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”Motivation 
är skillnaden mellan att göra det minsta möjliga man kan komma undan med 

och att göra allt man förmår.” 
 

Saul W Gellerman, 1995 
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ABSTRACT 
 
Already in 1992 the Swedish non-profit organizations had a turnover of approximately 60 
billion SEK corresponding to 4% of Sweden’s GNP. A non-profit organization can briefly be 
described as formal(partially institutionalised), private(separated from state), non-profit-
making, self-governed and voluntary. For the activity of a non-profit organisation the 
volunteers, people who voluntarily work without pay, are of specific importance. If the non-
profit organizations would have to pay the market price for the work carried out by the 
volunteers they would either have to cut down their activities by half or double their income, 
besides that the volunteers have started to hold positions with a great deal of responsibility.   
 
The purpose of this paper is to study how the management in non-profit organizations can 
motivate people to participate as volunteers within these organizations. Motivation deals with 
the factors that give our actions a certain direction, the name for these factors is motivational 
factors. Research question one deals with the motivational factors that are most important for 
people to become volunteers. The fact that gender and age influence the importance of the 
different motivational factors was found in my initial orientation on the subject of this paper, 
so research question number two studies how gender and age influence the motivational 
factors that are of importance. 
 
In order to find out the answers to the research questions I performed a case study in the non-
profit organization Biathlon Events AB, organizer of, inter alia, the World Championships in 
Biathlon in 2008. The case study was performed with the aid of interviews, questionnaires 
and participating observation.  
 
What motivates people to become volunteers seems foremost to be that they can be a part of 
an exciting event. To help, have fun and meet new people are also of great importance. 
Apparently it seems that what we traditionally don’t even recognize as rewards are the most 
efficient ones. The extrinsic rewards should not be removed though since their absence would 
cause great dissatisfaction.  
 
The task design is very important and the task itself should contain responsibility and be 
interesting, instructive and well-matched. Further the organization should show gratitude for 
the work done by the volunteers, praise is less important.   
 
With increased age the importance of intrinsic motivational factors also increases, for 
example to be of help. Among the young it is very attractive to learn new thing and meet new 
people.  
 
In the end women and men are quite alike, what differs is, however, that women generally 
value motivational factors higher than men. Also women appreciate, more than men, variation 
and learning new things, while men, more than women appreciate doing something they are 
good at and making a contribution to their district. 
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SAMMANFATTNING 
 
Redan 1992 omsatte de ideella organisationerna i Sverige cirka 60 miljarder kronor 
motsvarande 4% av Sveriges BNP. En ideell organisation kan kortfattat beskrivas som 
formell(institutionaliserad till viss del), privat(separerad från stat), utan vinstintresse, 
självstyrd och frivillig. För en ideell organisations verksamhet är volontärer, personer som 
frivilligt jobbar utan lön, av största möjliga vikt. Om de ideella organisationerna skulle 
behöva betala marknadspris för arbetet utfört av volontärerna skulle de antingen behöva skära 
ner på sina aktiviteter till hälften eller fördubbla sin inkomst, dessutom har volontärerna börjat 
inneha fler och fler ansvarstunga uppdrag. 
 
Syftet med denna uppsats är att studera hur ledningen i ideella organisationer kan motivera 
människor till att ställa upp som volontärer inom dessa. Motivation handlar om faktorer som 
ger vårt handlande en viss riktning, benämningen på dessa faktorer är motivationsfaktorer. 
Forskningsfråga ett behandlar vilka motivationsfaktorer som är av vikt för att människor ska 
ställa upp som volontärer. Att kön och ålder ska ha en inverkan på vilka motivationsfaktorer 
som är viktiga framkom i min initiala orientering inom ramen för denna uppsats, 
forskningsfråga nummer två handlar därför om hur kön och ålder inverkar på vilka 
motivationsfaktorer som är viktiga.  
 
För att ta reda på svaret till forskningsfrågorna har jag utfört en fallstudie inom den ideella 
organisationen Biathlon Events AB, arrangör av bland annat VM i skidskytte 2008. Med hjälp 
av intervjuer, enkäter och deltagande observation har jag tagit mig an fallstudien. 
 
Det som motiverar människor till att ställa upp som volontärer verkar främst vara att ta del av 
ett häftigt arrangemang. Att få hjälpa till, få ha roligt samt att få träffa nya människor är även 
det väldigt viktigt. Det verkar tydligen vara de faktorer som vi traditionellt inte ens ser som 
några riktiga belöningar som belönar bäst. De yttre belöningarna ska man dock ej ta bort ty 
dess frånvaro skulle orsaka ett stort missnöje. 
 
Utformningen av arbetsuppgifterna är väldigt viktig och de bör innehålla ansvar samt vara 
intressanta, lärorika och välmatchade. Vidare bör organisationen visa tacksamhet över 
volontärernas arbete, beröm är inte alls lika behövligt. 
 
Med ökad ålder ökar vikten av inre motivationsfaktorerna, som till exempel att få vara behövd 
och hjälpa till. Bland de yngre är det attraktivt att få lära sig nya saker och träffa nya 
människor.  
 
Kvinnor och män är i slutändan ganska lika, det som skiljer är dock att kvinnor värderar 
motivationsfaktorer generellt högre än män. Dessutom går värderingarna ändå till viss del isär 
och kvinnor uppskattar mer än män omväxling samt att få lära sig nya saker, medan männen i 
större utsträckning än kvinnorna uppskattar att få göra något de är bra på samt att jobba för 
sin bygd. 
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1  I N L E D N I N G  
 

1.1 Ämnesval 
Ända sedan jag var liten har jag varit engagerad i allt från klassråd och kommunala 
ungdomsgrupper till idrottsföreningar, studentkårsstyrelse och större vinteridrottsevenemang. 
Genom dessa engagemang har jag fått insyn i hur viktiga volontärer är för ideella 
organisationer och, för att dra det hela till sin spets, för samhället.  
 
De erfarenheter jag har indikerar dessvärre att intresset minskar för att engagera sig utan att 
förvänta sig rent monetära belöningar, vilket är en utveckling som oroar mig. Min tro är dock 
att denna utveckling är något som de olika organisationerna som är beroende av volontärer 
kan påverka.  Förhoppningen jag har är således att denna uppsats kan dra ett litet strå till 
stacken. 
 

1.2 Disposition 
Nedan följer en kort genomgång av denna uppsats olika kapitel samt en kortfattad beskrivning 
av deras respektive innehåll. 
 
1 INLEDNING 
   Uppsatsens disposition samt kort om varför jag valt det 
   uppsatsämne jag har.   
 
2 BAKGRUND 
   Samlad teori om ideella organisationer och volontärer som jag 
   inhämtat. 
 
3 PROBLEMDISKUSSION OCH SYFTE 
   Problematiken som står som bakgrund till uppsatsens ämne 
   förklaras, dessutom presenteras syftet och forskningsfrågorna. 
 
4 METOD 
   Sammanfattning av mitt synsätt och mina tillvägagångssätt 
   gällande utförandet av arbetet med uppsatsen. 
 
5 TEORI  
   Resultatet av materialet som jag inhämtat från min 
   litteraturstudie presenteras. 
 
6 EMPIRI 
   Resultatet av materialet som jag inhämtat från min 
    datainsamling i fallstudieorganisationen presenteras. 
 
7 ANALYS 
   Analys av resultaten som framkommit i kapitel 5 och kapitel 6. 
 
8 SLUTSATS OCH AVSLUTANDE DISKUSSION 
   Svar på forskningsfrågorna, resonemang kring hur 
   uppsatsarbetet fortlöpt samt förslag till vidare forskning inom 
   ämnet. 
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2  B A K G R U N D  
 

2.1 Ideella organisationer 
De ideella organisationerna är sammanslutningar som har till uppgift att främja 
medlemmarnas gemensamma ideella strävanden och arbetar inte primärt för deras 
ekonomiska intressen. Många ideella organisationer bedriver dock ekonomisk verksamhet. 
Vanliga verksamhetsområden är kultur, politik, miljövård och religion, och till dessa kan även 
idrotts-, nykterhets- och välgörenhetsorganisationer räknas. Ideella organisationer kan vara 
föreningar (ideella likväl som ekonomiska), stiftelser, kooperativ, folkrörelseorganisationer, 
aktiebolag med mera (Wijkström, 1999). I Sverige, och de andra skandinaviska länderna, 
räknas även folkrörelseorganisationerna som ideell organisation (Lundström & Wijkström, 
1997). De två vanligaste formerna för ideella organisationer är dock föreningar och stiftelser 
(Lundström & Wijkström, 1997). Resultatet av dessa ideella organisationers verksamhet är 
nästan uteslutande tjänster (ibid.) 
 
En ideell organisation är dock inte ett annat ord tjänsteföretag, det finns många dimensioner 
som skiljer ideella organisationer och företag i näringslivet åt. Följande fem punkter från 
Lundström & Wijkström, 1997, som definierar den ideella organisationen, utkristalliserar 
detta: 

1. Formell, institutionaliserad till viss del 
2. Privat, separerad från stat 
3. Inga vinster går till vare sig ägare eller ledare 
4. Självstyrd 
5. Frivillig 

 
I en ideell organisation utgör medlemmarna den organisatoriska basen för organisationen, 
utan dessa finns ingen organisation (Jonsson, 1995). I skandinaviska ideella organisationer 
återfinns nästan utan undantag organisationens volontärer bland dess medlemmar (Lundström 
& Wijkström, 1997). 
 
De svenska ideella organisationernas rötter spåras till 1300-talet med de stiftelser som då såg 
dagens ljus(Lindberg, 1999). De ideella organisationerna i Sverige är tydligt fokuserade på 
organisering av människors fritid och samt uttrycka olika ideal och intressen. 
Fackföreningarna och idrottens organisationer har störst omsättning i den ideella sektorn, 
17,8% respektive 14,1%, medan verksamheter inom välfärdsstatens kärnområden (hälsovård, 
omsorg och utbildning) endast svarar för en fjärdedel av omsättningen. I andra 
industrialiserade länder som Tyskland, U.S.A. och Japan svarar denna del för 70-85% av den 
ideella sektorns omsättning. (Wijkström, 1999) 
 
Vad gäller de Svenska ideella organisationernas resursbaser så kommer mindre än 30% av de 
direkta intäkterna från staten, cirka 60% är egengenererade och kommer från till exempel 
medlemsavgifter och lotteri - eller matchintäkter, och cirka 11 % är gåvor från företag och 
privatpersoner. (Wijkström, 1999) Inflytandet från näringslivet på de ideella organisationerna 
tycks ha utvecklats under senare år och det direkta utbytet av tjänster och resurser mellan 
företag och ideella organisationer ser ut att öka. Dessutom har inflytandet delvis ändrat 
karaktär eftersom företagssponsringen numera även börjat vända sig mot kulturorganisationer, 
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organisationer inom internationella bistånd och sociala verksamheter istället för främst bara 
till idrottsverksamhet (Wijkström, 1999). Den växande förekomsten av ekonomisk 
sponsorverksamhet, från i första hand näringslivet, är inte bara av godo ty det komplicerar 
ledningsfunktionerna ytterligare (Lindberg, 1999).  
 
En annan ny trend hos de ideella organisationerna är att de börjat försöka imitera 
framgångsrika företag inom näringslivet. Det kan handla om att organisationerna genomför 
omfattande marknadsföringskampanjer, att personer med näringslivsbakgrund rekryteras och 
att den högsta tjänstemannen inom organisationen kallas för VD. Dessutom försöker ideella 
organisationer effektivisera genom att låna modeller och metoder från näringslivet. De inför 
exempelvis kvalitetssäkringssystem eller nyckeltal och skickar sina ledare på kurser inom 
ekonomi och ledarskap tillsammans med personer ur privata företag. Det kanske tydligaste 
exemplet på denna trend återfinns inom idrotten där de börjat bolagisera vissa av sina 
verksamheter. (Wijkström, 1999)  
 
Angående ledarskap tas ofta näringslivets modeller som det ideala i våra kulturer vilket lett 
till att de ideella organisationerna rutinmässigt försöker applicera dessa modeller, vilket ej är 
lyckat (Dym & Hutson, 2005). Ledaren i en ideell organisation har att göra med en mer 
varierad skala av aktörer och beståndsdelar än den genomsnittliga motsvarigheten i 
företagsvärlden. Den ideella organisationen har till exempel att göra med sponsorer på ett helt 
annat sätt än i affärsvärlden. Ledningen i en ideell organisation skiljer också ut sig från den i 
affärsvälden genom att den är mer aktiv och den är mer än i affärsvärlden en enorm resurs, 
om det sköts korrekt, och ett större problem om den missköts. (Drucker, 1990) Vad som dock 
överensstämmer gällande ledarskap i både näringslivet och de ideella organisationerna är att 
de är båda lika beroende av att ledaren passar just deras organisation eller företag (Dym & 
Hutson, 2005). 
 
Dessutom skiljer den ideella organisationen ut sig vad gäller dess behov av att vara 
informationsbaserat, all information måste flyta i strid ström nerifrån och upp samt omvänt. 
Detta kommer av att den ideella organisationen måste vara en lärande organisation. När det 
gäller att leda volontärerna i organisationen så måste fokus ligga på deras prestation men även 
på medkänsla eftersom människor arbetar i ideella organisationer eftersom de tror på dess 
syfte. (Drucker, 1990) Ideella organisationer litar på att deras syfte lockar till sig volontärer 
samt guidar organisationen i beslutsfattande. Att använda syftet explicit är ett 
managementverktyg med ökande popularitet för att motivera människor till insats i ideella 
organisationer. (Brown & Yoshioka, 2003)  
 
Den ideella organisationens syfte är vidare en av de faktorer som skiljer ideella organisationer 
från näringslivet eftersom syftet med en ideell organisation inte alltid är glasklart, vilket gör 
att förutsättningarna för att kunna mäta i vilken mån steg som tagits närmat sig målet är inte 
lika enkelt som det kan vara i näringslivet. Det är på många sätt svårare att leda en ideell 
organisation jämfört med organisationer i näringsliv och offentlig verksamhet, eftersom 
resurserna i allmänhet är för små och de som ska leda dessa organisationer i allmänhet inte är 
specialister utan helt vanliga människor. Vidare har dessa organisationer till skillnad från 
näringslivet krav på demokratiska styrmetoder. (Lindberg, 1999) 
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Lindberg, 1999, som har drygt 40 års erfarenhet som anställd i ideella organisationer hävdar 
att: 

• Ideella organisationer är annorlunda och därmed mer svårstyrda än kommersiella 
företag ty de förväntas vara såväl effektiva i sitt arbete som trogna sina ideal. Den 
balansgången är inte enkel, i synnerhet som förutsättningarna för att kunna mäta 
framgångar inte alls är självklara inom de ideella organisationerna 

• Ideella organisationer har oftast såväl anställda som volontärer, vilket skapar 
spänningar som i många fall leder till problem 

• Av olika anledningar saknar många personer inom de ideella organisationerna viktiga 
förutsättningar för ett bra resultat i en allt tuffare konkurrenssituation och ett allt 
hårdare samhällsklimat. 

 

2.2 Volontärer  
I en rapport av Rydell & Stolt Halvarsson, 2004, från ett erfarenhetsutbyte mellan Alpina VM 
2007, Gothia Cup, Göteborg Horse Show, Got Event och Friidrotts EM 2006 kan de 
konstatera att det i praktiken inte finns någon unison definition av volontärer och 
funktionärer, utan att definitionerna är unika för var och en av dessa ideella organisationer. 
Dessutom är volontärerna i sig är faktiskt unika; enligt en studie av Elshaug & Metzer, 2001, 
där de jämförde personer som utförde samma slags uppgifter men en del gjorde det i sitt yrke 
och en annan del gjorde det som volontär, så visade det sig att volontärerna var mer extroverta 
och trevliga. 
 
Det organiserade ideella arbetet som utförs i Sverige är mer omfattande än i många andra 
Europeiska länder enligt Wijkström, 1999, och vad som mer skiljer ut de svenska 
volontärerna från andra är att de i mycket större omfattning än i andra länder faktiskt är 
medlem i sin ideella organisation och volontären betraktas i Sverige som en aktiv medlem 
istället för en oavlönad anställd som i vissa andra länder. (Wijkström, 1999) Att bli medlem i 
en ideell organisation är i Sverige ganska enkelt, i regel krävs bara en underskrift och erlagd 
medlemsavgift, undantaget denna regel är till exempel ordenssällskap där personen ofta måste 
bli rekommenderad av någon (Lindberg, 1999). Trots den relativt okomplicerade processen 
för att gå med i en ideell organisation upplever många ideella organisationer idag en vikande 
medlemsutveckling speciellt bland arbetslösa och invandrare(Wijkström, 1999). Lågutbildade 
boendes i städer tillhör de minst engagerade i det frivilliga arbetet medan de högutbildade är 
de mest aktiva (Wijkström, 1999) När det gäller typ av aktiviteter som människor prioriterar 
tycks det vara betydligt mer intresse för handlingsinriktade verksamheter än för att delta i 
traditionella möten och sammanträden (Wijkström, 1999). Paradoxalt nog verkar människor 
idag, samtidigt som vi söker olika kollektiva identiteter, också eftersträva mindre bundenhet 
och mer flexibilitet när det gäller våra engagemang (Wijkström, 1999). Medan flera av de 
stora ideella organisationerna visar tecken på minskad förmåga att attrahera människor så 
ökar det totala engagemanget i olika former av nya rörelser eller mer eller mindre tillfälliga 
strukturer (ibid.). 
 
Utifrån ett ledningsperspektiv i de ideella organisationerna så ses volontärer som en 
betydelsefull resurs som kan aktiveras och mobiliseras. Den avgörande svårigheten som lyfts 
fram är att dessa personer ej kan beordras att delta i några aktiviteter utan måste övertygas och 
engageras. (Jonsson, 1995)  
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3 PROBLEMDISKUSSION OCH SYFTE 
 

3.1 Problemdiskussion 
De organisationer som ligger i den del av samhället som befinner sig mellan marknad och stat 
har med början under 1990-talet i Sverige allt tydligare kommit att uppmärksammas som en 
egen samhällssektor: den ideella sektorn (Wijkström, 1999). Den ideella sektorn består av de 
ideella organisationerna. 1992 omsatte de ideella organisationerna i Sverige cirka 60 miljarder 
kronor motsvarande 4% av Sveriges BNP. Motsvarande siffra var 3,3% i Frankrike, 3,6% i 
Tyskland, 4,8% i Storbritannien och 6,4% i U.S.A. 
 
I en statlig utredning från 1993 fann man att cirka 3 miljoner människor (i åldrarna 16-74) i 
Sverige arbetade frivilligt i olika ideella organisationer (Wijkström, 1999). Att människor går 
med i ideella organisationer är inget de bara råkar göra, utan de gör medvetna beslut angående 
vilka organisationer de går med i (Lawler, 1973). Det enda medlemskap som en Svensk 
medborgare numera föds till är att bli medlem av primärkommun och ett landsting. Angående 
de medvetna valen så kan de komma av att man vill vara del av ett visst socialt sammanhang, 
till exempel Rotary och Lions, eller så kan det vara för att medlemskapet ger vissa 
ekonomiska fördelar, till exempel hyresgäströrelsen och de kooperativa 
konsumentföreningarna, eller så kan det vara så att man vill göra politisk karriär och då är ett 
politiskt parti ännu ett exempel på ideell organisation att välja. (Lindberg, 1999) De flesta 
yngre människor, kanske gäller detta även personer upp i medelåldern, har sannolikt svårt att 
föreställa sig att det faktiskt funnits en tid då många såg själva organisationsarbetet, mötet, 
ceremonielet som ett motiv till att engagera sig. Organisationen var förut för många ett ställe 
där man kunde förverkliga sig själv (Lindberg, 1999).  
 
Trots de skilda skälen till varför människor väljer att ställa upp i ideella organisationer, så har 
de flesta av de ideella organisationerna gemensamt att deras organisationer består av 
funktionärer och funktionärerna består ovillkorligen till allra största del av volontärer (Rydell 
& Stolt Halvarsson, 2004 & Penn, 1990). En funktionär är en person som i ett visst 
sammanhang fyller en bestämd funktion av mer praktiskt slag och en volontär är en person 
som för utbildning eller ideella ändamål arbetar mot låg eller ingen lön 
(Nationalencyklopedin, 2006-10-05). Enligt en undersökning 1992 skulle det ackumulerade 
årsvärdet av arbetstimmar utförda av volontärer uppgå till nästan 70 miljarder kronor, vilket 
är ungefär lika mycket som den årliga omsättningen för den ideella sektorn. Med andra ord 
skulle man kunna säga att om de ideella organisationerna skulle behöva betala marknadspris 
för arbetet utfört av volontärerna skulle de antingen behöva skära ner på sina aktiviteter till 
hälften eller fördubbla sin inkomst (Lundström & Wijkström, 1997). Utan volontärarbete 
skulle således många ideella organisationer knappt kunna drivas. Dessutom har volontärers 
roll gått från att vara ”hjälpare” till att vara ”kollegor”. Numera är skillnaden mellan de 
avlönade och volontärerna i en ideell organisation bara att de avlönade är just avlönade, det 
blir mindre och mindre skillnad vad gäller vilket arbete som utförs mellan dessa två grupper 
och i många fall är det numera identiskt. Dessutom tilldelas volontärer fler och fler positioner 
som ledare. Volontärers betydelse ökar alltjämt inom de ideella organisationerna. (Drucker, 
1990)  
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I dag så är den krassa situationen att det är svårt för många större ideella organisationer att 
anskaffa det antal volontärer som skulle fylla deras behov, åtminstone inom det geografiska 
närområdet (Anna Bodén, 2006-10-03, Christina Persson, 2006-09-25) och trots den relativt 
okomplicerade processen för att gå med i en ideell organisation upplever många ideella 
organisationer idag en vikande medlemsutveckling(Wijkström, 1999). Det finns inget område 
där skillnaden är så stor mellan affärsverksamhet och ideella organisationer som när det gäller 
detta, volontärerna behöver mer motivation än anställda för att ställa upp (Drucker, 1990). På 
grund av att de ideella organisationerna så väl behöver kunna motivera människor till att ställa 
upp som volontärer så är det vitalt att identifiera de underliggande motivationsmekanismerna 
som ligger bakom volontärarbete (Harrison, 1995). Motivation kan ske med hjälp av yttre och 
inre motivationsfaktorer enligt figur nedan.  
 

