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Sammanfattning 
Studien har för avsikt ta reda på vilka motivationsfaktorer som finns bakom ett ideellt ledarskap 

i en idrottsförening. Med ideellt arbete menas ett arbete som utförs utan ersättning, alternativt 

med en symbolisk summa på fritiden. Syftet är att i ljuset av den ökade individualiseringen, 

undersöka och få en djupare förståelse för vilka motivationsfaktorer som ligger till grund för 

ett ideellt engagemang. Studien har genomförts med kvalitativ metod och baseras på 10 

djupintervjuer med personer som arbetar ideellt i en idrottsförening dvs på sin fritid och utan 

ersättning (alt. med en symbolisk summa). 

För att få en djupare förståelse till vad som driver människor att arbeta ideellt har uppsatsen 

använt inre-och yttre motivation, Self-Determination, samt sociologiska teorier om socialt 

kapital och oegennyttiga handlingar som teoretiska perspektiv. Gemensamt för teorierna är att 

de alla ryms inom området motivation.  

Resultatet visar att motiven till att individer börjar arbeta och engagera sig ideellt i en 

idrottsförening beror på ett flertal olika inre- och yttre motivationsfaktorer. I resultatet 

framkommer det dock främst att inre motivation såsom glädje i andras glädje och utveckling 

förekommer som motivation till det ideella engagemanget, trots att ett mindre antal egoistiska 

motiv också framkom. Studien visar även att individualiseringen har haft påverkan på de ideella 

idrottsföreningarna och individen motivation att engagera sig ideellt som ledare. Slutligen kan 

det konstateras att resultatet i denna studie i överlag har likartade resultat som tidigare studier 

och forskning som har gjorts om detta ämne. 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Ideell idrottsförening, motivationsfaktorer, ideellt arbete, motivation, 

individualisering. 

 



 
 

Abstract 
The study intends to identify the motivational factors behind a voluntary leadership in a sports 

club. Voluntary work is labour performed without compensation, alternatively with a symbolic 

amount. The purpose of this study, in light of the increased individualisation in the civil society 

is to investigate and create a deeper understanding of the motivational factors that underpin a 

voluntary leadership commitment. In order to study the area, in-depth interviews have been 

used as a research method. Ten people who work voluntary in sports associations in Luleå have 

been interviewed and is the form of basis for the study's collected empirical material. 

 

In order to gain a deeper understanding of what drives people to work voluntarily, this study 

has used theories of inner and outer motivation, Self-Determination, as well as sociological 

theories of social capital and selflessness actions as theoretical perspectives. Common to all 

theories is that they all belong in the field of motivation. 

 

The results show that the motives behind individuals voluntary work in an athletic association 

are due to several different internal and external factors. However, in the empirical material it 

is primarily found that inner altruistic motives such as joy in others' joy and development occur 

as motivation for the voluntary commitment, despite the fact that a smaller number of selfish 

motives also emerged. The most prominent external motives were external regulation and that 

respondents were influenced by their surroundings and engaging in family, friends or 

acquaintances. The study also shows that individualization has had an impact on non-profit 

sports associations and the individual's motivation to set up ideally as a leader. 

 

In conclusion, the result of this study, therefore, has overall similar results as previous studies 

and research made on this subject. 
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1. Inledning och bakgrund 
Uppsatsens introduktionskapitel är till för att ge läsaren vägledning in i uppsatsens ämne. 

Läsaren får en presentation till det valda studieområdet.  

 

En ideell förening definierar Nationalencyklopedin (2018) som en förening som arbetar för ett 

ideellt mål. Det vill säga att man gör något på grund av intresse och inte för att tjäna pengar. En 

ideell förening får därför inte vara vinstdrivande åt medlemmarna i föreningen. En ideell 

förening kan exempelvis vara en idrottsförening, fack eller religiös förening.  

 

I Sverige finns det idag fler än 20 000 idrottsföreningar som i grund och botten bygger på ideellt 

engagemang och ledarskap. Den svenska idrottsryggraden består utav omkring 650 000 ledare 

varav majoriteten är ideella och genomför sitt ledaruppdrag utan någon ekonomisk 

kompensation eller ersättning. (Riksidrottsförbundet, 2018). Om ideella ledare inom 

föreningsidrotten skulle avlönas för den tid de lägger ner motsvarande en fritidsledarlön skulle 

detta medföra samhället kostnader av sammanlagt 30 miljarder kronor (ibid). För de flesta 

börjar engagemanget i de egna barnens idrott men för många fortsätter engagemanget långt 

efter att barnen lämnar hemmet och idrottsföreningen. De allra flesta är dock idrottsledare på 

grund av intresset för idrotten och stimulansen av att leda. Varje år utbildas hundratusentals 

idrottsledare för att bli bättre som ledare och för att utveckla sin förening, de flesta genom 

idrottens studieförbund, SISU Idrottsutbildarna (ibid). Undersökningar som RF låtit genomföra 

visar att det man lär sig i idrottens ledarutbildning och genom ledarskapet i idrottens vardag 

värderas mycket högt av både idrottsledare och arbetsgivare på arbetsmarknaden. Ingen annan 

Organisation har en så omfattande ledarutbildning och ledarträning som idrotten 

(Riksidrottsförbundet, 2018). 

 

Under de två senaste årtiondena har dock problem börjat uppstå och sedan 90-talets början har 

röster höjts för att öka det ideella arbetet i Sverige (Grassman, 1998). Dagens Nyheter 

rapporterade år 2015 att det svenska föreningslivet var i kris och publicerade statistik som 

visade att föreningslivet i Sverige minskat väldigt de senaste årtiondena. Exempelvis har 

scouterna och friluftsfrämjandet förlorat mer än hälften av sina aktiva medlemmar, samtidigt 

som människor tappar tillit till samhället och engagemanget för politiska partier minskar 

(Örstadius, 2018). I ett reportage från P4 Norrbotten år 2011 beskriver Maria Åström som 

jobbar med utbildningsfrågor på Västerbottens Basketdistriktsförbund att det råder brist på 
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ledare inom basketsporten. Åström uppger att det finns många barn och ungdomar som vill 

utöva basketsporten men att det idag är problematiskt att få tag i intresserade ledare som är 

villiga att göra det oavlönat och lägga ned den tid som krävs. Åström (2011) anser att en av 

orsakerna till ledarbristen i landet är att det blir allt svårare at få människor i dagens samhälle 

att arbeta ideellt. I denna uppsats betraktas detta som en spegling av studiens problemområde i 

och med att de senare generationerna och individens delaktighet i olika traditionella kollektiv 

idag har minskat. Under industrialismen levde individen i olika slags institutioner som till 

exempel familjen, undervisningsanstalten, arbetsplatsen etc. Nuförtiden är individen på sätt och 

vis obunden från dessa i och med det egna, fria valet och det ökade inflytandena av ideologierna 

liberalism och individualism i den svenska politiken (Sjögren, 2018). Det nutida moderna 

tjänste-och informationssamhället är och blir alltmer individualiserat vilket kännetecknas av ett 

förhöjt fokus på individens enskilda behov. Människan är numera inte en del av den kollektiva 

förbindelsen utan har erhållit en ansenligare frihet och självständighet i och med 

individualiseringen, och det förser oss med resurser och möjligheter, vilket genererar 

komplikationer med att hantera kollektiva sociala frågor (Sjögren 2018). Hallberg refererar till 

Hobbs som anser att förnuftiga människor blir samhällsmedlemmar för att kunna överleva och 

tillfredsställa sina begär. Enligt kritiker gör liberalismen att människan uteslutande ses som en 

rationellt kalkylerande ”maximerande av njutning och minimerande av smärta”. I rollen som 

samhällets grundsten rycks individen ur sitt sammanhang, utrustas med de facto begär och 

målsättningar, och görs förmögen att fritt välja mellan institutioner och regler (Hallberg, 1994). 

 

Det finns enligt RF ett omätbart värde och särskild drivkraft i det ideella och frivilliga 

engagemanget som medför att det aldrig kan ersättas med avlönat arbete (Riksidrottsförbundet, 

2013). Men vilka motivationsfaktorer är det då som får människor att engagera sig ideellt i 

dagens moderna och individualiserade samhälle? 
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1.2 Syfte  
I ljuset av en ökad individualisering är det många som befarar att den sociala sammanhållningen 

och villkoren för ideell engagemanget tenderar att försvagas. Mot den bakgrunden är syftet med 

studien är att skapa djupare förståelse för vad det är som motiverar en individ att engagera sig 

ideellt som idrottsledare.  

 

• Vilka faktorer motiverar individer att påbörja samt bibehålla ett ideellt arbete som ledare 

i en idrottsförening?  

• Vilka faktorer kan utgöra hinder för ideellt engagemang som ledare?  

 

1.3 Disposition 
I det inledande avsnittet presenteras studiens inledning, problemformulering, syfte, 

frågeställningar och disposition. därefter följer en bakgrund där centrala termer och begrepp 

förklaras och definieras. Efter detta följer en presentation av tidigare forskning och teoretisk 

referensram med fokus på tidigare studier som gjorts om ämnet, samt teoretisk ansats som 

presenterar sociologiska teorier om individualisering, motivation, socialt kapital, och 

oegennyttiga handlingar. Avslutningsvis presenteras metod, resultat, diskussion och framtida 

forskning.  

 

1.4 Avgränsning 
Jag har valt att avgränsa urvalet till idrottsledare som leder idrottslag inom Luleå Kommun och 

Luleå Basket Centrum (LBC) som är ett samarbetsorgan för samtliga basketföreningar i Luleå, 

med anledning av att det främst var dessa som var tillgängliga för intervju under tidsperioden 

intervjuerna var planerade.  
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2. Tidigare forskning 
I tidigare studier av ideella idrottsverksamheter har Johan von Essen och Susanne Wallman 

Lundåsen (2016) framställt i vilken utsträckning vissa individuella faktorer kan klargöra vilka 

individer som arbetar ideellt. Socioekonomiska faktorer såsom utbildning och inkomst har i 

tidigare studier visat sig kunna bidra till att förklara variationen i ideellt arbete mellan grupper 

av individer (ibid.). De socioekonomiska ojämlikheter som existerar i samhället tenderar i viss 

mån att reproduceras även i det ideella. Även faktorer som rör socialisering, eller fostran till att 

arbeta frivilligt, kan påverka individers benägenhet till att själva arbeta ideellt. Detta kan 

exempelvis ske via hemmet under uppväxten, att växa upp i ett hem där föräldrarna är 

föreningsaktiva har betydelse för hur benägen en individ är att arbeta frivilligt senare i livet. En 

annan faktor som främst i internationell forskning har lyfts fram som betydelsefull för 

benägenheten att arbeta frivilligt är graden av religiositet med exempelvis närvarandet på 

gudstjänster. Deltagande i gudstjänster kan vara ett uttryck för religiositet men även för en 

benägenhet a delta i olika typer av gruppsammanhang mer allmänt (von Essen & Wallman 

Lundåsen, 2016). 

 

En annan viktig faktor som i tidigare studier har varit framstående är boendeort, det vill säga 

vidare om individen bor i landsbygd, mindre stad eller större stad. Många av dessa studier har 

pekat på att engagemanget är starkare på små och mellanstora orter i jämförelse med städer. 

(von Essen & Wallman Lundåsen, 2016). von Essen och Wallman Lundåsen påpekar även att 

det är viktigt att studera hur det kom sig att individerna började engagera sig ideellt med 

ansatsen att man bör skilja på vad det är som gör att människor börjar och varför de fortsätter 

att arbeta ideellt. Att människor börjar arbeta ideellt beror enligt skribenterna på att de är insatta 

i olika sociala sammanhang, det vill säga bekanta, vänner eller familjemedlemmar bjuder in, 

försöker övertala eller kräver att de börjar engagera sig ideellt. Att det ideella engagemanget 

fortgår kan likaså förklaras av andra motiv som exempelvis meningsfullheten, en utvecklad 

lojalitet till föreningen eller att engagemanget kommit att vara en del av individens egen 

identitet.  

 

I en rapport till Regeringskansliet år 2010 redogör Lars Svedberg, Johan von Essen och Magnus 

Jegermalm för individens motiv att börja engagera sig och arbete ideellt. I rapporten hävdar 

författarna att intervjuundersökningar med individer som arbetar och engagerar sig ideellt pekar 

på att människor inte har bara ett enda motiv eller startskott till att de började arbeta ideellt men 
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att orsakerna och motiven är flera och olika. Många har även svårt med att plocka ut händelser 

eller att minnas precist på vilket sätt och av vilken anledning de påbörjade sitt engagemang.  

