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i 

Sammanfattning 

Syftet för studien var att skapa förståelse kring ideellt engagemang i 

välgörenhetsprojekt och viktiga aspekter som motiverar dessa personer. Resultatet 

kan användas av organisationer, föreningar och personer med ledande funktioner 

för att motivera och leda ideella deltagare. För att besvara syftet formulerades 

forskningsfrågan: Vad motiverar deltagare till att gå med i och fullfölja ideella 

välgörenhetsprojekt? Tillvägagångssättet som användes var en kvalitativ fallstudie 

där intervjuer användes som datainsamlingsmetod, materialet bearbetades sedan 

genom en tematisk analys. Studien visade att inre motivation i form av en 

utmaning och en vilja att göra gott var det som fick deltagarna att gå med, under 

projektet blev det mer komplext och motivationen kunde förändras under tid. De 

viktigaste motiven till att fullfölja var gemenskapen i laget, att kunna utmana sig 

själv, regelbundna framsteg och att det välgörande syftet var något starkt att 

kämpa för. 

 
 

Nyckelord: Prosocialt beteende, Ideellt engagemang, Self-determination theory, 

Välgörenhetsprojekt, Altruism.  
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Abstract 

The purpose of the study was to create an understanding of motivation in 

volunteering for charity projects and important aspects of motivating these people. 

The result can be used by organizations, associations and people with leading 

functions to motivate and lead non-profit participants. To answer the purpose, the 

research question was formulated: What motivates participants to join and pursue 

non-profit charity projects? The approach used was a qualitative case study where 

interviews were used as data collection method, the material was then processed 

by a thematic analysis. The study showed that internal motivation in the form of a 

challenge and a willingness to do good was what made the participants to join, 

during the project it became more complex and motivation could change under 

time. The most important motives to complete the project was the fellowship in 

the team, be able to challenge themselves, make regular progress and that the 

charitable purpose was something strong to fight for. 

 

Key words: Prosocial behavior Volunteering, Self-determination theory, Charity 

projects, Altruism. 
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1 Inledning 
Paris en varm sommardag. Gatorna är gula, gula av de omkring 2000 

gulklädda cyklister på sina gula cyklar med 450 gulklädda funktionärer. Efter 

ett år av blod, svett och insamling så rullar cyklarna in på Paris gator. En 

avslutande cykeltur på 120 mil och över 80 miljoner kronor insamlade till 

barncancerfonden. Det nordiska välgörenhetsprojektet Team Rynkeby med 

sina ideella deltagare har lyckats igen. 

Under ett år spenderade deltagarna en stor mängd tid flera gånger i veckan på att 

träna och samla in pengar, de får inte betalt utan betalar istället själva en stor 

summa för att delta. Vad är det som driver dessa människor att ideellt gå med och 

fullfölja projekt som detta?  

1.1 Bakgrund och problemområde 
Ideellt engagemang är vanligt förekommande i projektmiljöer som icke-

vinstdrivande organisationer samt föreningslivet med evenemang och tävlingar 

där dessa personer utgör en viktig kugge för genomförandet. Ideellt engagemang 

handlar inte om mängden tid som individen avsätter och kan innebära vilken 

aktivitet/uppgift som helst. Ungefär som Wilson (2000) vilket betonar att tiden 

som läggs på ändamålet snarare ska gynna andra personer än sig själv. Vad som 

får människan att göra dessa val har att göra med människans motivation, vilket i 

sin tur enkelt kan beskrivas som “en psykologisk term för de faktorer hos 

individen som väcker, formar och riktar beteendet mot olika mål” 

(Nationalencyklopedin, 2018). Deci och Ryan (2000) beskriver olika typer av 

motivation, som till exempel inre motivation vilket handlar om det människan gör 

i glädjande syfte och för att den är engagerad/intresserad. Yttre motivation är 

snarare det motsatta där faktorer som press eller belöningar istället styr 

människans handlingar (ibid).  

Det är ett speciellt samband där ideella deltagare är essentiella för 

välgörenhetsprojekten fast engagerar sig i syfte att gynna andra, vad får då 

människor att vilja hjälpa andra. I syfte att gynna andra handlar om altruism som 

enkelt kan förklaras som ren och skär osjälviskhet där en person i fråga hjälper 

andra utan avsikt av att själv få några förmåner tillbaka (Ariely, Bracha & Meier, 
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2009). Detta skiljer sig ifrån prosocialt beteende där hjälpen ofta innefattar en 

förväntan på antingen psykiska eller sociala fördelar och kan liknas vid win-win 

situation som gynnar både den hjälpande och den som får hjälp (ibid). Ariely, 

Bracha och Meier (2009) beskriver även imagemotivation som en viktig del för 

prosocialt beteende vilket handlar om att individer till viss del motiveras av hur 

andra ser dem. Det finns en önskan att vara omtyckt och respekterad som leder till 

att individen signalerar ut sociala normer och värderingar som anses vara goda 

(ibid). Detta kan vara negativt på så sätt att yttre belöningar blir mindre effektiva i 

publika sammanhang då de associeras med själviskhet (Ariely, Bracha & Meier, 

2009). Dock så kan prosocial motivation förbättra uthållighet, prestation och 

produktivitet om det finns synergi med den inre motivationen (Grant, 2008), alltså 

att viljan att hjälpa till finns men innefattar även en inre glädje samt engagemang.  

Forskning visar att människan universellt sett har tre inre psykologiska 

grundbehov som påverkar den inre motivationen, dessa är behoven av: 

samhörighet, känsla av kompetens och självbestämmande (Gagné & Deci, 2005). 

Self-determination theory fokuserar på den bakomliggande motivationen för de 

val som människan utför utan yttre påverkan och innefattar en balansgång mellan 

självstyrande motivation och kontrollerad motivation (Ryan & Deci, 2000). De 

båda är avsiktliga typer av motivation, där självbestämmande handlar om att delta 

för att det är kul, intressant och innefattar en känsla av val (ibid). Inom 

kontrollerad motivation medför handlingen en känsla av stress och måsten, 

självstyrande- och kontrollerad motivation står i relation till amotivation, som 

innebär att det inte finns någon drivkraft (ibid).  

Det finns psykologiska grundbehov och olika typer av motivation som förklarar 

varför människor drivs till att göra saker samt sätt för att förstärka engagemanget. 

Vad säger då forskningen kring ideellt engagemang? Vilka motiv har de ideella 

deltagarna till att gå med och finns det sätt för att bibehålla deltagarna? 

Enligt Gallarza, Arteaga, och Gil-Saura (2013) medför ideellt engagemang både 

en stark emotionell och funktionell erfarenhet där deltagarna upplever ett givande 

och tagande som starkt inverkar på deltagarnas känslor. Bang och Ross (2009) 

uttrycker de viktigaste faktorerna för tillfredställelse hos ideella deltagare som 

värderingar, karriärorientering och kärleken för sporten.  Detta ligger i linje med 
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Moore, Warta och Erichsen (2014) som också fann värderingar som ett starkt 

motiv till ideellt deltagande, men där osjälviskhet, förståelse och möjlighet att lära 

sig nya saker också var viktigt. Kay, Polynsky och Inglis (2017) däremot fann 14 

olika slags motivationer som beskriver ideella deltagares erfarenheter. Många av 

dessa överlappar med varandra och kan samtidigt vara altruistiska och egoistiska, 

vilket föreslår komplexa interaktioner inom och över de olika motivationerna 

(ibid). Detta samspel fann även Hayton (2016) där deltagarna initialt sporrades av 

yttre motivation i form av att förbättra sina CV, till att bli inre motivation då de 

började gilla upplevelsen.   