 

Figur 1 De två huvudfaktorerna för att skapa motivation 
 
De inre motivationsfaktorerna kan sägas vara psykologiska faktorer, till exempel kan det vara 
att ge förutsättningar för att en person ska känna sig uppskattad och kompetent. De yttre 
motivationsfaktorerna kan sägas vara mer fysiska faktorer och kan exempelvis vara lön, 
befordran, hälsovård och presenter. (Armstrong, 2004)  
 
Svensson, 1988, hävdar att det är de handlingar som belönas som blir utförda vilket bekräftas 
av en stor studie av Linz, 2004. Ett av de främsta målen med belöningssystem är att motivera 
personer för att få deras hängivenhet och engagemang (Armstrong & Stephens, 2005 och 
Armstrong, 1995). Den som är ansvarig för belöningssystemet är i de allra flesta fall den 
överordnade. Detta genom att denna oftast har som sitt ansvar att sköta om belöningar, göra 
arbetsutformning, ge feedback samt fördela ansvar (Lawler, 1994). I både vinstdrivande och 
ideella organisationer måste ledningen ge akt på att ge belöningar till både individer och 
grupper (French & Bell, 1990). Män och kvinnor motiveras av olika motivationsfaktorer 
enligt en studie av där majoriteten, 88% av männen och 77% av kvinnorna, upplevde att män 
och kvinnor har olika preferenser vad gäller motivation vilket stöds av genusexperter (Quinn, 
1994) samt Shul et al.s studie från 1990. Inom industrin har företag redan börjat designa 
speciella motivationsprogram för kvinnor respektive män (Siguaw & Honeycutt, 1995). 
Dessutom spelar åldern roll när man vill skapa motivationsprogram eftersom varje generation 
har olika behov vad gäller motivation(Eisner, 2005).  
 
Ett belöningssystem består av både ekonomiska och icke ekonomiska belöningar. De 
ekonomiska belöningarna utgår från lön och förmåner. De icke ekonomiska belöningarna har 
inget att göra med direkta betalningar och de uppstår ofta från arbetet i sig exempelvis genom 
åstadkommanden, självstyre, erkännande och utvecklingsmöjligheter, utbildning, 
karriärmöjligheter och högkvalitativt ledarskap. (Armstrong, 1995) Genom att det icke 
ekonomiska belöningssystemet allt som oftast innehåller inre motivationsfaktorer kan det 
kallas för ett inre belöningssystem, och det ekonomiska belöningssystemet kan kallas ett yttre 
belöningssystem eftersom det allt som innehåller yttre motivationsfaktorer. 
 

MOTIVATION 

INRE MOTIVATIONSFAKTORER YTTRE MOTIVATIONSFAKTORER 
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Figur 2 Påverkan av människors motivation med hjälp av belöningssystem 
 
Genom att använda belöningar/motivationsfaktorer har ledningen alla möjligheter att påverka 
sin organisations förmåga till att motivera. Ideella organisationer har dock allt som oftast till 
allra största del ett system med icke ekonomiska belöningar till sitt förfogande för att 
motivera sina volontärer, eftersom de volontärernas fall inte använder den allra huvudsakliga 
delen i ekonomiska belöningssystemet: lön (Anna Bodén, 2006-10-03, Christina Persson, 
2006-09-25). Men vilka är de motivationsfaktorer som påverkar människor allra mest till att 
ställa upp i ideella organisationer och hur skiljer sig dessa åt med avseende på kön och ålder? 
  

3.2 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att studera hur ledningen i en ideell organisation kan motivera 
människor till att ställa upp som volontärer i denna organisation. 
 

3.3 Forskningsfrågor 
Forskningsfrågorna som behöver besvaras för att uppfylla denna uppsats syfte är följande. 
 

1. Vilka motivationsfaktorer påverkar människor allra mest till att ställa upp som 
volontärer i en ideell organisation? 

2. Hur påverkar ålder och kön svaret i forskningsfråga 1? 
 
Forskningsfrågorna studeras först teoretiskt, genom litteraturstudier, och sedan empiriskt med 
hjälp av enkäter i fallstudieorganisationen. 
 

3.4 Avgränsningar och definitioner 
Med begreppet volontärer avses i denna uppsats de funktionärer som inte har någon lön alls, 
trots den i problemdiskussionen nämnda definitionen från Nationalencyklopedin som säger att 

BELÖNINGSSYSTEM 

INRE /ICKE EKONOMISKT  
BELÖNINGSSYSTEM 

b l 

YTTRE /EKONOMISKT 
BELÖNINGSSYSTEM 

 

Kan delas upp  
i två delar 

INRE 
MOTIVATIONSFAKTORER 

Innehåller främst 

YTTRE 
MOTIVATIONSFAKTORER 

Innehåller främst 
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en volontär är en person som för utbildning eller ideella ändamål arbetar mot låg eller ingen 
lön. 
 
Även om arbete i dessa organisationer är en fritidssyssla för volontärer, så kommer en del av 
teori tas från studier kring arbeten, exempelvis i vissa fall vad gäller ledarskap och 
arbetsutformning och dess påverkan av människors motivation. Detta gör jag på grund av att 
det faktiskt är arbetsuppgifter som volontärerna utför, även om dessa är obetalda och kanske 
inte alltid under kontorstid. Jag ser volontärarbete som oavlönat arbete. Dessutom anser jag 
att en god arbetsmiljö(ledarskap, arbetsuppgiftsutformning med mera) kan användas för att 
attrahera människor till att ställa upp som volontärer. Den fysiska arbetsplatsens betydelse för 
att kunna motivera tas dock ej upp i denna uppsats eftersom volontärer väldigt sällan har 
någon fast egen arbetsplats inom sin ideella organisation.  
 
Eftersom motivation och motivationsfaktorer är så intimt lierat behandlas de båda i teori-
kapitlet. Dessutom är det fördelaktigt för förståelsen av begreppet motivationsfaktorer att först 
ha presenterat motivation. 
 
Det är viktigt att skilja på att delta, ställa upp, i arbete och prestera i arbetet (Lawler, 1994), 
vilket jag gör och lägger fokus i rapporten kring att få personer att ställa upp.  
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4  M E T O D   
 

4.1 Forskningsansats 
I Forskningsansats redogörs vilka teorier som används kring hur vetenskaplig kunskap bildas, 
prövas samt dess roll i samhället. Detta görs för att läsaren lättare ska förstå de val som 
författaren gör i denna rapports metod. 

4.1.1 Metodsynsätt 
För att kunna undersöka, förklara och förstå verkligheten måste man göra vissa antaganden 
om hur den är beskaffad och ser ut, i ett metodsynsätt görs antaganden om verkligheten 
(Arbnor & Bjerke, 1998). Det metodsynsätt som jag begagnar mig av i denna rapport är ett så 
kallat aktörsynsätt. Ur ett aktörsynsätt anses att helheten förstås utifrån aktörernas 
verklighetsbilder och verkligheten är en social konstruktion (Arbnor & Bjereke, 1998). Valet 
av metodsynsätt kommer bland annat av att jag upplever att de som bäst kan ge svar kring hur 
man motiverar volontärer är volontärerna själva och det de säger är sanning eftersom det är 
deras subjektiva verklighetsbilder som styr deras agerande. 

4.1.2 Induktivt, deduktivt eller abduktivt 
När man vill rättfärdiga, ge skäl och argumentera finns det främst två typer av rättfärdigande. 
Det som jag använder i denna rapport är en generell relationssats vilket innebär att denna sats 
påstår att det råder en relation mellan bestämda slag (Hartman, 2004), i detta fall studerades 
relationen mellan olika motivationsfaktorer och människors beslut att ställa upp i ideella 
organisationer. För att rättfärdiga generella relationssatser finns huvudsakligen tre metoder. 
En av dessa tre är det deduktiva argumentationssättet. I den deduktiva metoden härleds satser 
logiskt ur allmänna lagar eller axiom utan direkt stöd i iakttagelser av verkligheten (Hartman, 
2004). Deduktiv metod nyttjar jag i denna rapport eftersom jag först studerat teorin som finns 
kring forskningsfrågorna och sedan jämfört den med det empiriska materialet. 

4.1.3 Kvalitativt eller kvantitativt 
Skillnaderna mellan kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder sammanfattas i 
nedanstående tabell. 
Tabell 1 Relation  mellan kvalitativa och kvantitativa metoder 
(Källa: Skriv vetenskapliga uppsatser och avhandlingar, Nyberg, R. , 2000, sida 101) 
 
 Kvalitativa Kvantitativa 
A. Frågor: Vem, vad, hur, varför, när och 

var. 
Hur mycket, hur många, hur 
ofta och i vilken grad. 

B. Svar ges som: Ord och satser. Reella tal. 
C. Exempel på variabler: Kön, yrke, civilstånd, hemort, 

utbildning, utbildningslinje och 
slag av kunskaper/färdigheter. 

Vikt, längd, ålder, antal, 
årsinkomst, avstånd, 
utbildningsnivå och 
kunskapsmängd. 

D. Datainsamling med hjälp 
av till exempel: 

Temaintervju, fritt formulerade 
svar i frågeformulär, 
deltagande observation och 
nominalskalor. 

Strukturerad intervju(fasta 
svar), frågeformulär med 
skattningsskalor, test, ordinal-, 
intervall- eller kvotskalor. 

 
 



                      
 
                                               
 

 
   
  

10

Denna rapport kan sägas ha två delrapporter varav den ena, som innefattar en mindre enkäten 
(fortsättningsvis kallad lilla enkäten) och den deltagande observationen, är kvalitativ på grund 
av:  

• att jag med den lilla enkäten samt den deltagande observationen vill ha svar som ord 
och satser och ej reella tal. 

 För att vara fullständigt korrekt angående den lilla enkäten så analyserade jag 
 den kvalitativt, men insåg senare att det vore intressant att kunna jämföra dess 
 resultat angående den första forskningsfrågan med resultatet i den stora enkäten. 
 Så därför analyserade jag lilla enkäten även kvantitativt i slutändan. 
 
Medan den andra delrapporten, som kan sägas bestå av en större enkät (fortsättningsvis kallad 
stora enkäten), är kvantitativ på grund av att jag önskar:  

• att svaren fås som reella tal för att kunna säga vilka motivationsfaktorer som är 
viktiga i jämförelse med varandra. 

 
Idén med kombinationen av kvalitativt och kvantitativt kommer från Wallén, 1996, som 
hävdar att en kvantitativ studie gärna kan föregås en mer kvalitativ, vilket beskriver ganska 
precis hur jag tagit mig an forskningsfrågorna och i vilken ordning. Den första 
forskningsfrågan granskades initialt kvalitativt och sedan kvantitativt, i detta senare skede 
kom även granskningen av forskningsfråga två som är rent kvantitativ. Att den lilla enkäten 
inte granskas kvantitativt utifrån forskningsfråga två har att göra med att jag ansåg antalet 
respondenter vara för lågt för en dylik analys. 
 

4.2 Undersökningsansats  
I undersökningsansatsen presenteras den för denna rapport valda metodiska inriktningen.   

4.2.1 Fallstudie 
Ett syfte med fallstudie är att ta en liten del av ett stort förlopp och med hjälp av fallet 
beskriva verkligheten, det vill säga att låta fallet i fråga få representera verkligheten. 
(Ejvegård, 2003) Fallstudier är särskilt lämpliga för forskare som jobbar ensamma, eftersom 
de rymmer möjligheten att på djupet studera en avgränsad aspekt av ett problem under en 
begränsad tid (Bell, 2000).  
 
Den stora fördelen med fallstudiemetoden är att den gör det möjligt för forskaren att 
koncentrera sig på en speciell händelse eller företeelse och koncentrera sig på att försöka få 
fram de faktorer som inverkar på företeelsen i fråga (Bell, 2000), i denna rapport är det 
motivationsfaktorer som söks. Dessa faktorer kan förbli dolda i en survey-undersökning (Bell, 
1993) och därför har survey valts bort till förmån för fallstudie. 
 
Undersökningsmetoden i denna rapport är fallstudie, eftersom det är önskvärt att studera på 
djupet och under en begränsad tid samt att detta görs av en person allena.  
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4.3 Urval 
Datainsamlingen utgår utan undantag ifrån stickprovsundersökning istället för 
totalundersökning eftersom den totala populationen är för stor (Sveriges alla volontärer i 
ideella organisationer).  

4.3.1 Val av organisation 
Kravet på fallstudieorganisationen var att det skulle vara en ideell organisation i Sverige. Att 
det just blev en idrottsevenemangsarrangör, Biathlon Events AB, har säkerligen stor del i att 
jag gillar sport i allmänhet och vintersporter i synnerhet. Biathlon Events AB arrangerar större 
evenemang inom skidskytte i Östersund, som exempelvis Skidskytte-VM 2008. VM i 
skidskytte är den vinterns stora händelse inom vintersport i Sverige vilket gör det hela, om 
möjligt, ännu mer intressant. Dessutom har jag själv varit volontär inom skidskytte och har 
därför en del grundläggande förståelse för problematiken som behandlas i denna rapport.  
 
Något annat som är väldigt intressant och spännande med Biathlon Events AB är det med sin 
juridiska form, aktiebolag, representerar den nya generationen ideella organisationer.  

Presentation av Biathlon Events AB 
Biathlon Events AB är ett företag som bildades 2006 för att med sin nuvarande organisation 
och bemanning arrangera världscuppremiären i skidskytte 2006 samt VM i skidskytte 2008, 
båda arrangemangen i Östersund. Bolaget ska ej likvideras efter VM:et, utan fungera som ett 
fortsatt evenemangsbolag för bland annat framtida internationella skidskytte-tävlingar. Den 
nuvarande organisationskommittén består av elva personer som är mer eller mindre 
arvoderade, resterande del av funktionärerna är alltså volontärer. Följande figur visar hur 
organisationen ser ut i och runt omkring Biathlon Events.  
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Figur 3 Organisation VM i skidskytte 2008 
 
För att kunna arrangera världscuppremiären behövs cirka 350 volontärer och till VM behövs 
cirka 650 volontärer. Det ställs inga generella krav på volontärerna, som till exempel att 
personen ska inneha en viss ålder. Däremot finns en del krav för att arbeta inom vissa 
områden som till exempel transport/chaufförer, anti-doping och de som ska jobba med 
pressen.  

 

Figur 4 Logotypen för VM i skidskytte 2008 Östersund 
 
Till världscuppremiären 2006/2007 har Biathlon Events AB skrivit kontrakt med ett antal 
idrottsklubbar för att kunna säkra tillgången av volontärer. Idrottsklubbarna ställer upp med 
ett antal funktionärer och får för detta en klumpsumma pengar till sin klubb. För att motivera 
dessa och övriga volontärer använder Biathlon Events AB sig bland annat av att ge 
volontärerna funktionärskläder, mat och fika under tävlingarna, uppstartsträff, kostnadsfria 
utbildningar i engelska och tyska samt givetvis utbildning inom det område de ska arbeta i de 
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fall det behövs (exempelvis för de som ska jobba med dopningskontroll, ackreditering med 
mera), kostnadsfri inspirationsföreläsning inom ämnet värdskap, månads-mail med nyheter 
kopplade till evenemanget, kostnadsfria middagar med underhållning både under efter själva 
evenemanget. 
(Christina Persson, 2006-09-25) 
 
Resursbasen för Biathlon Events AB består av cirka 50% från sponsorer och 
IBU(internationella skidskytteförbundet), cirka 30% egengenererat (varav 20% från 
biljettintäkter och 10% från övrig försäljning) och cirka 10% från Östersunds kommun.  

Diagram 1 Resursbasen för Biathlon Events AB 

Sponsorer/IBU
Östersunds kommun
Biljettintäkter
Övrig försäljning

 
Vidare vad gäller Biathlon Events AB resursbas så finns en växande förekomst av ekonomisk 
sponsorverksamhet från i första hand näringslivet, och denna komplicerar 
ledningsfunktionerna till exempel genom det stora antalet aktörer som måste involveras i 
verksamheten.  
 
I egenskap av att vara en ideell organisation är Biathlon Events AB relativt svårstyrt eftersom 
vissa delar från näringslivet verkar behöva introduceras men en del personer i organisationen 
som sedan länge varit involverade i ideell verksamhet delvis motsätter sig metoder från 
näringslivet. Det verkar vara något av ett genrationsskifte på detta område och den yngre 
generationen ser med blidare ögon på ökade inslag från näringslivet. Biathlon Events AB har 
relativt stark näringslivskoppling eftersom de till exempel har marknadsföringskampanjer, 
balanserade styrkort och väl strukturerade mål och visioner innehållandes nyckeltal. Det 
ultimata beviset på denna koppling är att denna ideella organisation till sin juridiska form är 
ett aktiebolag, dock med inskränkningen att bland annat krav på vinst är påtagligt mindre än i 
ett aktiebolag i näringslivet. En annan faktor som gör styrningen av Biathlon Events till en 
utmaning är att på grund av att en del personer inom denna har anställning och andra arbetar 
som volontärer så skapas spänningar i organisationen.  
 
Som ledare i Biathlon Events AB har man att göra med en väldigt varierad skala av aktörer 
som innefattar allt från riksdagsledamöter till internationella förbundsledningar och sponsorer. 
Den aspekt där ledarskapet i Biathlon Events AB skiljer mest från näringslivet är i den med 
volontärerna, ty man kan inte på samma sätt som med avlönade anställda ställa krav. I 
näringslivet regerar yttre belöningar, som lön och befordringar, medan man i ideella 
organisationer behöver ett stort mått av inre belöningar. Föregående gör att ledningen i den 
ideella organisationen behöver vara väldigt aktiv, mer än vad som behövs inom näringslivet. 
Vad gäller intern informationsspridning och att kunna fungera som en så kallad lärande 
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organisation, så upplevs dock behovet av detta överstiga behovet inom näringslivet, det är 
enormt viktigt med information till volontärer samt övriga intressenter. 
 (Bengt Eveby, 2006-12-20) 
 
Biathlon Events AB har genom sin juridiska form, till skillnad från många andra ideella 
organisationer, inga medlemmar alls. Volontärerna betraktas således ej som aktiva 
medlemmar, men ej heller som oavlönade arbetare. De personer som främst engagerar sig 
som volontärer är äldre män, och i åldergruppen 20-30 år så är engagemanget minst. 
Människor i allmänhet upplevs ej ha ett vikande engagemang utan det är istället att kraven, till 
exempel att organisationen behöver väldigt många volontärer och under längre perioder, som 
gör det svårt att motivera människor till att ställa upp som volontärer. När människor väl gått 
med på att ställa upp som volontärer så verkar de inte i någon större utsträckning än tidigare 
vilja vara mer flexibla i sitt engagemang, att bara ställa upp när det passar de, utan när de väl 
ställer upp så ställer de upp allt de kan. 
 
Skillnaden mellan volontärer och de avlönade har minskat eftersom volontärerna numera 
jobbar mer samt tvingas ta på sig ett större ansvar. Fler och fler volontärer innehar positioner 
som ledare. Volontärernas betydelse har definitivt ökat, dels så behövs det att det blir fler och 
dessutom så har deras uppgifter fått ökad betydelse. 
(Christina Persson, 2006-12-20) 

4.3.2 Val av intervjurespondenter 
Två respondenter valdes för att ge initial orientering inom området: 

• Anna Bodén, funktionärsansvarig (en av två) 
 Alpina VM 2007, Åre 

• Christina Persson, funktionärsansvarig  
 Skidskytte VM 2008, Östersund 
 
Valet av dessa två respondenter gjordes på grund av att de representerar ideella organisationer 
och det fanns möjlighet att intervjua dessa två personligen. Respondenterna har dessutom 
valts efter sin position inom organisationen, funktionärs/volontärs-ansvarig, eftersom 
personen på denna position givetvis är den i organisationen som jobbar mest med 
volontärfrågor. 
 
För att titta på karaktäristiken hos min fallstudieorganisation intervjuades ovan nämnda 
Christina Persson samt: 

• Bengt Eveby, ordförande organisationskommittén, Skidskytte VM 2008 Östersund 
tillika VD, Biathlon Events AB  

 
Christina Persson intervjuades återigen på grund av sin roll som funktionärs/volontärs-
ansvarig, givetvis var hennes tillhörighet till Biathlon Events AB av vikt denna gång. Bengt 
Eveby intervjuades på grund av sin roll som ledare i Biathlon Events AB, men också på grund 
av att han dessutom har erfarenhet av ledarskap inom företag i näringslivet och därigenom 
kan göra jämförelser mellan ideell organisation och företag i näringslivet.  

4.3.3 Val av enkätrespondenter 
Två enkäter utfördes, en mindre och en större. Den totala populationen som önskades studeras 
var Sveriges alla volontärer i ideella organisationer. Genom valet av fallstudieorganisation har 
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ett gruppurval skett, det vill säga att populationen ses som bestående av grupper, i detta fall 
bestående av de olika ideella organisationernas volontärer. Valet av Biathlon Events AB är ett 
enstegs gruppurval som tar ner antalet personer till cirka 350 stycken, och valen för 
respondenter till var och en av enkäterna blir vardera ett tvåstegsurval (Dahmström, 2005) 
som tar ner antalet personer för den lilla enkäten till 9 personer och den stora enkäten till 158 
stycken. Respondenterna för rapportens båda enkäter är volontärer som ställde upp och 
arbetade med premiären av världscupen i skidskytte säsongen 2006/2007 i Östersund.  
 
 

 
 

Figur 4 Gruppurval i undersökningens population 
 
Det finns två grundläggande typer av urval: sannolikhetsurval och icke-sannolikhetsurval. 
Icke sannolikhetsurval innebär att det inte finns något sätt att beräkna sannolikheten för varje 
enskilt element för att komma med i urvalet och ingen försäkran om att varje element har 
någon chans överhuvudtaget att inkluderas enligt Chein, 1981, i Merriam, 1994. Båda urvalen 
kan användas i fallstudier (Merriam, 1994) och det är icke-sannolikhetsurval jag använt för 
fallstudien i denna rapport. Att jag valde icke-sannolikhetsurval är direkt kopplat till att jag 
hade vissa givna lämpliga tillfällen för att utföra enkäterna och alla volontärer som dök upp 
vid dessa tillfällen var önskade respondenter. Lämplighet vad gäller tillfällena bestod för mig 
främst av två faktorer: 
1. Att jag personligen skulle kunna närvara vid ifyllandet av enkäterna 
 För reliabilitets och validitets skull genom att jag till exempel kan förklara syfte 
 och svara på frågor som respondenterna kan tänkas ha. 
2. Att det skulle vara ett tillfälle som ej var enkom instiftat för enkätskrivning  
 Ett tillfälle enkom för enkätskrivning skulle säkerligen vara helt förödande för 
 att kunna få ett tillfredsställande högt antal respondenter. 
Vid de två tillfällen som jag valde var volontärer ändå kallade, och på det ena var dessutom 
alla fallstudiens volontärer inbjudna till.  
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Respondenter i lilla enkäten 
Respondenterna till den första, mindre, enkäten var deltagarna i den kurs i engelska som alla 
volontärer erbjöds att delta i kostnadsfritt av Biathlon Events AB. Enkäten utfördes vid ett av 
kurstillfällena och antalet respondenter var 9 stycken och svarsfrekvensen var 100 %. 
 

