empiriska data. Samtliga artiklar har även genomgått en godkänd granskning eller innehåller 

tydliga etiska resonemang. 

 

 
 
 
 

Trovärdighet och överförbarhet 
 

I kvalitativ forskning ställs två avgörande kriterier, att studien är trovärdig och överförbar. Med 

trovärdighet menas att insamlad empiriska data har analyserats sannhetsenligt utifrån studiens 

syfte och därmed utelämnar vi våra egna värderingar och förutfattade meningar vid granskning 

av studierna. För att skapa en hög trovärdighet bör den metod som valts i studien tydligt 

redovisas (Pilot och Beck 2004). Därför har vi noggrant och tydligt redogjort för hur insamling
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och bearbetning av datamaterial skett, samt beskrivit processen för hur det redovisade resultatet 

har framställts. 

 
 

Med överförbarhet menas hur väl studiens resultat kan appliceras i ett större sammanhang. För att 

möjliggöra en god överförbarhet är det viktigt att forskarna tydligt beskriver tillvägagångssättet 

utifrån urval, datainsamling och analysprocess. En utförlig presentation av resultatet har en 

positiv inverkan på studiens överförbarhet (Pilot och Beck 2004). Vi har i denna studie förmedlat 

en utförlig och noggrann presentation av resultatet som vi tillsammans med citat har stärkt 

överförbarheten. Detta är något som Pilot och Beck (2004) är något som en studie bör anamma 

för att stärka överförbarheten. Genom att vi även använder oss av både kvalitativa och 

kvantitativa artiklar stärks resultaten av studien, genom så kallat metodtriangulering, vilket även 

hjälper till att stärka studiens överförbarhet samt tillförlitlighet (Forsberg & Wengström, 2003).
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Resultat/Analys 
 

Vilka är de huvudsakliga motivationsfaktorerna till att individer börjar engagera sig 

ideellt inom ideella idrottsorganisationer? 

 

 

Många studier har gjorts för att försöka identifiera varför individer engagerar sig ideellt. Erfarna 

sportchefer understryker ofta att det är omöjligt att ge ett generellt recept om hur man ska hantera 

och samordna ideella inom en idrottsorganisation eftersom varje ideell är unik med sin specifika 

motivation, förväntningar, kunskaper och begränsningar (Steinbach et al, 2011-2012). Forskning 

visar att ideella inom idrotten troligtvis oftast är män än kvinnor (Cuskelly et al., 2006), men hur 

individer motiveras till att engagera sig, oavsett kön, verkar det inte finnas något tydligt svar på. 

 
 

Det finns många olika faktorer som ligger bakom en individs val att engagera sig ideellt och 

dessa faktorer är alla relevanta när det kommer till just den frågan. Forskning har däremot visat 

att faktorerna tid och pengar oftast ligger till störst grund vid ett sådant val. Således, ideellt 

engagemang i en ideell idrottsorganisation innebär att både skänka tid och pengar till 

organisationen (Egli, Schlesinger & Nagel, 2014). Därmed måste individen känna att denne får 

något tillbaka för den tid och pengar som individen “offrar” för sitt engagemang. Det är här 

motivation kommer in i bilden. Vad är det som motiverar individen till att engagera sig ideellt, 

då det innebär en viss kostnad i tid och pengar för individen att göra detta val? 

 

 
 

Inre och yttre motivation 
 

Forskning visar att det finns de individer som motiveras av en inre motivation, vilket till exempel 

kan vara att man vill göra en god gärning eller att individen känner en tillfredsställelse genom sitt 

engagemang. Däremot underbyggs inte allas ideella beteenden av inre motivation, utan det finns 

de som finner motivation som bygger på identifierad motivation, vilket bygger på en yttre 

motivation så som belöningar och uppskattningar (Allen & Bartle, 2014). Det diskuteras även i 

forskning att det finns olika nivåer på vilket engagemang individer vill lägga ner på ett ideellt 

arbete, här menar forskarna att det finns två nivåer på engagemang, så kallade “core” och 

“perifera”. Ideella som räknas till kategorin “core” är de som har ett speciellt intresse i en viss
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organisation och därför vill vara med att arbeta för att uppnå de eftersträvande målen för 

organisationen. Det är även dessa ideella som är benägna att lägga ner störst tid och arbete på det 

ideella arbetet i jämförelse med perifera ideella. Perifera ideella har däremot ett mer distanserat 

förhållande till det ideella arbetet, de känner sig nöjda med ett mindre engagemang som inte 

innebär så ansvarsfulla eller krävande uppgifter. Dessa individer har därför endast ett intresse att 

delta vid specifika tillfällen och under förhållanden som inte kräver så stort ansvar (Ringuet et 

al., 2008). Forskning visar på att de flesta som väljer att engagera sig ideellt inom 

idrottsorganisationer gör alet baserat på olika behov som individen har. 

 
 

Individer som därmed upplever att dessa behov blir tillfredsställda är då mer sannolika att 

fortsätta sitt deltagande (Bang et al, 2013). Författarna tynger på att just arbetsglädje är en 

avgörande roll för om en individ kan komma att finna motivation att engagera sig ideellt i en 

idrottsorganisation. Det skulle även innebära att individen börjar känna ett starkare engagemang 

till organisationen (Bang et al, 2013). Utöver dessa bakomliggande motiv som nämnts ovan så 

visar forskning på två huvudmotiv som ideella inom idrotten har för sitt deltagande. Dessa två 

huvudmotiv är altruism (oegennytta) och personliga motiv, vilka båda bygger på mer detaljerade 

och specifika motivationsfaktorer som en individ kan ha. 

 

 
 

En känsla av ansvar och viljan att hjälpa till 
 

Altruism är ett av motiven till varför ideella motiveras till att engagera sig ideellt. Altruism 

innebär att individen känner att denne har ett ansvar och har även en vilja att hjälpa till. Detta 

kan utformas på olika sätt. Till exempel så finns det de ideella som följer sina värderingar då 

man vill hjälpa till och bidra till något man tror på och något som känns värdefullt för individen. 