 

 
Figur 1: (von Essen, Jegermalm, Svedberg, 2010) 

 

Enligt undersökningen är de främsta anledningarna till att människor inleder ett ideellt 

engagemang att de vill bidra till och understödja själva organisationen, hjälpa andra människor 

samt syssla med sina intressen. Majoriteten delar åsikt i de tre presenterade alternativen. 

Omkring en tredjedel satte igång med sitt ideella engagemang på grund av att de på detta sätt 

kunde hjälpa det egna medverka att hjälpa det egna lokala samhället. En mindre grupp anger 

att det var ett sätt att påverka samhället (ibid.). I granskningen var det endast ett fåtal som 

uppgav att de upplevde sig tvingade att arbeta ideellt eller att de enbart gjorde det för att ha 

något att göra. ”Män och kvinnor ger i undersökningen någorlunda skilda svar på frågan om av 

vilken anledning de började arbeta ideellt. Kvinnorna svarade mer frekvent att de ville hjälpa 

och göra nytta för andra individer, medan männen ofta svarade att de hellre ville bidra till 

organisationen. Det är fler män än kvinnor som gör insatser inom organisationen, i ledarskap 

och styrelseuppdrag. Det är proportionellt fler kvinnor än män som gör utåtriktade insatser som 

direkta hjälpinsatser, information/opinionsbildning och penninginsamling. Det ideella arbetet 

tycks alltså präglas av ett könsmönster, där kvinnor i högre grad riktar sig till andra människor 

och män i högre grad agerar inom och för organisationen (ibid.). 

 

I en annan rapport som är skriven av Johan von Essen om ideella ledare i barn- och 

ungdomsidrotten och idrottsledarskapets sociala dimensioner (Riksidrottsförbundet, 2012) 

undersöks det av vilken anledning människor engagerar sig ideellt som tränare för barn och 
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ungdomar. Resultatet i rapporten visade att en större grupp började engagera sig ideellt för att 

de vill stödja idrottsverksamheten. Flertalet svarade också att de började för att de blev 

tillfrågade av föreningen och att det är ett bra sätt göra en social insats samt utöva sina intressen. 

Att man börjar som ledare beror också mycket på om man har barn eller inte. Samt att om barnet 

finns i föreningen är det stor chans att föräldrarna och andra anhöriga såsom mor eller 

farföräldrar också ansluter sig. De vuxna med barn avvisar dock att de blev tvingande eller 

uppmanade av barnen själva (ibid.). 

 

Rapporten beskriver att det i studien framträder ett och annat mönster som illustrerar hur det 

kommer sig att individerna blev ideella idrottsledare. En betydande grund var att de själva samt 

att de egna barnen ville. Enligt Von Essen (2012) utgör detta att man kan påstå att somliga blir 

ledare för att de blir påverkade. En tredje dimension rymmer att det var ett sätt att utöva ett 

idrottsintresse, att man ville göra en social insats och att idrotten är en meningsfull och 

ändamålsenlig verksamhet som man vill befrämja. Von Essen menar att man i och med det 

tänka sig att vissa blir ledare för att de lockas av föreningens verksamhet. I en sista dimension 

finns svaren att man bara ville ha något att göra, bidra till lokalsamhället samt bygga på 

kontaktnätet. Det mönstret antyder på att somliga blir ledare eftersom att de lockas av en social 

kontext (ibid.). 

 

I Barkers studie ”Values and Volunteering” från 1993 nämns tre olika slag av anledningar och 

motiv till att människor väljer att arbeta ideellt. Altruistiska motiv, instrumentella motiv samt 

förpliktigande motiv. Altruistiska motiv är solidaritet och medkänsla. Instrumentella motiv är 

viljan att utvecklas eller pröva på nya saker, fritiden samt känslan av tillfredsställelse. (Barker, 

1993). Förpliktigande motiv handlar exempelvis om moraliska aspekter såsom religiös eller 

politisk plikt. Enligt Barker har utvecklingen sedan 1980-talet gått mot att motiven bakom 

ideellt arbete blir alltmer instrumentella. I studien påpekas det att det i många studier visat sig 

att nivån av religiositet är en av de viktigaste faktorerna för att förklara skillnader i ideellt arbete 

både nationellt och internationellt. Särskilt i sekulariserade länder där trenden går mot alltmera 

instrumentella motiv från att ha varit altruistiska (ibid.). 
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3. Teoretisk ansats 
I denna del beskrivs uppsatsens och studiens teoretiska utgångspunkter, tillämpats för att 

analysera det empiriska materialet och bidra till diskussion. Teorierna i detta kapitel beskriver 

begreppet motivation, socialt kapital, oegennyttiga handlingar, motiv till ideellt engagemang, 

Self-Determination teorin om inre-och yttre motivation samt instrumentell motivation.  

 

3.1 Motivation 
Enligt Bengt Abrahamsson (2005) innebär begreppet motivation hur en individs beteenden 

uppstår, upprätthålls och upphör. Motivation ses inte som ett personlighetsdrag, utan 

uppkommer som växelverkan mellan individ och situation. Det som påverkar en individs 

beteenden är motiv och värderingar. Individens värderingar är relaterade till motiven men det 

är dock differens mellan de värderingar en individ har och vad individen tror på samt de motiv 

som ger liv till ett beteende. Det bara individer som kan bli motiverades. Grupper och 

sammanslutningar kan inte bli motiverade (Abrahamsson, 2005). 

 

 

Figur 2: Beteendemodellen (Abrahamsson & Andersen 2005, s. 141) 
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3.2 Socialt kapital och oegennyttiga handlingar 
En av anledningarna att individer ansluter sig till någon form av organisation är på grund av att 

de vill öka sitt inflytande genom att knyta kontakter. Socialt kapital är många sociologers men 

främst Bourdieus begrepp för den sociala kunskap och kontakter individen har och gör det 

möjligt för denne att nå dess mål och öka inflytandet (Giddens, 2014). Föräldrar som sitter i 

idrottsföreningens styrelse kan lättare påverka idrottspolitiken genom att de får kontakter och 

medel att exempelvis kontakta högre uppsatta politiker eller andra människor med någon form 

av makt. Att vara aktiv medlem i en organisation förstärker identiteten och alstrar en känsla av 

tillhörighet och engagemang. Aktiva medlemmar upplever i högre grad än individer som inte 

är medlemmar att de kan påverka och göra skillnad. På samhällsnivå ger det sociala kapitalet 

individen en känsla av att ingå i ett större sammanhang. Ett annat exempel på detta kan vara 

universitetsstudenter som ansluter sig till olika studentföreningar eller kårer. Detta bygger på 

deras sociala nätverk samtidigt som det öppnar dörrar för framtiden genom kontaktknytandet 

med exempelvis arbetsgivare och företag. Socialt Kapital är många sociologers men främst 

Bourdieus begrepp för den sociala kunskap och kontakter individen har och gör det möjligt för 

denne att nå dess mål och öka inflytandet (Giddens, 2014). 

 

Bourdieu har även en teori om människan och oegennyttiga handlingar. Han anser att 

oegennyttiga handlingar utförs med gott syfte av individen, för andra individer eller samhället 

(Bourdieu, 1984). Bourdieu menar emellertid att det inte finns helt oegennyttiga handlingar. 

Han anser att individen alltid handlar utifrån dess egenintresse och att vi således utför dessa 

oegennyttiga handlingar eftersom att vi får ut något av det. Det vill säga att handlingarna i 

grunden är egennyttiga. Bourdieu beskriver även att samhället har olika slags arenor. Det vill 

säga oegennyttiga habitus, där individer motiverade av exempelvis en stark glöd eller passion 

kan genomföra oegennyttiga handlingar. Ett exempel på detta kan vara ideella föreningar. Men 

på grund av att den allmänna normen och mönstret i dessa arenor är oegennyttighet, kan 

handlingarna således ej styras utan någon avsikt eller tanke på andra intressen som såsom t.ex. 

socialt kapital (ibid.). 
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3.3 Self-determination teorin 

 
Figur 3: Self-determination teorin (Ryan & Deci, 2000) 

 

 

I Self-Determination teorin skiljer man huvudsakligen på inre (autonom)- och yttre 

(kontrollerad) motivation. Därefter finns det vidare indelningar inom den yttre motivationen. 

Tafvelin hävdar att det är bevisat att inre motivation leder att individen presterar bra samt mår 

bättre psykiskt än vid yttre motivation. Inre motivation (autonom) innebär att individen drivs 

av att arbeta för att man tycker att det är roligt och meningsfullt i sig. Det vill säga att inte arbeta 

för lönen, kollegorna eller arbetsgivares skull. Arbetet som utförs ska vara viktigt och skapa 

mening för själva individen.  

 

Den yttre (kontrollerade) motivationen, innebär motsatsen och att individen utför arbete för att 

till exempel erhålla ekonomisk ersättning eller annat slags arvode med fokus själva belöningen. 

Det kan också vara efter påtryckning eller krav från omgivningen (Tafvelin, 2018). Gagné och 

Deci (2005) beskriver att både autonom och kontrollerad motivation är avsiktliga och i stark 

kontrast till omotivation som visas i tabellen på nästa sida. En omotiverad individ påverkas inte 

av de yttre eller inre motivationsfaktorerna (Ryan & Deci, 2000) hävdar att en individ som inte 

alls känner någon inspiration eller gnista till att utföra något alls bör utmärkas som en 

omotiverad individ. En individ som erhåller mycket kraft och energi och är verksam ända till 

uppgiftens slut anses vara motiverad (Gagné & Deci, 2005). 

  

SDT

Kompetens

Samhörighet

Autonomi
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Figur 4: Self-Determination Theory (Gagné & Deci 2005 s. 336)  

 

3.3.1 Inre motivation 

Den inre motivation (även kallad autonom motivation) handlar enligt Ryan och Deci (2000) om 

uppgifter och aktiviteter som utförs på grund av att dessa ska ge individen ett inre välbehag 

istället för rent fysiska eller materiella resultat. Den inre motivationen beskrivs som 

tillfredsställelsen att genomföra något på grund av intresset för själva saken och inte för den 

instrumentella belöning eller det resultat och framgångar som genomförandet leder till. Ju mer 

man i skolan och arbetslivet tillskriver var individ självbestämmelse och eget ansvar, desto mer 

inre motivation utvecklar de. Tre typer av inre motivation brukar identifierats: lusten att veta, 

att ta reda på, att göra, att prestera och att uppleva. Ryan och Deci beskriver att individen utför 

något rent konkret på grund av det är underhållande eller för att det är en stimulerande uppgift 

snarare än på grund av externa påtryckningar, press eller ersättningar. För att en individ som 

drivs av en inre motivation ska vara i stånd att genomföra en uppgift krävs det att dennes miljö 

som iden är verksam i förstärker samt stimulerar den inre motivationen. Forskning kring inre 

motivation har därför enligt författarna inriktat sig åtskilligt på att leta rätt på vad för miljöer 

som stärker eller inte stärker individens inre motivation (Ryan & Deci, 2000). 
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3.3.2 Altruistiska motiv 

Altruism handlar om en osjälvisk önskan att leva för andra. Altruism finns naturligt hos alla 

individer och kan påverka våra beslut och handlingar. Daniel Batson definierar begreppet som: 

”A desire to benefit someone else for his or her sake rather than one’s own”. Altruistiska 

handlingar enligt Batson är något som individen kan göra åt alla (Batson, 2011). Empathy-

altruism (empati-altruism) hypotesen är en teori om att osjälviskt beteende uppkommer 

spontant och framställdes år 1991 av Batson (Psykologiguiden, 2018). Enligt Baston och teorin 

reagerar människor oreflekterat med empati mot somliga medmänniskor och i vissa 

lägen. Empati är enligt teorin en motiverande kraft för altruistiskt beteende: att bistå och stödja 

dem som väcker människans medkänsla. Att ge hjälp åt andra (empathy-helping relationship) 

grundar sig inte i egenintresse enligt Batson utan i en humanitet som är en del av den humana 

naturen (ibid.). Anders Boglind m.fl. beskriver Durkheim som använder självmord som 

exempel för altruism och egoism. Durkheim hävdade att otillräcklig individualisering kan leda 

till ett altruistiskt självmord som förekommer på grund av ett alltför kraftigt integrerad social 

grupptillhörighet. Som exempel beskriver han hur hustrur som begår självmord när maken 

avlider, i krigssammanhang osv. Sammanfattningsvis tar individen självmord för andras skull 

eller fördel (Boglind, 2009). 