 

Det finns en mängd olika sorters motiv till att engagera sig ideellt så som altruism, 

eller prosocialt beteende likt det Gallarza, Arteaga, och Gil-Saura (2013) 

beskriver med givande och tagande. Drivkrafterna för ideellt engagemang är 

många, olika och samspelar med varandra vilket skapar en komplexitet kring 

fenomenet. Hur ska man som ledare förhålla sig till 14 olika typer av motivation i 

en större grupp, som samtidigt kan förändras under projektet och hur ser 

engagemanget ut i framtida projekt? 

En lösning på problemet är att ledningen måste förstå vad som motiverar personer 

att ställa upp ideellt, och hur de ska hjälpa varje enskild person uppnå 

tillfredställelse genom att identifiera olika sorters motivationer (Bang & Ross, 

2009). Ett annat sätt är att ledningen bör vara tydlig med vilket arbetssätt som 

används och vilket engagemang det kommer krävas av deltagarna, då tiden är ett 

av de stora problemen gällande att ställa upp ideellt (Gallarza, Arteaga, & Gil-

Saura, 2013). Kristiansen, Skirstad, Parent och Waddlington (2015) föreslår att 

genom social interaktion skapa en kollektiv identitet, därefter underhålla och 

stärka gemenskapen samt arbeta för en social solidaritet som viktiga delar för att 

bibehålla ideella deltagare över längre tid. Detta ligger i linje med Boezeman och 

Ellemers (2007) som beskriver stolthet och respekt som viktiga aspekter att 

fortsätta arbeta ideellt inom en organisation. Stolthet påverkas också av hur viktigt 

arbetet upplevs, båda faktorerna styr relationen mellan upplevd nytta och 

stödjande, men också hängivenhet till organisationen (ibid). Ett annat perspektiv 

hade Inoue, Heffernan och Yamaguchi (2018) som fann att välgörenhetsrelaterade 

sportevenemang visar sig ha både sociala och välgörande effekter på sin 
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omgivning. Som till exempel utveckla socialt nätverk, förbättra en kollektiv 

identitet, främja välbefinnande och ge empati för syftet (ibid). Sociala mål inom 

välgörenhet gynnas av att någon av deltagarna som kämpar för orsaken har en 

personlig koppling, till exempel någon nära som drabbats, då detta leder till ett 

starkt socialt inflytande för sin omgivning och potentiella givare (Koo, 2009). 

Prosociala motiv stärks av att deltagarna upplever att deras engagemang gör 

skillnad, därför är det viktigt att på något sätt kunna redovisa vad engagemanget 

leder till (Choi & Moon, 2016). Prosocialt beteende främjas även av positiva 

känslor som leder till en omtänksamhet gällande andra personers behov av hjälp 

och möjliggör då större sannolikhet för prosocialt agerande (Aknin, Vondervoort 

& Hamlin, 2017). Amabile och Kramer (2011) betonar vikten av att uppleva 

framsteg i meningsfullt arbete då det stärker engagemang, glädje och kreativitet 

hos deltagarna.  

Forskningen betonar vikten av att se varje individ och dess olika motiv, skapa en 

kollektiv gemenskap och stärka den, använda tydliga riktlinjer och strukturer för 

projektet som gynnar de ideella deltagarna och dess fortsatta engagemang. Det är 

också viktigt att vara tydlig med vad deltagandet leder till, möjliggöra framsteg i 

arbetet, utbyte av erfarenheter samt uppmärksamma sin omgivning. 

 

Den största delen av forskningen kring ideellt engagemang i projekt handlar om 

olika typer av evenemangsprojekt, till exempel studentdrivna som använder sig 

utav ideella deltagarna. Att undersöka välgörenhetsprojekt som även innefattar 

evenemang och en fysisk utmaning kan ge upphov till ny och intressant forskning. 

Det är viktigt för organisationer, föreningar och all form av ledarskap som på 

något sätt förhåller sig till ideella deltagare då förståelse om vad som motiverar 

deltagarna att gå med och fullfölja projekten till exempel kan göra det lättare att 

leda deltagarna eller hjälpa till samband med rekrytering. 
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1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet för studien är att skapa förståelse kring ideellt deltagande i 

välgörenhetsprojekt och viktiga aspekter angående vad som motiverar dessa 

personer. För att besvara syftet har följande frågeställning utformats: 

Vad motiverar deltagare till att gå med i och fullfölja ideella 

välgörenhetsprojekt?   

Följande studieobjekt har valts ut för att besvara frågeställningen.  

1.3 Studieobjekt 

Team Rynkeby  

Team Rynkeby är ett ideellt välgörenhetsprojekt som drivs av Team Rynkeby 

fonden. Projektet löper årligen och går ut på att samla in pengar till 

Barncancerfonden. Det finns cirka 50 lag runt om i norden som på olika sätt under 

ett år samlar in pengar och tränar tillsammans. Projektet avslutas med att alla lag 

under en vecka cyklar till Paris, en sträcka på ungefär 120 mil. Lagen består av 

ungefär 30 personer, vissa lag har svårt att få ihop folk och för andra är det långa 

köer där personer kan få vänta år för att kunna vara med. Deltagarna väljs ut av 

lagkapten eller andra ledande roller för laget, det finns olika aspekter gällande 

laguttagningen. Detta kan vara kontaktnät, möjligheter till att nå stora sponsorer, 

personlighet och vilka kompetenser har de som till exempel träningskunniga eller 

erfarenheter av att anordna events. Det finns en baktanke med att projektet skall 

kunna vara för vem som helst så de försöker få en blandning av äldre och yngre 

samt kvinnor och män med olika kunskaper. När laget är sammansatt drar 

projektet igång och en viktig del i början är att jaga sponsorer som bland annat 

skall sitta på cyklar och övriga träningskläder. Projektet skiljer sig någorlunda 

från lag till lag då de själva lägger upp projektet fram till avslutningen, alltså hur 

mycket engagemang de lägger ner utöver träningen. Det innebär att vissa lag 

lägger mer energi på att jaga stora sponsorer i början för att sedan fokusera på 

cyklingen, medan andra lag är aktiva med olika evenemang under hela projektet. 

Evenemangen kan vara allt från att skramla med bössor, galor, marknadsföring 

som till exempel ”Rynkeby-plastpåsen” ute hos ICA-handlarna eller ringa företag 

om sponsring. Tiden deltagarna lägger ner events eller sponsring varierar under 

projektet, som tidigare sagt är det en intensiv period i början med att jaga 
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sponsorer. De jagar även sponsorerar senare under projektet då det finns många 

kostnader runt omkring, men inte alls på samma intensiva sätt. Att ringa några 

samtal går fort tidsmässigt men att vara funktionär för ett skollopp, en gala eller 

marknadsföra projektet utanför olika ICA-affärer tar längre tid. 