Man gör det som känns “rätt” enligt ens värderingar (Bang et al, 2013; Busser & Carruthers, 

2010,; Cuskelly et al, 2006.; GHK, 2010.; Steinbach et al., 2011-2012). Utifrån de fördelar som 

idrotten tillför samhället i form av social sammanhållning, integration och fritid, upplever många 

ideella en känsla av att delta i förstärkningen av denna positiva utveckling (GHK, 2010). 

 
 

“I volunteer because I want to do something good and help other people and 

because I think that there is an obligation to “give something back to society” 

(Steinbach, Guett & Freytag, 2011-2012, s. 25).
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Det finns även ideella som är förälder till ett barn som utövar en idrott och därmed engagerar sig 

föräldern ideellt som till exempel tränare för att möjliggöra att sitt eget barn men även andras 

barn kan kunna utöva den idrott de tycker är kul, men även i syfte att få vara mer delaktig i deras 

barns liv (GHK, 2010; Cuskelly et al, 2006). Engelberg et al. (2014) påpekar att föräldrars 

ursprungliga åtagande till sitt deltagande främst bygger på förpliktelse som förälder. Däremot 

finns det en risk med denna målgrupp av ideella då föräldrars engagemang i frivilligarbete oftast 

följer barnet istället för sporten och kan därför vara kortlivade (Steinbach et al, 2011-2012). 

Däremot menar Engelberg et al (2014) att föräldrarnas engagemang kan komma att förändras 

under tiden till att bli ett inre nöje och därmed kan tänkas bli kvar som ideell i en organisation 

trots att ens barn väljer att sluta med sin sport. 

 
 

“I am committed because I like helping, being with other like-minded people and being 

with my kids. Helping here is part of my role as a mother” (Engelberg, Skinner & Zakus, 

2014, s. 58). 
 

 
 

Om en individ tidigare utövat en idrott inom en organisation så kan motivationen att engagera sig 

ideellt vara anledningen till att man vill ge tillbaka till organisationen. Dessa individer känner 

även ett ansvar för att uppmuntra yngre generationer, samt skapa en möjlighet för dem att 

fortsätta kämpa mot sina mål (Cuskelly et al, 2006,; GHK, 2010). Steinbach et al (2011-2012) 

namnger dessa ideella som “sport älskare”, vilka motiveras av att få kunna betala tillbaka till 

sporten, eller till deras organisation, som belöning eller “payback” för tidigare investeringar i 

dem och deras kompetensutveckling. Den tillfredsställelse dessa ideella får av att se sin klubb, 

sitt team eller enskilda ungdomar prestera bra är den främsta motivationen. Trots att de ses som 

altruistiskt ideella, är den tillfredställelse de härrör den personliga nyckeln till deras kvarhållande 

inom ideellt arbete. Engelberg et al (2014) namnger denna typ av ideell istället som 

“specialisten”, en individ som tidigare haft ett eget engagemang i klubben eller sporten. Dessa 

ideella har ofta en position som tränare och har ofta en stor kunskap om sporten eller klubben, 

men önskar ändå inte att ta en allt för stor roll i organisationen.
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Studier visar på att individer som kan komma att vilja engagera sig i en idrottsorganisation av 

altruistiska skäl anses vara de bästa individerna som kan komma att finna en stark koppling till 

idrottsorganisationen. Detta med anledning att de som finner motivation av altruistiska och 

humanitära skäl kan komma att vara betydande för en organisations uppsatta och eftersträvande 

mål (Bang et al, 2013). Cuskelly et al (2006) påpekar att det oftast är en känsla av altruism som 

lockar individer att frivilligt engagera sig ideellt, och då oftast i perifer mening genom en önskan 

att hjälpa andra utan att behöva bli allt för involverad. Studien gjord av GHK (2010) 

uppmärksammar dock att altruistiska själ till ideellas deltagande främst berör ideella som 

engagerar sig utanför idrottssektorn, så som inom miljö- eller hälsosektorn. Givetvis finns det de 

individer som motiveras av altruistiska skäl även inom idrottssektorn, men forskningen från 

GHK (2010) antyder att idrottens ideella främst motiveras av personliga skäl. 
 
 

 
Personlig motivation 

 

Det är framtaget att många engagerar sig ideellt med anledning att göra “nytta”, men forskning 

visar även att ideella också engagerar sig av personliga skäl. Individer engagerar sig ideellt för 

att tillgodose personliga behov. Motivationen att fortsätta sitt ideella arbete och ta större ansvar 

är oftast en inre tillfredsställelse av själva aktiviteten, så som sociala och personliga belöningar 

(Cuskelly et al, 2006; Busser & Carruthers, 2010). 

 
 

Utifrån de aktuella studierna visar forskning på att de främsta personliga behoven tycks vara tre 

motiv. Dels så strävar individen att få uppnå sociala kontakter, att få umgås med likasinnade med 

samma intresse. Genom att arbeta ideellt i en verksamhet tillsammans med likasinnade, erbjuds 

individen en chans till att bygga nya relationer och utöka de sociala nätverket (GHK, 2010). 

Föräldrar brukar även dras till den sociala aspekten med det ideella arbetet, men brukar vilja 

undvika att sitta med i kommittéer eller mer ansvarsfulla roller. De uppskattar att kunna hjälpa 

till på ett mer brett område och har kanske även inte någon specifik kunskap om sporten eller 

klubben (Engelberg et al, 2014). Den sociala aspekten ses även som en viktig motivation hos 

ideella tränare inom idrotten enligt en studie gjorda av Busser och Carruthers (2010) och ses 

även som en viktig faktor hos volontärer på olika event (Skille & Hanstad, 2013).
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Men det finns även de individer som har ett personligt intresse för en viss klubb eller idrott. Som 

ideell inom idrottssektorn får individen möjligheten att spendera mer tid i en miljö som de 

känner till väl och där de känner sig avslappnade (GHK, 2010). 
 