 

3.3.3 Egoistiska motiv 

Det finns enligt Batson (2011) tre motiv till egoistiska motiv för individen att hjälpa någon. Det 

första motivet är genom att söka belöningar genom att utföra handlingen där individen måste 

utföra handlingen själv eller försöka få belöningen ändå. Det andra motivet är att erhålla sociala 

belöningar och det tredje och sista motivet är att undfly bestraffning, då individen slipper 

skämmas eller uppleva skuldkänslor för att de inte gav hjälp (Batson, 2011). Det som emellertid 

frånskiljer egoism och egoistiska motiv från altruism och altruistiska motiv är således 

motivationens mål. Altruism riktar sig mot andras välbefinnande medan egoism riktar sig mot 

individens eget välbefinnande (Batson C. D., 1991). Anders Boglind m.fl. skriver om Durkheim 

som använder självmord som exempel för altruism och egoism. Durkheim studerade till 

exempel självmordstalet hos de kristna katolikernas och protestanterna. Han hade som åsikt att 

individualism och individualisering alstrar det egoistiska självmordet. Det som avskilde dessa 

åt var individens tankefrihet samt integrering i familjen eller den religiösa gruppen. Katolikerna 

som i snitt hade ett lägre självmordstal än protestanterna levde ”tätare” än protestanterna. Det 

vill säga att beroende på hur invecklad och engagerad individen är i samhället och dess 
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gruppgemenskap har en direkt statistisk påverkan på självmordsrisken. Durkheim kallar detta 

för det egoistiska självmordet (Boglind, 2009). 

 

3.3.4 Yttre motivation  

Den yttre motivationen handlar enligt Ryan och Deci (2000) om att individen utför en uppgift 

och aktivitet för att den ska ge individen fysiska eller materiella ting som resultat. Yttre 

motivation är när individen gör något för dess instrumentella värde istället för inre lycka och 

tillfredsställelse (ibid). Enligt Ryan och Decis (2000) Self-Determination teori finns det fyra 

olika typer av yttre motivation som illustreras i den infogade bilden på föregående sida. De fyra 

typerna är: External regulation, introjected regulation, identified regulation och integrated 

regulation. Den första typen, external regulation eller yttre styrning är enligt Ryan och Deci 

den vanligaste typen av yttre motivation och handlar om att individen genomför uppgifter för 

att tillfredsställa en extern part såsom exempelvis en chef, förälder eller idrottsledare (Ryan & 

Deci, 2000). Det vill säga att individen man gör något enhetligt med anledning av att andra 

individer befaller det och individen därmed upplever sig tvingad att utföra det eller helt enkelt 

vill vara andra till lags (Psykologiguiden, 2018). Den andra typen introjected regulation utför 

individen enligt Ryan och Deci (2000) en uppgift för att en upplever en press att utföra 

uppgiften för att främja självkänslan. Individen utför dessa handlingar med inställningen av att 

det är ett ofrånkomligt krav för de att göra det med avsikt att undfly känslor av skuld eller 

bekymmer. Den tredje typen identified regulation är mer autonom i och med att individen gör 

valet att genomföra en handling på grund av att det är viktigt och relevant att göra detta i livet 

(ibid). Den fjärde typen är integrated regulation och är mest lik den inre motivationen, men 

skillnaden är att individen utför uppgiften för exempelvis framtida nytta eller livsmål och inte 

för inre glädje eller tillfredsställelse (Ryan & Deci, 2000). 

 

3.5 Instrumentell motivation 
Med instrumentell motivation anpassar sig individen för att få belöningar och undvika 

bestraffningar. Motivationen kan influeras av omgivningen genom de stimulanser som företes. 

De saker som bedöms vara motiverande är avlöning, arvode och andra typer av belöningar 

(Alvesson, 2007). I korthet klargör teorin för individens villighet att genomföra en handling i 

relation till ungefär hur motiverad individen är. En belöning kan exempelvis vara högre lön för 

en arbetare, medan en bestraffning kan vara en degradering på från chefen (ibid.). 
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4. Metod 
I detta avsnitt anges och beskrivs vilken metod som använts i studien och varför just den 

metoden valdes. Här klargörs dessutom datainsamlingsmetod, enkätundersökning, valet av 

urval, problem och begränsningar, genomförande, reliabilitet och validitet samt etiska 

överväganden.  

 

4.1 Metodval  
Denna studie har valts att angripas med en kvalitativ metod då en kvalitativ forskningsstrategi 

lämpar sig bäst till detta ämne eftersom att den djupgående undersöker komplexare företeelser 

som inte kan mätas eller beskrivas i siffror (Ahrne & Svensson, 2015). Vid användning av 

kvalitativa metoder kommer forskaren oftare närmare de människor och miljöer som 

forskningen handlar om (ibid). Enligt Nationalencyklopedin (2017) är den kvalitativa metoden 

ett samlingsbegrepp för olika arbetssätt där undersökaren befinner sig i den sociala verklighet 

som analyseras, att datainsamling och analys sker samtidigt och i växelverkan, samt att 

forskaren söker fånga såväl människors handlingar som dessa handlingars innebörder. Med en 

kvalitativ metod vill man skapa en helhetsbeskrivning av det undersökta området. Denna metod 

omfattar mindre populationer och urvalsunderlag än vid kvantitativa undersökningar vilket är 

lämpligt för denna studie (ibid). 

 

4.2 Datainsamlingsmetod  
Kvalitativa metoder karaktäriserar av olika sätt att samla in data. Intervju och observation är de 

vanligaste. Till denna studie har kvalitativa djupintervjuer av semistrukturerad karaktär 

tillämpats på grund av att den är mest lämplig för studiens ämne. Kvalitativa intervjuer går ut 

på att förstå hur respondentenen tänker och känner samt få reda på dennes erfarenheter (Trost, 

2005). 

 

4.3 Urval 
I denna studie har det utförts ett icke-sannolikhetsurval samt snöbollsurval som är ett icke-

slumpmässigt urval. Med snöbollsurvalet utgår man från en metod där personer i urvalet 

rekommenderar nya personer som skulle vara lämpliga att också ingå. På så vis får man en 

snöbollseffekt där ständigt nya respondenter rekommenderas till att svara, tills forskarna anser 

urvalet vara tillräckligstort. En fördel med snöbollsurvalet är att det snabbt går att hitta nya 
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personer till urvalet eftersom varje person rekommenderar nya. Dessutom blir det lättare att 

övertyga nya personer att ingå i studien när de blivit rekommenderade av en bekant.  

 

Urvalet i denna studie består av tio personer som är frivilligt engagerade som ledare i olika 

idrottsföreningar i Luleå. Respondenterna som deltagit i studien har valts ut via ett icke-

sannolikhetsurval, som innebär att urvalet inte är slumpmässigt (Holme & Solvang, 1997). Via 

en statusuppdatering på det sociala mediet Facebook efterlystes personer som varit ideella 

idrottsledare i en idrottsförening i mer än tre år. Då respondenterna eftersöktes via författarens 

Facebook blev fältet begränsat till författarnas Facebook kontakter, som sedan kunde delas 

vidare till vänners vänner. Av de tio personer som intervjuades var åtta stycken tidigare bekanta 

med författaren och de två resterande var vänners vänner som varit mellanhand vid kontakt 

mellan respondenterna och författarna via Facebook. Efter den tionde intervjun ansåg 

författaren att det fanns tillräckligt med empiriskt material för att besvara studiens syfte och 

frågeställningar.  

 

Jag har valt att intervjua tio personer som är bosatta i Luleå kommun och har varit aktiva ideella 

idrottsledare inom basketsporten i minst tre år. Samtliga respondenter har ett heltids eller 

deltidsjobb vid sidan om sitt ideella engagemang. Hälften av respondenterna är kvinnor och 

andra hälften är män. Respondenternas ålder rör sig mellan 18–56. 

 

4.4 Tillvägagångsätt och genomförande 
Inledningsvis sökte jag relevant teoretiskt material att utgå ifrån samt bygga intervjuguiden på. 

Material insamlades från olika böcker, Internetkällor, tidigare forskning och kurslitteratur. 

Enligt Trost (2005) bör forskaren innan en intervjuguide konstrueras vara ordentligt påläst om 

ämnet som undersöks. Innan intervjuguiden konstruerades i denna studie hade ett flertal böcker 

med teori lästs. Intervjuguiden formulerades sedan och skickades in till handledaren för 

godkännande. Intervjuerna med idrottsledarna spelades in med en Röstmemo-applikation efter 

deras godkännande. Samtliga respondenter godkände att intervjun spelades in. Sedan 

transkriberades intervjuerna. Avbrott och olika känslouttryck har markerats i texten i anslutning 

till svaren med hjälp av punkter och förklaringar inom parenteser. Hälften av intervjuerna hölls 

i en offentlig miljö som respondenterna själv fick välja, och den andra hälften hölls i ett rum i 

Luleå Energi Arenas privata kontor som tillhör elitlagen. Enligt Trost (2015) är det dock 

lämpligast om intervjuaren väljer plats för intervjun. Han anser att det inte bör finnas obehöriga 
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lyssnare med under intervjun och att miljön ska vara så ostörd som möjligt. Trost menar att 

miljön även ska upplevas som trygg för den som blir intervjuad (Trost, 2005). Anledningen till 

att de fick välja plats själv var på grund av tidsbrist och att valet av plats för intervjupersonerna 

gjordes utav lätthet och bekvämlighet för dem. Fördelarna är att det var att en miljö som de 

kände sig familjära och trygga i. 

 

4.5 Analysmetod och databearbetning 
De teoretiska utgångspunkterna i denna studie demonstrerar hur motivationsfaktorer till ideellt 

engagemang kan influeras av individens sociala bakgrund, kapital och yttre- och inre 

motivation. Samt vilka faktorer som kan utgöra eventuella hinder. Under analysen av de 

intervjuerna genomfördes en empiridriven tematisk analys som är ett vanligt angreppssätt vid 

kvalitativ metod (Bryman, 2011). Bryman hävdar att genom ordentlig läsning av det empiriska 

materialet kan forskaren urskilja olika teman, underteman och mönster. Efter att man urskilt 

teman sorteras materialet in i dessa teman med hjälp av citat från transkriberingen eller 

anteckningar från observationer. Han anser emellertid att denna metod inte har ett tydligt 

tillvägagångssätt (Bryman, 2011). Denna metod valdes med åsikten att den kunde hjälpa att 

framhäva materialet och frekventa teman från respondenterna. Resultatet är uppdelat tre 

kategorier och sedan i sju olika teman som underrubriker. Den första kategorin är yttre 

motivationsfaktorer som beskriver individers upplevda yttre motiv till att engagera sig ideellt 

som idrottsledare. Den andra kategorin är inre motivationsfaktorer som beskriver individers 

upplevda inre motiv till att engagera sig ideellt som idrottsledare. Den tredje kategorin är vilka 

faktorer som utgör hinder för ideellt idrottsengagemang. Igenom kapitlet analyseras och 

jämförs det empiriska materialet utifrån studiens teoretiska ramverk.  

 

4.6 Reliabilitet och validitet 

I avsikt att en studie ska genomföras på ett bra sätt och vara tillförlitlig, behöver studien erhålla 

en hög reliabilitet och en hög validitet (Eliasson, 2013) Mått, parametrar, test, mätinstrument 

och undersökningsmetoder bör vara valida och reliabla för att vara brukbara. Om dessa krav ej 

uppfylls har inte resultatet av forskningen något vetenskapligt värde. (Ejvegård, 2003).  

 

Reliabilitet innebär tillförlitlighet och anger användbarheten av måttenheten och ett 

mätinstrument (Ejvegård, 2003). Inom beteendevetenskaperna är begreppet mått på hur starkt 

eller pålitligt beräknade värden i exempelvis ett test eller experiment är. Reliabiliteten beskriver 
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sålunda hur väl testet mäter det som det mäter. Enligt Ejvegård bör forskaren vara observant 

med anledning av att det är forskaren själv skapar sitt mätinstrument och det föreligger en risk 

att tillförlitligheten hos mätinstrumentet blir låg (Ejvegård, 2003). Studiens reliabilitet är mer 

svårbedömd eftersom att det inte finns någon garanti på att misstag och felformuleringar 

exempelvis kan ske under intervjuns gång. Respondenter kan missförstå frågan och intervjuaren 

kan missuppfatta eller felaktigt tolka vissa svar eller ansiktsuttryck. Jacobsen beskriver att om 

en intervju genomförs med en duktig intervjuare blir resultatet bättre och mer trovärdigt 

(Jacobsen, 1993). För att öka reliabiliteten i den här studien var det viktigt att inga fel begåddes 

vid bearbetningen av de data som samlats in. En vid själva insamlingen av data var att det inte 

fanns tid för en provintervju att genomföras.  