Insamlingsmoment eller evenemang sker i snitt en gång i månaden och tiden 

varierar på vad det är för något, deltagarna delades ofta in i olika pass till exempel 

förmiddag eller eftermiddag. Varje månad har lagen möten där de går igenom hur 

det går med insamlingen och annan information, de kombinerar även detta med 

träning. Träningen sker både gemensamt och individuellt då deltagarna måste 

förberedas för att klara av avslutningen till Paris. Det handlar om över 200 mil på 

cykel som förberedelse innan Parisresans 120 mil. Laget ses i snitt tre gånger i 

veckan, med två pass på vardagarna och ett på helgen. Vardagspassen var lite 

kortare på cirka 4–7 mil vilket motsvarar ungefär 1–2.5 timmes pass och 

helgpassen längre med minst 10 mils cykling vilket motsvarar minst 4 timmars 

träningstid. Cykling är en tidskrävande sport men de kör även annan träning, 

speciellt under höst och vinter då deltagarna inte fått cyklarna ännu och 

vägunderlaget är dåligt. Under den här tiden provas det friskt på andra 

träningstyper så som dans eller cirkelträning. Till viss del baseras det på 

kompetens inom laget, om någon går i dans så håller den deltagaren ett danspass 

om den så vill. 

Deltagarna står själva för sina kostnader som till exempel cykel och kläder samt 

arbetar aktivt för att samla in pengar på olika sätt. I lagen finns olika roller då inte 

alla cyklar aktivt ner till Paris utan även kan ingå i serviceteamet som åker med i 

bilar längs resan. De förser cyklisterna med mat, utför service på cyklarna, kör 

material och ger dem massage. Efter avslutat projekt börjar rekryteringen till nästa 

lag och förberedelser inför kommande projekt. 

Välgörenhetsprojektet lyckas varje år samla in stora summor pengar trots att det är 

en stor mängd människor med olika arbetsuppgifter som skall organiseras för att 

kunna göra alla moment inom projektet. Projektet innefattar stort engagemang då 

det är tidskrävande, kostar en hel del för att delta och innefattar mycket fysisk 

aktivitet. Med dessa faktorer i åtanke och att alla inblandade gör detta ideellt 

valdes detta som studieobjekt.  

(Team Rynkeby, 2018)  
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2 Metod 
Det här avsnittet tar upp studiens tillvägagångssätt i form av motivering för val 

av metod, val av deltagarna för studien, datainsamlingsmetod samt hur studiens 

trovärdighet och de etiska övervägandena för studien.  

Syftet för studien var att skapa förståelse för drivkrafter hos ideella deltagare i 

välgörenhetsprojekt vilket innebar att deltagarnas upplevelser, tankar och känslor 

kring att delta och genomföra projektet eftersöktes. En kvalitativ metod i form av 

en fallstudie användes som tillvägagångssätt då deltagarna medverkat i samma typ 

av projekt, vilket enligt Bryman (2011) skapar en förståelse av den sociala 

verkligheten genom att beskriva deltagarnas upplevelser i dess miljö. Fallet som 

studerades handlade om de årliga Team Rynkeby projekten i allmänhet. Detta var 

då fenomenet som studien hade för avsikt att undersöka för att besvara syftet, 

därför har inget fokus lagts på ett specifikt år eller ett specifikt lag. Fenomenet 

framkom genom deltagarnas berättelser vilket ligger i linje med Silverman (2011) 

som hävdar att genom att undersöka sociala fenomen med hjälp av kvalitativa 

metoder skapar en djupare förståelse jämför med kvantitativa metoder. 

För att stärka studiens kvalitet och trovärdighet är det viktigt att studien 

tillvägagångssätt uppvisar transparens (Bryman & Bell, 2007) vilket uppstår 

genom att noga visa hur forskaren har gått till väga. Därför har både material och 

arbetssätt för studien dokumenterats vilket möjliggör att undersökningen kan 

göras om på nytt med samma utfall.  

2.1 Deltagare  
Valet av deltagare baserades på frågeställningen: Vad motiverar deltagare att gå 

med och fullfölja ideella välgörenhetsprojekt? Ett studieobjekt har som tidigare 

beskrivits valts ut i förväntan att deltagarna inom det skall kunna delge 

innehållsrika berättelser om sina upplevelser som i sin tur kan besvara 

frågeställningen. För att stärka studiens kvalité och trovärdighet var urvalet en 

viktig del och därför gjordes ett målinriktat urval baserat på frågeställningen och 

relevanta deltagare eftersöktes (Bryman, 2011). Kriterierna för deltagarna var att 

de skulle ha genomfört minst ett av de löpande välgörenhetsprojekten med Team 

Rynkeby. Detta innefattade även att deltagarna genomfört de huvudsakliga 

momenten som cyklingen ner till Paris samt att de hade upplevt ett liknande start 
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och slut på projektet. Deltagarna i studien var åtta personer mellan åldrarna 27–

56, antal genomförda projekt av deltagarna varierade mellan ett till fyra år och 

innefattade tre olika lag från Sverige. Flera deltagare har haft speciella roller då de 

varit med, vissa ledande roller, detta var inte något som eftersöktes utan kom som 

en bonus då de var extra kunniga i flera avseenden. Detta gjorde att de kunde 

förklara vissa delar av projektet ännu mer detaljrikt och upplevelserna gav en 

annan infallsvinkel likt en triangulering då det blev som en dubbelkontroll av 

deltagarnas berättelser (Bryman, 2011). 

Det finns olika riktlinjer för hur många intervjuer som behövs inom kvalitativ 

forskning, men de är i många fall få. Trost (2010) betonar att det beror på många 

saker och omständigheterna kring det som undersöks, men framhäver att ett fåtal 

intervjuer runt 4–8 stycken är att föredra. Detta för att det vid många intervjuer 

också för medför att materialet blir svårare att både överblicka och hantera samt 

kan missa viktiga likheter eller skillnader (Trost, 2010). Det handlar inte om något 

försök till statistisk generalisering utan att genom de detaljrika intervjuerna 

analysera, utvidga och generalisera teorier, en analytisk generalisering (Yin, 

2007). Målet för studien var 10 intervjuer för att satsa högt ifall det skulle vara 

svårt att få tag i deltagare eller bortfall skulle förekomma. Vid hälften började 

mönster tydliggöras och vid intervju 8 togs beslutet att det fick räcka då 

berättelserna nu inte producerade något nytt utan mer upprepade de tidigare 

intervjuerna och stärkte dem. Hayes (2000) talar om en slags mättnad när 

analysen av materialet inte längre föreslår nya kopplingar eller infallsvinklar.  

2.2 Datainsamlingsmetod 
För att kunna fånga upp deltagarnas upplevelser från projektet på bästa sätt 

användes kvalitativa intervjuer då de med relativt enkla frågor kan resultera i en 

mängd beskrivande material ifrån deltagarna (Trost, 2010). Då projektet sträcker 

sig året runt är metoden användbar då det är upp till deltagarna att beskriva det 

som de tycker är relevant, en slags frihet i berättandet (Bryman, 2011). 

Intervjuerna var semistrukturerade och utgjordes av en intervjuguide (se bilaga 1) 

med öppna frågor för att behålla friheten (Hayes, 2000) men samtidigt undvika att 

deltagarna berättade varje liten detalj om vad de gjort under ett helt år. Det fanns 

en risk med att släppa på styrningen speciellt när projektet är långt eftersom det då 

finns mycket att berätta om. Deltagarna skulle kunnat snöat in sig på små detaljer 
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och missat viktiga delar av helheten på grund av detta. I rekryteringsbrevet fanns 

den förmodande tiden för intervjun som uppskattades till cirka 40 minuter, vilket 

också spelade in då så mycket innehållsrikt material som möjligt söktes av 

deltagarna utan att gå över tiden för mycket. Därför ansågs en slags struktur vara 

till hjälp under intervjuerna. Intervjuerna spelades in via mobiltelefon med hjälp 

av två olika program, ett för vanliga intervjuer vid personliga möten och det andra 

för inspelning av telefonintervjuer. Inspelningarna gjordes för att efteråt kunna 

transkribera och analysera deltagarnas berättelser.  