 
 

Somliga, oftast ungdomar eller studerande, finner motivation att engagera sig ideellt inom 

idrottssektorn då de har ett behov av att skaffa sig kunskaper eller meriter. De är 

kunskapssökande och vill därför lära sig nytt i förhoppning att kunna nyttja den kunskapen i 

framtida arbetsliv (GHK, 2010; Skille & Hanstad, 2013; Steinbach, 2011-2012). Detta är den 

vanligaste gruppen ideella som främst motiveras av en slags merit (tex. coaching licens) för sig 

själva, snarare än att uppfylla själva uppgiften (tex. coachning), eftersom de önskar bygga en 

portfölj av utmärkelser och certifikat (Steinbach et al, 2011-2012). De skulle även vara 

intresserade av att utvecklas från sin ideella roll till lönearbete, något som Steinbach et al (2011- 

2012) uppmanar idrottsföreningar att ge stöd för. 
 

 
 

“I volunteer because I can learn something, improve my skills and get new 

experiences. This will also help me to progress in other areas of my personal and 

professional life.” (Steinbach, Guett & Freytag, 2011-2012, s.25). 

 
 

Många ideella uppskattar möjligheten som kommer genom att arbeta ideellt, att lära sig nya 

färdigheter samtidigt som man får öva på sina redan befintliga kompetenser. Detta gäller särskilt 

de individer som väljer att arbeta ideellt i sektorer där de inte redan har några erfarenheter eller 

som är väldigt olikt sitt vanliga yrke. Många av de internationella rapporterna påpekar att 

kunskaper och färdigheter som individer lär sig genom ideellt arbete skulle kunna överföras till 

andra delar av de ideellas liv, antingen personliga eller yrkesmässiga (GHK, 2010).
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Vad är det som motiverar de ideella till att fortsätta sitt engagemang som ideell? 
 

Ideellas engagemang är en viktig del i att behålla frivilliga i ideella idrottsorganisationer, detta är 

nämligen avgörande mellan dem som väljer att stanna och de som beslutar att lämna 

organisationen. Det ideella engagemanget kan betraktas som en inställning till en organisation i 

relation till att vilja ägna tid och kraft till organisationen utan att få ekonomisk ersättning. Ideella 

som väljer att arbeta för en ideell idrottsorganisation utan ersättning har sannolikt olika 

förväntningar och tankar om organisationen. Ideella kan till exempel förvänta sig några 

inräknade belöningar från organisationen, som att till exempel få gå på utbildningar, resa etc. 

Forskning påpekar därmed att om den ideellas motivation och förväntningar uppfylls av 

organisationen uppmuntras individen att förbättra sina resultat och bidra till ett ökat 

engagemang. Så när den ideella får relevanta fördelar (dvs. specifika motiv för sitt arbete) har 

detta ett direkt samband med kvaliteten på den ideellas upplevelser och det är då mer sannolikt 

att individen upplever tillfredställelse och väljer att stanna kvar inom organisationen som ideell. 

Följaktligen är arbetstillfredsställelse också en kritisk faktor för om den ideella väljer att fortsätta 

sitt ideella engagemang, vilket bidrar till att skapa en koppling mellan motivation och 

organisatoriskt engagemang (Bang, Ross & Reio, 2013). 

 

 
 

Förväntningar och tillfredsställda behov 
 

Forskning gällande ideella inom ideella idrottsorganisationer har knappt fått någon 

uppmärksamhet när det kommer till de enskilda individernas förväntningar. I en studie gjord av 

Egli, Schlesinger & Nagel (2014) där 441 ideella ifrån 45 utvalda idrottsorganisationer deltog i 

studien, visade resultatet att ideellas förväntningar varierar mellan olika individer och där fyra 

olika typer av person-orienterade förhållningssätt presenteras utifrån vilken förväntan ideella har, 

och som därmed ligger till grund för deras ideella arbete. Dessa fyra olika ideella individs-typer 

är: (1) Erkännande sökande, vilket innebär att en individ vill undvika att sätta sig själv i en 

“underlägsen” position och på så sätt väljer att engagera sig ideellt för att uppmärksamma sig 

själv som individ genom personliga prestationer. (2) Materialstimulanssökande, som innebär att 

en individ engagerar sig för att få möjligheten till de materiella ting en ideell ofta får tillgång till 

genom sitt ideella engagemang, till exempel i form av resor, utbildning, föreningskläder etc. (3) 

Deltagande och kommunikation sökande, vilket är den person som känner ett behov och en vilja 

att få vara en del av en grupp eller få medverka i ett sammanhang där individen få samspela med



29  

andra individer, samt (4) stödsökande/supportsökande. Detta innebär att en individ väljer att 

engagera sig ideellt för att visa stöd och support till ett lag, organisation eller sina barn som 

tränar i ett lag. Dessa individs-typer kan ligga till grund för att utforma särskilda frivilliga 

arbetsförhållandena i ideella idrottsorganisationer enligt författarna. 

 
 

I och med att forskning visar på att de flesta som väljer att engagera sig ideellt inom ideella 

idrottsorganisationer gör valet baserat på olika behov som individen har är det mer sannolikt att 

den ideella fortsätter sitt deltagande om individen upplever att dessa behov blir tillfredsställda. 

Eftersom en ideell tenderar att utvärdera erfarenheterna för sitt ideella arbete, kan en ideell 

persons erfarenhet vara otillfredsställande när förväntningar på volontärverksamhet inte besvaras 

(Bang et al., 2013). 

 
 

Enligt den studie som Kim et al (2009) genomförde framkommer det att de ideella medarbetare 

som upplever att de har förmågan och de rätta kunskaperna för den aktuella positionen inom 

idrottsorganisationen till större grad kommer stanna längre inom organisationen. Detta är något 

som författaren påpekar är av stor vikt för idrottsorganisationen att anamma i sin rekrytering, då 

man skall finna personer vars personlighet och kunskaper överensstämmer med 

arbetsuppgifterna. På detta sätt ökar möjligheten till att den ideella kommer att utveckla ett 

livslångt engagemang inom idrottsorganisationen. 