Respondenter i stora enkäten 
Respondenterna till den andra, större, enkäten, var deltagarna på den upptakt, givetvis 
kostnadsfri, som givetvis även den arrangerades av Biathlon Events AB och som alla 
volontärer inbjöds till. Enkäten utfördes vid en av de fyra informationsstationerna som alla 
närvarade skulle besöka. Svarsfrekvensen i den stora enkäten var 82%, det vill säga 129 
respondenter svarade på enkäten. Av det totala bortfallet på 18% var det interna bortfallet var 
15 stycken, och de kom av ofullständigt eller inkorrekt ifyllda enkäter, och det externa 
bortfallet var 14 stycken personer.  
 
Av de 129 respondenterna var 79 stycken män och 50 stycken kvinnor. 

Diagram 2 Könsfördelning hos respondenterna i den stora enkäten 
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Åldersfördelningen för respondenterna ovan ser ut som följer. 
 

Diagram 3 Åldersfördelning hos respondenterna i den stora enkäten 
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De ovanstående diagrammen tillsammans ger ett diagram med fördelning kring både köns- 
och åldersfördelning enligt följande. 

 

Diagram 4 Könsfördelning inom åldergrupperna 
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4.3.4 Bortfallsanalys 
Angående bortfallsanalys för de två enkäterna kan jag börja med att bortse från den lilla 
enkäten eftersom den hade 100% svarsfrekvens. Den höga svarsfrekvensen har dock sin 
grund i att jag ansåg att alla de som dök upp vid detta kurstillfälle var totala populationen 
även om antalet personer som deltog på något av kurstillfällena uppgick till 18 personer. Värt 
att nämna kan vara att jag ej förannonserat att de skulle skriva en enkät vid detta kurstillfälle.  
 
Den stora enkäten hade ett 21%-igt bortfall, vilket jag betraktar som ett väldigt bra resultat. 
Det interna bortfallet, som främst märktes i att den öppna frågan bara fick 68 svar jämfört 
med skalfrågorna som hade 129 svar, kom nog främst av att det kunde ha varit en lugnare 
miljö att skriva i, enkätskrivningen skedde på en av flera stationer under upptakten för alla 
volontärerna. Det externa bortfallet kan nog förklaras av att en del inte gick till stationen alls 
till förmån för att prova ut sina funktionärskläder alternativt för att gå tidigare till fikat som 
erbjöds.  
 
 

4.4 Datainsamling 
Målet med datainsamlingen är att uppfylla rapportens syfte genom att ta fram svar på 
forskningsfrågorna, enligt följande figur. 
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Figur 5 Hur rapportens syfte ska uppnås genom datainsamlingen 
 
Datainsamling innebär att olika egenskaper identifieras och antalet objekt med viss egenskap 
räknas, om egenskapen går att gradera görs mätningar (Wallén, 1996).  
 
Data som samlas in kan kategoriseras som primär och sekundär. Primärdata är data som ej 
finns tillgängligt sedan tidigare, det vill säga detta material samlas alltså in för första gången, 
sekundärdata är å andra sidan redan insamlad data (Dahmström, 2005) 
Vad gäller sekundärdata så kan även den delas upp i två delar: primärkälla och sekundärkälla. 
Primärkälla är en sådan källa som kommer till stånd, eller som författaren får tag i, under 
projektets gång såsom exempelvis mötesprotokoll, och en sekundärkälla innebär tolkning av 
saker och ting som ägt rum och som baseras på en primärkälla (Bell, 2000). Datainsamlingens 
beståndsdelar illustreras i figur nedan. 
 

 
 
Figur 6 Uppdelning av data 
 
Nedan beskrivs hur metoderna för datainsamling som valts använts för att samla in primär – 
respektive sekundärdata till denna rapport.  
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4.4.1 Sekundärdata och litteraturstudie 
Angreppssättet för källanalysen var så kallat problemorienterat, vilket innebär att författaren 
formulerar ett antal frågeställningar, i mitt fall forskningsfrågorna, när denne läser 
sekundärkällor och avgränsar fokus för undersökningen, innan denne tar itu med 
primärkällorna (Bell, 2000). Böcker, artiklar, uppsatser, hemsidor och uppslagsverk har 
granskats för att bekanta sig med forskningsområdet och sedermera, och primärt, för att 
besvara forskningsfrågorna. 
 
I denna rapport användes litteratur om forskningsmetodik, enkätkonstruktion, 
intervjumetodik, statistisk undersökningsmetodik, motivation och organisationsbeteende. 
Även kurslitteratur från tidigare lästa kurser inom industriell organisation har använts. Som 
ett led i min kritiska källanalys så har jag i mångt och mycket använt mig av de författare som 
är välrefererade. Litteraturen har hittats på Mittuniversitetets bibliotek samt Länsbiblioteket, 
båda belägna i Östersund. Sökandet efter litteraturen har främst gjorts i Libris med hjälp av de 
sök ord som listas i punktlistan lite längre ned. 
 
Några få hemsidor har använts för att få viss information, till exempel Biathlon Events AB:s 
hemsida. Till relativt stor del har även artiklar från databaser nyttjats, detta på grund av att jag 
vill ha information som är relativt nutida. Databasen Ebsco användes främst till 
artikelsökningen, och då ”peer reviewed”-artiklar som ytterligare ett led i min kritiska 
källanalys.  
 
Vad gäller merparten av sekundärdata som studerats så har följande sökord, och deras 
svenskspråkiga motsvarigheter, använts mest frekvent:  
• Motivation/Motivators/Morale(intrinsic/extrinsic) 
• Volonteer/Official 
• Non-profit organizations 
• Rewards/Reward systems(intrinsic/extrinsic) 
• Age 
• Gender/Sex 
 
Vidare har en del litteratur hittats tack vare uppslag från min handledare vid Luleå tekniska 
universitet, TorBjörn Nilsson, samt min handledare vid Biathlon Events AB, Mattias Elg.  
 

4.4.2 Primärdata 
Primärdata är införskaffat genom flera olika datainsamlingsmetoder, detta kallas för 
triangulering. Triangulering innebär, i fallet med datainsamlingsmetoder, att flera metoder 
används för att kunna bekräfta, och därigenom säkerställa, resultat (Merriam, 1994) 
 
Alla datainsamlingsmetoder för att samla in vetenskaplig information, från test till intervju, 
kan användas i en fallstudie även om vissa är vanligare än andra (Bell, 2000) och observation 
och intervju är de som oftast kommer till användning (Bell, 1993), så även i denna rapport. 

Intervjuer 
Två semistrukturerade intervjuer, det vill säga intervjuerna utfördes med en del förutbestämda 
frågor och en del som uppkom under loppet av intervjun, utfördes med två volontärsansvariga 
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i ideella organisationer.  Valet att intervjuerna skulle vara semistrukturerade kom av att jag 
ville gå mer på djupet och få en initial orientering i ämnet.  
 
Intervjuguiden till dessa båda intervjuer innehöll de teman, samt några korta frågor, som 
skulle diskuteras. De teman som ingick i intervjuguiden (Bilaga 1) behandlade rekrytering, 
omhändertagande och belönande av funktionärer. Intervjuernas syften var att skaffa allmän 
information om ideella organisationer och deras volontärverksamhet.  
 
Dessutom utfördes ytterligare två intervjuer, strukturerade (Bilaga 2 och Bilaga 3), med två 
respondenter i fallstudieorganisationen. Syftet med dessa två intervjuer var att bekanta mig 
själv med Biathlon Events AB samt ta fram information för att kunna ge läsaren en 
presentation av fallstudieorganisationen. 

Enkäter 
Enkäter är den undersökningsmetod där undersökaren låter individerna i undersökningen 
berätta om sig själva med hjälp av ett frågeformulär med fasta, och eventuellt öppna, 
svarsalternativ (Hartman, 2004). Två enkäter, samt en pilotenkät som var en förlaga till den 
stora enkäten, utfördes inom ramen för denna rapport. 
 
Lilla enkäten: 
En mycket kort enkät gjordes med ett urval av volontärer i fallstudieorganisationen för att få 
svar kring vad som motiverar personer att ställa upp som volontärer. Enkäten bestod av en 
fråga med öppet svarsalternativ: 

• Vad motiverar dig till att ställa upp som funktionär? 
 
Att jag använde ovanstående formulering, och inte den första forskningsfrågans formulering, 
har sin grund i att forskningsfrågans formulering gör att frågan kan uppfattas mer komplex än 
vad den är. Denna enkät utfördes genom att respondenterna fick en kort muntlig genomgång 
av syftet med enkäten och ingen speciell tid angavs för hur snabbt de behövde vara klara. De 
fick svara anonymt och fritt på blanka papper.  
 
Syftet med denna enkät var den skulle ge svar kring vilka motivationsfaktorer som förmår 
volontärer att ställa upp, alltså fokus på den första forskningsfrågan. Dessutom skulle den lilla 
enkäten ta fram motivationsfaktorer som skulle kunna prövas i mer omfattande enkät. 
 
Stora enkäten: 
Den stora enkätundersökningen (Bilaga 4) var helt standardiserad, delvis strukturerad och 
gjordes av ett urval bland alla personer som är volontärer i fallstudieorganisationen. 
Enkätundersökningens huvudsakliga uppgift var att utröna vilka motivationsfaktorer som 
påverkat dessa personer att ställa upp som volontärer samt om detta hade någon bäring 
gentemot respondenternas ålder eller kön. 
 
Vid skapandet av enkäten lades möda på att hålla antalet frågor nere eftersom i allmänhet 
gäller regeln att ju fler frågor som ställs, desto färre svar fås (Ejvegård, 2003). Enkäten bestod 
av strukturerade frågor med både bundna och öppna svarsalternativ.  
 
De första två frågorna gällde kön och ålder. Därefter följde ett antal påståenden med bundna 
svarsalternativ där respondenten på en skala från 1 till 4 fick värdera vikt av olika 
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motivationsfaktorer och belöningssystemsalternativ för deras val att ställa upp som 
volontärer. Skalade frågor användes eftersom de utgör ett sätt att få fram styrkan i en känsla 
eller en attityd (Bell, 2000). Påståendena som skulle värderas härstammar dels från teorin 
kring det berörda ämnet, från den kortare enkäten som redan utförts samt till liten del även 
utifrån förslag från fallstudieorganisationens ledning. En värderingsskala med jämnt antal 
siffror valdes eftersom jag önskade att respondenterna skulle behöva ta ställning och inte 
kunna välja det bekväma mittenalternativet. Enkäten avslutades med två öppna frågor varav 
den första efterfrågade vad som var det viktigaste skälet till att de ställde upp och den andra 
efterfrågade övriga kommentarer.   
 
För att säkerställa hög svarsfrekvens lades stor vikt vid formulärets utformning. För att uppnå 
hög svarsfrekvens bör enkäten ej vara för stor, se förtroendegivande ut (inga stavfel, språkfel 
eller slarvigt skriven text), åskådlig och enkel (Ejvegård, 2003). Dessutom bör svarstid vara 
väl övervägd samt det bör betonas att materialet behandlas konfidentiellt (Ejvegård, 2003). 
Allt ovanstående togs i noga beaktande när enkäten utformades samt utfördes, och som ett led 
i att säkerställa detta så utfördes en pilotenkät med merparten av fallstudieorganisationens 
organisationskommitté som respondenter. 
 
Den stora enkäten delades ut vid ett möte till vilket alla fallstudieorganisationens volontärer 
var inbjudna och cirka 5 minuter gavs för att fylla i den, vilket pilotenkäten indikerat var fullt 
tillräckligt. Om någon av respondenterna upplevde att de inte hann på denna tid fick de 
fortsätta skriva under det fortsatta mötet och lämna in i slutet av kvällen.  

Deltagande observation 
Deltagande observation är när forskaren beskriver ett skede eller en process som denne deltar 
i eller en organisation som han är medlem av eller på annat vis har inblick i. Fördelen med 
deltagande observation är att författaren har möjligheter att gå på djupet och verkligen förstå 
skeendena. (Ejvegård, 2003) Detta är en metod som kan visa på egenskaper eller drag hos 
både individer och grupper som andra metoder inte får fram (Bell, 1993). 
 
Syftet med den deltagande observationen var att få fram indikationer på möjliga svar av både 
första och andra forskningsfrågan. 
 
Observationerna har ägt rum ostrukturerat och inom fallstudieorganisationen. Det allra mesta 
har samlats in genom att: 

• sitta och skriva examensarbetet på VM-kansliet, där många möten med volontärer 
äger rum 

• genom att leda en kurs i engelska för volontärer 
• vara volontär själv.  

 
De som observerats har oftast inte informerats om detta vilket är ett medvetet val från 
författaren, läs mer i stycke 2.6.2 Etik. De som hela tiden har varit informerade har varit 
organisationskommittén, som visserligen ej varit de primära observationsobjekten (eftersom 
de inte är volontärer), kursdeltagarna på engelska-kursen samt deltagarna i den volontärgrupp 
som jag själv tillhörde. 
 
Visserligen är olika typer av scheman och diagram användbara vid deltagande observation 
men när känslor ska studeras, fungerar detta inte så bra (Bell, 1993) och känslor var vad jag 
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ville titta på. Därför har de intressanta och relevanta observationerna dokumenterats genom att 
föra anteckningar. 
 

4.5 Analysmetoder 
Intervjuerna och den lilla enkäten krävde inget större mått av analys. Svaren i den lilla 
enkäten jämfördes med teori när stora enkäten skapades, för att inte få några dubbla frågor. 
Dubbla frågor, frågor som i princip är likadana men har olika formuleringar, kan visserligen 
tjäna till mätning av reliabiliteten men detta valde jag bort till förmån för att få en mer 
lättförståelig och kortare enkät.  
 
På den öppna frågan i den stora enkäten, där respondenterna skulle lista vilket som var det 
allra viktigaste skälet till att de ställer upp som volontärer, så svarande en del respondenter 
exakt i enlighet med de ovanstående påståendena i enkätens formuleringar och i de fall då de 
ej gjorde detta så var svaren relativt enkla att tolka. Trots att respondenterna instruerats att 
bara ange ett skäl, angav många flera. Jag tolkade i detta fall det första skäl de angav som det 
mest betydelsefulla, det andra som det näst mest betydelsefulla och så vidare.  
 
Vad gäller den stora enkätens analys i övrigt så analyserades skalfrågorna kvantitativt, det vill 
säga att statistik sammanställdes för dessa. Statistiken gav ett mått på vilka 
motivationsfaktorer som respondenterna värderar som viktiga och inte. Analysen av dessa 
svar gjordes på en första nivå genom att svaren jämfördes med de motivationsfaktorer som i 
teorin tagits upp som viktiga. Utöver detta gjordes analys kring om och hur kön och ålder kan 
ha påverkat de svar som framkommit. Dessutom grupperades påståendena enligt tillhörighet 
till yttre belöningar/motivationsfaktorer eller icke inre belöningar/motivationsfaktorer, för att 
ta fram om någon av dessa två grupper tilltalar respondenterna mer. Som ett steg två i 
analysen tittade jag på om popularitet/impopularitet av de inre respektive yttre 
belöningarna/motivationsfaktorerna hade någon koppling till respondentens kön eller ålder. 
Se figur nedan för de två nivåerna av analys av stora enkäten. Vad gäller den stora enkätens 
reliabilitet användes halveringsmetoden för att se över denna (beskrivning i 4.6.3 Reliabilitet). 
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ÅLDER KÖN INRE KONTRA 
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Figur 7 Analys av skalfrågor i stora enkäten 
 
De anteckningar som kontinuerligt förts utifrån den deltagande observationen har lästs med 
omsorg, för att kunna ge nyttig och kompletterande information till den övriga empirin. 
 
 

4.6 Svårigheter 
Hartman, 2004 hävdar att i vetenskapliga sammanhang är det viktigt att observationerna 
uppfyller kraven på pålitlighet (reliabilitet) och giltighet (validitet). Uppfylls inte dessa krav 
har inte forskningsresultaten vetenskapligt värde. (Ejvegård, 2003) Dessutom kan svårigheter 
uppstå på grund av metodproblem och etiska aspekter. 

4.6.1 Metodproblem 
Svarsfrekvensen blev tillfredsställande i den stora enkäten, men viss oro uppstod eftersom jag 
upplevde att tillfället för utförandet av enkäten kanske inte var det ideala i alla bemärkelser. 
Enkätskrivandet ägde rum på mötet för alla volontärer och jag upplevde att respondenterna 
kanske var lite för uppjagade för att lugnt kunna skriva en enkät. Detta visade sig delvis 
stämma eftersom många interna bortfall kom av att de missat frågor, vilket jag upplever hade 
kunnat undvikas till viss del om det varit en lite lugnare situation.  Dessutom uppstod ett 
smärre problem även i den stora enkätens öppna fråga. Trots att respondenterna instruerats att 
bara ange ett skäl, angav många flera och tolkning blev tvunget. Trots ovanstående så är det 
tillfällets som valts det absolut optimala eftersom det var den enda gången då jag kunde träffa 
alla dessa respondenter personligen för att utföra enkäten. Detta är väldigt mycket värt för 
enkätens svarsfrekvens men även för att jag då muntligen kan ge en rättvisande bild av 
enkätens syfte samt att kunna svara på eventuella frågor. De två sistnämnda faktorerna tror jag 
gör att svaren som ges har en bättre chans att korrekt avspegla verkligheten. 
 
Att observatören är välbekant med den miljö och de personer som ska iakttas är den 
huvudsakliga svårigheten för den som observerar eftersom det kan påverka objektiviteten 
(Bell, 1993). Angående den deltagande observationen uppkom en aning oro kring att jag 
skulle missa att notera viktig information på grund av att en del saker känns så självklara 
eftersom jag själv har varit, och är, volontär själv. Om den oron var befogad är väldigt svårt 
att bekräfta. 

4.6.2 Etik 
Etik är läran om det goda, hur människor bör handla, och i forskning aktualiseras flera etiska 
problem som till exempel försökspersoners integritet (Wallén, 1996). Det finns en del etiska 
aspekter att ta i beaktande vid datasamlingen. Den som gör undersökningen bör värna om att 
bibehålla anonymitet som utlovats vid enkätundersökningar samt återge intervjuer objektivt 
och sanningsenligt. Bibehållen anonymitet, objektivitet och sanningsenlighet betraktar jag 
dock som enkelt att utföra i jämförelse med att vara etisk vid datainsamlingen via 
observationer. Att vara etisk i dessa sammanhang hänger samman med att observatören är 
tydlig för de som observeras att de faktiskt observeras, vilket inte alltid är önskvärt för 
observatören. En nackdel med deltagande observation är att forskaren genom sin närvaro kan 
påverka det händelseförlopp han studerar (Ejvegård, 2003), därför kan det vara till nytta att ej 
vara etisk i dessa situationer och negligera att meddela sin närvaros syfte. Jag har i vissa 
grupper som jag studerat i min fallstudieorganisation varit tydlig med min observatörsroll i ett 
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tidigt skede för att de som observeras ska ha tid att bli van vid mig samt glömma min 
observatörsroll och därigenom ta mig som vem som helst i gruppen. De grupper där jag gjort 
så har varit de där jag figurerat mer frekvent.  

4.6.3 Reliabilitet 
Reliabiliteten anger tillförlitligheten hos och användbarheten av ett mätinstrument och 
måttenheten (Ejvegård, 2003). Reliabiliteten har att göra med att den som gör observationen 
ska kunna göra samma observation upprepade gånger, samt att andra ska kunna göra samma 
observationer (Hartman, 2004). Således är det nästan omöjligt med hög reliabilitet i 
intervjuer, speciellt semistrukturerade, och i deltagande observation.  
 
Vad gäller enkäter så har mycket energi lagts på att dess frågor ska vara precisa och 
lättförståeliga. För att ha tydlighet i den korta enkäten föregicks denna av en kort introduktion 
av syftet med enkäten samt ämnet för att respondenterna skulle bli bekanta med terminologin 
med mera. I den större enkäten så vände jag mig till studiekamrater och personer vid Biathlon 
Events AB för åsikter kring dess utformning samt utförde en pilotenkät. Att vissa medlemmar 
inom organisationskommittén använts för att säkerställa detta beror främst på en sak: De är 
funktionärer vilket innebär att de, förutom att de är arvoderade, likväl hade kunnat vara 
respondenter i enkäten. 
Dessutom uppmuntrades respondenterna vid skrivningen av den stora enkäten att fråga mig i 
fall det var något som de ansåg var oklart. 
 
Eftersom de enkäter som utfördes var en del av fallstudien kunde inga metoder utföras där 
man jämför flera mätningar utföras, och på grund av att antalet frågor skulle vara relativt lågt 
så passade det inte heller med kontrollfrågor. Den metod jag valde var halveringsmetoden. I 
denna metod delas svaren slumpmässigt in i två högar och jämförs med varandra, ju mindre 
avvikelser i svar högarna emellan föreligger desto bättre reliabilitet får testet anses ha 
(Ejvegård, 2003). Avvikelserna var väldigt små, ej anmärkningsvärda. 

4.6.4 Validitet 
Validitet (giltighet) har att göra med hur korrekt observationen är, det vill säga hur väl den 
visar oss världen som den är (Hartman, 2004). Med ett annat uttryck är validitet att det som 
avses mätas verkligen mäts (Ejvegård, 2003) 
 
Validitetsprovning är svårare än reliabilitetsprovning. Strängt taget kan den endast ske om 
den som gör undersökningen har något annat mått på det denne mäter att jämföra med, vilket 
inte var möjligt i denna rapport. Däremot har triangulering och kritisk källanalys, har nyttjats i 
denna rapport och den ökar inte bara validiteten utan även reliabiliteten (Merriam, 1994).  
 
Vad gäller intervjuerna så har dessa skett personligen, med tanke på validiteten, och dessutom 
har stora enkäten validitetsprövats genom en pilotenkät. 
 

4.7 Sammanfattning av metod 
Den metod som begagnats i denna rapport har: 

• En forskningsansats som har aktörssynsätt, är deduktiv och har två delstudier varav en 
är kvalitativ och den andra kvantitativ. 



                      
 
                                               
 

 
   
  

25

• En undersökningsansats bestående av en fallstudie. 
• En datainsamlingsmetod som är en triangulering av enkäter, deltagande observation 

och intervjuer. 
• En litteraturstudie, två enkäter samt deltagande observation för att besvara 

forskningsfrågorna. Intervjuerna som utfördes tjänade till orientering inom ämnet samt 
presentation av fallstudieorganisationen.  Se figur nedan. 

 
 
       INSAMLING AV                INSAMLING AV TEORI         INSAMLING AV EMPIRI 
      BAKGRUNDSINFORMATION          1. Litteraturstudie              1. Lilla enkäten 
      1. Intervjuer                 2. Stora enkäten    
      2. Litteraturstudie                 3. Deltagande observation
    
 
Figur 8 Datainsamling   
 

• En analysmetod som främst bestod av att tolka svaren i den stora enkäten kvantitativt 
och se på dessa i förhållande till teorin samt respondenternas ålder och kön. 
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5  T E O R I  
 

5.1 Motivation 
Motivation är centralt för att vi ska kunna förstå beteenden och deras orsaker. Allt beteende 
anses vara motiverat, förutom de enklaste reflexerna(autonoma nervsystemet) (Wagner, 
2003).  
 