 

En annan möjlig svaghet i början av intervjuprocessen var att intervjuernas kvalitet förbättrades 

efter varje genomförd intervju. De kunde i början vara hackiga och osammanhängande, men 

blev mer flytande och mindre bundna till intervjuguiden mot slutet. Följdfrågorna kom naturligt 

på grund av inlevelsen och nyfikenheten efter vidare svar och förklaringar.  

Validitet betecknar den utsträckning en forskare med ett mätinstrument mäter det som den avser 

att mäta. Validitet kan benämnas som avsaknad av systematiska mätfel (Eliasson, 2013). 

Validiteten avgör huruvida studien mäter det som ska mätas och validiteten blir därför beroende 

av studiens mätning enligt (ibid.). En tydlig frågeställning är väsentligt för att få en hög validitet 

på studien. Det är viktigt med en hög reliabilitet eftersom att studiens pålitlighet inte ska 

ifrågasattas (ibid). Validiteten i denna studie bedöms som god eftersom att intervjumetoden i 

kombination med intervjuguide, de kompletterande följdfrågorna och det följande praktiska 

genomförandet resulterar i att intervjuerna mäter det som avses mätas. Jag anser att studiens 

syfte är uppnått och frågeställningarna är besvarade, samt att studien använder empiri där 

analysenheten är idrottsledarna själva och där de har fått möjligheten att beskriva sina åsikter, 

tankar och upplevelser. Innan studiens start studerades ämnet och tillhörande teorier noggrant 

och ordentligt vilket också har påverkar validiteten positivt.  
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4.7 Etiska överväganden 
Enligt Vetenskapsrådet (2002) kan det grundläggande individskyddskravet konkretiseras i fyra 

allmänna huvudkrav på forskningen. Dessa krav ska i det följande kallas informationskravet,  

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Dessa krav kan därefter 

specificeras ytterligare i ett antal regler. Det första kravet är informationskravet som har 

betydelsen att forskaren ska upplysa de berörda av forskningen om forskningsuppgiftens syfte 

samt informera undersökningsdeltagare om deras uppgifter i arbetet och villkoren som gäller 

för deras deltagande. Det andra kravet är samtyckeskravet som innebär att deltagare i en 

undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan. Det tredje kravet är 

konfidentialitetskravet som går ut på att uppgifter om alla i en undersökning ingående personer 

ska ges största möjliga konfidentialitet.  

 

Det fjärde och sista kravet är nyttjandekravet och innebär att uppgifterna gällande personerna 

endast får gälla för forskningsändamål. För att garantera anonymitet angavs inga namn i 

studien. Alla intervjuer behandlades strikt konfidentiellt. Med konfidentialitet menas det att 

ingen annan person förutom intervjuaren och respondenten kommer få reda på vem som har 

sagt vad. När allt empiriskt material var insamlat och transkriberat inleddes analysprocessen 

som med stöd av tidigare forskning och teori redogjordes för i uppsatsens resultatdel (Trost, 

2005). Under studiens gång har hänsyn till fyra av de fyra etikprinciperna tagits hänsyn till. I 

samband med intervjuerna informerades respondenterna på vilket sätt och i vilket syfte 

intervjun skulle komma att användas. Samtyckeskravet tillämpades genom att deltagarna 

tilldelades information som innefattade att deltagandet är frivilligt och att de kan välja att 

avbryta när som helst utan att någon motivering behövs (Vetenskapsrådet, 2002). 
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5. Resultat och analys  
Nedan presenteras och analyseras det insamlade empiriska resultat som har framkommit i 

studien. 

 

Syftet med den här uppsatsen är som tidigare nämnts, att i ljuset av den ökade 

individualiseringen i det svenska samhället, få djupare förståelse om detta genom att skapa en 

bild av vad som får en individ att vilja engagera sig ideellt som idrottsledare. Som tidigare 

nämnt har många tidigare studier gjorts för att försöka identifiera varför individer engagerar sig 

ideellt och vilka motivationsfaktorer som ligger bakom engagemanget. Forskning belyser 

närmare bestämt att de främsta motiven till att människor inleder ett ideellt engagemang är att 

de vill bidraga och understödja själva organisationen, hjälpa andra människor samt syssla med 

sina intressen. Majoriteten delar åsikt i de tre presenterade alternativen (von Essen, Jegermalm, 

Svedberg, 2010). 

 

Individerna som har intervjuats är för tillfället eller har nyligen varit aktiva ledare inom 

basketsporten i Luleå i minst 3 år. Respondenterna är mellan 18 till 56 år gamla. Hälften är män 

och andra hälften är kvinnor. Samtliga respondenter har genomgått någon slags 

ledarskapsutbildning och har en lång bakgrund inom idrottsrörelsen som idrottsutövare och 

tränare. I empirin framkommer det att det främst är inre altruistiska motiv såsom glädje i andras 

glädje och utveckling förekommer som motivation till det ideella engagemanget. Men 

egoistiska motiv framkom också och de egoistiska motiven hade en tydlig koppling till de 

altruistiska motiven. De mest framträdande yttre motiven var external regulation och att 

respondenterna påverkades av sin omgivning och engagerar sig på grund av familjen, vänner 

eller bekanta. Von Essen m.fl. (2016) beskriver i sin undersökning att resultatet av hans 

intervjuer med människor som arbetar ideellt illustrerar att de inte enbart har ett motiv till att 

börja arbeta ideellt, utan att anledningarna är ett flertal. Detta demonstrerar även denna studie 

då respondenterna uppgav både yttre-och inre motivationsfaktorer som var bakomliggande 

faktorer till deras ideella engagemang.  
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5.1  Yttre motivationsfaktorer 

5.1.1 Familjefaktorer  

Att de började arbeta och engagera ideellt i en idrottsförening berodde enligt övervägande delen 

av respondenterna på grund av att de var insatta i olika sociala sammanhang, det vill säga att 

de engagerar sig på grund av att de vill hjälpa familjen, vänner eller bekanta som har någon 

koppling till idrotten eller idrottsföreningen. Samtliga respondenter som intervjuades hade 

någon familjemedlem eller vän som är eller har var föreningsaktiv inom en idrott under dennes 

uppväxt. Individer som är exponerade på olika arenor genom exempelvis förvärvsarbete, 

boende, förälder med barn i en förening eller skola och så vidare, blir enligt von Essen, 

Jegermalm, Svedberg (2010) oftare ideellt verksamma än andra individer. 

 
Det är ju dock väldigt vanligt att exempelvis föräldrar eller äldre syskon till ett barn tar på sig ett 

ledaruppdrag för att de känner att de måste, eller för att det är roligt för dem att se sitt barn utöva en idrott. 

Jag tror att det är det vanligaste exemplet och motivationsfaktorn, faktiskt. (Intervjuperson 3) 

 

Andra forskares fakta stödjer respondentens framförda argument och egna situation. von Essen 

och Wallman Lundåsen (2016) hävdar i sin rapport att faktorer som kopplas till socialisering, 

eller uppfostran till att arbeta frivilligt, kan påverka individers villighet till att själva arbeta 

frivilligt. De exemplifierar att detta vanligtvis sker via hemmet under uppväxten med föräldrar 

som är föreningsaktiva. Detta har en direkt koppling och är av betydelse för hur villig en individ 

är att arbeta frivilligt senare i livet. Trots att några respondenter har haft perioder där de helt 

och hållet har lagt av med det ideella engagemanget i ett par år har de senare återgått till 

idrottsföreningen och den ideella idrottsverksamheten på ett eller annat sätt. För många var det 

främsta motivet till detta deras barn eller yngre syskon, det vill säga att de på så vis socialiseras 

in i ett ideellt engagemang. En respondent beskrev idrottandet som barnens viktigaste 

utbildning utöver skolan och att orsaken att han ställde upp som tränare var i avsikt att hans 

barn skulle få likande positiva upplevelser och erfarenheter av den ideella idrottsvärlden som 

han själv fick när han var ung.  

 
Jag vill att mina barn får möjligheten att precis som jag tillhöra en eller flera idrottsföreningar och lära sig 

att bidra till och se fördelen och framtida förmånerna i ideellt arbete. Jag vill att mina barn ska lära sig 

vikten av att arbeta, och att arbete inte bara ger återbetalning i lön och cash utan även glädje i att kunna 

hjälpa samhället. När barnen börjar en sport lär de sig idrottslig glädje, disciplin, att jobba och spela i ett 

lag, samarbete, kompromissa. Barnen får träffa barn från olika länder, samhällsklasser och sociala 

förutsättningar. De får nya kompisar från olika bostadsområden och lära känna och respektera barn från 
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andra föreningar. Den svenska idrottsrörelsen och idrottsföreningslivet är enligt mig världens bästa 

utbildning. (Intervjuperson 4) 

 

En respondent beskrev att hans familj har varit ideellt engagerade som idrottsledare och medlem 

i olika styrelser inom basketsporten sedan en närstående var ung och att det således blev helt 

naturligt för honom att också ”ta på sig ett lag” i idrottsföreningen trots att han egentligen inte 

hade någon nära koppling eller relation till någon av spelarna i det laget förutom att de 

ursprungligen härstammade från samma idrottsförening. För flertalet respondenter var det en 

självklarhet att de äldre utövarna i föreningen som spelade i ett lag att även leda och träna de 

yngre lagen i föreningen. Att det är ett outtalat ”måste” som grundar sig i lojalitet till föreningen 

och medlemmarna.  

 
För det första var det som givet att vi som var äldre skulle gå in och träna yngre lag. Det var inte riktigt 

någon fråga ens utan ”vilket lag tar du, du tar de där osv.” Vi ifrågasatte aldrig det. (Intervjuperson 4) 

 

[…] klubben är som min andra familj. I princip alla människor jag umgås med idag har någon koppling till 

antingen sporten eller idrottsföreningen jag har spelat och tränat lag i. (Intervjuperson 5) 

 

Resultatet tyder även på att socioekonomiska faktorer kan främja ideellt engagemang i en 

idrottsförening. En respondent beskrev att hen ursprungligen kommer från en familj som hade 

sämre ekonomiska förutsättningar, och att hen vände sig till just basketsporten som var väldigt 

billig och lättillgänglig i jämförelse med andra vinteridrotter och aktiviteter på grund av att 

hennes familj inte hade råd att utöva någon annan idrott med dyrare medlemsavgifter eller som 

krävde kostsam utrustning. Von Essen och Wallman Lundåsen (2016) beskriver även att 

socioekonomiska faktorer såsom till exempel utbildning och inkomst i tidigare studier har visat 

sig kunna bidra till att förklara variationen i frivilligt arbete mellan grupper av individer. De 

hävdar att socioekonomiska ojämlikheter som existerar i landet i vissa avseenden återges även 

i det ideella arbetet. En respondent beskrev att denne ansåg att familjer och individer med sämre 

ekonomi som vanligtvis befinner sig i ett slags utanförskap ser idrotten som ett tillfälle för dem 

att uppleva tillhörighet och stå innanför väggarna till de olika sociala arenorna.  

 

5.2.2 Pådrivning och press  

Individen utför introjected regulation handlingar på grund av press och/eller med uppfattningen 

av att det är ett ofrånkomligt krav för de att göra det med avsikt att undfly känslor av skuld eller 

bekymmer (Ryan & Deci, 2000). Alla respondenter i studien gav överensstämmande svar, att 
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de vid ung ålder erbjudits av högre uppsatta inom idrottsföreningen de var engagerade i, att ta 

på sig ett ledaruppdrag. Sammantaget upplevde dock ingen av respondenterna något tvång eller 

press att engagera sig ideellt. Några gav som svar att de då var för unga för att riktigt vara 

kapabla att reflektera och fundera över erbjudandet eller uppdraget, utan främst såg det som 

något roligt och självfallet, men att de inte någonsin har pressats eller upplevt något direkt tvång 

eller hot att engagera sig ideellt.  