 

 
 

Arbetstillfredsställelse 
 

Trivsel är en attitydvariabel som förklarar hur individer upplever sina jobb och ett tillstånd av 

positiva känslor till följd av bedömningen av individers arbetslivserfarenhet. Bang et al (2013) 

tynger på att just arbetsglädje är en avgörande roll för om en individ kan komma att finna en 

starkare motivation till sitt engagemang och till organisationen vilket därmed ökar möjligheten 

för att den ideella väljer att fortsätta sitt engagemang som ideell. Det finns olika aspekter av 

arbetsglädje enligt författarna, så som social interaktion, medarbetare, självkänsla, karriär, själva 

arbetet, och kommunikation (Bang et al., 2013). 

 
 

Sambandet mellan arbetstillfredsställelse och engagemang har fått stor uppmärksamhet. Studier 

med ideella har påpekat vikten av tillfredsställelse som en inflytelserik faktor för att förklara

http://www.emeraldinsight.com.proxy.ub.umu.se/action/doSearch?target=emerald&logicalOpe0=AND&text1=Bang,%20H&field1=Contrib
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beteendet (Cuskelly och Boag, 2001). Nivån på arbetstillfredsställelse skulle därmed kunna vara 

förenlig med nivån på organisatoriskt engagemang. När personliga motiv av ideella är uppfyllda, 

är det mer sannolikt att se ett starkt organisatoriskt engagemang hos individen. Nämligen, om 

motivet för ideella är att hjälpa andra människor och samhället och tron på att detta är 

genomförbart genom organisationen, är den ideella mer benägen att vara nöjd över sin prestation. 

En sådan tillfredsställelse leder till att utveckla en starkare känsla av engagemang för deras 

organisation (Cuskelly och Boag, 2001). 

 
 

Även uppfattningen om hur organisationen stödjer och behandlar de ideella har stor påverkan på 

arbetstillfredsställelsen. Ideella som upplever att de får ett bra stöd från sin organisation och de 

som känner att de blir behandlade rättvist har oftast en hög nivå av tillfredsställelse med sitt 

arbete och har därmed även ett starkare engagemang för organisationen. Därmed, organisationer 

som värnar och stöttar sina ideella kan rimligen förvänta sig en högre nivå av engagemang från 

sina ideella Bang (2007). 

 

 
 

Utbildning och utveckling 
 

En av de främsta insatser som har lyfts fram i tidigare forskning för att förhindra avhopp av 

ideella handlar om utveckling och utbildning (GHK, 2010). Forskning visar att ideella som inte 

ges möjlighet till utbildning ökar risken till ett reducerat engagemang, då individen upplever en 

känsla av att inte räcka till, vilket kan resultera till att den ideelle väljer att ”hoppa av” sitt ideella 

engagemang. Att tillhandahålla med varierande utbildningsformer har därmed visat sig stärka 

individens engagemang (Griffiths & Armour, 2013). Både formellt och informellt lärande, kan 

avsevärt lägga till extra värde för ideella. Därför är det viktigt för ideella idrottsorganisationer att 

förstå att de inte bara fungerar som en leverantör av idrott och fysisk aktivitet, men också som ett 

inlärningsfält för ideella (Steinbach et al, 2011-2012). 

 
 

Många länder satsar idag betydande resurser på utbildning och utbildningsmöjligheter för ideella. 

Steinbach et al (2011-2012) påpekar att utbildning av ideella inom idrottsorganisationerna är ett 

fenomen som sträcker sig utöver hela Europa. Detta fenomen ser annorlunda ut i utformning 

beroende på vilket land som organisationen befinner sig i. Det finns olika typer av 

utbildningsprogram för ideelltarbetande till exempelvis tränarutbildning för ideella, utbildning på
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organisations nivå för ideella, intensivutbildningar och distansutbildning för ideella. Däremot 

anses den största utmaningen för idrottsorganisationer vara den bristande tiden hos individer. 

Den moderna och hektiska livsstilen försvårar möjligheten för individer att avsätta sin tid för 

ideellt arbete, och ännu mindre tid för utbildning (GHK, 2010). Problematiken som framförs är 

därmed att få tidsåtgången för utbildningen att överensstämma med de individuella 

förutsättningarna som förekommer i de olika sociala kontexterna som individen befinner sig 

inom (Griffiths & Armour, 2013). Distansutbildningen är en åtgärd som de östra delarna av 

Europa har anammat med anledningen att det måste finnas en balans över kvalitet i utbildning i 

anpassning till tidsaspekten för den ideella medarbetaren. Genom distansutbildning ökar 

flexibiliteten till att närvara oavsett geografisk lokalisation. Det är av betydelse att ideella 

idrottsorganisationer och intressenter är medvetna om det faktum att den ökade 

professionaliseringen inom idrotten inte bara kommer att handla om duktiga idrottare, men också 

och framför allt om kompetenta och motiverade volontärer (Steinbach et al 2011-2012).
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Sammanfattning 
Nedan följer en sammanfattning av studiens resultat 

 

 
 

Utifrån forskning är det bevisat att den ökade konkurrensen hos de ideella 

idrottsorganisationerna ställer stora krav på organisationerna att kunna identifiera och förstå sig 

på vad som motiverar varje enskild ideell. I en dynamisk och föränderlig miljö, där antalet 

ideella organisationer växer och volontärpoolen minskar, måste organisationer förstå vad som 

motiverar volontärer att engagera sig ideellt. Detta är dock lättare sagt än gjort i och med att 

motivation är ett individuellt fenomen, då varje individ motiveras av olika saker. Dock så visar 

forskning på några av de främsta motivationsfaktorerna som ideella har för sitt deltagande inom 

ideella idrottsorganisationer. Dels så visar forskning att det finns olika nivåer av engagemang hos 

ideella i form av “core” och “perifera”. Antingen önskar individen ha ett stort engagemang i 

organisationen och lägger därmed ner mycket tid och arbete i sin uppgift, eller så önskar 

individen istället att delta under mer specifika tillfällen som inte kräver så stort ansvar eller tar så 

mycket tid från individen. Ideella kan även motiveras av antingen en inre eller yttre motivation, 

då individen antingen motiveras av att denne finner ett inre nöje eller behag av sitt deltagande 

men individer kan även motiveras av yttre belöningar i form av till exempel ökad kunskap. 