5.1.1 Begreppet motivation 
Motivationsteori behandlar faktorerna som påverkar människor att bete sig på vissa sätt 
(Wagner, 2003, Armstrong & Stephens, 2005) och alla motivationsteorier behöver enligt 
Lawler, 1994, besvara följande tre frågor: 

1. Vad aktiverar beteende? 
2. Vad riktar beteende? 
3. Vilka reaktioner har individer till de slutprodukter som kommer av deras beteende? 

 
När vissa psykologer involverar sig i motivation talar de istället om de tre begreppen motiv, 
drift och behov. Begreppet motiv refererar till det som ger våra handlingar energi och 
inriktning. Behov refererar till fysiologiska tillstånd i kroppen som signalerar att den lider 
brist på något. Drift refererar å sin sida till ett aktiveringsstillstånd förorsakat av brist på något 
eller någon form av obehaglig stimulering. (Bunkholdt, 1997) 
 
Motivation definieras ur ett psykologiskt perspektiv som: 
”En inre process som påverkar beteendens inriktning, styrka och uthållighet.” 
(Karlsson, 2004) 
 
Werther & Davis, 1993 definierar motivation som följer:  
”En persons drift att begå en handling eftersom denna person vill göra detta.”  
 
Trots att det finns många olika definitioner av motivation så kan Gellerman, 1995, ändå 
skönja felanvändningar och de fyra vanligaste är: 

1. Att elda upp entusiasm 
2. Att göra människor nöjda och glada 
3. Några regler som påstås göra människor mer resonabla och mindre motsträviga 
4. Vanliga gammaldags mutor. 

 
Forskning under de tre senaste årtiondena inom både psykologi och ekonomi har 
dokumenterat att motivation till att ställa upp i arbete varierat som en funktion av olika 
faktorer inom arbetsmiljön.  Exempel på dessa faktorer är förväntningar på utvärdering, 
feedback på det som gjorts, belöningar, självständighet i arbetet och arbetets karaktäristik 
(Amabile, 1993).  
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5.1.2 Inre och yttre motivation 
Motivation till att ställa upp för att göra en arbetsuppgift kan delas in i två delar, inre och yttre 
motivation. (Amabile, 1993) 
 
Den inre motivationen, som kommer av individen upplevda inre värden som uppkommer 
samband med arbetsuppgiften, som till exempel om den är intressant(Amabile, 1993). Inre 
motivation sägs vara den högre formen av motivation och den kommer från inre källor: hjärta, 
själ och förstånd (Smith, 2001), eller som Lawler, 1995, skriver: tillfredsställandet av inre 
behov.  
 
Den yttre motivationen har att göra med driften att uppnå resultat som inte har direkt relation 
till arbetsuppgiften, till exempel belöningar(Amabile, 1993). Vad gäller yttre motivation så 
uppkommer den av en motivationskälla som är förlagd i yttervärlden och betoningen ligger på 
motivationens styrande roll: handlandet dras mot detta eftersträvansvärda målobjekt i 
omvärlden.  (Armstrong, 2002)  
 
Även om både inre och yttre motivationsfaktorer kan motivera människor till att ställa upp för 
att utföra en arbetsuppgift så kan de ha väldigt olika påverkan på olika människor. (Amabile, 
1993) Värt att anmärka är att det inte finns någon motivationsteknik som fungerar på alla, det 
är människor alldeles för olika för (Gellerman, 1995).  
 
 

5.2 Motivationsfaktorer 
Motivationsfaktorer är de faktorer som skapar motivation, handlingsriktning (Gellerman, 
1995).  

5.2.1 Motivationsfaktorer och belöningar 
Sedan gammalt anses det finnas två huvudsakliga grupper av motivationsfaktorer; hot och 
belöningar. Hot anses dock numera vara så förlegat och allmänt ineffektivt att det i praktiken 
inte längre räknas som en motivationsfaktor. (Gellerman,1995) Motivationsfaktorer och 
belöningar har ett starkt samband ty Lawler, 1994, och Linz, 2004, hävdar att en belöning är 
en motivationsfaktor om den ses som viktig och tillgänglig för organisationsmedlemmen. 
 
Det finns två sorters belöningar/motivationsfaktorer. De inre motivationsfaktorerna kan sägas 
vara psykologiska faktorer, till exempel kan det vara att ge förutsättningar för att en person 
ska känna sig uppskattad och kompetent. De yttre motivationsfaktorerna kan sägas vara mer 
fysiska faktorer och kan exempelvis vara lön, befordran, hälsovård och presenter. (Armstrong, 
2004)  
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Figur 9 Motivation och motivationsfaktorer 
Inre motivationsfaktorer har oftast en djupare och mer långsiktig effekt på grund av att de är 
kopplade till en människas inre behov (Armstrong, 2004). Individer motiveras dock av 
motivationsfaktorer bestående av både yttre belöningar/motivationsfaktorer, som pengar, och 
inre belöningar/motivationsfaktorer, som känslor av bedrift och kompetens (Lawler, 1994). 
Ett effektivt belönings/motivationssystem blandar inre – och yttre 
motivationsfaktorer/belöningar (Smith, 2001, Beardwell & Holden, 1994, Lawler, 1994, 
Armstrong, 2004).  

5.2.2 Inre motivationsfaktorer 
Boethius och Ehdin, 1996, hävdar att ledningen inte ska motivera utan att den istället ska 
lämna förutsättningar för att alla ska kunna utveckla sin egen inre motivation, annars kvävs 
denna. 
 
De inre behov som är grunden till att kunna få inre motivation, utnämndes tidigt i forskningen 
som väldigt kopplade till fysiska behov, reflexer och överlevnad (Lawler, 1994).  
 
Den amerikanske psykologen Abraham Maslow är med sin klassiska behovshierarki ett bevis 
på att de fysiologiska behoven tilldelades större betydelse förr. På 1950-talet presenterade 
Maslow en motivationsteori där människans behov är ordnade i fem nivåer:  

1. behov av självförverkligande  
2. behov av uppskattning 
3. gemenskaps- och tillgivenhetsbehov 
4. trygghetsbehov 
5. kroppsliga behov 

Maslow antog att först när behoven på en lägre nivå har tillfredsställts, blir behoven på nästa 
nivå viktiga. De kroppsliga behoven bestod bland annat av aptitens tillfredsställande och 
balans (Maslow, 1970).  
 
En annan klassisk motivationsteoretiker, Douglas McGregor, baserade sitt arbete på Maslows 
behovshierarki. Han grupperade Maslows behovshierarki i två delar. Behov av lägre ordning 
passande att använda för att motivera människor tillhörande Teori X och högre ordning 
passade för Teori Y. Teori X innebär att ledningen antar att människor är lata i sig och att de 
kommer att undvika att ställa upp för att utföra en arbetsuppgift om de kan. På grund av detta 
måste människorna bli noggrant kontrollerade och de kommer endast att uppvisa väldigt lite 
vilja för att ställa upp för att arbeta om det inte finns ett lockande belöningssystem. I teori Y å 
andra sidan förutsätter ledningen att människor i grunden är ambitiösa, kan motivera sig 

MOTIVATIONSFAKTORER 

BELÖNINGAR 

INRE BELÖNINGAR/ 
MOTIVATIONSFAKTORER 

YTTRE BELÖNINGAR/ 
MOTIVATIONSFAKTORER 
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själva och är ivriga att få större ansvar. En teori Y-ledare tror att tillfredsställelsen av att 
kunna göra ett bra jobb är en stark motivationsfaktor i sig själv. (Armstrong, 2004 & 
Beardwell & Holden, 1994) 
 
I en studie av Street & Bishop, 1991, så prövar de McCellands klassiska motivationsteori som 
grundar sig på att det är en trio av behov, behov av åstadkommande, makt och tillhörighet, 
som påverkar vårt beteende vad gäller arbete. Deras studie visade på att behovet av 
åstadkommande var det dominerande behovet. (Street & Bishop, 1991) Andra klassiska 
motivationsteoretiker som Maslow, Herzberg, McGregor med flera hävdar att visioner, idéer 
och mål är mer inspirerande än byråkratiska regelsystem och de skapar högre motivation och 
engagemang hos människorna (Arvonen, 1989). 
 
Vikten av erkännande är väldokumenterad och det anses vara en stark inre motivationsfaktor 
(Beardwell & Holden, 1994, Huddleston et al, 2002). Gellerman, 1995, skriver att när allt 
kommer om kring så är att göra något vi tycker om att göra den bästa motivationsfaktorn för 
oss alla. Vidare delar Gellerman, 1995, in människor som vinnare, mittfältare eller 
eftersläntrare. Vinnares motivationsfaktorer är att få prestera väl samt att få besitta auktoritet, 
medan mittfältets och eftersläntrarnas främsta motivationsfaktorer bland andra är trygghet, 
samhörighet, rättvisa, vänskap och status/respekt (Gellerman, 1995). Drucker, 1990, hävdar 
dock att om ledaren ska motivera en grupp ska denne satsa på att motivera de 10% som är 
duktigast och mest intresserade, då kommer de mellanduktiga och mellanintresserade att följa 
med. För de helt ointresserade kan man bara be, hävdar Drucker vidare. 
 
Andra kandidater som tas upp som troliga behov för att skapa inre motivation är exempelvis 
behov av att få: 

• känna sig kompetent 
• åstadkomma saker 
• bli behandlad rättvist 
• vara aktiv 
• variation 
• utforska  
• självförverkliga sig  
• interagera med andra människor.  

(Lawler, 1994) 
 
Hackman, 1987, säger i Lawler, 1994 att grupper kan få inre motivation till att utföra 
arbetsuppgifter om de får ett helt och meningsfullt projekt att arbeta med, betydande 
självstyre eller befogenhet gällande hur de utför arbetet samt får feedback kring hur effektivt 
de arbetat. Enligt Galbraith et al, 1993, i Lawler, 1994, är själva sättet att utföra 
arbetsuppgifter i grupp motiverande i sig. Arbetsutformning har en stark påverkan på 
människors motivation (Lawler, 1994) genom att det kan mynna ut i vissa inre belöningar 
som till exempel kompetens och självaktning (Lawler, 1994). Arbetsberikning är en av flera 
komponenter som används för att utforma arbete och det kan delas upp i horisontell och 
vertikal expansion (Lawler, 1994). 
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Figur 10 Schema för arbetsutformning 
 
Horisontell expansion innebär att antalet uppgifter som ingår i arbetsuppgifterna ökas. I 
vertikal expansion ökas självbestämmandet och ansvaret inom den uppgift personen redan 
har.  Många författare argumenterar att arbetsuppgifter måste vara både horisontellt och 
vertikalt expanderade för att kunna vara attraktiva att utföra. (Lawler, 1994) Davis & Werther, 
1993 håller med om att arbetsberikning är positivt för att kunna motivera människor till att 
utföra dessa arbetsuppgifter. 
 
Även arbetsuppgiftens karaktäristik kan öka motivationen om den: 

1. Tillåter personen att känna sig personligen ansvarig för en meningsfull del av det 
totala arbetet 

2. Tillhandahåller ett resultat som i sig är meningsfulla eller i övrigt upplevda som värd 
besväret  

3. Tillhandahåller feedback om vad som åstadkommits. (Lawler, 1994) 
 
Angående den första punkten så bekräftas i en studie utförd av Lewin et al, 1939, i Lawler, 
1994, att ledning med de allas berördas medverkan är en inre motivationsfaktor.  Armstrong 
& Stephens, 2005 är inne på samma spår som Lawler när de påstår att det är nödvändigt att ha 
alla tre av nedanstående faktorer för att en stark inre motivation till att ställa upp i arbete ska 
utvecklas och bestå: 

1. Upplevd nytta med arbetet 
2. Upplevt ansvar för resultaten av arbetet 
3. Kunskap kring de aktuella resultaten för arbetsaktiviteterna. 

 
Vidare om arbetsuppgifterna säger Armstrong & Stephens, 2005, att när någon har hög inre 
motivation vad gäller sin arbetsuppgift så är känslor nära knutna till hur väl de utför sin 
arbetsuppgift. Smith, 2001, påstår att den bästa formen av erkännande är att kunna utföra sin 
arbetsuppgift väl. Även upplevd svårighet att uppnå de uppsatta uppgifterna och målen en i 
organisation har stor påverkan på människors motivation (Lawler, 1994 & Csikszentmihalyi, 
2004), en 50 %-ig chans att kunna uppnå målen och klara av sina uppgifter anses som idealt 
(Lawler,1994). Att en person och dennes uppgifter är välmatchade gör att personen vill jobba, 
utan några slags belöningar, eftersom det då är belönande i sig (Hackman & Oldham, 1980). 
Detta kan kopplas ihop med Werther & Davis, 1993, påstående om att personer blir mer 
motiverande när de själva får välja uppgifter att arbeta med samt Vrooms, 1995, påstående att 
om en person tror sig vara duktig på något så är detta ett motiv för att använda denna 
duktighet. Att känna stolthet över en arbetsuppgift, samt för organisationen för vilken man 
utför denna uppgift, ska vara en motivationsfaktor enligt Katzenbach, 2006. 

ARBETSUTFORMNING 

X Y ARBETSBERIKNING 

HORISONTELL 
EXPANSION 

VERTIKAL 
EXPANSION 
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Att utföra en uppgift tjänar inte samma syfte för alla och en generalisering kring detta är 
därför omöjlig (Vroom, 1995). Driften att utföra en uppgift kan inte enbart förklaras med att 
människor får pengar för detta utan även genom att det har konsekvenser som användning och 
utveckling av kunskaper, uppnåendet av acceptans och respekt av andra och tillfälle att bidra 
med något användbart för samhället (Vroom, 1995), dessutom måste uppmärksamhet läggas 
på angelägenheter som erkännande och möjligheter för interaktion i med alla i organisationen 
(French & Bell, 1990).  

5.2.3 Inre belöningar 
Både överordnade och medarbetare kan ge inre belöningar som beröm och social acceptans, 
vilket oftast värderas högre än pengar och belöningar (Lawler, 1994). Enligt Armstrong & 
Stephens, 2005, ser ett system med inre belöningar ut ungefär som nedan. 
 

• Lärande och utveckling 
Arbetsplatsupplärning 
Utbildning 
Prestationshantering 
Karriärutveckling 

 
• Arbetsmiljö 
Kärnvärden i organisationer 
Ledarskap 
Erkännande 
Åstadkommande 
Lyhördhet 
Arbetsutformning och rollutveckling 
Kvalitet i arbetslivet 
Balans arbete/fritid 
Talanghantering 

 
Även om det enligt Smith, 2001, finns tusentals variationer av system med inre belöningar så 
kan dessa delas in i två kategorier: formella och informella. De informella är de mest 
lättanvända, de är mindre strukturerade, mer spontana och mer sannolika att innefatta beröm. 
Det kan vara likväl medarbetare som överordnande som delar ut dessa informella belöningar. 
Några av de mest populära formerna av informellt belönande listas nedan. 
 

• Verbalt beröm 
• Ledighet 
• Kläder, muggar, nyckelband och andra produkter med organisationens logotyp på 
• Certifikat och diplom 
• Kommentarer från kunder 
• Middagsbjudningar 
• Biljetter till sportevenemang 
• Tillgång till beslutsfattare 
• Utflykter  
• Handskrivna lappar med till exempel beröm 
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• Biobiljetter 
• Erkännande från medarbetare 

(Smith, 2001)  
 
Formella program är mer strukturerade och upprepas oftare än de informella. Några av de 
mest typiska formerna av formella belöningar listas nedan. 

• Resor 
• Årliga prisutdelningar 
• Månandens bästa anställde 
• Priser för prestation 
• Bonus 
• Pengapriser 

(ibid.) 
 

5.2.4 Yttre motivationsfaktorer 
Yttre motivationsfaktorer är viktiga för att locka människor till att ställa upp för att utföra 
arbetsuppgifter (Armstrong, 2004). Exempel på yttre motivationsfaktorer i arbetslivet är 
pengar, flexibilitet i arbetstider, företagsbil, barnpassning, presentkort (Balogun & Hope 
Hailey, 1999) För att motivera med den mest kända av de yttre motivationsfaktorerna, pengar, 
bör man ta i beaktande att för att göra människor motiverade med hjälp av pengar så måste 
man ge de ett väldigt bra erbjudande. Massor av extra pengar för en liten extra insats. 
(Gellerman, 1995) Den stora ironin i att använda pengar för att motivera är att det utan 
jämförelse är det dyraste och minst effektiva av alla motivationsskapande recept (Gellerman, 
1995). Yttre motivationsfaktorer kan ha en omedelbar och kraftfull verkan, men effekten 
kommer inte nödvändigtvis att räcka så länge (Armstrong, 2004).  
 
En av de klassiska motivationsteorierna kommer från Fredrick Herzberg, 1959 och enligt 
denna teori så motiveras människor på sitt arbete av både yttre och inre motivationsfaktorer: 

• Tillfredsställelse och inre motivation är ett resultat av motivationsfaktorer(motivation 
factors) 

• Missnöje är ett resultat av avsaknad av sundhetsfaktorer (hygiene factors) 
Sundhetsfaktorer inkluderar lön, förmåner, relationer med medarbetare, den fysiska miljön 
och relationen mellan den överordnade och de underordnade. Motivationsfaktorer inkluderar 
att utvecklas, åstadkommande, erkännande, ansvar och befordran. (Armstrong, 2004) 
 

5.2.5 Yttre belöningar 
Enligt Quinns, 1994, studie vill alla ha ett belöningssystem. Värt att notera är dock att en 
tredjedel av personerna i studien upplevde att de behövde bli övertygade om att belöningarna 
var värda att sträva efter. (Quinn, 1994) 
 
Bland de mest uppenbara delarna i ett yttre belöningssystem är lön, befordran, statussymboler 
och löneförmåner enligt Vroom, 1995(1964), som även sa att pengar är en obestridlig källa till 
människans drift till att arbeta. Givandet eller undanhållandet av dessa belöningar har en stor 
påverkan på människors motivation. Forskning visar att missnöje med yttre belöningar leder 
till många negativa konsekvenser, till exempel hög personalomsättning, missnöje med arbetet 
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och frånvaro, vilket gör att nöjdhet med de yttre belöningarna är viktigt i varje organisation 
(Lawler, 1994). Hur mycket en ekonomisk belöning påverkar bestäms av hur viktig denna är 
för just den individen. (Lawler, 1994)  
 
I Huddlestons et al.s, 2002, studie rankade respondenterna alla slags belöningar som väldigt 
viktiga och de föredrog belöningar som lön och erkännande högre än möjligheten att utveckla 
sig själv. Dessa resultat bekräftas av Linz´ studie. När Linz, 2004, i sin studie av vad som 
motiverar till att arbeta låter respondenterna ranka hennes 11 motivationsfaktorer (se Bilaga 
5) hamnar pengar högst. Respondenterna fick ranka enligt en skala från 1 till 5, där 1 
motsvarar Överensstämmer inte alls och 5 Överensstämmer verkligen.  
 
Tabell 2 Fritt översatt från Job Motivators 
(Källa Motivating Russian workers: analysis of age and gender differences, Linz, 2004, p269) 

1. Lönen jag får 
2. Hur vänliga de jag arbetar med är  
3. Respekten jag får av de jag jobbar med 
4. Att jag får utveckla mina kunskaper 
5. Att jag får lära mig nya saker 
6. Säkerhet av att få behålla mitt jobb 
7. Chans att få göra något som verkligen är värt något 
8. Chans att få göra något som får mig att må bra som person 
9. Chans att bli befordrad eller att få ett bättre jobb 
10. Grad av frihet jag får 
11. Beröm jag får från mina överordnade 

 
 
Vad gäller arbetarna så motiveras de tydligt av yttre motivationsfaktorer men de sätter även 
betydelse till att medarbetarna är vänliga och respekterande, möjligheten att utveckla sina 
kunskaper samt att deras jobb är ett betydelsefullt bidrag. Om en organisation redan har ett 
system med yttre motivationsfaktorer så borde detta kompletteras med motivationsfaktorer 
som formella och informella utbildningar och seminarier i utveckling av de anställda, samt 
sociala aktiviteter. (Linz, 2004) 
 
Det kan verka uppenbart men yttre belöningar är som mest motiverande när man själv får 
välja ut dessa (Quinn, 1994). Att personer själv får välja och kombinera ihop sitt egna paket 
av yttre belöningar, som till exempel fester, spa-besök, middagar och matlagningskurser, för 
en viss summa är väldigt populärt (Smith, 2001).  
 