2.3 Genomförande 
Rekryteringsbrev skickades ut till möjliga intervjupersoner via mail och sociala 

medier. I brevet beskrevs kort vem som gör studien och vad studien handlar om. 

Efter följde information om tillvägagångssättet, att intervjun tar omkring 40 

minuter att genomföra, att studien är konfidentiell, samt att det går att avbryta sitt 

deltagande när de vill även innan och efter intervjun. Brevet beskrev också 

flexibiliteten för tider samt platser och att om de hade några frågor var det bara att 

ställa dem.  

Intervjuguiden användes först i en testintervju för att prova om den fungerade och 

ifall något behövdes korrigeras. Efteråt justerades intervjuguiden för att bli lite 

mer effektiv då projektets längd medför långa berättelser. 

Fyra av intervjuerna genomfördes hos deltagarna, två via telefon, en på neutral 

plats och en hos forskaren. Då val av plats uppkom via dialog med deltagarna 

ansågs det inge en slags trygghet, några tydliga negativa vibbar från deltagarna 

angående miljön märktes inte av, inte heller via telefonintervjuerna men de var 

självklart svårare att tyda då man inte kan läsa av kroppsspråk under intervjun. 

Intervjuerna började med samma formalia som deltagarna fick i 

rekryteringsbrevet, om att det är konfidentiell och att de kan avbryta när de vill. 

Fikabröd medtogs till två intervjuer, det var dock svårt att prata samtidigt så det 

hjälpte inte att lätta upp någon stämning, utan hade snarare en motsatseffekt. Ett 

tydligt tecken på att saker som förknippas som avslappnande i vissa situationer 

inte är det.  

 

Den kortaste intervjun var 26 minuter lång medan den längsta var 58 minuter, 

genomsnittliga tiden var cirka 40 minuter vilket var tiden som deltagarna fick som 
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förmodad tid i rekryteringsbrevet. Detta ingav en trygghet då ramarna för den 

givna informationen till deltagarna någorlunda hållits. Efteråt så transkriberades 

för att kunna bearbetas via dataanalys. 

2.4 Dataanalys 
Då intervjuerna var klara bearbetades dessa med hjälp av Hayes (2000) sju steg 

för tematisk analys. Intervjuerna transkriberades och gjorde redo för att kunna 

analyseras. Transkriberingarna lästes igenom samtidigt som anteckningar fördes 

gällande intresseväckande saker. Detta resulterade i en lista med ord och vissa 

korta meningar som initialt delades in i hög/låg motivation samt positiva 

respektive negativa upplevelser. Det skapade till en början 7 stycken proto-teman: 

Sammanhållning, lagarbete, personutveckling, utmaning, göra gott, 

motgångsfaktorer och upplevelser av fenomen. När dessa proto-teman 

undersöktes och hade definierats så gjordes 7 stycken tabeller, ett för varje tema 

och all relevant data från transkriberingarna placerades in i respektive tema. Här 

upptäcktes snabbt att några teman på ett eller annat sätt handlade om samma sak 

eller var i relation till varandra, och arbetet med att försöka utveckla dessa 

började. Sammanhållning, lagarbete och upplevelser av fenomen handlade om 

faktorer gällande deltagarnas upplevelser av att laget tillsammans gjort en resa. 

Personutveckling och utmaning handlade om upplevelser av en inre resa hos 

deltagarna i projektet. Göra gott handlade om deltagarnas vilja att hjälpa till och 

göra något viktigt med sin tid. Efter ändringarna gick det från 7 till 3 teman: 

Lagets resa, inre resan och göra gott. Sedan började processen med att gå igenom 

alla transkriberingar och placera in relevant data i tabellerna för dessa teman. När 

detta var klart så valdes den mest beskrivande data från varje tema ut för att bäst 

skildra temat. Analysen och framtagningen av teman hade för avsikt att behandla 

ett djup hos deltagarnas berättelser snarare än bredd vilket Lincoln och Guba 

(1985) liknar vid ett register som i sin tur kan användas för att se över om 

resultaten är överförningsbara i en annan miljö eller ej.  

2.5 Etiska överväganden 
Hayes (2000) betonar vikten i att skydda deltagarnas identitet och få deras 

tillåtelse att både spela in och använda det inspelade materialet. För att skydda 

deltagarnas identitet i studien så användes därför inte deras namn i studien. 
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Intervjuerna startade med allmänna frågor om deltagarna som till exempel 

fritidsintressen i syfte av att mjukt dra igång intervjun. Deltagarnas svar på de 

mjuka frågorna användes inte i studien för att skydda deras identitet då vissa 

intressen för med sig en risk för att röja en deltagares identitet. I 

rekryteringsbrevet beskrevs undersökningens syfte, avsikten att spela in och att 

materialet enbart skulle användas i forskningsändamål. Vid starten av intervjun 

informerades deltagarna om detta än en gång då det är viktigt att förtydliga för 

deltagarna att de ställer upp frivilligt (Silverman, 2011). 

Under intervjuerna undveks projektledningstermer och liknande, detta för att låta 

dem beskriva sina upplevelser utan inverkan från mitt håll. Detta i försök att 

undvika att missförstånd, styrning av deltagarnas berättelser samt riskera att 

deltagarna känner sig dumförklarade.  I samband med att välgörenhetsprojektet är 

så positivt laddat kan det möjligtvis leda till att deltagarna helst inte ville uttrycka 

något negativt om projektet. Samtidigt är projekten så långa vilket möjligen kan 

resultera i att de starkaste minnen mest är positiva. Trots detta upplevdes 

deltagarnas berättelser ge en nyanserad bild av projektet där både positiva och 

negativa saker kom fram. 
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3 Resultat 
Det här avsnittet tar upp studiens analyserade resultat som framtagits från de 

genomförda intervjuerna. Dataanalysen genererade tre teman som var 

gemensamt för deltagarnas upplevelser, dessa var: Lagets resa, inre resan och 

göra gott. 

3.1 Lagets resa 
Följande tema handlar om deltagarnas upplevelser av hur laget gjorde en 

gemensam resa under projekttiden. En gemensam resa, ett äventyr och ett socialt 

experiment där deltagarna gick ifrån att vara en grupp med olika människor till ett 

tajt sammanhållet och effektivt lag.  

 
Skapa sammanhållning 

Laget bestod av upp till 40 personer vilket innebar 40 personer som på ett eller 

annat sätt har haft en social relation med varandra i nästan ett år. Flera deltagare 

berättade om att det var speciellt i början då alla i laget var så olika och i så olika 

skeden i livet. En beskrev att: ”Alla var otränade, förutom några få, alla var på 

olika plan å delar i livet, men vi blev i alla fall sammansvetsade”. Trots att det 

fanns många olikheter emellan deltagarna så upplevdes detta mest som något 

roligt och intressant för gruppen. Flera deltagare beskrev också att utöver 

olikheterna så var det på något sätt samma typ av människor som söker sig till 

projektet: ”Olika människor varje år fast samma typ av människor, det märker 

man rätt snabbt, man brinner för att göra skillnad, starka värderingar, brinner 

för att hjälpa andra och man tycker det är viktigt”. Flera deltagare tyckte det var 

häftigt trots olikheter som vart man var i livet, alla var en kugge i laget ändå: ”Det 

är så roligt att det finns vanliga arbetare som mig, det finns miljonärer och de är 

inte konstigare än en annan, de är solidariska”. De berättade om en bra känsla 

direkt under första lagträffen då alla träffades första gången, en av deltagarna 

beskrev sina lagkamrater: ”Det var rätt personer, trevliga och man klickade”. 