 
 

Forskning pekar även på två huvudmotiv, altruistiska och personliga motiv, vilka belyser ideellas 

motivationsfaktorer till att engagera sig ideellt inom ideella idrottsorganisationer. Altruism 

bygger på oegennytta, det vill säga faktorer som byggs på motivation då individen väljer att göra 

något för andra och inte av egen vinning. Individen väljer att engagera sig ideellt för att gör 

något av värde och för att vara till hjälp i syfte att hjälpa andra. Personliga motiv, är motsatsen 

till altruism och bygger på motivation där syftet är att uppfylla individens egna behov så som 

sociala och kunskapsbyggande behov. 

 
 

Det som därmed är avgörande ifall den ideella väljer att stanna eller beslutar att lämna 

organisationen är om den ideellas förväntningar och behov tillfredsställs. Varje enskild ideell har 

olika motiv till sitt ideella engagemang och därmed även olika förväntningar på sitt deltagande, 

så om den ideellas motivation och förväntningar uppfylls av organisationen uppmuntras 

individen att bidra till ett ökat engagemang. Något som också är av stor betydelse för att lyckas 

behålla sina ideella är att finna personer vars personlighet och kunskaper överensstämmer med
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arbetsuppgifterna. På detta sätt ökar möjligheten till att den ideella kommer att utveckla ett 

livslångt engagemang inom idrottsorganisationen då denne upplever att de har förmågan och de 

rätta kunskaperna för den aktuella positionen inom idrottsorganisationen. 

 
 

Arbetsglädje är en avgörande roll för om en individ kan komma att finna en starkare motivation 

till sitt engagemang och till organisationen vilket därmed ökar möjligheten för att den ideella 

väljer att fortsätta sitt engagemang som ideell. Några olika faktorer som genererar arbetsglädje 

enligt författarna är till exempel social interaktion, medarbetare, självkänsla, karriär, själva 

arbetet, och kommunikation. Trivsel är en viktig faktor, då arbetstillfredsställelse är kopplat till 

nivån på den ideellas engagemang inom organisationen. Ideella som upplever att de får ett bra 

stöd från sin organisation och de som känner att de blir behandlade rättvist har oftast en hög nivå 

av tillfredsställelse med sitt arbete och har därmed även ett starkare engagemang för 

organisationen. 

 
 

Utveckling och utbildning är några av de senaste åtgärderna som lyfts fram i tidigare forskning 

för att förhindra avhopp av ideella. Att tillhandahålla med varierande utbildningsformer har visat 

sig stärka individens engagemang, där både formellt och informellt lärande, avsevärt kan lägga 

till extra värde för ideella. Däremot anses den största utmaningen för idrottsorganisationer vara 

den bristande tiden hos individer. Distansutbildningen är en åtgärd som de östra delarna av 

Europa har anammat med anledningen att det måste finnas en balans över kvalitén i utbildning i 

anpassning till tidsaspekten för den ideella medarbetaren. Genom distansutbildning ökar 

flexibiliteten till att närvara oavsett geografisk lokalisation.
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Diskussion 

Här diskuteras forskningens resultat utifrån studiens frågeställningar. Vidare diskuteras 

eventuella metodologiska brister i studien där eventuella svagheter eller begränsningar 

identifieras och diskuteras i en metoddiskussion. 

 
 

Att ideella idag ses som en värdefull tillgång för ideella organisationer och då främst inom 

idrottssfären är allmänt känt. Ideella utgör nyckeln för ideella idrottsorganisationernas framgång 

och överlevnad (GHK, 2010). Det är därför av stor betydelse att ideella idrottsorganisationer 

värnar om de ideella och skapar sig kunskap och förståelse om de ideellas olika behov. Det är 

inte bara en ökad förståelse om ideellas motivation som är av betydelse för organisationernas 

fortsatta framgång, utan det krävs även ett aktivt arbete från de ideella idrottsorganisationerna för 

att hålla dem kvar. Motivera och möta individers behov är därmed de två främsta faktorerna som 

är av betydelse för de ideella organisationerna för att lyckas behålla ideella i organisationen, som 

i sin tur möjliggör organisationens fortlevnad (Steinbach, Guett & Freytag, 2011-2012). 

Dessvärre är tid en värdefull aspekt för många individer i ett allt mer stressat och tidskrävande 

liv (GHK, 2010). Att avsätta långa kvällar och helger kan därmed vara en faktor som reducerar 

motivationen hos många ideella att motivera sig. 

 
 

I denna studie framgår det utifrån samtliga forskningar att organisationerna måste se mer till 

individens enskilda behov och inte se alla ideella som en enhet. Vad som motiverar ideella att 

bidra med sin tid och kunskap är trots många år av forskning fortfarande en komplex fråga. 

Förklaringen till detta är för att motivation är ett individuellt fenomen, alla individer motiveras 

av olika saker och har därför olika motiv till sitt engagemang. Individer har även olika 

förväntningar och mål med sitt deltagande. Ideella motiveras av både inre och yttre motivation, 

men engageras även av olika grader av nivåer så som “core” och “perifera” ideella (Cuskelly, 

Hoye & Auld, 2006; GHK, 2010; Justine & Bartle, 2014; Ringuet, Cuskelly, Dwight & Auld, 

2008). Genom studiens resultat kan vi utläsa ett mönster då vi uppfattar att individer som 

motiveras av inre motivation även är de som har ett starkt engagemang i organisationen och 

utgör därmed stommen (core) i organisationen. Det är även dessa individer som vi upplever 

motiveras av altruistiska skäl, det vill säga att de engagerar sig av oegennytta till exempel att de 

vill bidra till något av betydelse som speglar deras värderingar. Vi ser därmed också att de
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ideella som motiveras av yttre motivation troligtvis även tillhör gruppen “perifera” och har mest 

troligt personliga skäl till sitt deltagande. Givetvis finns det undantag men i det stora hela ser vi 

dessa två typer av ideella inom ideella idrottsorganisationer 

 

Vägen till ett livslångt ideellt engagemang 
 
 
 

 
5. Livslångt ideellt engagemang 

 