Även om en person initialt har en hög grad av inre motivation kan denna minskas av att 
arbetsmiljön fokuserar på yttre belöningar (Amabile, 1993). Mot den rådande tron att yttre 
motivationsfaktorer hämmar den inre motivationen påstår Beardwell & Holden, 1994, att 
vissa yttre motivationsfaktorer kan öka den inre motivationen. Till exempel kan en väldigt 
stark inre motivationsfaktor, erkännande, kan lockas fram genom yttre belöningar som 
prisutdelningar där ledningen använder sig av medaljer, middagar, prisceremonier, artiklar i 
sina respektive organisationstidningar, sätta upp foton på dem som vunnit, gåvor, presentkort, 
kläder och kontanter (Beardwell & Holden, 1994). 
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5.3 Motivationsfaktorer och demografiska faktorer 

5.3.1 Motivationsfaktorer och ålder 
Experter föreslår att ledare använder budskap och strategier som är anpassade till de olika 
generationerna, mycket på grund av att varje generation har olika behov vad gäller motivation 
(Eisner, 2005). Eisner, 2005 har gjort en studie och funnit att olika generationer vill bli 
motiverade och behandlade på olika sätt(se Bilaga 6) enligt följande tabell: 
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Tabell 3 Fritt översatt från Eisners tabell Four generations at work 
(Källa: Managing generation Y, Eisner, 2005, s 12-13) 
  

Traditionalister 
 
Baby Boom:are 
 

 
Generation X 

 

 
Generation Y 

 
Beskrivning av 
gruppen 

75 miljoner födda 
innan 1945: 10% av 
arbetskraften 

80 miljoner födda 
1945-1964: 45% av 
arbetskraften 

46 miljoner födda 
1965-1980: 30% av 
arbetskraften 

76 miljoner födda 
efter 1980: 15% av 
arbetskraften 

Kvalitéer Lojal 
Självuppoffrande 

Positiv till tillväxt 
och förändring 
Tävlingsinriktad 
Optimistisk 
Tror på sig själv 
Vill ha allt 

Oberoende 
Individcentrerad 
Litar ej på företag 
Saknar lojalitet 
Företagare 

Kunnig 
Energisk 
Artig 
Positiv 
Gruppcentrerad 
Socialt medveten 
Krävande 

Tillgångar Klokskap 
Erfarenhet 
Uthållighet 

Sociala kunskaper Teknologiska 
kunskaper 
Utbildad 

Utbildad/erfaren 
Social/teknisk/ 
utförande 
Arbetsetik 
Många bollar i 
luften 

Stil Gillar hierarki 
Ta kontroll 
Styrande 
Göra det som är rätt 

Respekt för 
auktoriteter 
Nätverkar 
Vill styra även 
detaljer 
Proaktiv 
Arbetar hårt 

Skeptisk 
Ej nätverkande 
Fokuserad på 
slutprodukt 
Lyckas snabbt/ bra 
Böjer regler efter 
behov 

Producerar 
Förhandlar 
Dyker i/arbetar i 
hög takt 
Öppen 
Tänker på samhället 
Blandar jobb och 
lek 
Mäter sin egen 
framgång 

Strategi för de 
som vill leda 
dessa grupper 

Respektera deras 
erfarenhet 
Belöna att de varit 
med er under lång 
tid 
Lär de att stå på sig 
Använd som 
lärare/coach/ 
ledare 

Ge viktiga roller 
Värdera deras 
bidrag 
Visa respekt 
Minimera 
konflikter 
Var lyhörd vid 
feed-back 
Var flexibel 
Ge utmaningar  
Ge de coachning 
Underlätta deras 
åtagande 

Rekrytera 
traditionellt 
Styr med coach 
Styr ej detaljer 
Reducera regler och 
hierarki 
Tillåt innovation 
Uppdatera 
teknologin 
Ge snabb feed-back 
Belöna resultat 
Var specifik 
Ge hjälp 
Utbilda precis när 
det behövs 

Behandla rättvist 
och professionellt 
Ge meningsfulla 
och roliga 
arbetsuppgifter 
Tillmötesgå deras 
personliga mål 
Ge samhörighet 
Beslutsmedverkan 
Ha positiv/öppen 
miljö 
Lova inte för 
mycket 
Tilldela projekt/ 
grupper/uppdrag 
Ge frihet 
Fokus på fart/ 
mål/vinna 
Utbilda strategiskt 
Klargör 
övergripande mål 
och tidsplaner 
Specificera roller 
och ansvar 
Rekrytera genom 
att headhunta 
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Traditionalisterna, födda innan 1945, motiveras med fördel genom till exempel att visa 
uppskattning för deras gedigna erfarenhet samt låta de agera lärare för andra. Baby 
Boom:arna, födda 1945-1964, bör man motivera genom att ge de flexibilitet, utmaningar och 
respekt. Generation X, födda 1965-1980, bör man för bästa resultat motivera med färre regler 
och mer coachning och stöd, samt att ge snabb återkoppling på deras prestationer. Generation 
Y är de födda efter 1980 och det är de som ska ut i arbetslivet nu. (Eisner, 2005) Generation 
Y vill känna tillhörighet (Eisner, 2005) och ledare bör interagera med generation Y för att 
kunna skapa en miljö med njutning och utmaning (Eisner, 2005). Enligt Loughlin & Barling, 
2001, i Eisner, 2005 vill generation Y arbeta för ett större syfte och bidra till samhällsnytta.  
Generation Y, människor födda 1980 och senare, är mer ivriga att få vara lediga än att få 
pengar (Eisner, 2005). Enligt Southard & Lewis, 2004, i Eisner, 2005, så vill generation Y 
dessutom ha snabbare belöningar än investeringar i något som ligger långt fram i tiden.  
 
I studien som Eskildsen et al, 2004, utfört visade det sig att den inre motivationen för att 
arbeta, såväl som arbetstillfredsställelsen, ökar praktiskt taget linjärt med ökad ålder. 

 

Figur 11 Ålder och inre arbetsmotivation 
(Källa: Work motivation and job satisfaction in the Nordic countries, Eskildsen et al., 2004, s 132) 
 
Även Linz, 2004, hittar skillnader kopplat till ålder vad gäller motivationsfaktorer. Yngre 
respondenter värderade följande motivationsfaktorer högre än de äldre respondenterna: 

• Att lära sig nya saker 
• Möjligheten till att åstadkomma något värdefullt 

De yngre respondenterna gav lägre värde till följande motivationsfaktorer än de äldre: 
• Lön 
• Jobbsäkerhet 
• Respekt från medarbetare 
• Vänlighet från medarbetare 

Av de elva motivationsfaktorer som respondenterna fick ranka var både yngre och äldre 
överens om att ranka lön högst samt beröm från överordnande lägst. (Linz, 2004) 
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5.3.2 Motivationsfaktorer och kön 
Ett vanligt problem vad gäller motivation är att belöningssystemen är grundade på enbart 
manliga grundvalar, främst på grund av att det fortfarande är flest män i topp-positioner, 
vilket kan avskräcka kvinnor. (Quinn, 1994) 
 
Vilka är då de kvinnliga respektive manliga motivationsfaktorerna?  
 
Enligt en studie från Scandura & Lankau, 1997, är flexibla arbetstider en motivationsfaktor 
till att ställa upp och arbeta för kvinnor, men inte alls för män.  
 
Gray i Quinn, 1994, säger att det är farligt att låta alla vara på samma maktnivå ty män 
motiveras av hierarki, av att vinna/förlora. Vidare säger Gray att arbeta i grupp och dela ut 
gruppbelöningar är en perfekt syntes av samma maktnivå och hierarki eftersom det innehåller 
en del av vinna/förlora, men i detta finns ingen personlig förlust vilket gör att kvinnor inte 
tappar motivation av att förlora. Även studien som Shul et al, 1990, utfört visade att belöning 
som delas ut gruppvis påverkar kvinnors motivation positivt men hade ingen sådan effekt på 
männen. 
 
Linz, 2004 finner i sin studie att det är mer sannolikt för kvinnor att: 

• inte byta arbetsplats på grund av en marginell lönehöjning  
• inte rekommendera en nära vän att gå med i sin organisation 
• vara nöjd vetandes att deras jobb gett ett nyttigt bidrag för organisationen 

Dessutom är det enligt Linz, 2004, mer sannolikt att en kvinna säger att följande 
motivationsfaktorer är mycket viktiga: 

• lön 
• möjligheten att göra något som får de att må bra i sig själv 
• säkerhet att få behålla sitt jobb  
• att få respekt från sina kollegor 
• att få beröm från sina överordnade 
• vänliga kollegor 

 
I Linz, 2004, studie var motivationsfaktorer var för sig mer viktiga för kvinnor än för män, det 
vill säga medelvärdet är betydligt högre. Rankingen av dessa motivationsfaktorer, där 
rankingen spänner från den viktigaste till den minst viktiga motivationsfaktorn baserat på 
medelvärden, skiljer sig inte nämnvärt åt kvinnor och män emellan. Att kvinnor känner 
starkare än män för sju av de elva motivationsfaktorerna var dock inte konstigt, enligt 
fokusgruppen som analyserade resultaten, eftersom de ansåg att kvinnor var mer tenderade att 
uttrycka sig mer starkt medan män ansågs vara mer reserverade. (Linz, 2004) 
 
Linz, 2004, sammanfattar att könsskillnaderna består i den relativa vikten av specifika 
motivationsfaktorer snarare än rankingen av den viktigaste till den minst viktiga. Kvinnorna i 
denna studie tenderade att uttrycka sig mer positivt kring varje motivationsfaktor men rankade 
de inte annorlunda än männen.  
 
En motivationsfaktor som tilltalar både män och kvinnor är erkännande enligt Quinn,1994. I 
Quinns studie valde 65% av kvinnorna erkännande som huvudsaklig motivationsfaktor, vilket 
överstiger exempelvis belöningar som resor. 40% av männen listade erkännande som viktigt. 



                      
 
                                               
 

 
   
  

38

Vidare sägs att kvinnor gillar omhändertagande, presenter på födelsedagar och årsdagar, 
medan män inte alls söker denna form av erkännande. Män föredrar att samla ihop allt till en 
stor belöning per år men för kvinnor är det de små överrasknings-presenterna som skapar 
lojalitet. (Quinn, 1994) 
 
Quinn, 1994, har även frågat sina respondenter vilka sorters belöningar de vill ha och svaren 
fördelade sig enligt tabell nedan. Observera att summorna överstiger 100% eftersom 
respondenterna fick välja flera svar. 
 
Tabell 4 Belöningar enligt kvinnor respektive män 
(Källa: The gender gap, Quinn, 1994) 
              Män           Kvinnor 
Pengar 93 % 90 % 
Presenter 15 % 7 % 
Resor 85 % 46 % 
Ledighet 85 % 88 % 
Erkännande 40 % 65 % 
       
 

5.4 Sammanfattning av teori 
Motivation kan definieras som: ”En persons drift att begå en handling eftersom denna person 
vill göra detta.” (Werther & Davis, 1993) och motivation till att arbeta kan delas in i två delar, 
inre och yttre motivation. Den inre motivationen, som kommer av individen upplevda inre 
värden som uppkommer samband med arbetet, som till exempel om arbetet är 
intressant(Amabile,1993). Yttre motivation uppkommer av en motivationskälla som är 
förlagd i yttervärlden och betoningen ligger på motivationens styrande roll: handlandet dras 
mot detta eftersträvansvärda målobjekt i omvärlden.  (Armstrong, 2002)  
Inre och yttre motivation uppkommer som följd av inre och yttre 
belöningar/motivationsfaktorer. 
 
Nedan följer exempel på yttre/inre motivationsfaktorer och delar i ekonomiska/icke 
ekonomiska belöningssystem som är relevanta för att få människor att ställa upp som 
volontärer i ideella organisationer: 
 
Exempel på yttre motivationsfaktorer är att få: 

• Indirekt ekonomisk ersättning, flexibilitet i arbetstider, företagsbil, barnpassning, 
presentkort och presenter. 

 
Exempel på inre motivationsfaktorer är att få: 

• tillfredsställa kroppsliga behov, uppskattning, känna sig kompetent, åstadkomma 
saker, vara aktiv, variation, utforska, självförverkliga sig, interagera med andra 
människor, erkännande, göra något man tycker om, besitta auktoritet, prestera väl, 
trygghet, vänskap, status, respekt, känna tillhörighet, utmaningar, njuta, bli bekräftad, 
arbetsberikning, ta ansvar, uppleva nytta/meningsfullhet med vad man gör, utvecklas 
och bidra med något av nytta för samhället. 
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Exempel på yttre belöningar: 

• prisutdelningar, middagar, artiklar i organisationstidningar, gåvor, kläder och 
presentkort. 

 
Exempel på inre belöningar: 

• verbalt beröm, kläder, muggar, nyckelband och andra produkter med organisationens 
logotyp på, certifikat och diplom, kommentarer från kunder, middagsbjudningar, 
biljetter till sportevenemang, tillgång till beslutsfattare, handskrivna lappar med till 
exempel beröm, biobiljetter, erkännande från medarbetare, resor och årliga 
prisutdelningar. 

 
Varje generation har olika behov vad gäller motivation. Till exempel så värderar yngre 
följande motivationsfaktorer högre än äldre:  

• Att lära sig nya saker 
• Möjligheten till att åstadkomma något värdefullt 

De äldre värderar följande motivationsfaktorer högre än de yngre: 
• Respekt från medarbetare 
• Vänlighet från medarbetare 

 
Olika behov av motivationsfaktorer manifesterar sig även utifrån kön. Till exempel värderar 
kvinnor följande motivationsfaktorer högre än män: 

• möjligheten att göra något som får de att må bra i sig själv 
• att få respekt från sina kollegor 
• att få beröm från sina överordnade 
• vänliga kollegor 

 
Kvinnor värderar överlag alla motivationsfaktorer högre än män men när rankingen av 
motivationsfaktorer sker, där rankingen spänner från den viktigaste till den minst viktiga 
motivationsfaktorn baserat på medelvärden, skiljer sig kvinnor och män inte nämnvärt åt. 
 
Män motiveras av hierarki och kvinnor av att jobba i grupp. 
 
Kvinnor gillar att få flera mindre belöningar utspritt över tiden medan män vill ha sina 
belöningar samlat till en klump vid ett tillfälle. 
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6  E M P I R I  
 

6.1 Forskningsfråga 1 

6.1.1 Resultat i lilla enkäten 
I den lilla enkäten, som hade 9 respondenter (fem kvinnor och fyra män) och en svarsfrekvens 
på 56% (bortfallet var endast externt), kunde jag skönja många skäl till vad som motiverade 
respondenterna att ställa upp som funktionärer. Vad som var viktigast för dessa respondenter 
var att …få träffa nya människor följt av att …få utlopp för sitt idrottsintresse vilket kan ses i 
nedanstående tabell.  
 
Tabell 5 Svar i lilla enkäten 

Placering Antal Påstående
1 6 …få träffa (nya) människor.
2 4 …få utlopp för mitt idrottsintresse.
3 3 …jobba för bygdens utveckling.
3 3 …hjälpa till.
3 3 …få ha en ansvarsfylld arbetsuppgift.
3 3 …lära mig nya saker.
4 2 …jobba för samhällets nytta.
4 2 …ha roligt.
5 1 …hjälpa till.
5 1 …andra ska få ta del av ett bra arrangemang.
5 1 …få arbeta med skidskytte.
5 1 …göra något jag har nytta av i mitt (framtida) arbetsliv.

 
 
Ovanstående ranking kommer av hur många respondenter som nämnde dessa skäl men om vi 
ska titta på vilka skäl som nämndes först i deras svar så ligger …jobba för bygdens utveckling 
och …jobba för samhällets nytta på delad första plats enligt tabell nedan. 
Tabell 6 Svar per person i lilla enkäten  
Person Skäl (nummer kommer från stora enkätens numrering av påståenden, se bilaga 4)

1 9 11 10 7 23
2 14 4 5
3 3 1 11 6
4 7 10 11
5 2 5 4 7
6 1 11
7 1 10 4 5 11
8 4 11 9
9 2  
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6.1.2 Resultat i stora enkäten 
I stora enkäten, som hade 129 respondenter (79 män och 50 kvinnor) och svarsfrekvens på 
82%(interna bortfallet var 15 st och externa bortfallet var 14 st) skulle respondenterna ta 
ställning till hur viktiga vart och ett av de 32 påståendena var för att de skulle ställa upp som 
volontär. Nedan listas påståendena i enlighet med hur viktiga de ansågs vara.  
 
Tabell 7 Ranking av påståenden i stora enkäten 

Påstående Medel
7 …ta del av ett häftigt arrangemang. 3,546875
5 …hjälpa till. 3,523438
9 …ha roligt. 3,51938
6 …andra ska få ta del av ett bra arrangemang. 3,475806
4 …få utlopp för mitt idrottsintresse. 3,377953

11 …få träffa (nya) människor. 3,359375
1 …jobba för bygdens utveckling. 3,274194

14 …få arbeta med skidskytte. 3,273438
17 …få ha en ansvarsfylld arbetsuppgift. 3,260163
15 …få ha en intressant arbetsuppgift. 3,253968
10 …lära mig nya saker. 3,212598
16 …få ha en utmanande arbetsuppgift. 3,203252
18 …få ha en omväxlande arbetsuppgift. 3,201613
8 …få ta ansvar. 3,18254

20 …få arbeta för en bra och trevlig chef/ledare. 3,169492
2 …jobba för samhällets nytta. 3,082645

29 …få ta del av sociala evenemang tillsammans med de andra 3,054688
funktionärerna, till exempel tack-middag.

12 …jag får göra något jag är bra på. 3,042017
13 …få arbeta i grupp. 3,023622
21 …få feedback angående hur jag utförde min uppgift. 3
30 …få ta del av sociala evenemang med de tävlande. 2,976
28 …få gå på inspirerande föreläsningar kopplade till min funktionäruppgift. 2,959016
3 …främja min familjs/mina vänners intressen. 2,878261

22 …jag själv får välja vad jag ska göra. 2,831933
19 …jag får arbeta självständigt. 2,795082
31 …få beröm för det jag gör av organisationens ledning. 2,708333
25 …få mat under evenemanget. 2,54918
24 …få kläder som är kopplade till evenemanget. 2,516393
27 …få gå på kostnadsfria utbildningar kopplade till min funktionäruppgift. 2,487179
32 …min idrottsklubb får pengar. 2,466102
23 …göra något jag har nytta av i mitt (framtida) arbetsliv. 2,436364
26 …få milersättning, om man inte bor i Östersund med närmaste omnejd. 1,902655  

 
Skalan i enkäten hade fyra steg varav ”Stämmer precis” motsvarade en fyra när medel till 
rankingen räknades ut, ”Stämmer” en trea, ”Stämmer inte” en tvåa och ”Stämmer inte alls” en 
etta. Från plats 1 och ner till plats 20 så ligger alla medelvärden över eller lika med tre.  
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Det påstående som fick flest antal:  
• ”Stämmer precis” var …ta del av ett häftigt arrangemang 

Diagram 5 Antal ”Stämmer precis” per påstående i stora enkäten 
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• ”Stämmer” var …få arbeta i grupp. 

Diagram 6 Antal ”Stämmer” per påstående i stora enkäten 
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• ”Stämmer inte” var …göra något jag har nytta av i mitt (framtida) arbetsliv 

Diagram 7 Antal ”Stämmer inte” per påstående i stora enkäten 
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• ”Stämmer inte alls” var …få milersättning, om man inte bor i Östersund med närmaste 

omnejd  

Diagram 8 Antal ”Stämmer inte alls” per påstående i stora enkäten 
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• ”Inte svar” var …göra något jag har nytta av i mitt (framtida) arbetsliv 

Diagram 9 Antal ”Inte svar” per påstående i stora enkäten 
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Se Bilaga 7 för fördelningen av ovanstående fem värderingsord för var och ett av de 32 
påståendena. 
 
På den öppna frågan i stora enkäten, där respondenterna skulle lista vad som var det allra 
viktigaste skälet till varför de ställer upp som volontärer, fick en del av svaren tolkas (se 
Bilaga 8) och efter tolkningen kunde jag se att …få utlopp för mitt idrottsintresse var det skäl 
som nämndes mest frekvent och sedan kom …ta del av ett häftigt arrangemang och …ha kul 
på delad andra plats. Hur alla påståenden placerade sig återfinns i följande tabell. 
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Tabell 8 Ranking av svar i stora enkätens öppna fråga 
Påstående Antal Placering

…jobba för bygdens utveckling. 1 3 3
…jobba för samhällets nytta. 2 0
…främja min familjs/mina vänners intressen. 3 2 5
…få utlopp för mitt idrottsintresse. 4 13 1
…hjälpa till. 5 5 4
…andra ska få ta del av ett bra arrangemang. 6 2 5
…ta del av ett häftigt arrangemang. 7 8 2
…få ta ansvar. 8 0
…ha roligt. 9 8 2
…lära mig nya saker. 10 2 5
…få träffa (nya) människor. 11 5 4
…jag får göra något jag är bra på. 12 0
…få arbeta i grupp. 13 2 5
…få arbeta med skidskytte. 14 6 3
…få ha en intressant arbetsuppgift. 15 0
…få ha en utmanande arbetsuppgift. 16 0
…få ha en ansvarsfylld arbetsuppgift. 17 1 6
…få ha en omväxlande arbetsuppgift. 18 0
…jag får arbeta självständigt. 19 0
…få arbeta för en bra och trevlig chef/ledare. 20 0
…få feedback angående hur jag utförde min uppgift. 21 0
…jag själv får välja vad jag ska göra. 22 0
…göra något jag har nytta av i mitt (framtida) arbetsliv. 23 0
…få kläder som är kopplade till evenemanget. 24 0
…få mat under evenemanget. 25 0
…få milersättning, om man inte bor i Östersund med närmaste omnejd. 26 0
…få gå på kostnadsfria utbildningar kopplade till min funktionäruppgift. 27 0
…få gå på inspirerande föreläsningar kopplade till min funktionäruppgift. 28 0
…få ta del av sociala evenemang tillsammans med de andra 29 1 6
funktionärerna, till exempel tack-middag.
…få ta del av sociala evenemang med de tävlande. 30 0
…få beröm för det jag gör av organisationens ledning. 31 2 5
…min idrottsklubb får pengar. 32 5 4  
 

6.1.3 Resultat från deltagande observation 
Vad jag som observatör kan se vad gäller varför människor ställer upp som volontärer är att 
det ligger väldigt mycket motiv i själva arrangemanget. Volontärerna njuter av att det händer 
en massa, de får träffa många nya människor, de får prova på något nytt, vara del av ett 
världsarrangemang som kablas ut i TV och radio världen över. Kort sagt de har roligt när de 
får vara en del av ett häftigt arrangemang.  
 
Att det är de inre motivationsfaktorerna som dominerar är ganska uppenbart och även om de 
yttre motivationsfaktorerna har betydelse. Vad gäller de yttre motivationsfaktorerna så blir 
volontärerna enormt missnöjda när dessa motivationsfaktorer inte lever upp till 
förväntningarna men bara nöjd när dem uppfyller förväntningarna. Kortfattat kan man säga att 
det är inte på grund av gåvorna som människor ställer upp men de förutsätter att få dessa.  
 
Relevant för volontärerna är dessutom att ledningen uttrycker sin tacksamhet över vad 
volontärerna utfört. Detta är dock ett behov som uppkommer lite senare i processen, ett tag 
efter att evenemanget utfört och entusiasmen och uppståndelsen över detta lagt sig en aning.  
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Vidare upplever jag att många volontärer är kopplade till evenemanget genom att deras barn 
är aktiva inom skidskytte. Ett annat skäl som jag tycker ska placera sig relativt högt i den 
totala rankingen är att göra något som jag har nytta av i mitt (framtida) arbetsliv, eftersom 
jag upplever att många, i alla fall unga, gärna söker meriter till deras CV. 
 
Fler reflektioner utifrån den deltagande observationen återfinns i analys. 
 

6.2 Forskningsfråga 2 

6.2.1 Resultat i stora enkäten utifrån kön 
Om man särskiljer kvinnors och mäns resultat så ser deras ranking av stora enkätens 
påståenden i fallande ordning ut som tabellen nedan. Sifforna till numreringen av påståendena 
kommer från stora enkäten, se Bilaga 4. 
 

Tabell 9 Kvinnors ranking av stora enkätens påståenden 
Kvinnor
Påstående Medel

7 …ta del av ett häftigt arrangemang. 3,62
5 …hjälpa till. 3,58
9 …ha roligt. 3,56

11 …få träffa (nya) människor. 3,54
6 …andra ska få ta del av ett bra arrangemang. 3,46

10 …lära mig nya saker. 3,42
4 …få utlopp för mitt idrottsintresse. 3,326531

18 …få ha en omväxlande arbetsuppgift. 3,3125
17 …få ha en ansvarsfylld arbetsuppgift. 3,3125
14 …få arbeta med skidskytte. 3,3
15 …få ha en intressant arbetsuppgift. 3,285714
1 …jobba för bygdens utveckling. 3,270833

16 …få ha en utmanande arbetsuppgift. 3,244898
8 …få ta ansvar. 3,191489

20 …få arbeta för en bra och trevlig chef/ledare. 3,181818
2 …jobba för samhällets nytta. 3,104167

29 …få ta del av sociala evenemang tillsammans med de andra 3,102041
funktionärerna, till exempel tack-middag.