Deltagarna beskrev att det inte var så vanligt att träffa nya vänner när de blivit 

äldre, detta innebar ett helt nytt socialt nätverk. Deltagarnas berättelser lyfte 

vikten av teambuilding och att mycket tid användes lades ner på olika former av 

teambuildning inom laget under projektets gång. Innan cyklarna hade kommit 

tränade de andra olika träningstyper tillsammans samt genomförde olika events 
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och liknande. Det gemensamma målet och de många olika delarna i projektet som 

laget gjorde tillsammans stärkte gruppen: ”Gör saker ihop för att man ska lära 

känna varandra” och eftersom de fanns ett gemensamt mål och projektet var 

frivilligt så utgjorde det en bra grund för att de flesta deltagarna som kommer med 

i laget är personer som: ”alla går med själen och hjärtat in i det också och tycker 

att det är kul”. Många av deltagarnas berättelser handlade om att laget 

tillsammans gjorde någon aktivitet i relation till det välgörande ändamålet: 

”Träna tillsammans, jobba emot något gemensamt som är fint”.  Flera deltagare 

nämnde att det var tufft fysiskt många gånger men att det samtidigt var roligt på 

grund av det sociala. När deltagarna beskrev glädjen från olika aktiviteter i 

projektet var upplevelsen ofta i relation till laget: 

”Får cykeln och börja cykla ute med alla man lärt känna, den känslan är 

bra, den gillade jag, det blev mer på riktigt! /…/ Vi ska faktiskt göra det 

här, det kommer bli av, vi ska cykla till Paris.” 

Eftersom projektet varade under lång tid så händer det mycket för en sån stor 

grupp och individerna som påverkar gruppdynamiken. Flera deltagare berättade 

om händelser kring lagmedlemmar som påverkade laget. Det handlade om 

alltifrån skador, förändrade arbetssituationer, skilsmässor, och cancer. Deltagarna 

upplevde att allt detta stärkte laget och gjorde att de kämpade ännu mer: ”Det 

hände saker med deltagarna som gjorde att man kom ännu närmre varandra”. 

När det blev såna motgångar så beskrev de att de blev ännu mer måna om 

varandra. 

” Det är också en drivkraft för man blir så tajta med varandra när man 

umgås så pass mycket under ett år, då blir det att man tycker om varandra 

mycket och hjälper gärna varandra.”   

En för alla, alla för en 

Deltagarna beskrev att alla i laget stöttade varandra, under träning, events, hjälp 

och stöttning vid nya arbetsuppgifter. Stöttningen kom inte från ett håll utan 

fungerade mer som en övergripande attityd i laget där alla stöttade varandra:” Det 

har alltid funnits folk som finns där och pushar andra, men det kan vara vem som 

helst i gruppen”.  
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Deltagarna beskrev en stark gemenskap, en enhetlighet, där de såg fram emot 

tillfällena där de fick träffa varandra och dessa var förknippade med glädje: ”Det 

blir mer som ett stort kompisgäng som gör något bra”. De berättade en slags 

tillhörighet till laget, saknaden av laget efteråt, stolthet över alla som varit med 

och de som deltar nu: ”Man saknar det fortfarande och blir jätteglad om man 

träffar någon ifrån teamet då alla fina minnen kommer upp”. Även när de såg 

andra lag och när deltagarna avslutat projektet såg de sig som en del av det, flera 

har efteråt kontakt med varandra och det nuvarande laget: ”Att se andra lag var 

lite samma känsla som om man träffar en svensk utomlands”. Denna känsla av 

gemenskap levde även kvar efteråt då deltagare från olika år träffas i olika 

sammanhang. De har en samlingsgrupp på Facebook, den här gemenskapen är för 

livet: ”Bibehålla en gång Rynkebyare alltid Rynkebyare”. 
 

Attityden för laget var att alla ska med, vilket de flesta påpekade. Flera deltagare 

ansåg att man bör vara en lagspelare, en solidarisk person för att passa in projektet 

då det skär sig med projektets syfte med en individualistisk attityd. Detta är inget 

elitlag utan en salig blandning människor som vill jobba för en gemensam sak: ” 

Det går inte fort alla ska med, det är ju en social grej, man cyklar och alla hjälps 

åt, det är en fin stämning när man cyklar.” 

 

Deltagarnas berättelser angående arbetssätt för laget påminde lite om en myrstack 

där alla drog sitt strå till stacken. Arbetsuppgifterna för laget delades upp bland 

deltagarna och roller gick i många fall till personer som hade kompetens inom det 

valda området: ”Sprida ut det på flera kunskapsområden så alla kan hjälpa 

varandra”. De pratade om att göra det tillsammans, alla hade inte samma 

förutsättningar för att dra in massor med pengar, men alla kunde göra något och är 

bra på något:  

” Alla gör det som den är bra på och hjälper till så gott den kan. /…/ Alla 

kan inte dra in en guldsponsor eller liknande, utan får hjälpa till på sätt de 

kan, du kan vara en duktig representant för projektet ändå, det är minst 

lika viktigt. ” 

De som haft ledande positioner berättade om svårigheter i vilka krav som gick att 

ställa på laget då det är ett ideellt projekt, projektet bygger på engagemang men 
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vad personer som upplever som högt respektive lågt kan variera mycket. ”Hitta en 

plats för alla, jag skulle säga att jag jobbar mest med det, genom att skapa en 

miljö där folk kan ha det så bra och roligt som möjligt”. Två deltagare nämnde att 

de året efter bytte arbetssätt och tilldelade uppgifter åt deltagarna: ”För att få 

personer mer delaktiga så delades uppgifterna ut istället, grupp A och B ni tar det 

här eventet, så det portionerades ut istället för att invänta frivilliga som anmälde 

sig”. De som varit med flera år nämnde flera liknande förändringar och 

förbättringar mellan projekten. De försökte lära sig mellan projekten och göra det 

bättre för varje år vilket har resulterat i bland annat att events kanske skrotas eller 

förändras, nya sätt att sprida ut ansvarsområden och nya erfarenheter kring vad 

som fungerar eller ej.  

Upplevelser vid avslut 

Deltagarna berättade att projektet bara blev bättre och bättre med tiden, det var 

nästan som bäst när det var slut och dags att skiljas åt. Efter avslutat projekt 

beskrev många en slags tomhet när det var slut och laget splittrades samt den 

massiva tid som plötsligt tillkom: ”Det blir lite snörpigt slut, splittrades, vad ska 

jag nu göra med all tid”. Några deltagare beskrev också en mättnad som kom 

emot slutet av projektet då det var mycket ansträngande. Trots mättnad och utan 

tanke på att delta året därpå kom suget tillbaka när projektet drog igång på nytt. 