4. Behov av utbildning och fortsatt utveckling 
 

3. Behov av social anknytning och trivsel 
 

2. Behov av trygghet och uppmärksamhet 
 

1. Grundläggande behov 
 
 
 

 
Maslow ses än idag ses som den främsta forskaren inom ämnet motivation, trots att allt fler 

forskare börjar se kritiskt på Maslow´s kända behovstrappa (Maslow, 1970). Utifrån resultatet i 

denna studie ser vi likheter mellan Maslow´s behovstrappa och vägen till en ideells livslånga 

engagemang inom en idrottsorganisation. Första steget i denna modell ser vi som ett 

grundläggande behov. Vi anser att varje individ som på något sätt valt att engagera sig som ideell 

i en idrottsorganisation har något bakomliggande behov med sitt deltagande, oavsett om det är en 

inre eller yttre motivation (Cuskelly, Hoye & Auld, 2006; GHK, 2010; Justine & Bartle, 2014; 

Ringuet, Cuskelly, Dwight & Auld, 2008). Nästa steg är behovet av trygghet och 

uppmärksamhet. Här bör idrottsorganisationerna arbeta mycket med att skapa en trygghet hos 

den ideella individen, genom att uppmärksamma och lyssna på den ideellas individuella motiv, 

förväntningar och mål med dennes deltagande. Detta belyser även Procknow (2013) att 

organisationer bör identifiera för att få en gynnsam utveckling för både individen samt 

organisationen. Vi tror detta skapar en trygghet hos individen och en känsla av att bli sedd. 

Tredje steget, innefattar behovet av social anknytning och trivsel inom organisationen. Precis 

som Bang, Ross and Reio Jr (2013) antyder så är en viktig faktor för de ideella att de känner en 

arbetsglädje inom den ideella organisationen. Här spelar därför den sociala anknytningen stor 

roll för många ideella, att de trivs med de andra individerna på organisationen och att de känner 

att de får den stöd de behöver från organisationen. Fjärde steget handlar om utbildning och 

utveckling av individens arbete. Här handlar det om att individen känner att denne har möjlighet,
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att utifrån sitt individuella behov och önskemål kunna utveckla sig inom organisationen. Det 

krävs även att den ideella får feedback för sin utbildning, men även för sitt utförda arbete. Detta 

är något som Kerka (2003) poängterar, att individen skall få utvecklas utifrån de individuella 

egenskaperna men även få vetskap om vilka egenskaper som kan utvecklas ytterligare. Genom 

detta steg utvecklar individen ett starkare självförtroende och en starkare trygghet inom sin roll. 

När samtliga trappsteg är uppnådda, har ett livslångt engagemang främjats. Denna modell är 

precis som Maslow´s behovstrappa individanpassad, då vissa individer befinner sig olika länge 

på varje trappsteg. Det är därför viktigt för organisationerna att förstå varje individs mängd av 

behov och att ge dem den tid som behövs. 

 
 

Trots alla de insatser som forskning belyser som ska stärka ideellas motivation och engagemang 

så har vi en förståelse för att oavsett insats så kommer somliga individer att förbli omotiverade 

att utvecklas vidare. Detta är något som ideella idrottsorganisationer helt enkelt bara måste 

acceptera. Alla individer har inte samma behov när det kommer till utveckling och utbildning, 

utan nöjer sig med den kunskap de redan införskaffat. I takt med den ökade professionaliseringen 

inom de ideella idrottsorganisationerna så ställs det i sin tur stora krav gällande engagemang och 

utbildning på sina ideella. Detta kan avskräcka framtida ideella arbetskraften då ett ideellt 

engagemang kan komma att innebära stor arbetsbelastning i form av tidsuppoffring för 

utbildning och engagemang. I och med att högre krav ställs på dagens ideella så får 

organisationerna även infinna sig i att deltagandet kan komma att reduceras och att det därmed 

kan komma att bli allt mer svårare att attrahera och rekrytera nya ideella eldsjälar. 

 
 

Avslutningsvis tror vi att vägen till ett starkt engagemang, oavsett uppgift, i grund och botten 

handlar just om att identifiera varje enskild individs motivation och att man sedan som ansvarig 

för denne individ ser till att bemöta dessa behov. Ett resonemang för detta är att se situationen ur 

det pedagogiska synfältet som handlar om påverkan mellan individen och samhället. Motivation 

är inte en egenskap hos en individ, utan det är något som formas eller skapas från tidigare 

erfarenheter och utifrån det bemötande man får. Därmed har det socioekonomiska samhället stor 

påverkan på en individs engagemang. Det vi vill komma fram till är att ideella 

idrottsorganisationer bär ett stort ansvar, då de har stor påverkan på den ideellas engagemang 

inom organisationen. Identifieras den ideellas motivation rätt och bemöts dessa behov, så har
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organisationen kommit långt i sitt arbete med att lyckas skapa ett livslångt engagemang hos sina 

ideella.
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Framtida forskning 

I detta avsnitt kommer förslag till vidare forskning att belysas 
 

 
 

För att bygga vidare på det resultat som framkommit i denna studie anser vi att framtida 

forskning bör fokusera på att identifiera ideellas intresse gällande utbildning. Att undersöka dels 

vilka utbildningsinsatser som är av betydelse för den ideella från organisationens sida, men även 

att undersöka den ideellas eget intresse för vad denne önskar att utvecklas inom. I och med att 

forskning anser att utbildning kan komma att främja engagemanget hos den ideella så bör det 

vara av stor vikt för ideella idrottsorganisationer att belysa och synliggöra vad som anses vara 

adekvat för den enskilda individen. 

 
 

Den tidigare forskningen tenderar att fokusera på de egenskaper som en ideella medarbetaren bör 

besitta, däremot saknas en hel del forskning för hur utbildning effektivt och flexibelt kan 

anpassas till den ideella individens sociala kontext, och då främst inom idrottssektorn. 
 