13 …få arbeta i grupp. 3,06
3 …främja min familjs/mina vänners intressen. 3,02381

30 …få ta del av sociala evenemang med de tävlande. 3,020833
12 …jag får göra något jag är bra på. 2,957447
21 …få feedback angående hur jag utförde min uppgift. 2,955556
22 …jag själv får välja vad jag ska göra. 2,914894
28 …få gå på inspirerande föreläsningar kopplade till min funktionäruppgift. 2,911111
19 …jag får arbeta självständigt. 2,826087
31 …få beröm för det jag gör av organisationens ledning. 2,590909
27 …få gå på kostnadsfria utbildningar kopplade till min funktionäruppgift. 2,533333
25 …få mat under evenemanget. 2,521739
32 …min idrottsklubb får pengar. 2,5
23 …göra något jag har nytta av i mitt (framtida) arbetsliv. 2,463415
24 …få kläder som är kopplade till evenemanget. 2,422222
26 …få milersättning, om man inte bor i Östersund med närmaste omnejd. 1,833333  
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Tabell 10 Mäns ranking av stora enkätens påståenden 
Män
Påstående Medel

6 …andra ska få ta del av ett bra arrangemang. 3,534247
7 …ta del av ett häftigt arrangemang. 3,5
9 …ha roligt. 3,493671
5 …hjälpa till. 3,487179
4 …få utlopp för mitt idrottsintresse. 3,410256
1 …jobba för bygdens utveckling. 3,276316

14 …få arbeta med skidskytte. 3,25641
11 …få träffa (nya) människor. 3,24359
15 …få ha en intressant arbetsuppgift. 3,233766
17 …få ha en ansvarsfylld arbetsuppgift. 3,226667
8 …få ta ansvar. 3,177215

16 …få ha en utmanande arbetsuppgift. 3,175676
20 …få arbeta för en bra och trevlig chef/ledare. 3,162162
18 …få ha en omväxlande arbetsuppgift. 3,131579
12 …jag får göra något jag är bra på. 3,097222
10 …lära mig nya saker. 3,077922
2 …jobba för samhällets nytta. 3,068493

21 …få feedback angående hur jag utförde min uppgift. 3,026667
29 …få ta del av sociala evenemang tillsammans med de andra 3,025316

funktionärerna, till exempel tack-middag.
13 …få arbeta i grupp. 3
28 …få gå på inspirerande föreläsningar kopplade till min funktionäruppgift. 2,987013
30 …få ta del av sociala evenemang med de tävlande. 2,948052
3 …främja min familjs/mina vänners intressen. 2,794521

22 …jag själv får välja vad jag ska göra. 2,777778
31 …få beröm för det jag gör av organisationens ledning. 2,776316
19 …jag får arbeta självständigt. 2,776316
24 …få kläder som är kopplade till evenemanget. 2,571429
25 …få mat under evenemanget. 2,565789
27 …få gå på kostnadsfria utbildningar kopplade till min funktionäruppgift. 2,458333
32 …min idrottsklubb får pengar. 2,447368
23 …göra något jag har nytta av i mitt (framtida) arbetsliv. 2,42029
26 …få milersättning, om man inte bor i Östersund med närmaste omnejd. 1,943662  
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6.2.2 Resultat i stora enkäten utifrån ålder 
Om man särskiljer respondenternas svar utifrån deras ålder så ser deras ranking av stora 
enkätens påståenden i fallande ordning ut som tabellen nedan. Sifforna till numreringen av 
påståendena kommer från stora enkäten, se Bilaga 4. 
 
Tabell 11 Ranking av stora enkätens påstående utifrån åldersgrupper 

Åldersgrupper
Placering 0-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-100

1 7 7 7 7 7 7 5
2 9 11 9 9 9 5 16
3 11 10 4 6 5 6 4
4 10 5 5 4 6 9 6
5 17 9 6 5 17 11 9
6 15 6 1 11 11 4 15
7 16 17 17 14 1 14 8
8 18 20 16 15 15 20 12
9 30 15 18 8 14 1 1

10 3 18 21 1 10 15 19
11 24 8 14 17 4 10 14
12 23 4 2 16 16 17 3
13 5 16 11 18 18 13 22
14 6 2 15 10 8 2 17
15 4 12 8 12 20 18 18
16 1 30 12 30 29 29 7
17 14 22 20 2 21 8 11
18 8 14 29 29 2 16 10
19 20 29 10 20 13 28 28
20 2 13 3 28 12 12 20
21 29 21 22 22 30 21 2
22 12 3 13 13 28 30 13
23 13 23 30 19 3 3 30
24 21 28 28 21 19 31 24
25 28 19 31 31 22 19 32
26 22 31 23 23 31 22 29
27 19 27 19 3 27 24 21
28 31 25 25 25 25 27 31
29 25 32 24 27 32 25 25
30 27 24 27 24 24 32 27
31 32 26 32 32 23 23 23
32 26 1 26 26 26 26 26  

 
 

6.2.3 Resultat från deltagande observation 
För många äldre volontärer har funktionärskläder lite av en annan betydelse för detta är de 
kläder som de vidare använder ganska frekvent. Kläder uppskattas dock av alla åldrar för att 
den grupptillhörighet de medför. Paradoxalt nog kan jag uppfatta att kvinnor är noggrannare 
med hur funktionärskläderna ska se ut men det är framförallt männen som bär sina 
funktionärskläder även efter tävlingarna.  
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Jag upplever att männens motiv för att ställa upp har mycket att göra med deras idrottsintresse 
samt att kvinnorna gör det för att få hjälpa till.  
 
Fler reflektioner utifrån den deltagande observationen återfinns i analys. 
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7  A N A L Y S  
 

7.1 Forskningsfråga 1 

7.1.1 De viktigaste motivationsfaktorerna 
Angående den lilla enkäten känns det värt att nämna att en av respondenterna i sitt svar 
praktiskt taget följde Maslows behovshierarki till punkt och pricka och att de svar som 
lämnades i den lilla enkäten fick hög ranking i stora enkäten (som till viss del baserades på de 
svar som framkom i den lilla enkäten) även om det ej blev samma påstående som fick högst 
ranking. Om man enligt ranking som framkom ska placera respondenterna i stora enkäten i 
Maslows behovspyramid(kroppsliga behov -> trygghet -> gemenskap -> uppskattning -> 
självförverkligande) så ligger de troligtvis på högsta nivån eftersom både de kroppsliga 
behoven(mat i detta fall) och uppskattning(beröm från organisationens ledning i detta fall) 
rankas lågt. Självförverkligande är dock svårt att spåra ty det är olika för var individ vad som 
kan självförverkliga just de.  
 
Vad gäller rankingen av påståenden i den stora enkäten så ligger alla medel från plats 1 och 
ner till plats 20 över eller lika med tre, vilket jag tolkar som om de hör till den grupp 
motivationsfaktorer som verkligen är relevanta. Plats 21-32 är alltså i medeltal ej av vikt för 
att människor ska ställa upp som volontärer. 
Att …ta del av ett häftigt arrangemang ligger högst upp i rankingen är något som 
överensstämmer med den deltagande observationen men ej med svaren på den öppna frågan i 
enkäten där respondenterna skulle lista vad som var det allra viktigaste skälet till att 
respondenterna ställer upp som volontärer ty där låg …få utlopp för mitt idrottsintresse som 
klar etta. Svarsfrekvensen var dock mycket lägre för den öppna frågan, 68 svar, jämfört med 
skalfrågorna som hade 129 användbara svar.  
 
Att ställa upp som volontär för att …främja min familjs/mina vänner intressen var ett skäl 
som jag initialt trodde skulle placera sig högre i rankingen. Men om man tittar på den 
kombinerade ålders – och könsfördelningen (Diagram 4) så ser man att största andelen män 
ligger i gruppen 60-69 år medan den största gruppen kvinnor ligger inom gruppen 50-59 år, 
vilket är något som skulle kunna ge en antydan om att det rör sig om par som ställer upp. Jag 
tror att man som lite äldre respondent kanske främst tänker på sina barn när man läser 
”familj” och glömmer bort sin partner.  
 
Vad gäller den bland flera teorier populära motivationsfaktorn åstadkommande så anser jag 
att detta kan vara en kombination av påståendena ”…att andra ska få ta del av ett bra 
arrangemang”(vilket placerade sig högt, 4:e plats), ”…att jobba för bygdens utveckling”(högt 
placerad, 7:e plats) samt ”…att jobba för samhällets nytta”(16:e plats). Dessa påståenden lade 
sig alla, två med råge, över 3,0 i medel vilket enligt mig bekräftar teorin att åstadkommande 
är en motivationsfaktor av vikt. 
 
Något jag observerat är relevansen av att ledningen uttrycker sin tacksamhet över vad 
volontärerna utfört, i diskussioner med volontärer har det dock märkts att detta har stor 
betydelse men att denna ligger lite längre bort i tiden, när de ett tag efter själva insatsen ser 
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tillbaka. Tacksamhet bör kanske inte förväxlas med beröm, vilket både teori och enkät inte 
tillskrivs så stor vikt. 
 
De lite äldre motivationsteorierna hävdade fysiska behov(som till exempel mat och värme) 
som troliga motivationsfaktorer men denna enkät som placerar både mat och kläder långt ned 
dementerar detta. I denna bemärkelse känns det för mig som ganska naturligt att mat och 
kläder kommer så långt ned eftersom vi lever i ett modernt samhälle med hög 
levnadsstandard. I en annan bemärkelse är jag lite förvånad över att de inte placerade sig 
högre eftersom man under själva lätt kan skönja missnöje om de inte finns där som utlovat. 
Dessa observationer stödjer Herzbergs klassiska motivations teori med inre 
motivationsfaktorer som huvudsakliga drivet, men de yttre motivationsfaktorerna måste 
finnas där ty utan de uppstår ett stort missnöje. Vidare kring Herzberg, samt Maslow och 
McGregor, så anser de att byråkrati tar väck motivation. Jag tolkar att påståendena ”…att få 
arbeta självständigt” och ”…att själv få välja vad jag ska göra” som motsatsen till byråkrati 
och om deras teori stämmer ska dessa påståenden således rankas högt. Dock så ligger de båda 
under 3,0 men detta gör ändå inte att jag helt kan avfärda teorin ty detta var inte ett alltigenom 
tillfredsställande test av den. 
 
Vidare om klassiska motivationsteorier: I McGregors X och Y teori delar han in människorna 
i två grupper, X och Y, samt tilldelar dessa olika epitet. Människor som tillhör grupp X är lata 
och har ingen inre motivation medan Y är ambitiösa och vill ta ansvar. X motiveras av yttre 
belöningar och Y motiveras av att göra ett bra jobb. Enligt McGregors teori så skulle 
respondenterna falla in i Y-kategorin eftersom de rankar de olika belöningarna(ekonomisk 
ersättning, mat, kläder etc) lågt och samtidigt hamnar ”…få ha en ansvarfylld arbetsuppgift” 
och ”…att få göra något jag är bra på” på placeringarna 9 respektive 18, båda över 3,0 i 
medel. Apropå ”…att få göra något jag är bra på” så bekräftar dess relativt höga placering i 
viss mån teorin att få känna sig kompetent  är en betydande motivationsfaktor. 
 
Motivationsfaktorer som nämns av flera motivationsteoretiker som viktiga är: 

• Erkännande, vilket till viss del dementeras av den låga rankingen av beröm. 
• Göra något vi tycker om, vilket bekräftas av att bejakandet av sitt idrottsintresse kom 

så högt som på en femteplats. 
• Ansvar och Besitta auktoritet, bekräftas av att ansvar rankas högt(9:e). 
• Självstyre, bekräftas av ansvars höga placering men dementeras samtidigt av den usla 

placeringen av att jobba självständigt (25:e). 
• Variation, bekräftas delvis av att omväxlande uppgift rankas relativt högt(13:e). 
• Att få utforska/Utbildning, bekräftas av att få lära sig nya saker hamnade på en 

elfteplats men dementeras av att gå på kostnadsfria utbildningar kopplade till min 
funktionärsuppgift hamnade på fjärde plats räknat från slutet. I och för sig behöver 
dessa två resultat inte säga emot varandra, jag upplever att volontärerna verkligen 
uppskattar att lära sig saker men att detta bör ske i ett informellt manér, det vill säga 
att de får lära sig genom att utföra sin uppgift uppskattas mer än någon formell 
utbildning som organisationen kan skapa. 

• Interagera med andra, bekräftas av att jobba i grupp och få träffa (nya) människor, 
19:e respektive 6:e plats. 

• Feedback, kan inte riktigt bekräftas eller dementeras eftersom just feedback hamnade 
precis på 3,0 i medel. 
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Teorin om att arbetsutformning innehållandes både vertikal(fler uppgifter) och 
horisontell(mer ansvar) expansion ska vara en god motivationsfaktor stöds av rankingen. Att 
antalet uppgifter ökas, vertikal expansion, kan anses ge mer omväxling (13.e plats) och 
utmaning(12:e plats), vilket är ganska höga resultat. Mer ansvar, horisontell expansion, är 
även det en utmaning samt innebär just mer ansvar (9:e plats).  
 
Vad som teorin tydligen till viss del förbisett som viktiga motivationsfaktorer, och som 
empirin och deltagande observationen ytterst tydligt visar som populära, är: 
”… att få ta del av ett häftigt arrangemang” (första plats) samt 
”…ha roligt”(tredje plats) 
Vad som nu är komponenterna var och en av dessa, till exempel vad som gör ett arrangemang 
häftigt samt vad som gör att man har roligt, hade jag gärna utrett vidare i 
fallstudieorganisationen.  
 
Om vi ska titta specifikt på de motivationsfaktorer som är relaterade till just arbetsuppgiften 
så återkommer där två motivationsfaktorer som redan bekräftats som viktiga: att man är 
duktig på uppgiften samt att den är en utmaning. Detta resultat uppfattas som en paradox från 
mitt håll, om man redan är duktig på något kan det rimligen inte bli en så värst stor utmaning. 
Detta gör att jag har svårt att sätta tilltro till detta resultat. Vidare angående utmaning så skulle 
uppgiften enligt teorin, om den var optimalt utformad i detta avseende, upplevas ha 50% 
chans att klara av. Detta upplever jag som lite väl lågt men dessvärre har jag inte kunnat testa 
denna teori fullt ut. Vidare kring arbetsuppgiften så ska den enligt teorin vara välmatchad, 
vilket är ett begrepp man kan tolka ganska brett. Jag ser det dock som ett uttryck för att man 
är intresserad av området i vilket uppgiften ligger, i detta fall ser jag det som ett intresse för 
idrott och skidskytte, vilka båda hamnar riktigt högt (5:e respektive 8:e plats). Det finns även 
en teorin om att man motiveras av att själv för välja uppgift, vilket hamnade lågt i rankingen 
(24:e plats).  Att man upplever stolthet över sin uppgift och organisationen ska enligt teorin 
vara en motivationsfaktor. Jag har dock inte mätt dessa rakt av men anser att man i det skäl 
som rankas allra högst(”…att ta en del av ett häftigt arrangemang”) kan tolka in stolthet 
eftersom det benämns som häftigt. Dock kan jag känna att jag även skulle ha formulerat ett 
påstående som till exempel ”…att vara del av ett häftigt arrangemang”, för att även till viss 
del kunna utläsa om samhörighet är viktigt för respondenterna. Avslutningsvis angående 
arbetsuppgifterna så bör nämnas att jag hade fyra påståenden innehållandes ordet 
arbetsuppgift som alla placerade sig högt: 
”…att få ha en ansvarsfylld uppgift” (9:e) 
”…att få ha en intressant uppgift” (10:e) 
”…att få ha en utmanande uppgift” (12:e) 
”…att få ha en omväxlande uppgift” (13:e) 
Detta tycker jag avspeglar hur viktig själva uppgiften man ska utföra är för att kunna 
motiveras, vilket i och för sig inte är någon överraskning av stora mått. 
 
Av de påståenden jag satte upp i enkäten så härstammade inte alla från teorin utan en del kom 
utifrån lilla enkäten samt vad jag och min handledare vid Biathlon Events tyckte kunde vara 
relevant att testa. Detta kom av att vi ville se om några av dessa kunde stå sig mot teorins 
motivationsfaktorer. Tre av dessa belägger de tre översta platserna i rankingen.  
 
Teorin delar in motivationsfaktorerna/belöningar enligt inre och yttre sådana. Om man ska 
titta på några klassiska inre belöningar enligt teorin; beröm, utbildning och bra ledarskap så 
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hamnar dessa inte alltför väl till in rankingen. Ännu värre ligger de klassiska yttre 
belöningarna som i rankingen återfinns i form av milersättning(sist) samt ersättning till 
klubbar(tredje från slutet). Detta tolkar jag som att traditionella inre och yttre belöningar inte 
riktigt står sig enligt denna enkätundersökning utan de motivationsfaktorer som är mindre 
uppenbara än de som kan ses som belöningar verkar mer viktiga. 

7.2 Forskningsfråga 2 

7.2.1 De viktigaste motivationsfaktorerna utifrån könsperspektiv 
Vad som verkar motivera människor till att engagera sig i volontärarbete är relativt lika könen 
emellan, precis som teorin förutspådde. Om jag särskiljer män och kvinnor åt i rankingen av 
påståenden i stora enkäten samt färgkodar hur för att se hur lika de rankat får jag följande 
tabell där mörkare färg innebär mer överensstämmande, rött är helt överensstämmande.  
 
Tabell 12 Jämförelse av kvinnor och mäns ranking av påståendena i stora enkäten 

Kvinnor Män 
7 6
5 7
9 9

11 5
6 4

10 1 6 steg ifrån
4 14

18 11
17 15
14 17
15 8
1 16

16 20
8 18 6 steg ifrån

20 12 6 steg ifrån
2 10 10 steg ifrån

29 2
13 21
3 29

30 13
12 28
21 30
22 3
28 22
19 31
31 19
27 24
25 25
32 27
23 32
24 23
26 26  

 
Som ses så är nedanstående topp fem för kvinnor respektive män. 
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Kvinnor    
1. …ta del av ett häftigt arrangemang. 
2. …hjälpa till. 
3. …ha roligt. 
4. …få träffa (nya) människor. 
5. …andra ska få ta del av ett bra arrangemang.   

Män 
1. …andra ska få ta del av ett bra arrangemang. 
2. …ta del av ett häftigt arrangemang. 
3. …ha roligt. 
4. …hjälpa till. 
5. …få utlopp för mitt idrottsintresse. 

 
I den ovanstående rankingen har kvinnor och män inte mindre än fyra av fem påstående 
gemensamt, dock på olika positioner. De påståenden som skiljer är …få träffa (nya) 
människor (kvinnors topp fem) och …få utlopp för mitt idrottsintresse (männens topp fem). 
Ett resultat som inte förvånar mig ty jag har lätt att tänka mig, visserligen på ett väldigt 
stereotypiskt manér, att män är mer intresserade av sport än kvinnor och att kvinnor i sin tur 
är mer socialt inriktade än män. Vidare kring kvinnors och mäns ranking så hamnade följande 
påstående på samma plats hos både män och kvinnor: 
…ha roligt (plats 3) 
…få mat under evenemanget  (plats 28) 
…få milersättning, om man inte bor i Östersund med närmaste omnejd (sist). 
Att de ligger på samma plats ger dock inget mer informationsnyttigt än att det ytterligare 
bekräftar att deras respektive rankningar inte skiljer sig så mycket åt. 
 
Det påstående där kvinnor och män var mest oense och det var: 
…lära mig nya saker. 
Här rankade kvinnorna detta betydligt högre än vad männen vilket jag anser främst kan ses på 
två sätt. Antingen är kvinnor mer intresserade än männen av att lära sig nya saker eller så har 
männen som svarade på denna enkät varit med och gjort dylika ting tidigare vilket minimerar 
chansen att de numera kan lära sig något nytt. Jag upplever att det sistnämnda skälet kan vara 
ganska betydande, åtminstone lika betydande som det förstnämnda. Dessvärre har jag dock 
ingen statistik som kan visa på att de manliga respondenterna i större än de kvinnliga varit 
med förr inom denna verksamhet.  
 
De tre påståenden som sedan följer som det som män och kvinnor var näst mest var oense om 
är: 
…jobba för bygdens utveckling 
…jag får göra något jag är bra på. 
…få ha en omväxlande arbetsuppgift. 
Vad gäller de två första så var de viktigare för männen medan det sistnämnda var viktigare för 
kvinnorna.  
 
Angående vilka av män och kvinnor som hade störst överensstämmelse med den totala 
rankingen har jag återigen färgkodat och desto mörkare färg ju bättre överensstämmelse. 
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Tabell 13 Kvinnors och mäns ranking av stora enkätens påståenden i jämförelse med den totala rankingen 
Alla Kvinnor Alla Män

7 7 7 6
5 5 5 7
9 9 9 9
6 11 6 5
4 6 4 4

11 10 11 1
1 4 1 14

14 18 14 11
17 17 17 15
15 14 15 17
10 15 10 8
16 1 16 16
18 16 18 20
8 8 8 18

20 20 20 12
2 2 2 10

29 29 29 2
12 13 12 21
13 3 13 29
21 30 21 13
30 12 30 28
28 21 28 30
3 22 3 3

22 28 22 22
19 19 19 31
31 31 31 19
25 27 25 24
24 25 24 25
27 32 27 27
32 23 32 32
23 24 23 23
26 26 26 26  

 
Det var dock en viktad summa som avgjorde överensstämmelsen till männens fördel. Den 
viktade summan tog jag fram genom att samma position hade värdet fyra och detta 
multiplicerades med antalet samma positioner i rankingen, positionerna närmast bredvid 
varandra gav värdet tre och multiplicerades med antalet positioner närmast bredvid och så 
vidare ner till ett. Till slut summerades dessa respektive fyra delsummor till två totala, en för 
män och en för kvinnor. Summan som var högst ansågs ha störst överensstämmelse med den 
totala rankningen och då hade, som redan nämnts, männen högst.  
 