Deltagarna beskrev projektet mer som ett fenomen snarare än ett projekt, där 

projekttiden blev en slags resa eller ett socialt experiment. ”Det är ett sånt 

äventyr, nästan ett helt års resa, allt som händer på vägen dit” beskrev en 

deltagare. Det är mycket som händer på så lång tid och det enorma engagemang 

som alla lagt ner: ”Det blir som en ny livsstil under de tio månaderna man är 

med”. 

3.2 Inre resan 
Följande tema handlar om deltagarnas berättelser om sin upplevda inre resa under 

projektets gång. Deltagarna beskrev hur de utvecklades på olika sätt, mådde bra 

och hade roligt i utmaningen. Ett utbyte skedde där engagemanget för 

välgörenheten samtidigt gav deltagarna positiva upplevelser tillbaka. 
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Utmaning, utveckling och personliga motiv 

Samtliga deltagare beskrev en inre resa i projektet som bland annat handlade om 

personutveckling, de beskrev glädje, de upplevde välmående, att både anta och 

klara av en utmaning samt att flera fick ett helt nytt perspektiv under projektet. 

Vissa hade ett mer initialt fokus från början, en del skiftade fokus direkt, flera 

hade olika driv samtidigt vilket i många fall var i relation till varandra och en del 

hade en helt annan inställning året därpå. De beskrev det som något nytt för dem, 

otroligt, en utmaning, ett inre mål: ”Det lät otroligt kul, en sån utmaning och 

särskilt när man kanske, har en ålderkris, ja vet inte, jag har ju aldrig gjort något 

sånt.” Den här utmaningen var ofta i relation till att det var roligt eller deltagarna 

ville göra gott. En annan deltagare hade sett en motivationsföreläsning med en 

äventyrare som cyklade med händerna istället för benen på grund av en skada: 

”Om han klarar av att göra det här med händerna så klarar jag det med benen”. 

Det var flera som till exempel aldrig tidigare hade cyklat innan och efter projektet 

lyckats cykla 300 mil samt till Paris på sju dagar. Under projektet upplevde 

deltagarna ett driv när de förbättrade sig och utvecklades: ”Man slog personliga 

rekord och sånt varje pass, det boostade självförtroendet hela tiden”.  

Många deltagare hade personliga motiv att gå med i samband med själva 

insamlingen: ”Först tänkte jag att det är en jättebra grej för Barncancerfonden 

och sen rent av egoistiska skäl, då får jag träna här ett år.” 

Eftersom projektet innehåll många olika moment var det många som upplevde 

året som lärorikt och många nämnde olika aspekter av personlighetsutveckling: 

”Det var kul man utvecklades mycket och lärde sig mycket om sig själv, att man 

klarar så mycket mer än vad man tror”. Detta berodde på att många inte hade 

cyklat på detta sätt, alla de olika träningsformerna de provade på och alla olika 

arbetsuppgifter som tillkom med insamlingen. 

Flera deltagare berättade om vikten att lägga ner mycket tid och energi på detta, 

för att det då skulle bli bättre resultat: 

”Insamlingen kommer som grädden på moset, du får vara med och göra 

en fin sak samtidigt som du satsar på dig själv, så att nej det är värt 

varenda timme, det ger mycket tillbaka”.  
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Förändrade eller nya insikter 

De upplevde också att de fick nya perspektiv under projektet, detta handlade i 

många fall att de upplevde allvaret och fick förståelse för vad projektet handlade 

om: ”Jag har aldrig varit nära någon som har varit drabbad av detta förut så då 

fick man ett perspektiv på att det är insamlingen som är viktig”. En annan fick 

insikt då en i laget fick hoppa av: ”När en jättehälsosam träningsnörd får cancer 

så fattar man att det kan hända vem som helst, även om de lever det perfekta 

hälsosamma livet”. Den initiala motivationen handlade för vissa om andra bitar i 

början tills denna ögonöppnare kom, detta skedde i flera fall i samband med att de 

fick träffa drabbade och höra deras erfarenheter samt hur pengarna hjälper: ”Du 

gör något gött för andra samtidigt som du gör något gött för dig själv, det blev 

lite knepigt, annorlunda och man fick ett helt annat perspektiv på det”.  

De som haft ledande positioner beskrev även det som glädjande och motiverande 

att se deltagarna i laget utvecklas, vare sig det var att cykla bättre, dra in fler 

sponsorer eller våga bjuda på sig själv under en dansträning: ”Roligast är när man 

ser hur människor utvecklas, det är som vilket ledarskap som helst”.  

3.3 Göra gott 
Följande tema handlar om de upplevelser deltagarna beskrev om att göra gott. Det 

fanns en vilja att göra något mer, något personligt, att använda sin tid till något 

viktigt och berättigande. Genom att ge deltagarna förståelse i vad 

välgörenhetsprojektet går ut på, skapades en starkare drivkraft för dem samtidigt 

som de fick lättare att vidare nå ut och berätta för andra under själva insamlingen. 

Använda tiden till något viktigt 

Samtliga deltagare beskrev en allmännytta utöver det vanliga med liknelsen att det 

vanligtvis brukar handla om att skänka en liten slant vid något tillfälle. Här 

betonade dem att personligen göra något och som lag tillsammans samla ihop 

miljoner till Barncancerfonden var något helt annat: ”Att kunna göra något själv, 

göra något mer, det drev mig framåt”. De upplevde det som viktigt att kunna 

använda sin tid och energi till något vettigt. Deltagarna nämnde arbetet med 

insamlingen som mycket positivt och givande: ”Att vara ute på stan och prata om 

projektet, sprida det och ragga sponsorer, det var en rolig grej när man vet att det 

är så givande”. En del såg spänningen i hur mycket de skulle lyckas samla in, 
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vissa upplevde välmående då pengar gick till goda ändamål och gjorde skillnad: 

”Glad över hur mycket pengar man lyckas samla in, känner att man kan vara med 

och göra någon skillnad i cancerforskningen”. Deltagarna berättade att det 

viktigaste är att göra någonting då det finns behov av välgörenhet åt många håll i 

världen, om så pengarna sen skänks till Barncancerfonden så är det bara roligt. 

De som varit med i projektet under flera år berättade om ett tydligare fokus för 

varje år, att de gjorde mer, var mer effektiva och större vilja att samla in mer 

pengar: ”Jag hade alla grejer då, jag visste vad jag skulle göra och målet var att 

dra in så mycket pengar det bara gick”.  

En av deltagarna hade förlorat ett barn i cancer och hade upplevt hur dessa 

insamlade pengar personligen hade hjälpt deras familj. Erfarenheter och 

berättelser som denna gjorde de andra påminda om allvaret och gav nya 

perspektiv till deltagarna i laget som inte haft någon anknytning till sjukdomen.  

Flera beskrev de drabbade som viktiga drivkrafter, hjältar och ledstjärnor genom 

projektet:  

”Familjen som hade barnet som gick bort, det var min drivkraft hela 

tiden. Så varma människor som gått igenom något så fruktansvärt och då 

kunna förmedla och ge så mycket till oss andra som var med”. 

Detta var tvärtom emot de drabbade som upplevde att de riktiga hjältarna var de 

som inte hade någon anknytning till sjukdomen och ändå la ner så mycket tid och 

engagemang vilket stärkte deras drivet: ”Oj, om de ser det så ska nu jäklar ska jag 

minsann bidra”. Detta utbyte av erfarenheter skapade alltså inte bara förståelse 

utan stärkte även motivationen hos deltagarna, med eller utan anknytning. 