 
 

Ett annat område som skulle vara av intresse är att undersöka vad det är som gör att vissa väljer 

att inte engagera sig, eller vad det är som gör att de väljer att avsluta sitt engagemang. Genom en 

sådan studie skulle man svart på vitt få svaren till problemet och därmed lättare kunna förhindra 

problematiken kring det bristande engagemanget hos ideella inom idrotten. Det skulle därmed bli 

lättare för organisationerna att starta ett utvecklingsarbete då de vet problemområdet.
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Metoddiskussion 
I denna del kommer den valda metoden till studien att diskuteras då brister och förtjänster synliggörs och 

argumenteras 

 
 

Den valda metoden i studien är som tidigare nämnt en kvalitativ metod byggd på en 

litteraturstudie. Denna metod har vi ansett varit av betydelse för att kunna genomföra denna 

undersökning då syftet med studiens valda metod var att vi önskade sammanställa redan befintlig 

empirisk data för att få en djupare förståelse inom ett tidigare studerat område. Valet av 

litteraturstudie har även möjliggjort att vi kunnat använda oss av både kvantitativa men även 

kvalitativa undersökningar som bidragit till studiens tillförlitlighet (Pilot & Beck, 2004). Även 

generaliserbarheten ökar tack vare att de analyserade studierna tillsammans bidragit till ett brett 

spektrum av deltagare. Att både genomföra en kvalitativ samt kvantitativ undersökning med 

liknad substans av deltagare hade inom våra tidsramar inte varit genomförbart. Forsberg och 

Wengström (2008) påpekar att en studie som baseras på både kvalitativa och kvantitativa studier 

stärker överförbarheten men även kvaliteten, genom så kallat metodtriangulering. 

 
 

Innehållsanalys var valet för att analysera den empiriska data i studien. Detta tillvägagångssätt 

anser Forsberg och Wengström (2008) vara fördelaktigt för litteraturstudier där syftet är att finna 

mönster och meningsbärande kategorier som är till hjälp för att bryta ner större text för att sedan 

återskapa en helhet. Däremot ställer denna metod krav på att forskaren och dess förkunskaper 

förblir objektiva för att förhindra förutfattade meningar i analyseringen (ibid). Enligt Forsberg 

och Wengström (2008) så är det upp till forskarna att analysera och finna mönster och kategorier 

i den empiriska data. Detta anser vi ställer stora krav på att forskaren förblir objektiv genom hela 

studien, framförallt vid analysen. Forsberg och Wengström (2008) påpekar också att det är 

essentiellt att forskaren inte för med sig tidigare förkunskaper och förutfattade meningar, utan 

analyserar den empiriska data med ett öppet sinne. Detta har vi upplevt som en svårighet då vi 

anser det svårt att bortse från alla tidigare förkunskaper och förutfattade meningar. Därför har vi 

kontinuerligt varit tvungna att påminna oss själva och varandra om vikten att analysera med 

öppet sinne. 

 
 

Då vi tidigare inte arbetat med litteraturgranskning som metod avsattes mycket tid till att skapa 

en förståelse för tillvägagångssättet för litteraturgranskning. Många frågor och funderingar dök
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upp under skrivandets gång, vilket skapade en ojämn arbetsgång. Hade vi däremot valt att lägga 

fokus på tillvägagångssättet redan innan studiens start hade arbetet fortskridit utan sporadiska 

uppehåll. Det vi lärt oss under arbetets gång är ett helt nytt tillvägagångssätt för att analysera och 

bearbeta en stor mängd empirisk data. Vi har även fått större kunskap i att kritiskt granska 

forskningslitteratur inom ett valt specifikt område, samt ökat förmågan att motivera och 

argumentera för våra åsikter.
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Bilaga 1 

 

Författare Titel Design Urval 
 

Datainsam 
lingsmetod 

Dataanalys-metod 

Allen & 

Bartle. 

(2014) 

Sport volunteers' 

engagement: 

management 

matters 

Kvantitativ 44 volontärer 

(marskalkar och 

målskyttar) på de 

brittiska kvinno 

Golf Open, 

Carnoustie, 

Skottland 2011 

Enkät Hierarkisk 

regressionsanalys 

Bang, Ross 

& Reio, Jr. 
(2013) 

From motivation to 

organizational 

commitment of 

volunteers in non- 

profit sport 

organizations - 

The role of job 
satisfaction 

Kvantitativ Ideella i från 22 

ideella 

idrottsorganisatio 

ner i från västra 

USA. 214 

deltagare deltog i 

studien. 

Enkäter Strukturell 

ekvationsmodullering 

(SEM). I SEM 

utvärderas 

meningsfullhet av 

latenta variabler och 

deras indikatorer. För 

de poster som valts 

representerar de olika 

konstruktioner av både 

oberoende och 

beroende variabler. Tre 

olika strukturella 

modeller 

- En full och två 

nästlade modeller - 

testades och jämfördes 

. 

Busser and 

Carruthers. 

(2010) 

Youth sport 

volunteer coach 

motivation 

Kvantitativ Aktiv 

ungdomsidrott- 

tränare som är 

volontär för 

kommunala 

parker och 

rekreation 

myndighetens 

fotboll 

programm. 

Enkät Enkäten byggde på 

VFI 
utvecklad av Clary et 
al. (1998). Trettio 
motivations poster 
representerade sex 
funktioner, inklusive 
värden, förståelse, 
social, karriär, skydd 
och förbättring. En 7- 
gradig Likert- 
svarsskala användes för 

att indikera 
respondenternas avtal 
med varje motivations 
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objekt. Demografiska 

data var också in 

tillsammans med 

bakgrundsinformation 

om andra frivilliga 

erfarenheter och 

tidigare sport 

engagemang. 

Cuskelly and 

Boag (2001) 

'Organisational 

commitment as a 

predictor of 

committee member 

turnover amongst 

volunteer sport 

administrators: 

Results of a time- 

lagged study' 

Kvantitativ Data från en 

ettårig, tre-våg 

longitudinell 

studie av 

frivilliga 

administratörer 

(N = 262) 

Analys av 

tidigare 

studie 

Analysen utfördes 

genom en 

diskriminantanalys. 

Cuskelly, 

Hoye & 

Auld. (2006) 

Working with 

Volunteers in 

Sport: Theory and 

Practice. 