Precis som studien som Linz, 2004, utförde så är den totala rankingen könen mellan ganska 
överensstämmande samt kvinnor tenderar att ranka motivationsfaktorerna högre än män vilket 
visar sig i nedanstående figur där kvinnor oftast har det högsta medlet per påstående. 
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Tabell 14 Kvinnors och mäns medel per påstående 
Påstående Män Kvinnor

1 3,276316 3,270833 Högst medelvärde av påstående gråmarkeras
2 3,068493 3,104167
3 2,794521 3,02381
4 3,410256 3,326531
5 3,487179 3,58
6 3,534247 3,46
7 3,5 3,62
8 3,177215 3,191489
9 3,493671 3,56

10 3,077922 3,42
11 3,24359 3,54
12 3,097222 2,957447
13 3 3,06
14 3,25641 3,3
15 3,233766 3,285714
16 3,175676 3,244898
17 3,226667 3,3125
18 3,131579 3,3125
19 2,776316 2,826087
20 3,162162 3,181818
21 3,026667 2,955556
22 2,777778 2,914894
23 2,42029 2,463415
24 2,571429 2,422222
25 2,565789 2,521739
26 1,943662 1,833333
27 2,458333 2,533333
28 2,987013 2,911111
29 3,025316 3,102041
30 2,948052 3,020833
31 2,776316 2,590909
32 2,447368 2,5

10 22 Totalt antal gråmarkerade
 

För att kunna titta på hur inre och yttre belöningar värderas enligt kvinnor respektive män 
grupperar jag de 32 påståendena i den stora enkäten enligt tillhörighet till inre 
motivationsfaktorer eller yttre motivationsfaktorer, enligt följande tabell. 
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Tabell 15 Gruppering av stora enkätens påståenden enligt tillhörighet till antingen inre eller yttre 
motivationsfaktorer 

Yttre Inre
…ta del av ett häftigt arrangemang. X
…ha roligt. X
…hjälpa till. X
…andra ska få ta del av ett bra arrangemang. X
…få träffa (nya) människor. X
…få utlopp för mitt idrottsintresse. X
…få ha en ansvarsfylld arbetsuppgift. X
…få arbeta med skidskytte. X
…få ha en intressant arbetsuppgift. X
…få ha en omväxlande arbetsuppgift. X
…få arbeta för en bra och trevlig chef/ledare. X
…få ha en utmanande arbetsuppgift. X
…lära mig nya saker. X
…jobba för bygdens utveckling. X
…få ta del av sociala evenemang tillsammans med de andra X
funktionärerna, till exempel tack-middag.
…få ta ansvar. X
…få ta del av sociala evenemang med de tävlande. X
…få gå på inspirerande föreläsningar kopplade till min funktionäruppgift. X
…få feedback angående hur jag utförde min uppgift. X
…jag får göra något jag är bra på. X
…få arbeta i grupp. X
…jobba för samhällets nytta. X
…jag själv får välja vad jag ska göra. X
…få beröm för det jag gör av organisationens ledning. X
…jag får arbeta självständigt. X
…främja min familjs/mina vänners intressen. X
…min idrottsklubb får pengar. X
…få gå på kostnadsfria utbildningar kopplade till min funktionäruppgift. X
…få kläder som är kopplade till evenemanget. X
…göra något jag har nytta av i mitt (framtida) arbetsliv. X
…få mat under evenemanget. X
…få milersättning, om man inte bor i Östersund med närmaste omnejd. X  

 
När jag sedan tar ett medel av de medelvärden som erhållits i enkätsvaren hamnar de inre 
motivationsfaktorerna betydligt högre. Om jag tittar på genusaspekten inom samma område så 
hamnar kvinnors medel angående både de inre och yttre lite högre än män, vilket jag ser två 
tolkaningsmöjligheter till. Antingen är kvinnor är beroende av fler faktorer för att ställa upp 
som volontär eller så har kvinnor en tendens att tycka starkare i enkätskrivning, män är mer 
reserverade i sitt tyckande. Jag tilldelar dessa två tolkningar lika stor del i förklaringen till 
kvinnornas högre medel. Kvinnor har dessutom ett längre spann mellan sina två medelvärden, 
vilket i och för sig inte ger alltför vital information.  
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Teorin tillskriver skillnader mellan könen. Kvinnor ska till exempel vara mer angelägna än 
män att åtnjuta följande motivationsfaktorer: 

• Flexibilitet,  
vilket kan avspeglas påståendet om att man själv får välja vad man vill göra och detta 
placerade sig på 23:e plats för kvinnor och 24:e plats för män vilket inte känns som någon 
relevant skillnad och mina resultat bekräftar inte teorin. 

• Att jobba i grupp, 
Vilket avspeglas i påståendet att få arbeta i grupp och detta placerade sig på 23:e plats hos 
kvinnor och faktiskt högre hos män, en 20:e plats vilket inte bekräftar teorin. 

• Att kunna ge ett bidrag till sin organisation, 
vilket avspeglas av påståendet hjälpa till och detta placerade sig på 2:a plats hos kvinnor och 
4:e plats hos män, alltså stämmer teorin i liten mån. 

• Beröm, 
vilket avspeglas av påståendet att få beröm för det jag gör av organisationens ledning och i 
detta placerade sig på plats 26 hos kvinnor och plats 25 hos män. Ingen relevant skillnad. 

• Vänliga medarbetare, 
Vilket delvis avspeglas av påståendet att arbeta för en bra chef/ledare. Kvinnor placerade 
detta påstående på en 15:e plats medan männen placerade det som 13.e. 
 
Kvinnor ska enligt teorin vara mer intresserade av flera små belöningar medan män vill ha sin 
belöning i en klump. I min enkät tog jag upp ett par belöningar som man kan räkna till den 
kvinnliga kvoten: 

• Föreläsningar, kvinnor placerade detta som 24 och män placerade detta som 21. 
• Utbildningar, kvinnor placerade detta som 27 och män placerade detta som 29. 

Kvinnor låg alltså högre än männen för båda. 
Om det är någon belöning som kan ses som en manlig ”klump-belöning” så är det tack-
middagen. 

• Tack-middag, kvinnor placerade detta som 17 och män placerade detta som 19. 
Totalt sett verkar inte teorin inte alltför väl om man tittar till enkäten. Dock ställde jag inte 
frågor i enkäten som på bästa sätt testar denna teori och jag tycker mig utifrån min deltagande 
observation se att teorin stämmer.  
 
Vidare ska kvinnor var mer intresserade av lön än män, jag har dock inte tittat på just lön 
eftersom det ändå inte är aktuellt i en ideell organisation. Men om man tittar på de påståenden 
som är av mer monetär art: 

• att min idrottsklubb får pengar  
• milersättning om man inte bor i Östersund med närmaste omnejd 

Så rankar kvinnor det förstnämnda påståendet på 29.e plats och män på en 30:e plats, med 
andra ord ingen relevant skillnad där. Det sistnämnda påståendet hamnar på sista plats både 
hos kvinnor och män.  
 
Män ska enligt teorin vilja ha presenter(i konkurrens med andra motivationsfaktorer) i större 
utsträckning än kvinnor, 15% av männen gentemot 7% av kvinnorna. De presenter som ingick 
i min enkät var kläder och männen värderade dessa högre än kvinnorna(27:e plats hos 
männen, 31:a plats hos kvinnorna).  
 
Kvinnor tillskrivs i teorin även en större förkärlek till motivationsfaktorer som att göra något 
som får de att må bra samt att de vill ha respekt. Det förstnämnda kan vara så många olika 
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saker att jag inte tittade på det och respekt är något jag känner att jag borde ha haft med som 
ett påstående i enkäten. 
 
Något i teorin som tillskrivs män som populär motivationsfaktor är utmaningar och detta 
avspeglas av påståendet få ha en utmanande uppgift och detta placerade sig på 12:plats hos 
män och 14:plats hos kvinnor. Alltså stämmer den teorin i liten mån.  
 

7.2.2 De viktigaste motivationsfaktorerna utifrån åldersperspektiv  
Ett påstående som jag trodde skulle placera sig högre i den totala rankingen var att göra något 
som jag har nytta av i mitt (framtida) arbetsliv, vilket hamnade näst sist. Dess dåliga 
placering tror jag är väldigt relaterat till att de allra flesta av våra respondenter i enkäten 
befinner sig i pensionsålder alternativt i närheten av den, och inte är man intresserad av 
arbetslivsmeriter då. Om man tittar i den yngsta åldersgruppen så ligger detta påstående så 
högt som på 12:e plats.  
 
Vad som verkar motivera människor till att engagera sig i volontärarbete är i viss utsträckning 
olika när det gäller ålder, se tabell nedan. Ju högre upp i åldersgrupperna jag kommer ju lägre 
värderas de yttre motivationsfaktorerna(omarkerade i tabellen) och alla åldersgrupper har 
rankat samma nummer ett, …ta del av ett häftigt arrangemang, förutom i den högsta 
åldergruppen där de istället rankar …att hjälpa till som viktigast. I de två lägsta 
åldersgrupperna kommer …lära mig nya saker och …få träffa (nya) människor markant högre 
än i de andra åldergrupperna. Gemensamt i åldersgrupperna är att de rankar milersättningen 
lågt, alla har den sist förutom 20-29 år som har den näst sist. Tabell följer. 
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Tabell 16 Ranking av stora enkätens påståenden ur ålders - och inre/yttre motivationsfaktorsperspektiv 
Åldersgrupper

Placering 0-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-100
1 7 7 7 7 7 7 5
2 9 11 9 9 9 5 16
3 11 10 4 6 5 6 4
4 10 5 5 4 6 9 6
5 17 9 6 5 17 11 9
6 15 6 1 11 11 4 15
7 16 17 17 14 1 14 8
8 18 20 16 15 15 20 12
9 30 15 18 8 14 1 1

10 3 18 21 1 10 15 19
11 24 8 14 17 4 10 14
12 23 4 2 16 16 17 3
13 5 16 11 18 18 13 22
14 6 2 15 10 8 2 17
15 4 12 8 12 20 18 18
16 1 30 12 30 29 29 7
17 14 22 20 2 21 8 11
18 8 14 29 29 2 16 10
19 20 29 10 20 13 28 28
20 2 13 3 28 12 12 20
21 29 21 22 22 30 21 2
22 12 3 13 13 28 30 13
23 13 23 30 19 3 3 30
24 21 28 28 21 19 31 24
25 28 19 31 31 22 19 32
26 22 31 23 23 31 22 29
27 19 27 19 3 27 24 21
28 31 25 25 25 25 27 31
29 25 32 24 27 32 25 25
30 27 24 27 24 24 32 27
31 32 26 32 32 23 23 23
32 26 1 26 26 26 26 26  

 
Äldre personer har en tendens att mer än unga uppskatta inre motivationsfaktorer och till 
skillnad från de yngre så har de ett osjälviskt motiv som högst rankat. Detta kan kopplas till 
Eisners generationsteori; att alla generationer har sin specifika karaktäristik och bör behandlas 
därefter. Om man ska jämföra överföra Eisners fyra generationer med de åldergrupper som 
jag delade in mina respondenter i så ser det ut som följer. 
Tabell 17 Jämförelse av åldersgrupper i Eisners generationsteori och åldersgrupper i stora enkäten 
 

0-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-100 
0-25 

Generation Y 
26-41 

Generation X 
42-61 

Baby Boom:are 
62- 

Traditionalisterna 
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Enligt Eisner ska Traditionalisterna bland annat vara självuppoffrande. Självuppoffringen 
anser jag borde återspelas i påståendena: …hjälpa till samt …andra ska få ta del av ett bra 
arrangemang. Åldersgruppen 70-100 har …hjälpa till som etta till skillnad från alla de andra 
åldersgrupperna. Påståendet att …att andra ska få ta del av ett bra arrangemang verkar ha en 
ökad betydelse med ökad ålder, se tabell nedan. 
Tabell 18 Påståendet …andra ska få ta del av ett bra arrangemang utifrån ålder 
 

Åldersgrupper
Placering 0-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-100

1 7 7 7 7 7 7 5
2 9 11 9 9 9 5 16
3 11 10 4 6 5 6 4
4 10 5 5 4 6 9 6
5 17 9 6 5 17 11 9
6 15 6 1 11 11 4 15
7 16 17 17 14 1 14 8
8 18 20 16 15 15 20 12
9 30 15 18 8 14 1 1

10 3 18 21 1 10 15 19
11 24 8 14 17 4 10 14
12 23 4 2 16 16 17 3
13 5 16 11 18 18 13 22
14 6 2 15 10 8 2 17
15 4 12 8 12 20 18 18  

 
Att göra det som är rätt är ett annan faktor som Eisner tillskriver Traditionalisterna och detta 
borde återspegla sig i påståendena …att jobba för bygdens utveckling samt …jobba för 
samhällets nytta.  Det förstnämnda påståendet markeras i ljusgrått och det sistnämnda i 
mörkgrått i följande tabell. 
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Tabell 19 Påståendena …att jobba för bygdens utveckling samt …jobba för samhällets nytta  utifrån ålder 
Åldersgrupper

Placering 0-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-100
1 7 7 7 7 7 7 5
2 9 11 9 9 9 5 16
3 11 10 4 6 5 6 4
4 10 5 5 4 6 9 6
5 17 9 6 5 17 11 9
6 15 6 1 11 11 4 15
7 16 17 17 14 1 14 8
8 18 20 16 15 15 20 12
9 30 15 18 8 14 1 1

10 3 18 21 1 10 15 19
11 24 8 14 17 4 10 14
12 23 4 2 16 16 17 3
13 5 16 11 18 18 13 22
14 6 2 15 10 8 2 17
15 4 12 8 12 20 18 18
16 1 30 12 30 29 29 7
17 14 22 20 2 21 8 11
18 8 14 29 29 2 16 10
19 20 29 10 20 13 28 28
20 2 13 3 28 12 12 20
21 29 21 22 22 30 21 2
22 12 3 13 13 28 30 13
23 13 23 30 19 3 3 30
24 21 28 28 21 19 31 24
25 28 19 31 31 22 19 32
26 22 31 23 23 31 22 29
27 19 27 19 3 27 24 21
28 31 25 25 25 25 27 31
29 25 32 24 27 32 25 25
30 27 24 27 24 24 32 27
31 32 26 32 32 23 23 23
32 26 1 26 26 26 26 26  

 
Att jobba för bygden verkar ha en liten ökande trend med ökad ålder medan att jobba för 
samhällsnyttan ligger ganska konstant. Som jag ser det så håller ej Eisners teori om att 
Traditionalisterna mer än andra generationer är böjda åt att göra det som är rätt.  
 
Eisner beskriver Baby Boom:arna som positiva till:  

• förändring samt flexibilitet,  
vilket jag anser återspeglas i att de vill ha omväxlande arbetsuppgifter(markerat i ljusgrått),   

• gillar utmaningar samt är tävlingsinriktade, 
vilket jag anser återspeglas att de vill ha utmanande arbetsuppgifter(markerat i mellangrått) 

• sociala, 
vilket jag anser återspelas i att de vill träffa (nya) människor(markerat i mörkgrått) 

• beröm och feedback 
vilket jag anser återspeglas av beröm från ledningen(markerat i svart) samt få feedback 
angående hur de utförde sin uppgift(texten i mörkgrått) 
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Tabell 20 Eisners teori för Baby Boom-generationen jämfört med stora enkätens resultat 
Åldersgrupper

Placering 0-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-100
1 7 7 7 7 7 7 5
2 9 11 9 9 9 5 16
3 11 10 4 6 5 6 4
4 10 5 5 4 6 9 6
5 17 9 6 5 17 11 9
6 15 6 1 11 11 4 15
7 16 17 17 14 1 14 8
8 18 20 16 15 15 20 12
9 30 15 18 8 14 1 1

10 3 18 21 1 10 15 19
11 24 8 14 17 4 10 14
12 23 4 2 16 16 17 3
13 5 16 11 18 18 13 22
14 6 2 15 10 8 2 17
15 4 12 8 12 20 18 18
16 1 30 12 30 29 29 7
17 14 22 20 2 21 8 11
18 8 14 29 29 2 16 10
19 20 29 10 20 13 28 28
20 2 13 3 28 12 12 20
21 29 21 22 22 30 21 2
22 12 3 13 13 28 30 13
23 13 23 30 19 3 3 30
24 21 28 28 21 19 31 24
25 28 19 31 31 22 19 32
26 22 31 23 23 31 22 29
27 19 27 19 3 27 24 21
28 31 25 25 25 25 27 31
29 25 32 24 27 32 25 25
30 27 24 27 24 24 32 27
31 32 26 32 32 23 23 23
32 26 1 26 26 26 26 26  

 
Omväxlingen verkar inte ha en topp i åldergrupperna 40-59, snarare kan man ser att dess vikt 
dalar linjärt med åldern. Vad gäller utmaning, att vilja träffa nya människor, beröm och 
feedback så verkar inte heller de kunna knytas till denna åldersgrupp.  
 
Eisners nästa generation är Generation X och han beskriver dessa som positiva till:  

• självständighet,  
vilket jag anser återspeglas i att de vill arbeta självständigt(markerat i ljusgrått)  

• frihet, 
vilket jag anser återspeglas i att de vill ha omväxlande arbetsuppgifter(markerat i mellangrått) 
och själv få välja vad de ska göra(markerat i mörkgrått),   

• snabb feedback, 
vilket jag anser återspeglas att de vill ha feedback(markerat i svart) 

• beröm  
vilket jag anser återspeglas av beröm från ledningen(grå text)  
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Tabell 21 Eisners teori för Generation X  jämfört med stora enkätens resultat 
Åldersgrupper

Placering 0-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-100
1 7 7 7 7 7 7 5
2 9 11 9 9 9 5 16
3 11 10 4 6 5 6 4
4 10 5 5 4 6 9 6
5 17 9 6 5 17 11 9
6 15 6 1 11 11 4 15
7 16 17 17 14 1 14 8
8 18 20 16 15 15 20 12
9 30 15 18 8 14 1 1

10 3 18 21 1 10 15 19
11 24 8 14 17 4 10 14
12 23 4 2 16 16 17 3
13 5 16 11 18 18 13 22
14 6 2 15 10 8 2 17
15 4 12 8 12 20 18 18
16 1 30 12 30 29 29 7
17 14 22 20 2 21 8 11
18 8 14 29 29 2 16 10
19 20 29 10 20 13 28 28
20 2 13 3 28 12 12 20
21 29 21 22 22 30 21 2
22 12 3 13 13 28 30 13
23 13 23 30 19 3 3 30
24 21 28 28 21 19 31 24
25 28 19 31 31 22 19 32
26 22 31 23 23 31 22 29
27 19 27 19 3 27 24 21
28 31 25 25 25 25 27 31
29 25 32 24 27 32 25 25
30 27 24 27 24 24 32 27
31 32 26 32 32 23 23 23
32 26 1 26 26 26 26 26  

 
Jag tycker mig inte kunna knyta preferens för självständigt arbete, omväxlande arbete(där 
sågs snarare ett linjärt avtagande med ökande ålder) beröm från ledningen till åldersgrupperna 
20-39. Angående feedback kan man ana en formation som har sin topp i åldersgruppen 30-39.  
 
Eisners Generation Y ska vara bland annat positiv till: 

• att vara social,  
vilket jag anser återspeglas i att de vill träffa (nya) människor(grå text) 

• frihet, 
vilket jag anser återspeglas i att de vill arbeta självständigt(markerat i ljusgrått) och själv få 
välja vad de ska göra(markerat i mörkgrått),   

• roliga uppdrag, 
vilket jag anser återspeglas att de vill ha roligt(markerat i svart) 

• meningsfulla uppdrag 
vilket jag anser återspeglas av jobba för bygdens utveckling(markerat med fet text) och jobba 
för samhällets nytta(markerat med fet kursiverad text). 
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Tabell 22 Eisners teori för Generation Y  jämfört med stora enkätens resultat 
 

Åldersgrupper
Placering 0-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-100

1 7 7 7 7 7 7 5
2 9 11 9 9 9 5 16
3 11 10 4 6 5 6 4
4 10 5 5 4 6 9 6
5 17 9 6 5 17 11 9
6 15 6 1 11 11 4 15
7 16 17 17 14 1 14 8
8 18 20 16 15 15 20 12
9 30 15 18 8 14 1 1

10 3 18 21 1 10 15 19
11 24 8 14 17 4 10 14
12 23 4 2 16 16 17 3
13 5 16 11 18 18 13 22
14 6 2 15 10 8 2 17
15 4 12 8 12 20 18 18
16 1 30 12 30 29 29 7
17 14 22 20 2 21 8 11
18 8 14 29 29 2 16 10
19 20 29 10 20 13 28 28
20 2 13 3 28 12 12 20
21 29 21 22 22 30 21 2
22 12 3 13 13 28 30 13
23 13 23 30 19 3 3 30
24 21 28 28 21 19 31 24
25 28 19 31 31 22 19 32
26 22 31 23 23 31 22 29
27 19 27 19 3 27 24 21
28 31 25 25 25 25 27 31
29 25 32 24 27 32 25 25
30 27 24 27 24 24 32 27
31 32 26 32 32 23 23 23
32 26 1 26 26 26 26 26  

 
Att träffa (nya) människor ligger väldigt högt för de två lägsta åldergrupperna och man kan se 
en topp, alltså stämmer det att de yngre har mer socialt fokus. Friheten som Eisner tillskriver 
Generation Y stämmer dåligt enligt påståendet arbeta självständigts ranking (det har faktiskt 
sin topp i den allra äldsta åldersgruppen) och själv få välja vad jag ska göra(den äldsta 
åldersgruppen låg överlägset högst, i och för sig var åldersgruppen 20-29 tvåa). Angående ha 
roligt så ligger den högt, fast det gör den i praktiskt taget alla åldersgrupper. Vad gäller 
Generation Y:s påstådda faiblesse för meningsfulla uppdrag så ger min undersökning rakt 
motsatt resultat. Det är Generation Y som rankar bygdens utveckling lägst och samhällets 
nytta har istället sin topp i åldersgruppen 30-39.  
 
Även om det är lätt att tänka att det är generation Y som ska in i arbetslivet och de ideella 
organisationerna nu så bör kanske en ledning i en ideell organisation tänka att det faktiskt är 
de som nått sin pensionsålder som är de som faktiskt har tiden och tydligen också viljan att 
engagera sig. Att äldre är flitiga på att ställa upp som volontärer stämmer väl med Maslows 
och McGregors teorier ty när personer är äldre har de allt som oftast hunnit lyckas med att 
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tillfredsställa de mer basala behoven och ideella organisationer innefattar möjlighet till 
självförverkligande genom sina otaliga verksamhetsområden. På samma tema säger Fung et 
al, 2001 i Okun, 2003 att när personer åldras skiftar deras mål för social interaktion. I 
ungdomen och yngre medelådern har mål som involverar expansion av deras horisont högsta 
prioritet, medan de i medelåldern och yngre ålderdom ges högsta prioritet till sociala mål som 
innefattar underhåll av sitt emotionella välbefinnande. (Okun, 2003) 
 
Enligt teorin ska de inre motivationsfaktorernas vikt öka med åldern, vilket stämmer väl med 
min undersökning.  
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8  S L U T S A T S   
 

8.1 Svar på forskningsfrågorna 

8.1.1 Forskningsfråga 1 
Vilka motivationsfaktorer påverkar människor allra mest till att ställa upp som volontärer i 
en ideell organisation? 
 