 
Det händer att man då och då får återupprepade förfrågningar om nya ideella uppgifter eller uppdrag åt den 

lokala klubben eller på distriktsnivå. Men det har aldrig kommit till den nivån att jag har upplevt det som 

tvång eller ren press. (Intervjuperson 5) 

 

Flertalet respondenter beskrev att den enda pressen de upplevde kom från de själva efter några 

år när de redan har varit aktiva ett tag och det inte kunde låta bli att hjälpa till i en förening även 

fast de för stunden inte var aktiva medlemmar i föreningen eller hade något officiellt ansvar 

eller uppgift. 

 
Ibland kommer jag på mig själv med att ha dåligt samvete för att jag lämnade ett uppdrag trots att jag innerst 

inne vet att jag inte alls hade tid att fortsätta uppdraget. När jag slutade träna ett av mina lag erbjöd jag 

klubben och laget att jag skulle fortsätta finnas där som en slags mentor som de när som helst kan ställa 

frågor till om det skulle behövas. Jag har sedan dess hjälpt till med det ena och det andra och även fast jag 

inte längre är ledare, är jag nästan lika involverad som jag var för två år sedan. (Intervjuperson 4) 

 

Samtliga respondenter håller dock med om att det i många idrottsföreningar sätts stora krav 

på föräldrarnas medverkan. Några respondenter gav exempel på andra idrotter där de är 

bekanta med personer som rent av har tvingats eller pressats in i en förening eller att göra 

uppdrag åt föreningen som de egentligen inte har tid eller råd med. Detta genom att 

exempelvis sälja lotter eller hushållspapper som de i slutändan ändå måste lägga ut pengar 

för själv, för barnens skull.  

 
Det finns idrottsföreningar som har ofta lite stora förväntningar på oss som föräldrar, där man får bära stora 

bördor och ta mycket ansvar när de väl kommit in. Men det säger inte till en början, de är väldigt otydliga 

och så att säga lurar vissa saker på dem. Jag tror att det kan vara svårt för ensamstående föräldrar idag när 

de har ett barn som jättegärna vill spela fotboll eller ishockey. (Intervjuperson 6) 
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5.2.3 Socialt kapital och kontaktknytande 

Identified regulation är mer autonom i och med att individen gör valet att utföra en handling på 

grund av att den (av andra) anses vara viktigt och är relevant att göra i livet. Det vill säga att 

individen identifierar vikten av ett visst motiv för att uppnå ett mål i livet. (Ryan & Deci, 2000). 

Bourdieus teori om socialt kapital kan koppas direkt till identified regulation och beskriver den 

sociala kunskap och kontakter individen har och som möjliggör att uppfylla individens mål 

samt öka inflytandet (Giddens, 2014). En av orsakerna till att människor ansluter sig till någon 

form av förening är på grund av att de vill öka sitt inflytande genom att knyta kontakter och 

öka sitt sociala kapital (Nationalencyklopedin, 2018). I enlighet med teorin om socialt kapital 

uppgav samtliga respondenter att deras ideella engagemang är ett gynnande sätt att vidga sitt 

sociala nätverk och knyta nya kontakter. Några yttre motivationsfaktorer av identified 

regulation som har varit särskilt framträdande i denna studie är två av de yngre respondenternas 

svar. De uppgav att de fortsätter sitt ideella ledarengagemang för att de så småningom om har 

som mål att erhålla tillräckligt med kompetens och erfarenhet för att uppnå sina karriärsmål 

som avlönad head coach på elitnivå. De ser det ideella ledaruppdraget som en ingång till 

idrottselitverksamheten. De understryker dock att det inte var den initiala grundtanken när de 

inledde sitt ledarengagemang, utan något som har växt fram under åren. Ena respondenten 

uttryckte att: 

 
Min dröm är att någon gång i livet coacha på elitnivå. Inom idrotten i Sverige är det svårt att på andra sätt 

få tillräckliga erfarenheter. Det finns inte så många andra alternativ utöver ideellt engagemang för att bygga 

på erfarenhetslistan. Visst du kan betala för en ledarskapsutbildning, men för att få idrottserfarenheten krävs 

det att du vänder dig till en ideell idrottsförening. (Intervjuperson 1) 

 

Den andra respondenten uppgav att: 
 

Det har länge varit att få hålla på med sporten och sen på slutet har det blivit att det ändå finns möjligheter, 

kanske inte jättestora möjligheter, men ändå chanser att jobba med det. Då har det som börjat smyga in den 

tanken också. Det hade aldrig gått annars. Man måste börja där. Oavsett vad du vill. Om jag från dag ett 

hade tänkt att, ja men jag vill jobba som baskettränare så måste jag fortfarande börja ideellt. Det är ingen 

som kommer anställa mig på ett heltidsjobb om jag aldrig har tränat basket förut. Så där har man fått med 

sig jättemycket och det är genom den ideella och om man kollar specifikt på mig så är det ju genom att det 

ideella som man lärde känna de här människorna från BG* och regionsverksamheten för att ta sig upp på 

högre nivå och prata med ligalag och sådana där grejer. Det är ju genom den ideella verksamheten som allt 

annat har kommit. (Intervjuperson 2) 

*Basketgymnasiet 
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Vidare beskriver den första respondenten att det är en av fördelarna i den ideella 

idrottsverksamheten då man träffar mycket människor och det handlar om att finna situationer 

och tillfällen där individen ideligen kan knyta nya kontakter, samt dela med sig av erfarenheter 

och exempelvis kan inspireras eller få råd till andra centrala delar av livet såsom jobbsökande. 

Det kan handla om en första simpel kontakt med en lagförälder, för att sedan från båda parters 

håll kunna återuppta kontakten igen för ett mer ingående konversationer om något essentiellt.  

 
Det kan till exempel vara när du står i kön på den lokala matvarubutiken och springer på en tidigare en 

förälder eller mormor till ett av barnen du tränar, är på barnens skolavslutning och pratar med andra 

idrottsmänniskor som är där eller med bänkgrannen på ledarskapsutbildningen du så gärna ha velat gå. 

(Intervjuperson 1) 

 

Effekten av detta beskriver respondenten är positiv. ”Minglandet” har bidragit till att en av 

respondenterna har fått ett jobberbjudande som han tackade ja till, vilket han betonar inte 

överhuvudtaget var huvudmålet, men en positiv följdverkan som han lyfter. Relationer och 

kontakter som inledningsvis bara var bekantskap och bestod av korta hälsningar har enligt flera 

övergått till nära relationer där många till och med räknas att vara så gott som 

familjemedlemmar. Ytterligare beskriver majoriteten av respondenterna att deras ideella 

uppdrag emellertid fordrar att ha god social kompetens och kan handskas och hantera alla slags 

människor oberoende av ursprung, kön eller ålder. Samtliga uppger att de har utvecklats och 

ständigt fortsätter att utvecklas på de punkterna. 

 

5.2.4 Fördelar och framtida nytta 

 Integrated regulation är mest lik den inre motivationen, men skillnaden är att individen utför 

uppgiften för exempelvis framtida nytta eller livsmål och inte för inre glädje eller 

tillfredsställelse (Ryan & Deci, 2000). Detta kan exempelvis vara att man utför ett ideellt arbete 

för att det ser bra ut på Cv:t eller meritlistan. 

 
Som ledare för ett idrottslag får man öva sig att bygga team och att inspirera människor. Det demonstrerar 

att man är en driftig och engagerad person med meriter som kanske sticker ut lite från det vanliga Cv: t. 

För yngre personer som kanske inte har så mycket arbetslivserfarenhet kan det vara en bra idé att använda 

dina uppdrag därifrån och även be någon i den ideella föreningen du varit aktiv i att vara referensperson. 

(Intervjuperson 3) 
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I stort sätt samtliga av respondenterna såg det ideella engagemanget som en betydande fördel 

när de i framtiden söker jobb. Vidare är det inte enbart själva ideella arbetet som bringar 

framtida nytta utan också olika verktyg som används inom det ideella arbetet såsom 

exempelvis utbildningar. Samtliga respondenter har på eget initiativ med ekonomisk 

tillförsel från föreningen genomgått någon slags ledarutbildning. Antingen Svenska 

Basketbollförbundets stegutbildningar eller SISU:s ledarskapsutbildningar. Majoriteten 

respondenter ser utbildning som ett verktyg snarare än ett hinder för ideellt engagemang. 

Anledningen till att de har genomgått utbildningarna berodde i många fall på att det är 

brukbara i framtiden och ger fördelar som gynnar och bringar nytta för individen i det 

avlönade arbetslivet. Hedenborg (2016) beskriver att på grund av att idrottsledarnas göromål 

är frivillig och icke-kommersiell ger detta upphov till att det inte går att ställa allt för höga 

krav på ledaren beträffande exempelvis kompetens, utbildning eller andra särskilda 

kunskaper. Samtliga respondenter ser dock utbildning som ett gynnande yttre verktyg och 

en viktig bidragande motivationsfaktor till ideellt engagemang. 

 
[…] utbildningarna har gett mig väldigt mycket know-how. Teoretiskt i form av bra läroböcker, 

ledkarskapskunskap, lärorika diskussioner och utväxling av erfarenheter och händelser mellan 

kursdeltagare och utbildare. Praktiskt i form av idrottsövningar och en hel del motion. (Intervjuperson 3) 

 

Tillräcklig kompetens ser några av respondenterna som betryggande för individen som leder. 

Att denne har kunskap om själva idrotten och kan leda barn ser de som betryggande för både 

ledaren, idrottsföreningen, idrottsutövaren och föräldern. Detta motiverar individen ytterligare. 

Flera respondenter nämnde de framtida fördelarna med utbildningar som man kan ha nytta av i 

livet samt i framtida jobbsökande. 

 
[…] de som rekryterade in mig sa att ”du får möjlighet till utbildning” och det kan du använda när du söker 

jobb. Jag har ju märkt att jag har kopierat det, och nu kör likadant till alla unga ledare. Att ”den här 

utbildningen är jättebra att gå för dig”. Dels för att du är en idrottsledare, för att du leder barn och unga, 

men du har också med dig det när du ska jobba och söker arbeten. (Intervjuperson 4) 

 

Tilläggas kan att respondenten ser det som en positiv fördel om alla idrottsledare fick möjlighet 

att genomgå en idrottsledarutbildning. Men att tillgängligheten möjligtvis är något att fundera 

på och bättra på. Särskilt för äldre generationen ledare. Utbildning skulle kunna utgöra ett 

hinder för ideellt engagemang om det blir alltför svårtillgängligt.  
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Jag önskar att alla gick en utbildning. Samtidigt har jag respekt för att människor har väldigt mycket idag. 

Så då är ju frågan i vilken form utbildningarna ska vara? Måste det vara fysiska träffar och måste det vara 

långt borta, t.ex. över en helg. Det tror jag kan vara ett hinder idag. Vuxna som kanske har barn och familj 

och ska börja utbilda sig kanske tycker att oj är det värt att åka iväg från familjen när man ändå har så lite 

tid som det ser ut idag (Intervjuperson 4). 

 

Respondentens lösning på att göra utbildningar mer lättillgängliga för exempelvis vuxna som 

har svårt att åka iväg på grund av arbete och familj är att utnyttja dagens teknik. 

 
Då kanske det ändå är smidigare att ha webbutbildningar. Det finns så mycket teknik idag. Jag är inte bra 

på teknik men jag tycker om att använda det som finns. Det kan jag tänka mig skulle underlätta och att man 

på något sätt har diskussionsgrupper. Allting handlar om interaktionen. (Intervjuperson 4). 

 

Ytterligare när det gäller att locka och motivera yngre ledare att utbilda sig menar respondenten 

att man kan kombinera utbildningen med något underhållande.  

 
När jag var ung och man skulle få åka iväg på en utbildning tyckte jag var jätteroligt! Jag tyckte det var 

win-win fast det bara var till Piteå. Att man fick vara på havsbadet en hel helg plus utbildning. 

(Intervjuperson 4). 

 

5.2.5 Ersättning och arvode 

När det avser yttre och instrumentell motivation i form av ekonomisk ersättning och arvode till 

idrottsledare, är det splittrade meningar bland respondenterna. Samtliga har dock en likartad 

uppfattning om löner och är i överlag negativa till att en idrottsledare får lön om de exempelvis 

tränar ett lag som består av barn. En respondent hävdar emellertid att det kan vara positivt för 

exempelvis unga ny-förvärvade ledare att erhålla andra typer av belöningar såsom kläder eller 

andra produkter med logotyper med föreningens märke på för att stärka stoltheten, lojaliteten 

och öka samhörigheten. Eller att om föreningen har brist på ledare bör de granska sin ekonomi 

och eventuellt offerera tränare någon form av ekonomiskt vederlag, om det är det som utkrävs 

för att engagera svenska folket i dagens samhälle.  