Ge och ta 

Deltagarna beskrev ett givande och tagande i relation till att göra gott, där 

samtliga deltagare upplevde att projektet var tidsmässigt krävande, att de missade 

sociala bitar och var tvungna att offra andra saker istället.  

”Jobbigt när man missa sociala delar, det är tiden, det tar sjukt mycket tid 

och det påverkade motivationen /…/ Man fick offra tid med vänner och 

familj för man alltid hade träning, men det ger ändå så himla mycket 

tillbaka.” 
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Detta blev extra tydligt då deltagarna ibland upplevde att vissa event i projektet 

inte var så pengabringande, vilket kändes jobbigt då de tog så långt tid. De fick då 

påminna sig om att det inte hela tiden handlade om att generera pengar utan att 

marknadsföra projektet, synas och föra vidare budskapet.  

”Periodvis tungt med insamlingen då det inte alltid genererar så mycket 

pengar, det kan ibland vara mer för att visa upp oss och då kan det kännas 

som om man slösar bort tiden /…/ Fast det gör man egentligen inte för vi 

har ändå väckt lite uppmärksamhet, folk har förstått vad vi gör och sånt 

där, just att det tar tiden kunde ibland kännas tungt.”   

Det var just tiden som var en betydande faktor gällande för att ställa upp fler år, 

många deltagare påpekade att de hade lust att vara med igen men att det för 

tillfället tar för mycket tid och de då måste offra något annat. Nästan alla deltagare 

nämnde också den ekonomiska biten i projektet, att det var dyrt att vara med. 

Deltagarna hade inga längre utlägg angående den ekonomiska delen utan det kom 

upp i förbifarten, flera nämnde dock att den uppoffringen var berättigad: ”Dyrt 

som fan men värt varenda krona jag la ner på det.” vilket även en annan 

deltagare snarlikt beskrev: ”Vi slutade räkna efter ett tag men det var värt 

varenda krona tycker jag.” Samma deltagare upplevde också att kostnaden 

kändes som något positivt, att det som kostar det betalar vi och att alla pengar går 

till Barncancerfonden. En av de ledningsansvariga nämner: ”Jag vill att alla ska 

känna när de cyklar in i Paris att de bidragit till Barncancerfonden och varit en 

del i det här”. 
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4 Diskussion 
Det här avsnittet tar upp studiens analyserade resultat i förhållande till tidigare 

forskning i bakgrund och problemområdet. Detta reflekteras och diskuteras i 

relation till frågeställningen: Vad motiverar deltagarna att gå med och fullfölja 

ideella välgörenhetsprojekt? 

Analysen kom fram till tre temana: Lagets resa, inre resan och göra gott. Dessa 

uttryckte vad som motiverade deltagarna att gå med och fullfölja ideella 

välgörenhetsprojekt. De initiala motiven till att gå med kan förklaras som en mix 

av altruism, prosocial motivation och den personliga utmaningen i sig. Det är 

främst inom den inre resan och göra gott som motiverar till att gå med. Den 

överväldigande personliga utmaningen står i relation till att engagera sig för det 

välgörande syftet och fångar upp personer som söker sig till vardera eller både 

och. Spännande då motiven handlar om sina motsatser i linje vad Kay, Polynsky 

och Inglis (2017) diskuterade om komplexiteten i att motiven kan vara egoistiska 

samtidigt som de är osjälviska. Det är svårt att tänka sig samma genomslag utan 

den personliga utmaningen både i rekryteringssammanhang och i genomförandet. 

På samma sätt som Inoue, et al (2018) fann att välgörenhetsrelaterade 

sportevenemang skapade positiva effekter på sin omgivning så signalerar 

projektets association till cykling och avslutning till Paris ut tydliga riktlinjer vad 

de gör och varför de gör det, vilket gör människor mer benägna att gå med eller 

skänka/hjälpa till. I linje med vad Choi och Moon (2016) beskrev angående hur 

det prosociala beteendet stärks om upplevelsen av engagemanget gör skillnad, 

detta borde gälla för både deltagare inom projektet och de som följer projektet 

utifrån. På samma sätt som det stärker deltagarna att se hur mycket pengar som 

har insamlats och vad de kommer att gå till, så följer omgivningen projektet och 

ser hur deltagarnas kämpar vilket gör dem mer benägna att skänka pengar. Av de 

initiala motiven uppfyllde enbart ett av de tre psykologiska grundbehoven (Gagné 

& Deci, 2005) i form av självbestämmande då valet av att gå med i projektet var 

helt ideellt. Upplevelse av samhörighet och kompetens saknades då dessa snarare 

uppstår efter att projektet dragit igång. Uppfylla eller ej så fungerar de fortfarande 

som viktiga motiv i framtida syften då projektet pekar möjligheten till 

samhörighet genom allt som skall göras tillsammans i lag. Möjligheten till känsla 

av kompetensen består främst i början av cyklingen, alltså utmaningen som 
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innebär cyklingen. Att fullfölja projektet däremot var komplicerat på ett annat 

sätt, inte för att det var stor risk för avhopp utan på grund av att det var flera källor 

som motiverade igenom projektet. Motivationen kunde förändras under projektets 

gång i enlighet med Hayton (2016) men också bevaras ifall personen brinner för 

syftet i linje med Bang och Ross (2009), vilket engagemanget för 

Barncancerfonden gjorde. 

De tre psykologiska grundbehoven; upplevelse av samhörighet, kompetens och 

självbestämmande (Gagné & Deci, 2005) kunde urskiljas i temana. 

Lagets resa uppfyller behovet av samhörighet då regelbundna träffar med laget 

under projektets gång stärker gemenskapen och skapar en kollektiv identitet där 

man både är mån om och hjälper varandra. Skapandet av en kollektiv identitet är 

en viktig del för att behålla ideella deltagare (Kristensen et al, 2015) vilket vidare 

kunde förklara motiven att fullfölja då den kollektiva identiteten var stark och 

bevarades även efter avslutat projekt. Deltagare fortsätter umgås med gamla samt 

nya deltagare, de beskriver en stolthet över att ha gjort det och är stolta över dem 

som nu är aktiva. Att det är svårt att släppa projektet visar hur viktigt det 

gemensamma äventyret var och förblir för deltagarna. De regelbundna träffarna 

behandlar två områden och två gemensamma mål. Först och främst träningen som 

laget utför stärker på sitt sätt samhörigheten då det är roligt att träna tillsammans 

och underlättar den fysiska bördan att göra det ihop. Det gemensamma målet med 

träningen i form av att i slutet av projektet kunna ta sig till Paris motiverar till att 

fortsätta träna. Sedan har vi den gemensamma strävan att samla in så mycket 

pengar som möjligt till Barncancerfonden. Lagen kämpar under året på olika sätt 

för att samla in pengar och får följa hur den insamlade summan växer fram till 

projektavslut. I grund och botten är attityden ”alla ska med och vi gör det 

tillsammans” viktigt då den genomsyrar hela projektet innan, under och efteråt.  