Det som främst påverkar människor till att ställa upp som volontärer i en ideell organisation 
är att organisationen/arrangemanget är lockande och att de kan känna stolthet över att vara en 
del av detta. Att få hjälpa till samt att få ha roligt är även det väldigt viktigt. Det verkar 
tydligen vara de faktorer som vi traditionellt inte ens ser som några riktiga belöningar som 
belönar bäst. Det som motiverar människor till att ställa upp som volontärer verkar främst 
vara att ta del av ett häftigt arrangemang, vilket knappast kan ses som en traditionell belöning. 
Dessutom är möjligheten att få interagera med andra människor en väldigt lockande 
motivationsfaktor, vilket inte heller känns som en traditionell belöning. 
 
Dessutom så är det de inre belöningarna som dominerar framför de yttre, även om man för 
den skulle inte ska ta bort de yttre ty dess frånvaro skulle orsaka ett stort missnöje. 
 
Utformningen av arbetsuppgifterna är väldigt viktigt och om arbetsuppgifterna innehåller 
ansvar samt är intressanta och välmatchade ligger de högt i kurs. Vidare om arbetsuppgiften 
så är den medlet för den lärdom volontärerna eftersträvar. Volontärer vill lära sig saker, och 
detta hellre genom att utföra sin arbetsuppgift än att delta i formella utbildningar skapade av 
organisationen. 
 
Tacksamhet bör ej förväxlas med beröm och det är det förstnämnda som volontärerna vill ha 
från ledningens håll.  
 

8.1.2 Forskningsfråga 2 
Hur påverkar ålder och kön svaret i forskningsfråga 1? 
 
Med ökad ålder ökar vikten av inre motivationsfaktorerna, som till exempel att få vara behövd 
och hjälpa till. Bland de yngre är det attraktivt att få lära sig nya saker och träffa nya 
människor.  
 
Kvinnor och män är i slutändan ganska lika, det som skiljer är dock att kvinnor värderar 
motivationsfaktorer generellt högre än män. Värderingarna går ändå isär ibland och kvinnor 
uppskattar mer än män omväxling samt att få lära sig nya saker, medan männen i större 
utsträckning än kvinnorna uppskattar att få göra något de är bra på samt att jobba för sin bygd. 
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8.2 Avslutande diskussion 

8.2.1 Allmänt om uppsatsarbetet 
Under arbetet med denna rapport så har de ytterst centrala begreppen motivation och 
belöningar båda antagit alltmer tydlig form. Dessvärre så har skillnaden mellan dessa två 
begrepp blivit otydlig i samma takt som de två var för sig blivit tydliga. Detta är en obekväm 
paradox, som utan tvivel kan sorteras till samlingen av mina större dilemman i denna 
rapportskrivning.  
 
Ett annat problem som även det kan sorteras till föregående nämnda samling, är det som 
kretsar kring vad som inom motivationsteori kan anses som relaterat endast till arbetsliv och 
vad som kan anses som relaterat till ”arbetslivet” inom ideella organisationer. Även i detta fall 
har gränsdragningen varit väldigt svår. Vidare kring detta så var det ytterligare en utmaning 
att hitta rätt i litteraturen eftersom det mesta som är skrivet kring motivation är inom 
arbetslivet och angående motivation i arbetslivet är de väldigt mycket fokus kring prestation 
och arbetstillfredsställelse istället för att ställa upp. Att ställa upp är en frågeställning som inte 
riktigt har relevans i arbetslivet eftersom alla, de flesta i alla fall, faktiskt vill ha ett jobb. 
Därtill är litteraturens studier utförda på vitt skilda grupper(olika länder/världsdelar, olika 
placeringar i organisationens hierarki, olika yrken) vilket innebär att de svarar olika, jag kan i 
alla fall inte tänka mig något annat, och därigenom är det svårt att veta hur väl resultaten 
passar för situationen jag studerar. 
 
Trots att jag gärna hade haft lite mer tid för att kunna reda ut dessa dilemman fullständigt 
måste jag ändå säga att arbetet fortskridit tillfredsställande. 
 

8.2.2 Förslag till vidare forskning 
För mig har två ämnen visat sig intressanta för vidare forskning inom denna uppsats 
ämnesområde. 
 

1. Denna fallstudie visade att vissa grupper är över – respektive underrepresenterade som 
volontärer. Till exempel är jag vida förvånad över hur många äldre män som ställer 
upp som volontärer i jämförelse med kvinnor i samma ålder. Är äldre kvinnor mindre 
aktiva vad gäller volontärarbete eller kanske det finnas andra områden för 
volontärarbete som är mer intressanta för dessa personer? Kan det vara så att det inte 
passar kvinnor från just den generationen att ägna sig åt volontärarbete inom sport 
utan kanske hellre inom mer traditionellt kvinnliga ideella föreningar som Röda 
Korset eller Rädda Barnen? 

 
2. Om man tittar på vad denna rapport handlat om så är det naturliga steget vidare att titta 

på rekryteringsprocessen i en ideell organisation. Hur bör en ideell organisations 
rekryteringsprocess se ut för att attrahera så många människor som möjligt till att 
ställa upp? Vad skiljer den från rekryteringsprocesser inom näringslivet? 

 
3. Ett annat område värt att titta på enligt mig är att titta på om/hur mycket skälen för att 

ställa upp som volontär varierar med hur många gånger en person ställt upp tidigare 
samt att identifiera dessa. 
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VD Biathlon Events AB/Ordförande i organisationskommittén för Skidskytte VM 
2008 Östersund 
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B I L A G O R  
 

Bilaga 1 Intervjuguide Christina Persson & Anna Bodén 
• Hur går ni tillväga för att anskaffa volontärer? 
• Har ovanstående varit svårt?  
 Om ja, på vilket sätt? 
• Hur motiverar ni era volontärer? 
• Har ni några specifika belöningssystem? 
 Hur ser dessa ut? 
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Bilaga 2 Intervjuguide Christina Persson 
1. Tycker du att skillnaden mellan de avlönade och volontärerna i en ideell organisation har 
minskat? Om ja, på vilka sätt? (arbetsuppgifter, inställning…)  
 
2. Tycker du att fler och fler volontärer tar positioner som ledare? 
 
3. Tycker du att volontärers betydelse ökat alltjämt inom de ideella organisationerna? Om ja, 
hur? 
 
4. Upplever du att de Svenska volontärerna i mycket större omfattning än i andra länder 
faktiskt är medlem i sin ideella organisation? 
 
5. Betraktar du volontärens arbete som en aktiv medlem istället eller en oavlönad anställd? 
 
6. Upplever du ett vikande engagemang hos människor för att ställa upp som volontärer? Har 
du några siffror på detta? Finns det några grupper som är mindre benägna än andra att ställa 
upp? 
 
7. Upplever du att det är lättare att attrahera människor till volontärarbete inom 
handlingsinriktade verksamheter än till att delta i traditionella möten och sammanträden? 
 
8. Upplever du att människor idag, samtidigt som vi söker olika kollektiva identiteter, också 
eftersträvar mindre bundenhet och mer flexibilitet, när det gäller deras engagemang? 
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Bilaga 3 Intervjuguide Bengt Eveby 
 
1. Tycker du följande tre påståenden stämmer och om de stämmer vill jag att du ger exempel: 

• Ideella organisationer är annorlunda och därmed mer svårstyrda än kommersiella 
företag. De förväntas vara såväl effektiva i sitt arbete som trogna sina ideal. Den 
balansgången är inte enkel, i synnerhet som förutsättningarna för att kunna mäta 
framgångar alls inte är självklara inom de ideella organisationerna 

• Ideella organisationer har oftast såväl anställda som volontärer, vilket skapar 
spänningar som i många fall leder till problem 

• Av olika anledningar saknar många personer inom de ideella organisationerna viktiga 
förutsättningar för ett bra resultat i en allt tuffare konkurrenssituation och ett allt 
hårdare samhällsklimat. 

  
2. Hur sker finansieringen av VM 2008 grovt indelat i procent (t.ex mindre än 30% av de 
direkta intäkterna från staten, cirka 60% är egengenererade, och kommer från biljettintäkter, 
och cirka 11% är gåvor från företag och privatpersoner)? 
 
3. Tycker du att inflytandet från näringslivet på de ideella organisationerna har utvecklats 
under senare år?  
 
4. Har ni försökt imitera framgångsrika företag inom näringslivet? Om ja, på vilka sätt? Har 
ni lånat modeller och metoder från näringslivet? Vilka? 
 
5. Upplever du att det är tuffare att få företagssponsring under senare tid på grund av att 
företagen börjar vända sig även mot kulturorganisationer, organisationer inom internationella 
bistånd och sociala verksamheter? 
  
6. Tycker du att förekomsten av ekonomisk sponsorverksamhet från i första hand näringslivet 
ökar? Komplicerar detta ledningsfunktionerna? Om ja, hur? 
 
7. Upplever du att ledarskap inom VM-organisationen skiljer sig från ledarskap inom 
näringslivet? Om ja, hur?  
 
8. Tycker du att ledningen i VM-organisationen måste vara mer eller mindre aktiv än en 
ledning inom näringslivet? 
 
9. Tycker du att det finns ett enormt behov i VM-organisationen av att vara 
informationsbaserat, all information måste flyta i strid ström nerifrån och upp samt omvänt, 
som överstiget det behov man påträffar i näringslivet? 
 
10. Upplever du att det är av större betydelse för en VM-organisation att vara en så kallad 
lärande organisation än vad det är för ett företag inom näringslivet? 
 
11. Tycker du att du som ledare måste ha annat fokus med volontärerna än vad du kan ha med 
anställda? Vad skiljer sig? 
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12. Upplever du att en av de faktorer som främst skiljer VM-organisationen från ett vanligt 
företag är dess syfte?  
 
13. Tycker du det stämmer att VM-organisationens syfte är mer diffust än i ett företag inom 
näringslivet och att detta gör det väldigt svårt att mäta måluppfyllelse? 
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Bilaga 4 Stora enkäten 
 

A. Ringa in det alternativ som stämmer för dig.

Jag är:            Kvinna      Man

Min ålder är:   0-19 år,   20-29 år,   30-39 år,   40-49 år,   50-59 år,   60-69 år,  70-100 år

B. Värdera följande påståenden i enlighet med hur bra
de stämmer för dig, kryssa i rutan. 
Jag ställer upp som funktionär för att jag tycker det är viktigt att... Stämmer Stämmer Stämmer 

inte alls inte Stämmer precis Vet ej

1. …jobba för bygdens utveckling.
2. …jobba för samhällets nytta.
3. …främja min familjs/mina vänners intressen. 
4. …få utlopp för mitt idrottsintresse.
5. …hjälpa till.
6. …andra ska få ta del av ett bra arrangemang.
7. …ta del av ett häftigt arrangemang.
8. …få ta ansvar.
9. …ha roligt.
10. …lära mig nya saker.
11. …få träffa (nya) människor.
12. …jag får göra något jag är bra på. 
13. …få arbeta i grupp.
14. …få arbeta med skidskytte.
15. …få ha en intressant arbetsuppgift.
16. …få ha en utmanande arbetsuppgift.
17. …få ha en ansvarsfylld arbetsuppgift.
18. …få ha en omväxlande arbetsuppgift.
19. …jag får arbeta självständigt.
20. …få arbeta för en bra och trevlig chef/ledare.
21. …få feedback angående hur jag utförde min uppgift.
22. …jag själv får välja vad jag ska göra.
23. …göra något jag har nytta av i mitt (framtida) arbetsliv.
24. …få kläder som är kopplade till evenemanget.
25. …få mat under evenemanget.
26. …få milersättning, om man inte bor i Östersund med närmaste omnejd.
27. …få gå på kostnadsfria utbildningar kopplade till min funktionäruppgift.
28. …få gå på inspirerande föreläsningar kopplade till min funktionäruppgift.
29. …få ta del av sociala evenemang tillsammans med de andra

funktionärerna, till exempel tack-middag.
30. …få ta del av sociala evenemang med de tävlande.
31. …få beröm för det jag gör av organisationens ledning. 
32. …min idrottsklubb får pengar.

Det allra viktigaste skälet (bara ETT skäl) till att jag ställer upp som funktionär är 
(behöver ej vara något av de ovan listade skälen):

Några övriga kommentarer?(använd gärna papprets baksida)  
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Bilaga 5 Job motivators 
Källa: Motivating Russian workers: analysis of age and gender differences, Linz, 2004, 
Journal of Socio-Economics; Jul2004, Vol. 33 Issue 3, p269 
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Bilaga 6 Fyra generationer i arbete  
Källa: Managing generation Y, Eisner, 2005, s 12-13 
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Bilaga 7 Fördelning av värdeord per påstående 
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Rank 1…ta del av ett häftigt arrangemang.

Serie1 74 50 4 0 1

Stämmer precis,4 Stämmer,3 Stämmer inte, 2 Stämmer inte alls, 1 Ej svar
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Rank 2…ha roligt.

Serie1 69 57 2 0 1

Stämmer precis,4 Stämmer,3 Stämmer inte, 2 Stämmer inte alls, 1 Ej svar
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Rank 3…hjälpa till.

Serie1 71 54 4 0 0

Stämmer precis,4 Stämmer,3 Stämmer inte, 2 Stämmer inte alls, 1 Ej svar
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Rank 4…andra ska få ta del av ett bra arrangemang.

Serie1 63 57 4 0 5

Stämmer precis,4 Stämmer,3 Stämmer inte, 2 Stämmer inte alls, 1 Ej svar

 
 



                      
 
                                               
 

 
   
  

83

0

10

20

30

40

50

60

70

Rank 5…få träffa (nya) människor.

Serie1 65 48 11 3 2

Stämmer precis,4 Stämmer,3 Stämmer inte, 2 Stämmer inte alls, 1 Ej svar
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Rank 6…få utlopp för mitt idrottsintresse.

Serie1 53 68 7 0 1

Stämmer precis,4 Stämmer,3 Stämmer inte, 2 Stämmer inte alls, 1 Ej svar
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Rank 7…få ha en ansvarsfylld arbetsuppgift.

Serie1 42 75 6 1 5

Stämmer precis,4 Stämmer,3 Stämmer inte, 2 Stämmer inte alls, 1 Ej svar
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Rank 8…få arbeta med skidskytte.

Serie1 48 68 11 1 1

Stämmer precis,4 Stämmer,3 Stämmer inte, 2 Stämmer inte alls, 1 Ej svar
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Rank 9…få ha en intressant arbetsuppgift.

Serie1 42 71 10 0 6

Stämmer precis,4 Stämmer,3 Stämmer inte, 2 Stämmer inte alls, 1 Ej svar
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Rank 10…få ha en omväxlande arbetsuppgift.

Serie1 41 77 7 1 3

Stämmer precis,4 Stämmer,3 Stämmer inte, 2 Stämmer inte alls, 1 Ej svar
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Rank 11…få arbeta för en bra och trevlig chef/ledare.

Serie1 43 70 12 2 2

Stämmer precis,4 Stämmer,3 Stämmer inte, 2 Stämmer inte alls, 1 Ej svar
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Rank 12…få ha en utmanande arbetsuppgift.

Serie1 39 71 12 1 6

Stämmer precis,4 Stämmer,3 Stämmer inte, 2 Stämmer inte alls, 1 Ej svar

 
 



                      
 
                                               
 

 
   
  

87

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Rank 13…lära mig nya saker.

Serie1 39 72 12 1 5

Stämmer precis,4 Stämmer,3 Stämmer inte, 2 Stämmer inte alls, 1 Ej svar
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Rank 14…jobba för bygdens utveckling.

Serie1 38 74 13 1 3

Stämmer precis,4 Stämmer,3 Stämmer inte, 2 Stämmer inte alls, 1 Ej svar
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Rank 15…få ta del av sociala evenemang tillsammans med de andra funktionärerna, 
till exempel tack-middag.

Serie1 35 69 13 1 11

Stämmer precis,4 Stämmer,3 Stämmer inte, 2 Stämmer inte alls, 1 Ej svar
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Rank 16…få ta ansvar.

Serie1 29 76 13 3 8

Stämmer precis,4 Stämmer,3 Stämmer inte, 2 Stämmer inte alls, 1 Ej svar
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Rank 17…få ta del av sociala evenemang med de tävlande.

Serie1 34 72 17 5 1

Stämmer precis,4 Stämmer,3 Stämmer inte, 2 Stämmer inte alls, 1 Ej svar
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Rank 18…få gå på inspirerande föreläsningar kopplade till min funktionäruppgift.

Serie1 21 83 14 1 10

Stämmer precis,4 Stämmer,3 Stämmer inte, 2 Stämmer inte alls, 1 Ej svar
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Rank 19…få feedback angående hur jag utförde min uppgift.

Serie1 22 87 17 1 2

Stämmer precis,4 Stämmer,3 Stämmer inte, 2 Stämmer inte alls, 1 Ej svar
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Rank 20…jag får göra något jag är bra på. 

Serie1 29 67 19 5 9

Stämmer precis,4 Stämmer,3 Stämmer inte, 2 Stämmer inte alls, 1 Ej svar
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Rank 21…få arbeta i grupp.

Serie1 27 70 26 2 4

Stämmer precis,4 Stämmer,3 Stämmer inte, 2 Stämmer inte alls, 1 Ej svar
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Rank 22…jobba för samhällets nytta.

Serie1 20 83 13 6 7

Stämmer precis,4 Stämmer,3 Stämmer inte, 2 Stämmer inte alls, 1 Ej svar

 
 



                      
 
                                               
 

 
   
  

92

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Rank 23…jag själv får välja vad jag ska göra.

Serie1 32 48 24 11 14

Stämmer precis,4 Stämmer,3 Stämmer inte, 2 Stämmer inte alls, 1 Ej svar
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Rank 24…få beröm för det jag gör av organisationens ledning. 

Serie1 25 54 35 5 10

Stämmer precis,4 Stämmer,3 Stämmer inte, 2 Stämmer inte alls, 1 Ej svar
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Rank 25…jag får arbeta självständigt.

Serie1 26 51 39 6 7

Stämmer precis,4 Stämmer,3 Stämmer inte, 2 Stämmer inte alls, 1 Ej svar
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Rank 26…främja min familjs/mina vänners intressen. 

Serie1 17 60 34 9 9

Stämmer precis,4 Stämmer,3 Stämmer inte, 2 Stämmer inte alls, 1 Ej svar
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Rank 27…min idrottsklubb får pengar.

Serie1 12 60 33 17 7

Stämmer precis,4 Stämmer,3 Stämmer inte, 2 Stämmer inte alls, 1 Ej svar
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Rank 28…få gå på kostnadsfria utbildningar kopplade till min funktionäruppgift.

Serie1 11 58 36 17 7

Stämmer precis,4 Stämmer,3 Stämmer inte, 2 Stämmer inte alls, 1 Ej svar
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Rank 29…få kläder som är kopplade till evenemanget.

Serie1 10 55 34 18 12

Stämmer precis,4 Stämmer,3 Stämmer inte, 2 Stämmer inte alls, 1 Ej svar
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Rank 30…göra något jag har nytta av i mitt (framtida) arbetsliv.

Serie1 20 41 31 26 11

Stämmer precis,4 Stämmer,3 Stämmer inte, 2 Stämmer inte alls, 1 Ej svar
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Rank 31…få mat under evenemanget.

Serie1 9 43 45 13 19

Stämmer precis,4 Stämmer,3 Stämmer inte, 2 Stämmer inte alls, 1 Ej svar
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Rank 32…få milersättning, om man inte bor i Östersund med närmaste omnejd.

Serie1 9 18 39 47 16

Stämmer precis,4 Stämmer,3 Stämmer inte, 2 Stämmer inte alls, 1 Ej svar
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Bilaga 8 Tolkning av svar på stora enkätens öppna fråga 
Person Överstruket= lite tveksamma tolkningar Motsvarar påstående
1 M6 Idrottsintresse 4
2 K0 Ha kul 9
3 M6 Att få vara med i ett häftigt evenemang av världsklass och få se stjärnorna på nära håll 7 30
4 M6 Jobba för bygdens utveckling 1
5 M6 Kamratträff, middag, öl, snaps, roligt 29 9
6 K6 Intresset 4
7 M2 Upplevelsen av ett stort arrangemang 7
8 K5 Kul att göra något socialt 11
9 K2 Ställa upp för föreningen, göra reklam för den 32
10 K5 Vill ställa upp för min moderklubb 32
11 M3 Intresset 4
12 M4 Att känna att jobbet jag utför är viktigt för arrangemanget 31
13 M6 Är intresserad av skidskytte 14
14 M2 6
15 M6 Frisk luft 11
16 M4 Bidra till att utveckla intresset för skidskytte i Sverige 14
17 M3 7
18 M3 1
19 M2 Vara en del av organisationen 7
20 K4 4
21 M4 Det är en rolig upplevelse 9
22 M3 Personligt tillfrågad 5
23 K5 Känns kul att få "delta" i ett stort idrottsevenemang 7
24 M6 9
25 K2 7
26 K2 11
27 K4 Att vara med i hetluften. Dopingen är mitt hjärta. 7
28 M6 Intresserad av skidskytte 14
29 K6 Tycker det är idrott som är den bästa underhållningen 4
30 K5 Kul att göra något meningsfullt för orten 1
31 M6 Jag blivit tillfrågad 5
32 M5 4
33 K5 Värvad av en kamrat, tyckte det verkade kul 9
34 K6 Kul att vara nära en sport som är underhållande och rolig 4
35 M6 Hjälpa till. Bra kamrater 5 11
36 M6 Stort intresse av skidskytte 14
37 M7 Stort för Östersunds image 1
38 M6 4
39 M3 Hjälpa till för ett bra arrangemang 5 6
40 K3 14
41 M6 4
42 M2 Att få utföra en viktigt uppgift 17
43 K2 Att stödja min förening 32
44 M4 Att ha roligt, träffa nya vänner 6 11
45 M6 Trivsel 13
46 M7 Det känns angeläget 5 1
47 K5 Vi är en skidskyttefamilj 3
48 M5 32
49 K5 Skidskytte är det roligaste som finns 14
50 M7 Att i en grupp få en social gemenskap och samtidigt utför ett viktigt jobb 13 1
51 K5 Att få inblick i hur, en för mig, ny idrott fungerar 10
52 M6 4 5 14 15
53 M5 Det är jättekul! 9
54 M6 4
55 K3 Kunskaper 10
56 M5 Jag tycker det är roligt och intressant med skiskytte. 9 14
57 M6 Träffa och lära känna andra 11
58 K4 Kul med skidskytte! 9 14
59 K5 4
60 M4 Att få uppleva ett bra arrangemang 7
61 M6 4
62 M6 Min organisations good-will 32
63 K4 Bra att få arbeta för att få Östersund som idrottsstad på kartan 1
64 K3 Att ha roligt och träffa nya människor från både Sverige och utlandet 9 11
65 K2 Träffa nya människor att lära känna och ha roligt med 11 9
66 M4 Att bidra till mer publik 1 6
67 M3 Vi är med i en "skidskyttefamilj"! 3
68 K5 Känna mig behövd 31  
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