 
Man utvecklar även en slags lojalitet mot sin förening, ett band. Jag tror att profilkläder är en viktig del av 

det. Man känner tillhörighet och stolthet för klubben. (Intervjuperson 2). 
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Respondenten tillägger att han personligen inte överhuvudtaget bryr sig om eller är i behov av 

något ekonomiskt vederlag eller arvode. Han beskriver att det inte har någon betydelse för hans 

ideella engagemang. Respondenten framhäver emellertid att all form av uppskattning är god 

uppskattning. Om föreningen är villig att tacka honom med en pengasumma skulle han inte 

bedöma det som något negativt. Frågan kan dock enligt honom ställas om denna pengasumma 

istället hade kunnat gå till något annat såsom inköp av bollar eller till andra utgifter och utlägg 

som medför en kostnad för föreningen, ledaren eller idrottsutövarna. En annan respondent har 

motsatta åsikter. Han hävdar att han absolut är kritisk till ersättning och särskilt heltids- eller 

deltidslöner när det berör ideellt arbete om det inte är så att idrottsföreningen endast 

kompenserar med ett mindre symboliskt arvode vid säsongens slut eller att tränarna exempelvis 

får någon form av ersättning för resorna till och från träningarna om de är bosatta utanför staden. 

 

[…] med mindre symboliskt värde menar jag en summa som kan ges i presentkort, eller biobiljetter. 

Summor som människor vanligtvis ger i födelsedagspresent eller för att tacka. (Intervjuperson 7) 

 

För det första hävdade sammantaget samtliga respondenter att de inte är i behov av någon 

ekonomisk ersättning eller arvode för att fortsätta sitt ideella ledarengagemang. För det andra 

anser de dock att de uppskattar alla andra former av kompensation som inte är i form av lön 

eller en summa pengar.  

 
[…] en ersättning anser jag inte bara behöver vara i form av fysiska pengar eller en ”Swish”-betalning. För 

mig räcker det om man i slutet av säsongen bjuder alla coacher på en middag eller anordnar en rolig 

aktivitet. Det tror jag särskilt de yngre ledarna skulle uppskatta och motiveras ännu mera utav! 

(Intervjuperson 2) 

 

Att det ideella engagemanget fortgår hävdar von Essen och Wallman Lundåsen att andra motiv 

såsom exempelvis meningsfullheten, en lojalitet till föreningen eller att engagemanget kommit 

att vara en del av individens egen identitet. Ett flertal av respondenterna anser emellertid att 

kompensation och belöning i form av både fysiska ting samt kontinuerlig respons och 

uppskattning från idrottsföreningarna i alla slags former kan bidra till en ökad trohet och 

lojalitet till föreningen på lång och kort sikt. En viktig motivationsfaktor och betydande 

drivkraft som inspirerar människor att ansluta sig till en idrottsförening eller utveckla sitt 

ledarskap hävdar en respondent är just uppskattning, lovord och visat förtroende från andra 

aktiva vuxna och auktoritära inom föreningen till särskilt de yngre aspirerande ledarna. Att 
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känna sig sedd och hörd kan ha väldig betydelse för individen och påverka individens inre 

känslor och motivation. Detta beskriver respondenten kan göras genom att ordförande i 

föreningen exempelvis hör av sig till ledaren emellanåt eller återkopplar på andra sätt. 

 

[…] det var någon som sa till mig ”Vill du gå en utbildning? För vi tycker att du är jätteduktig!” Det var ju 

något som lyfte mig. Vi ser att ”du har det här” och med en utbildning får du med dig ännu mer. Jag minns 

att jag blev stolt och kände mig utvald. (Intervjuperson 4). 

 

Respondenten tillägger att många säger att det är få frivilliga ledare idag, men att det även är 

för få som faktiskt törs fråga. Att man idag utgår ifrån och förutsätter att ingen eller väldigt få 

personer, unga som äldre, vill lägga ner tid.  
 

[…] det var nog det som gjorde att jag började. Att någon trodde på mig och visade att det här är din grej. 

(Intervjuperson 2) 

 

Enligt Self-Determination teorin drivs den inre motivationen av att få de tre psykologiska 

behoven: kompetens, självständighet och samhörighet, tillfredsställda. För att bibehålla 

motivationen hos de ideellt engagerade anser en respondent att detta är genom konstruktiv 

feedback som är uppbyggande och utvecklande. Han ser feedback som den viktigaste gåvan en 

ideellt engagerad kan få. Särskilt positiv feedback eftersom den är tillfredställande att få och 

ge, men även konstruktiv och mer negativ feedback som utvecklar och inspirerar individen. 

 
När jag arbetar med chefer och arbetsgrupper talar vi ofta om återkoppling och feedback. Särskilt 

konstruktiv feedback. För att bygga upp och bibehålla en god arbetsmiljö. Det är mitt eget ansvar att ge 

konstruktiv feedback till mina medarbetare och det är mitt ansvar att ge konstruktiv feedback till mina 

tränarkollegor och högre uppsatta i klubben om jag är nöjd eller missnöjd med något. Det leder till 

utveckling. (Intervjuperson 6) 

 
Intervjuperson nummer två nämnde att uppföljning och aktivt engagemang särkilt är viktigt för 

yngre ideella ledare som ständigt kan behöva konfirmation på att de utför deras ideella arbete 

på ett bra sätt. Respondenten menar att det är viktigt att de upplevs som ”betydelsefulla” och 

behövda. 
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5.3 Inre motivationsfaktorer 
De inre motivationsfaktorer som har varit mest framträdande i denna studie stämmer överens 

med svaren från von Essen och Lundåsens undersökning. Att individer börjar arbeta och 

engagera ideellt i en idrottsförening beror precis som med de yttre motivationsfaktorerna, på 

flera olika faktorer som oftast grundar sig på altruistiska motiv men även egoistiska motiv.  

 

5.3.1 Oegennyttighet och osjälviskhet 

Enligt Ryan och Deci (2000) handlar den inre motivationen om processer som utförs på grund 

av att dessa ska ge individen en inre glädje istället för rent fysiska eller materiella resultat. 

Individen utför något rent konkret på grund av det är intressant eller för att det är en uppiggande 

uppgift. I denna studie har det visat sig att några av de mest framträdande inre faktorerna som 

motiverar samtliga respondenter i denna studie att engagera sig ideellt som ledare är altruistiska 

och osjälviska motiv såsom glädje i andras glädje och stimuleringen i andras utveckling. 

Sammantaget är det dessa faktorer som var mest framträdande när det berör altruistiska motiv 

från det empiriska materialet: Glädjen i att hjälpa andra, att göra skillnad, att få dela med sig 

av kunskap, erfarenheter och kompetens.  

 
Det är nog få saker som slår att se stoltheten i ett barns ögon som gör sitt första mål och kompisarna som 

hejar, skriker och kramar om den personen. Eller när en spelare äntligen sätter den där övningen som den 

har haft problem med så länge. Det är ren eufori. Det får en att inse att det är det här man lever livet för. 

Andras glädje. (Intervjuperson 8). 

 

[…] jag tycker det är roligt med glädje och gemenskap och att alla ska trivas och att man hittar ett 

sammanhang. Det är väl det som drivit mig mest som tränare, och som lagledare. (Intervjuperson 5). 

 

[…] det ger mig mycket. Det har jag bestämt mig för. Det som ger mig energi. Ideellt arbete är roligt så 

länge det ger energi. (Intervjuperson 4). 

 

En respondent beskrev nöjet att kunna hjälpa och se utvecklingen hos barnen från de lägre 

samhällsklasserna som anslöt sig till laget han tränade, inte bara talangmässigt, utan även 

med de sociala ”svenska koderna”. Barnen lärde sig av varandra och på idrottsplanen spelade 

det egentligen ingen roll hur mycket pengar föräldrarna har i lön eller vilket land barnet 

föddes i. Barnen brydde sig mer om varandras personlighetsdrag och hur mycket de kämpade 

på matcher och träningar. Föräldrarna till barnen från den lägre samhällsklassen kom även 
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till insikt om detta och säsongen efter var samtliga mammor eller pappor aktiva i laget som 

lagledare eller fikaförsäljare. 

 
Den här glädjen man får från barnen när man iakttar deras reaktion på träningen. Det är något som verkligen 

får igång en själv att göra ett planera ännu fler träningar. (Intervjuperson 5) 

 

Respondenten ovan fortsätter med att resonera kring hur växlingen mellan henne och barnen 

är av vikt och vilken upprymdhet den växlingen har till följd. En annan respondent talar 

också om glädje men påpekar att glädjen inte bara finns hos barnen utan även hur hon själv 

även upplever glädje av att se hur andra blir glada av den växling som sker under träningarna. 

 
Att man ser barnen gå hem från träning eller match trötta och glada. Det är den bästa känslan. Även om 

man har haft en dålig dag och kommer in och är lite grinig själv så går man alltid därifrån med ett leende 

på läpparna. Föräldrar kommer fram och säger hur roligt deras barn har det på träningarna och med sina 

lagkamrater. Det är vackert. Det ger mig definitivt mest glädje, att se när folk går därifrån och att de är 

lyckliga. (Intervjuperson 5) 

 

Två av respondenterna har eller har haft läraryrken vid sidan om sitt ideella uppdrag. En 

respondent påpekar att idrottsledarrollen och idrottslärarrollen har vissa likheter. Men att 

skillnaderna är väldiga. Han beskriver att båda i princip  går ut på samma sak, att vidarebefordra 

sin kompetens, men att skolan kan vara lite väl strikt med att följa stadgar och läroplaner och 

fokuserar för lite på eleverna som grupp. Han anser att skolan och idrottsundervisningen har 

blivit på pass individbaserad att det börjar övergå till ett negativt plan och nästan glömmer bort 

att barnen ska lära sig att fungera och växelverka i grupp. Han menar att individen fungerar bäst 

när den lär sig att interagera och samspela med andra, att man då finner sin egen identitet.  

 
Det är en av orsakerna att jag blev tränare på min fritid. Visst, jag älskar sporten och att leda grupper. 

Men jag vill även kunna delge den kompetens som jag inte får utrymme för att ge på mina undervisningar 

i skolan, på basketträningarna. (Intervjuperson 8) 
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5.3.2 Egennyttiga och själviska motiv 

De egoistiska motiv som var mest framträdande när det behandlar inre egoistiska motiv var: 

Nya erfarenhet, nya lärdomar och upplevelser, känslan av att kunna påverka, makt och 

personlig utveckling och ett bra mående. En viktig motivationsfaktor och drivkraft beskriver 

samtliga respondenter är den personliga utveckling som det ideella engagemanget bidrar med. 

Ett flertal respondenter beskriver utveckling av deras sociala förmåga, utveckling av deras 

ledarskap och hur deras psykiska vardagliga mående ständigt förbättras varje gång de lyckas 

och upplever att de avancerar och gör framsteg. 

 

Flera beskriver olika utmaningar. Några anser att det är en utmaning i sig att göra och planera 

träningspass som passar spelarnas ålder, kön och fysik. En annan respondent berättar hur 

ledarrollen för andras har gjort henne till en bättre pedagog och mor till hennes egna barn på 

grund av att hon ideligen måste sätta sig i andras situation och använda rätt praktiska 

tillvägagångssätt för att samspråka med barnen för att bevara en god ömsesidig relation. Hon 

beskriver ytterligare hur hon är tvungen vara påhittig och finna nya, oprövade sätt att psykiskt 

och fysiskt nå ut till samtliga barn och samtidigt inspirera och få dessa att tycka det hon 

undervisar dem är kul.  

 
5.3.3 Den egoistiska godheten 

Ett ämne som kom på tal i ett flertal intervjuer var ”den egoistiska godheten”. Där frågan om 

det är skillnad på människor som engagerar sig för andra människor för sin egen skull eller för 

andras skull grodde. Spelar det någon roll om människan bara engagerar sig av egoistiska skäl? 

Respondenterna var nästan eniga på den punkten. 

 
Jag tror, eller är nästintill alltigenom säker på att exakt alla som håller på med ideellt arbete på ett eller 

annat sätt gör det utav inre egoistiska skäl. Dessa skäl behöver inte vara dåliga, eller tja… det kan väl 

diskuteras utifrån olika perspektiv. Men om handlingen har goda resultat anser jag att den inte behöver vara 

dålig på grund av att den hade egoistiska intentioner såsom att förbättra Cv: t. (Intervjuperson 7) 

 

Ovan citat speglar det stora flertalet av respondenternas svar när frågan om egoistiska skäl 

ställdes. Enligt Bourdieus (1984) teori finns det inte några helt altruistiska skäl eller 

oegennyttiga handlingar. Han anser att individen ständigt handlar utifrån dess egenintresse och 

att vi därför utför oegennyttiga handlingar på grund av att vi vill får ut något till oss själva. 