Kvalitativ Studier och 

teorier 

Litteraturgra 

nskning 

Länkar teori med 

forskning för att ge 

tydliga riktlinjer för 

god volontärledning. 

Egli,Schlesin 

ger& Nagel. 

(2014). 

Expectation-based 

types of volunteers 

in Swiss sports 

clubs. 

Kvantitativ/ 

kvantitativ 

441 medlemmar 

av 45 utvalda 

sport klubbar 

Enkäter och 

fokusgruppin 

tervjuer 

Klusteranalys 

Engelberg, 

Skinnerb 

& Zakusb. 

(2014) 

What does 

commitment mean 

to volunteers in 

youth sport 

organizations? 

Kvalitativ Representanter 

från 5 olika 

sporter 

Fokusgrupps 

intervjuer 

med 34 

deltagare 

Analysis: Method 

Framework. Processen 

av analys bestod av två 

viktiga steg: hantera 

data och skapa känsla 

av bevis genom 

deltagarnas responser. 

GHK (2010) Volunteering in the 

European Union. 

Kvalitativ/k 

vantitativ 

Information från 

olika ansvariga 

aktörer från 27 

medlemsstater i 

EU. 

En 

kombination 

av desk- 

forskning, 

samråd med 

en rad olika 

intressenter 

(via telefon 

och face to 

face 

intervjuer), 

platsbesök 

och en 

online- 

undersöknin 

g riktad till 
frivillig sport 

Analysering av 

insamlad data, samt 

utarbetande av de 

nationella rapporterna 

om volontärarbete, de 

nationella faktabladen 

om frivilligt arbete 

inom idrott och sektorn 

studie om idrott. Den 

organisation och analys 

av data åtföljdes av en 

noggrann 

kvalitetssäkring. 
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organisation 

er. 

 

Griffiths & 

Armour. 

(2013) 

Volunteer Sport 

Coaches and Their 

Learning 

Dispositions in 

Coach Education. 

Kvalitativ En undersökning 

gjord på 

19 frivilliga 

tränare och två 

proffetionella 

coatch-tränare i 

en region i UK. 

Två 

individuella 

intervjuer 

och en 

fokusgrupp- 

intervju. 

Analyseringen 

baserades utifrån 

metoden; Grundad 

teori. 

Kim, Trail, 

Gailen. Lim, 

Kim. (2009) 

The Role of 

Psychological 

Contract in 

Intention to 

Continue 

Volunteering. 

Kvantitativ 224 volunteers 

from the Special 

Olympics State 

Summer Games. 

Enkät Baserat på teorin om 

planerat beteende, 

teorin om 

arbetsjustering, 

psykologisk kontrakt 

teori, två ramar 

(personmiljö passform 

och egenmakt), och 

tidigare empiriska 

resultat, föreslog och 

testades tre modeller 

för att förklara avsikt 

att fortsätta sitt ideella 

engagemang. 

Ringuet, 

Cuskelly. 

Zakus & 

Auld. (2008) 

Volunteers in 

Sport: Issues and 

innovation. 

Kvalitativ/ 

kvantitativ 

a: representanter 

från 3 statliga 

sport 

organisationer 

(SSO). b: 5 

medlemmar från 

sport föreningar. 

c: 227 volontärer 

från sport 

clubbar. d: 6 

volontärer från 

innovativa 

sportklubbar. 

2 (a-b) 

fokusgrupp- 

intervjuer 

och en (c) 

on-line 

undersöknin 

g och en (d) 

fokusgrupp 

med case 

diskussioner. 

a & b: transkribering 

samt noteringar under 

intervjun har medtagits 

i rapporten med 

uttagna teman.        c: 

kluster-analys 
d: transkribering samt 
noteringar under 
intervjuerna har 
medtagits i rapporten 
med utvalda teman. 

Skille & 

Hanstadb 

(2013) 

Who are they and 

why do they do it? 

The habitus of 

sport event 

volunteers 

in Norway: 

volunteers at the 

European 

handball 

championship for 

women 

2010. 

Kvantitativ Volontärer på 

eventet. 

2 Enkäter. 

En före och 

en efter 

eventet. 

En faktoranalys med 

uttalanden om 

motivation och 

tillfredsställelse (mätt 

genom en 1-5 Likert- 

skala). Detta var ett 

huvudsakligt 

komponentanalys med 

hjälp av Varimax 

rotationsmetod. 

http://multi-science.metapress.com/content/x5285622251p3014/
http://multi-science.metapress.com/content/x5285622251p3014/
http://multi-science.metapress.com/content/x5285622251p3014/
http://multi-science.metapress.com/content/x5285622251p3014/
http://multi-science.metapress.com/content/x5285622251p3014/
http://multi-science.metapress.com/content/x5285622251p3014/
http://multi-science.metapress.com/content/x5285622251p3014/
http://multi-science.metapress.com/content/x5285622251p3014/
http://multi-science.metapress.com/content/x5285622251p3014/
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Steinbach, 

Guett & 

Freytag. 

(2011-12) 

Training4Volunteer 

s. Mapping 

Strategies and 

Practices of Human 

Resource 

Development for 

Volunteers in 

Sports 

Organizations in 

Europe. 

Kvantitativ Urvalet 

omfattade 

samtliga 

paraplyorgan- 

isationer och 15 

till 20 styrelser 

för idrott i 

respektive land. 

(27 

edlemsländer). 

Urvalskriterier 

ingår storlek och 

typ av idrott samt 

nationella 

särdrag. 

Studien 

omfattade 

två 

elektroniska 

enkäter: Ett 

till ett urval 

av 

idrottsorgani 

sationer i 
alla de 27 
medlemsländ 
erna och en 
för de 
ministerier 
eller organ 
som ansvarar 
för idrott i 

respektive 

land. 

Två inledande aspekter 

i allmänhet är 

nödvändiga för att bana 

väg för ett 

framgångsrikt 

genomförande av 

ytterligare 

kompetensutveckling: 

skapandet av en 

attraktiv volontärkultur 

inom organisationen 

och tron att 

systematiska 

investeringar i 

volontärledning är värt 

ansträngningen. 



 



 



 



 

 