Inre resan behandlade för mestadels upplevelsen av kompetens då projektet 

möjliggör flera typer av personliga framsteg och utveckling, som att anta och 

klara av utmaningen, regelbundet utveckla sina fysiska färdigheter samt en lång 

hälsoutveckling. I linje med Amabile och Kramers progressprincip (2011) 

stimulerar upplevelsen av framsteg inom meningsfulla uppgifter vare sig det 

handlar om små eller stora saker och gör engagemanget både starkare och 

roligare. Att detta skedde regelbunden var viktigt för att hålla motivationen upp, 
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då det är viktigt att framstegen upplevs som återkommande (Moore, Warta & 

Erichsen, 2014). Möjlighet till framsteg är viktigt och kan handla om vad som 

helst, som till exempel att gå från att aldrig ha cyklat till att vara en duktig cyklist 

eller att man vågar släppa bjuda på sig själv i dans efter att ha utvecklat 

vänskapsband med andra personer. Det handlar också om att vara öppen och våga 

ta in nya perspektiv då många inte är vana de hemskheter som medföljer otäcka 

sjukdomar, att helt enkelt ge sig in i kampen mot Barncancern. Upplevelsen av 

självbestämmande är även viktig inom den inre resan, dels aspekten att det är 

frivilligt men huvudsakligen för att en viktig del i projektet är gå in hundra 

procent i det då. Desto mer engagemang som individen lägger på projektet får 

denne ännu mer tillbaka, på samma sätt som win-win situation som finns inom 

prosocialt beteende (Ariely, Bracha & Meier, 2009) och i linje med Gallarza, 

Arteaga, och Gil-Saura (2013) argument om givande och tagande så styr 

deltagarna själva vilket engagemang de lägger in i projektet och på så sätt också 

vad de får ut av det. Exempelvis om engagemanget enbart ligger i att personligen 

klara av resan till Paris så är det precis individen troligtvis får ut. Jämför detta 

med att engagemanget ligger i att tillsammans med 30 personer klara av resan till 

Paris och du har vid destinationen 30 vänner för livet. 

Temat göra gott uppfyller de psykologiska grundbehoven dels via upplevelsen av 

kompetens då det finns en önskan att göra något viktigt av sin tid och sitt 

engagemang. Detta blir en konkret upplevelse då det är ett tydligt ändamål i form 

av att pengarna går till Barncancerfonden. Att personligen engagera sig i 

insamlingen, se pengarna växa och sedan få se vad alla pengar och det hårda 

arbetet gått till. I likhet till lagets resa så ger synliga effekter på lyckat 

engagemang stärkt prosocialt beteende (Choi & Moon, 2016). Göra gott stärker 

också upplevelsen av samhörighet då viljan att göra något viktigt försätter 

individen i nya situationer. Då det viktiga syftet medför erfarenhetsutbyten som i 

sin tur stärker engagemanget hos drabbade och icke-drabbade. Göra gott 

innefattar också det självbestämmande behovet i form av det givande och tagande 

som kretsar kring projektet. Viljan att hjälpa till finns där trots många hindrande 

faktorer så som ekonomiskt krävande, tidskrävande och avsaknad av ekonomisk 

belöning. På många sätt får ett helt år planeras och prioriteras efter projektet, 

fritidsintressen får vänta och familjer får möjligtvis det lite jobbigare hemma. 
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Göra gott uppvisar ett tydligt välgörande mål då det medför en viss respekt samt 

stolthet kring det ideella engagemanget, vilket är viktiga aspekter för att fortsätta 

inom en organisation (Boezeman & Ellemers, 2007). 

 

I enlighet med Gagné och Deci (2005) fanns det ett samspel mellan 

självbestämmande- och kontrollerad motivation under projektets gång. Detta har 

att göra med att individen själv väljer till vilken grad det ideella engagemanget 

skall vara. Vilket resulterade att den dominerande motivationen var 

självbestämmande men ibland upplevdes kontrollerad motivation trots att det 

handlar om ideellt engagemang så fanns det ändå en känsla av måsten och krav. 

Detta är intressant i ett ledarperspektiv, hur ställer man krav på sina ideella 

deltagare och till vilken grad kan man ställa krav i ideella sammanhang. 

4.1 Slutsats 
För att sammanfatta svaret på studiens frågeställning: Vad motiverar deltagare till 

att gå med i och fullfölja ideella välgörenhetsprojekt? Så handlar motivet till att 

gå med från början om själva utmaningen samt det välgörande syftet. Välgörenhet 

i relation till en idrottslig utmaning skapar både möjligheten att göra något gott för 

andra, men även möjligheten att göra något för sig självt. Själviska och osjälviska 

motiv möts alltså här. Välgörenhetsprojektets fysiska utmaning bidrar till 

effektivare rekrytering samt gör insamlingen tydligare att följa. Det initiala drivet 

är sedan föränderligt och påverkas av olika faktorer inom projektet. Lagets resa är 

viktig för att fullfölja projektet då den samhörighet som uppstår underlättar arbetet 

och skapar gemensamma mål. Inre resan är viktig för fullföljandet då den 

innefattar utmaning, glädje, regelbundna framsteg och upplevt kompetens i flera 

olika former. Göra gott är viktigt för fullföljandet då det finns ett tydligt ändamål 

och vad engagemanget leder till går att följa. Den frivilliga viljan att hjälpa för det 

goda ändamålet är starkare än de hinder som det ideella engagemanget för med 

sig. 

4.2 Framtida forskning 
Studien undersöker varför personer går med i och fullföljer ideella 

välgörenhetsprojekt och bidrar med fördjupande insikter om ideellt engagemang 

inom välgörenhetsprojekt. Då undersökningen anknyter till studieobjektet Team 
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Rynkeby som fenomen föreslås vidare undersökning täcka mer av fenomenenet då 

tidsbristen inte gjorde det möjligt. Förslag på framtida forskning inom fenomenet 

innefattar bland annat att byta perspektiv då denna undersökning haft ett 

deltagarperspektiv. Genom att istället använda sig av ett organiseringsperspektiv 

och följa projektet från Team Rynkebyfonden till det realiseringsarbetet lagen 

utför. Är det till exempel skillnader mellan organiseringen hos de svenska lagen, 

och i sin tur skillnader mellan de svenska och resterande nordiska. Det är en stor 

apparat vilket gör det intressant att vidare undersöka andra vinklar då på många 

sätt klassas som mycket lyckade projekt. Att jämföra liknande välgörenhetsprojekt 

som också är kopplade till en utmaning eller fysisk aktivitet för att se om det är 

samma motivationsfaktorer som är viktiga för att fortsätta.  
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Bilaga 1 - Intervjuguide 

 
Bakgrund 

• Hur gammal är du? 

• Kan du kort berätta om dig själv, vad arbetar du med? Fritidsintressen etc. 

• Har du varit med i projektet något tidigare år? 

• Har du haft någon speciell roll? -Om ja berätta om den. 

Drivkraft / Motiv / Upplevelser 

• Vad fick dig att gå med i projektet? 

• Vad motiverade dig genom projektet? Beskriv varför och hur.  

• Om du tänker dig en skala från 1–10 där 1 betyder att du inte alls är 

motiverad och 10 är så motiverad du bara kan vara. Kan du tänka ut en 

period under projektet där du var väldigt motiverad, alltså nära en 10: a? 

Berätta om den här perioden, från början till slut. 

• Om vi vänder på frågan och tänker oss samma skala som tidigare, kan du 

tänka ut en period under projektet där du inte alls var motiverad? Berätta 

om den perioden 

• Det är ett väldigt långt projekt vad fick dig att försätta?  

• Hur fungerade organiseringen inom projektet? 

• Sist men inte minst hur skulle du sälja in projektet till framtida deltagare? 

Vad kan de förvänta sig? 
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