Bourdieu (1984) beskriver även samhällets arenor som kan likställas med en idrottsförening, 
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med oegennyttiga habitus där motiverade människor kan genomföra oegennyttiga handlingar. 

Men med anledning av att den allmänna normen och mönstret i dessa arenor är oegennyttighet, 

kan handlingarna därför ej, trots att man utför det utav inre vilja, styras utan någon som helst 

intention eller tanke på andra intressen såsom t.ex. socialt kapital som består av det sociala 

nätverkets resurser t.ex. familj, släkt, bekanta, vänner och arbetskamrater. Detta framställs i 

citatet nedan.  

 
När jag började mitt ideella engagemang gjorde jag det mest för att det lät som en rolig grej och jag ville 

hjälpa klubben. Jag hade knappt tid att reflektera över det. Det var kul att se barnen glada också. Men idag 

i vuxen ålder har jag på senare tid tänkt efter och insett att det ger mig så pass mycket mening, samhörighet, 

rolig fritid, goda sociala kontakter, nätverk, kompetenser och självkänsla. Det ger mig energi efter en dålig 

arbetsdag! (Intervjuperson 7) 

 
 
Respondenten hävdar att han ursprungligen påbörjade sitt ideella engagemang på grund av att 

han ville hjälpa sin förening och bevittna barnens glädje, vinning och utveckling. Senare 

utvecklades ett egoistiskt intresse och att han fortsätter sitt ideella arbete på grund av egoistiska 

skäl. Han ser det inte som något negativt, utan något som han beskriver är vanligare än man 

tror. Han beskriver att man ofta associerar ideellt arbete med välgörenhet och filantropi. Det 

vill säga ren godhet och att många därför har svårt att koppla egoism med något gott.  

 
Att vara egoistisk brukar inte räknas som en god mänsklig kvalite va? Men jag tror snarare tvärtom. 

(Intervjuperson 7).  

 

Två andra respondenter tyckte att det var synd att deras motiv var egoistiska, trots att de 

ursprungligen påbörjade sitt ideella engagemang med uppfattningen att de gjorde något 

oegenyttigt. En tillägger att det dock kan komma att vara något positivt i längden. Respondenten 

hävdar att om barnen tar sig till idrottshallen två gånger i veckan istället för att sitta inne och 

spela tv spel, bör det räknas som något positivt.   
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5.4 Hinder för ideellt idrottsledarskap 

Den andra frågeställningen i studien handlar om de faktorer som respondenterna upplever är 

hinder för ideellt idrottengagemang. De hindersfaktorer som utkom från empirin är tid, dålig 

information, individualisering och ”för många bollar i luften”. Samtliga respondenter hade vissa 

idéer om och uppfattningar om vad de anser utgör hinder för ideellt engagemang. 

Respondenterna gav emellertid olika svar på de frågor om hinder som ställdes, och på grund av 

detta blev svårt att analysera resultatet för att se några generella tendenser.  

En respondent beskrev att när man väl befinner sig i den ideella idrottsverksamhetens värld är 

en negativ sida att det lätt hänt att man tar på sig alltför mycket arbete och ansvar. Att många 

blir entusiastiska av den första kicken av energi och självkänsla, att de får svårt att säga nej. En 

annan respondent hade en liknande åsikter och personlig erfarenhet av det. Han beskrev att det 

som han ansåg var roligast i världen bara på några få månader blev en sådan belastning att han 

i flera år avskräcktes från att ta på sig några som helst ideella uppdrag.  

En annan respondent uppgav att hon stundtals har kommit till insikt att hon har tagit på sig för 

mycket och då försökt att lätta på gasen lite eller helt släppa den genom att avsluta vissa uppdrag 

eller ledarroller.  

 

[…] vissa perioder kan det ha blivit lite väl mycket så att det börjar ta energi. Då har jag dragit ned och 

funderat över ”är de det här jag ska göra? Det är faktiskt min fritid och min ideella tid och då måste det ge 

mig energi. Börjar det ta energi, då måste jag dra i handbromsen och fundera.” 

 

Ett annat hinder och framtida hot mot den ideella idrottsverksamheten anser en respondent är 

individualismen och den fortlöpande individualiseringen i samhället.  

 
Samhället är inte lika kollektivt som när jag var ung. Det finns både fördelar och nackdelar med det. Under 

mina skolår var min mor försörjd av min far och arbetade som hemmafru. Då hade hon visserligen tid att 

baka till fikaförsäljningen, sälja lotter till de kvinnliga grannarna som också var hemmafruar och ställa upp 

som entrévakt på konserter när mitt fotbollslag skulle samla in pengar till cupresor. Idag ser inte samhället 

ut på det sättet. Idag finns det förskolor så att kvinnor kan gå till jobbet och en förändrad samhällssyn som 

har med fokus på människan som individ. Jag tror att det går lite hand i hand med sekulariseringen. 

 

Respondentens åsikt stämmer överens med individualiseringsteorin som sammantaget betyder 

att individen numera inte längre tillhör den kollektiva förbindelsen. Att individen har fått 
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betydligt större frihet i takt med individualiseringen, och att detta förser oss med möjligheter 

som gör att det blir svårare att hantera kollektiva sociala frågor. Studiens resultat visade att det 

främst är inre motivationsfaktorer såsom egoism och altruism som påverkar och motiverar 

individen att engagera sig ideellt. Om en individ som motiveras av egoistiska skäl inte ser 

personliga fördelar i ett eventuellt engagemang är det större chans att denne inte tar på sig någon 

ideellt uppdrag eller arbete. Detsamma gäller individer som motiveras av altruistiska skäl. Om 

dessa exempelvis endast skulle bli ”pushade” av familjemedlemmar eller andra yttre skäl att 

engagera sig ideellt skulle de inte bli lika, eller inte alls motiverade som en individ som 

engagerar sig och motiveras av yttre faktorer. Eftersom att samhället som tidigare sagt blir allt 

mer individualiserat med fokus på individen och dess valfrihet tenderar det att individen väljer 

att satsa på sig själv istället för att lägga ner timmar och kraft på en idrottsförening.  

 

Ett möjligt hinder som även presenterades under rubriken yttre motivationsfaktorer är bristen 

på information och ”rädslan” i att våga fråga personer om de vill engagera sig ideellt. Som 

tidigare uttryckt i ett citat från en respondent kan det finnas många potentiella framtida ideella 

ledare och arbetare som aldrig blivit tillfrågade och i och med det inte riktigt tänkt på ideellt 

arbete och vilka fördelar det kan tillföra. För många kan det vara uppskattat och att de känner 

sig speciella att bli tillfrågade på grund av att de då möjligen känner att någon ser en, tror på en 

och ser en potential i en. Respondenterna tillägger dock att det möjligen är så att det finns 

särskilt unga människor som inte vågar engagera sig på grund av att de inte är tillräckligt 

informerade om vad ett idrottsledaruppdrag innebär samt att yngre människor idag kanske i 

första hand vill flytta för utlandsjobb eller studier och därför inte har möjlighet att engagera sig 

ideellt.  
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8. Diskussion 
Den slutgiltiga diskussionen i studien inleds med en sammanfattning av studiens syfte och 

problemområde. Sedan redogörs det igen för studiens resultat i jämförelse med teori. Därefter 

följer en diskussion med egna reflektioner kring studiens resultat och analys. Diskussionen 

avslutas med några idéer och uppslag till framtida forskning. 

 

Under det senaste årtiondet har flera idrottsföreningar signalerat ett rop på hjälp och indikerat 

bristen på ideella ledare som ett allt större problem/en allt större utmaning. Syftet med den här 

uppsatsen var därför att i ljuset av den ökade individualiseringen i det svenska samhället, få 

djupare förståelse om detta genom att skapa en bild av vilka motivationsfaktorer som får en 

individ att vilja engagera sig ideellt som idrottsledare i Sverige. Studiens frågeställningar blev 

således: Vilka faktorer motiverar individer att påbörja samt bibehålla ett ideellt arbete som 

ledare i en idrottsförening? Samt vilka faktorer som kan utgöra hinder för ideellt engagemang 

som ledare?  

 

De motivationsfaktorer som finns bakom ideellt idrottsledarskap i ljuset av individualismen och 

dagens moderna samhälle har denna i studie visat sig vara ett flertal som sammantaget berör 

två kategorier av motivationsfaktorer; inre och yttre. Studien undersökte även om det fanns 

faktorer som hindrar ideellt idrottsledarskapsengagemang. Studiens resultat tyder på att det för 

varje individ inte finns ett unikt motiv till deras ideella engagemang, utan istället ett stort 

nätverk av flertalet motiv och motivation. Motivationen kan ha sin grund i vitt skilda faktorer 

såsom yttre och inre motiv samt att motiven länkar i varandra. I empirin framkommer det dock 

i första hand att inre altruistiska motiv såsom andras glädje och utveckling förekommer som 

motivation till det ideella engagemanget, trots att ett större antal egoistiska motiv också 

påträffades. Att samtala om varandras privatekonomi i Sverige är nästan tabubelagt. Det är även 

djupt förankrat i vår kultur att nedvärdera den individ som på något sätt lyckats bättre än de 

övriga. Individen ska inte sticka ut och tro att den är bättre än andra för att den har bättre 

ekonomi eller har särskilda talanger. Det fascinerar mig och är verkligen väldigt uppenbart hur 

denna svenska mentalitet som många känner till som ”jantelagen” är direkt kopplad till den 

svenska ideella idrottsrörelsen idag. Det vill säga att i idrotten är alla jämbördiga. Att helt 

oavlönat och frikostigt ge ut sin fritid genom att ställa upp som lagledare eller tränare för sin 

10-åriga dotter ska vara en självklarhet för en förälder som inte bör ifrågasättas vare sig du är 

VD på ett företag eller arbetar nattskift inom vården. Vi är alla amatörer som spelar på samma 
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spelfält. Jag anser personligen att antagandet att det i princip är ett måste att ställa upp som 

ideell ledare om man har barn eller andra familjemedlemmar i en förening kan vara den 

vanligaste yttre motivationsfaktorn, medvetet eller omedvetet. Men av vilka anledningar 

människor verkligen engagerar sig ideellt anser jag trots allt skiljer sig från individ till individ 

även fast alla respondenter i denna studie gav relativt likartade svar på motivationsfaktorer. Jag 

har personligen varit involverad i den ideella idrottsrörelsen sedan jag var barn och har mina 

egna motiv till att jag har fortsatt mitt ideella engagemang även i vuxen ålder. Jag blev precis 

som respondenterna blev rekryterad i ung ålder och har alltid sett de olika ideella uppdragen i 

min moderförening som självklara att ta an och hjälpa till med. Detta beror på lojalitet till 

moderklubben eller kärleken till sporten. 

 

Som tidigare antytt illustrerar sammanfattningsvis resultatet i denna studie att det är fler inre 

motiv än yttre motiv, det vill säga altruistiska och egoistiska motiv som motiverar individen i 

denna studie att engagera sig ideellt i dagens samhälle. Resultatet visar tillika att de ideellt 

engagerade ledarna i överlag engagerar sig mer av altruistiska skäl än av egoistiska skäl. Batson 

(2011) diskuterar även ifall altruism respektive egoism är bra eller dåligt. Spelar det någon roll 

om drivkraften till att göra något gott kommer från egoistiska motiv eller altruistiska motiv om 

det slutliga resultatet blir detsamma? Frågan kan ställas i enlighet med Bourdieus (1983) teori, 

om det verkligen finns rent altruistiska och osjälviska handlingar. Jag anser att det är ett vanligt 

förekommande fenomen och möjligen problem inom just idrotten, att altruism och egoism inte 

urskiljs. Trots att individer anser sig engagera sig ideellt av altruistiska skäl, är de i grunden 

egoistiska, för deras egen nytta och mående. Det vill säga att de hjälper andra för att själv må 

bra. 

 

En förklaring till att de inre motiven är de mest framträdande anser jag kan kopplas till den 

ökade grad av individualisering som föreligger i dagens moderna samhälle. Detta stöds även av 

Durkheim som kopplar egoism med individualisering och individualism i sin teori om 

självmord (Boglind 2009). Jag instämmer med en av respondenterna som menade att 

individualiseringen eventuellt utgör hinder för ideellt engagemang. Samtidigt kan det noteras 

att de yngre generationerna har möjligheten att i större grad välja än tidigare generationer. Det 

är kort sagt tydligt att en stor del av äldre generationer sannolikt främst såg ideellt arbete som 

en sorts lojalitet till det lokala samhället och en föreskriven plikt för ansvarstagande medborgare 

att följa. 
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Nackdelarna med individualiseringen och en idé som hindrar synnerligen den yngre 

generationen människor idag att engagera sig ideellt är att de nuförtiden inte är lika plikttrogna 

och lojala mot samhället utan tvärtemot istället ser individuella möjligheter i sitt ideella arbete 

och som ett gott bidragande verktyg att lyckas i livet och förverkliga sig själva, om de har tid 

för det. En idé om vad som hindrar unga och orsak till bristen på det ideella engagemanget är 

att när individen har ett fritt val, prioriterar den istället att lägga ner tid på annat som möjligtvis 

har en mer direkt påverkan såsom ett avlönat jobb eller fokus på skolarbete eller andra 

fritidsintressen. Effekten blir därför att färre engagerar sig ideellt om de istället måste prioritera 

annat. Samtidigt lever vi i ett samhälle idag där timvikariat och otrygga deltids och 

tidsbegränsade anställningar dominerar för unga. De unga människorna har det således 

betydligt svårare med att planera sin fritid än de tidigare generationerna på grund av att de 

ideligen måste ta på sig arbetspass från dag till dag utan någon framförhållning. Detta utgör 

automatiskt att det blir besvärligare och ett hinder för de yngre att ta på sig andra ansvar när de 

inte vet eller kan planera hur deras scheman kommer att se ut. Ett annat möjligt hinder som en 

respondent talade om är jag övertygad om är väldigt förekommande i många idrottsföreningar. 

Att man inte frågar eller helt enkelt erbjuder individer en chans att engagera sig. Jag förmodar 

att många precis som en av respondenterna konstaterade, antar att människor idag inte har tid 

eller är villiga att lägga ner tid på ideellt arbete. Att de förväntar sig ett nekande svar innan de 

har tillfrågat. Jag är säker på att det finns flera som säkerligen villigt och gladeligen skulle ställa 

upp om frågan ställdes men att de är för dåligt insatta, har för lite information eller helt enkelt 

inte har funderat på det. 

 

En annan fråga som diskuterades under intervjuar frågan om ersättning och arvode som jag 

personligen är svaret på, eller ett framtida bidragande verktyg till att locka och motivera fler till 

ideella uppdrag, i synnerhet ledare. Min framtidsvision av idrotten är att samtliga klubbar i så 

stor mån som möjligt ska ge idrottsledare någon slags ekonomisk kompensation eller lön. Jag 

tycker inte att lönerna finansieras genom reklam eller dylikt från föreningarnas sida utan 

komma högre upp ifrån staten och kommunen, om de verkligen är mån och vill värna om de 

ideella idrottsföreningarna. Men att det då behövs krav på ledarna såsom ledarskapsutbildning, 

utbildning inom sporten och pedagogisk kompetens eller erfarenhet. Det ideella ledarskapet har 

många fördelar men även många nackdelar som på lång sikt spolierar sin egen verksamhet 

enligt min åsikt. Alla människor är inte skapade för att leda och jag har personligen varit 

åskådare till ledare och andra auktoritära, vars ledarskap och pedagogik fullkomligt har 

tillintetgjort barn och ungdomars intresse och motivation. En annan del som kan diskuteras 
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vidare är en punkt som jag ansåg framkom tydligt i studiens resultat var att trots att samtliga 

respondenter i synnerhet uppgav att engagerade sig ideellt som ledare på grund av altruistiska 

motiv fick jag en bild av att många svar icke desto mindre  

medvetet eller omedvetet grundade sig i mer motsatta och ”egoistiska” motiv. Å ena sidan 

hävdade att de själva upplevde tillfredställelse när andra lyckas, vilket betyder att de ändå i 

grunden kanske inte gör det direkt för andras glädje och lycka utan för att de själva ska känna 

tillfredsställelse av andras framgång. Å andra sidan kan ju frågan ställas om det i grunden inte 

är lutar åt det egoistiska hållet eftersom att handlingen eller uppdraget i grundar sig på deras 

egen lycka. Eller att altruistiska och egoistiska skäl när allt kommer omkring inte så distinkta 

som de framställs vara. Avslutningsvis kan det konstateras att individualiseringen har en direkt 

påverkan på hur den ideella idrottsverksamheten ser ut idag. Motivationsfaktorerna ser 

annorlunda ut idag än vad de gjorde för två decennier och ett sekel sedan. Det som påverkar 

och motiverar dagens generationer att engagera sig ideellt är enligt min studie framför allt av 

inre altruistiska och egoistiska faktorer. 

 

8.1 Framtida forskning 
En annan intressant vinkel och framtida forskning hade kunnat vara att göra en liknande studie 

av kvantitativ ansats istället för kvalitativ. Det genererar förmodligen en klarare och mer 

generell bild av respondenternas åsikter samt att man kan få en mer realistisk återgiven bild 

genom att ta ett ”stickprov” på ett större antal respondenter än de tio respondenter som 

intervjuades till denna studie.  

 

Då respondenterna i denna studie bestod av ett urval med hälften män och hälften kvinnor i 

olika ”stigande” åldrar skulle det vara sociologiskt intresseväckande att göra en ny studie med 

ökad fokus på genusaspekten och undersöka om det finns manliga och kvinnliga 

motivationsfaktorer som tydligt skiljer sig eller har likheter. En annan intressant fråga skulle 

vara att vidare undersöka skillnader och likheter mellan altruism och egoism från ett 

sociologiskt perspektiv. Om det exempelvis går att få ett lika bra slutligt resultat när 

motivationen kommer från egoism som när den kommer från altruism? Samt vilka yttre motiv 

som kan kopplas till de inre motivationsfaktorerna såsom exempelvis lön och arvode.  
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Bilaga 1 
Informationsbrev 

 

Syftet med studien är att skapa djupare förståelse genom att skapa en bild av vad som får en 

individ att vilja engagera sig ideellt som idrottsledare.  

 

Studien är ett examensarbete på avancerad nivå/grundnivå och är en del av utbildningen till 

programmet Sociologi med inriktning Personal och Arbetsvetenskap vid Luleå Tekniska 

Universitet i Luleå. Intervjun kommer att beröra din uppfattning/erfarenhet/upplevelse av 

ideellt ledarskap inom idrott. Intervjun beräknas ta ca 30–60 minuter, det är viktigt att intervjun 

sker på en tid och plats som Du bestämmer. Intervjun kommer att spelas in med en mobiltelefon 

och sedan transkriberas till text.  

 

Den information som Du lämnar kommer att behandlas säkert så att ingen obehörig kommer att 

få ta del av den. Redovisningen av resultatet kommer att ske så att ingen individ kan identifieras. 

Resultatet kommer att presenteras i form av en muntlig presentation till andra studerande samt 

i form av ett examensarbete. När examensarbetet är färdigt och godkänt kommer det att finnas 

i en databas vid Luleå Tekniska Universitet. Inspelningarna och den utskrivna texten kommer 

att raderas när examensarbetet är godkänt. Du kommer ha möjlighet att ta del av examensarbetet 

genom att få en kopia av arbetet.  

 

Deltagandet är helt frivilligt och Du kan när som helst avbryta din medverkan utan närmare 

motivering.  

Ansvarig för studien är Isa Ponturo. 

Har Du övriga frågor om studien är Du välkommen att höra av dig till mig 

Isa Ponturo    

Student på Luleå Tekniska Universitet     

isaponturo@hotmail.com     

076-769 70 62    

 

Med vänlig hälsning 

Isa Ponturo 
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Bilaga 2 
 

Intervjuguide 
 

Fakta om respondenten 

Kön och ålder:  

Vilken/vilka föreningar är du just nu engagerad inom?  

Hur länge har du varit engagerad där?  

Vad har du för roller och uppgifter?  

 

1. Hur länge/många år har du sammanlagt varit engagerad ideellt som idrottsledare? 

2. Upplever du att du har tid att engagera dig ideellt? 

3. Har du ett betalt heltids eller deltidsjobb utöver ditt ideella engagemang? 

4. Hur många timmar i veckan lägger du ner på ditt ideella ledarskap? 

5. Vad fick dig att engagera dig ideellt som idrottsledare? 

6. Har du genomgått någon ledarutbildning? 

7. Om ja: Utbildade du dig via idrottsföreningen eller på eget initiativ? 

8. Om ja: Kostade utbildningen och vem stod iså fall för bekostnaden av den? 

9. Anser du att ledarutbildningar för ideella ledare skulle vara ett bidragande verktyg eller 

ett ”jobbigt hinder” för individer att engagera sig? 

10. Hur viktigt anser du att utbildning är för en ideell ledare? 

 

Yttre motivation 

11. Är någon i din närhet aktiv idrottsledare, har detta påverkat dig? Hur har detta påverkat 

dig? 

12. Hur tror du att andra ser på ditt ideella engagemang? 

13. Anser du att din idrottsförening upplever dig som en tillgång? 

14. Får tillräckligt med hjälp och medel från idrottsföreningen för att utföra ditt ideella 

ledarskap? 

15. Upplever du att människorna runt omkring dig (såsom vänner, bekanta och 

familjemedlemmar) visar uppskattning för ditt ideella ledarskap? Om ja: på vilket sätt. 

16. Har du någon gång upplevt att din omgivning har pressat dig till att engagera dig ideellt? 
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17. Är det någon specifik upplevelse som blivit startskottet till ditt engagemang inom som 

idrottsledare? 

18. Hur skiljer sig motivationsfaktorerna mellan unga och äldre? 

19. Får du någon form av ersättning eller arvode av klubben/föreningen? Såsom kläder, 

bensin eller andra förmåner? 

20. Om ja: Vad betyder detta för dig? 

21. Om nej: Är det något du skulle vilja ha eller är i behov av? 

22. Hur ser du rent allmänt på ersättning/arvode och lön inom idrott? 

23. Ser du ersättning/arvode och lön inom svensk idrott som något positivt eller negativt? 

24. Vilken insats tror du krävs av idrottsföreningar för att behålla sina ledare? 

 

Inre motivation 

25. Vilka faktorer anser du motiverar andra människor till att engagera sig ideellt som 

idrottsledare? 

26. Vad anser du kan motivera andra som inte alls är ideellt engagerade, att börja engagera 

sig? 

27. Har du stött på (eller upplevt att någon har haft) egoistiska skäl till att någon engagerar 

sig ideellt som idrottsledare? 

28. Upplever du att du får ut något psykiskt av ditt engagemang?  

29. Hade du förväntningar på ditt ideella engagemang i idrottsrörelsen innan du blev 

engagerad? 

30. Har dessa förväntningar uppfyllts? 

31. Finns det något som du har lärt dig genom ditt engagemang som ledare? Praktiska eller 

teoretiska kunskaper. 

32. Vad har fått dig att stanna kvar som idrottsledare? 

33. Har du någon gång funderat på att sluta engagera dig ideellt som ledare? 

 

Hinder/Motgångar/Negativt 

34. Det talas ofta om en minskad vilja att arbeta ideellt idag i jämförelse med för några år 

sedan. Vad tror du att detta beror på? 

35. Vilka hinder anser du är de mest vanliga för individer att inte engagera sig ideellt? 

36. Vilka hinder skiljer sig mellan unga ledare och äldre ledare? 

37. Är det någonting som skulle göra att du inte längre vill engagera dig ideellt? 

38. Vilka problem har du stött på som ideell ledare? Exempelvis ”besvärliga” föräldrar. 
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39. Vad tror du utgör det största hotet för ideella ledare i framtiden? 

 

Framtid 

40. Hur ser din framtidsvision för den ideella idrottsverksamheten ut? 

41. Svensk idrott har under över ett århundrade präglats av den svenska ”frivilliga” 

idrottsmodellen som grundar sig på den engelska amatörismen. Anser du att fortsatt 

ideellt arbete är framtiden för den svenska idrottsrörelsen, eller anser du att 

kommersialisering och professionalisering i större eller mindre grad kommer att ”ta 

över”? 

 

Avslut 

42. Vad är det bästa med att vara engagerad inom idrottsrörelsen? 

43. Vad är det sämsta med att vara engagerad? 

 


