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Sammanfattning 

Examensarbete i företagsekonomi, kandidatexamen - Organisation, 15 högskolepoäng 
vårterminen 2014. 

Titel: Varför gjorde de det? -En undersökning av ideella arbetskrafter som byggde Levene 
Arena? 

Författare: Johan Sälleberg 

Ideellt arbetande var en bidragande orsak till att Levene samhälle i Vara kommun kunde 
uppföra en evenemangshall. Denna studie syftar till att förklara varför invånarna i Levene 
ställde upp och arbetade med ett slitsamt bygge på sin fritid. Det görs genom att sätta fokus på 
vilka motivationsfaktorer som motiverade de ideella arbetskrafterna. Genom kvalitativa 
intervjuer samlades ett material in som sedan anlyserades. Det resultatet visar är att invånarna 
i Levene motiverades till att ställa upp var till en börja en starkt målbild och vision samt att 
många var med. Vidare under bygget var det först och främst den sociala samvaron samt 
möjligheten att pröva på något nytt som fick dem att fortsätta. De bakomliggande 
motivationsfaktorerna var hela tiden att göra något för en stark och levande bygd samt att 
göra något för barnen. 

Nyckelord: Ideellt arbete, motivation, motivationsfaktorer, fritid. 

Abstract 

Bachelor Thesis in Business Administration, Department of Finance and IT, Högskolan Väst, 
Management Accounting, spring 2013.   

Title: Why did they do it? -A survey of voluntary workers who built Levene Arena? 

Author: Johan Sälleberg 

Voluntary work was a contributing factor to how Levene society in Vara municipality could 
build a sport and event hall. This study aims to explain why residents of Levene lined up and 
spend a lot of their spare time with building the sport and event hall. This is done by focusing 
on the motivational factors that motivated the voluntary workers. By using qualitative 
interviews, a material was gathered, and then analyzed. The result shows that the residents of 
Levene was motivated by a strong vision and the fact that a lot of people where involved project 
from the start. Furthermore, during construction, it was first and foremost social interaction and 
the opportunity to try something new that motivated them to continue. The underlying 
motivational factors were the opportunity to do something for the children and to keep the 
community vibrant and attractive.  

Keywords: Volunteer work, motivation, motivational factors, leisure. 
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1 Inledning 
Jag kommer inledningsvis att ge en bakgrund till mitt val av ämne. Det följs av ett stycke där 
jag diskuterar varför jag tycker att det är ett intressant ämne och vad som är värt att undersöka. 
Jag avslutar detta kapitel med att ge mitt syfte med uppsatsen, samt vilka frågor den är till för 
att besvara. 

1.1 Bakgrund 
Stora Levene (vidare benämnt Levene) är trots namnet ett ganska litet samhälle med ca 800 
invånare i tätorten och ca 1200 om man räknar med hela upptagningsområdet för Levene skola. 
Samhället ligger en bit utanför Vara i Västergötland. Under 1960-talet renoverades Levene 
skola och kommunen lät även bygga en liten gymnastiksal i anslutning till skolan. 2010 beslöt 
Vara kommun, som Stora Levene är en del av, att det var dags att rusta upp skolan. I 
upprustningsbudgeten fanns en post på 3 miljoner kronor för att rusta upp gymnastiksalen. 
Levenebygdens invånare önskade sig något mer, de ville ha en större gymnastiksal som passade 
för de moderna inomhussporterna.  En hall där man kunde gör mer än att idrotta till exempel 
konserter, fester, mässor, uppträdanden, med mera. 

En initiativgrupp startade planeringen och efter några månaders arbete presenterades ett förslag 
för kommunen. Vid Levene skola skulle det byggas en helt ny hall. Den skulle kosta 12 miljoner 
kronor, kommunen skulle betala 6 miljoner, det vill säga dubbelt så mycket som den 
ursprungliga budgeten. Resterande 6 miljoner skulle Levenes invånare ordna genom ideellt 
arbete och försäljning av aktier i ett nybildat bolag, Levene Arena AB. Kommunen accepterade 
detta  och Levene Arena AB bildades och sålde aktier till privatpersoner, företag och 
idrottsklubbar. 130 personer arbetade tillsammans ca 7500 timmar helt utan någon ekonomisk 
ersättning, i oktober 2012 var det invigning. 

Vid en föreläsning i Vänersborg berättade Johan von Essen(1) att det ideella arbetet i Sverige 
uppgår till ca 400 000 årsarbeten eller 723 miljoner timmar. En ideell timme kan vara svår att 
sätta ett ekonomiskt värde på. Europeiska Unionen värdesätter den ideella arbetskraften i sina 
landsbygdsutvecklingsprojekt till 175 kronor per timme (LEADER Västra Skaraborg 2014). 
Genom att räkna med den siffran motsvarar det ideella arbetet i Sverige ett värde på ca 126 
miljarder. I en internationell jämförelse ligger Sverige i topp när det gäller ideellt engagemang, 
det är bara USA, Norge och Nederländerna som det finns lika stor andel av befolkningen som 
gör insatser ideellt (Olsson, Svedberg & Jeppsson 2005). 

För vem är egentligen det ideella arbetet viktigt? Enligt von Essen (1) finns det fler aspekter på 
det. Samhället drar nytta av det genom ökat socialt kapital och ökad demokrati. För 
organisationer handlar det först och främst om resurser men också om ökad legitimitet. För 
individen kan det röra sig om många olika saker, men man kan sammanfatta det med att skapa 
mening eller skaffa sig inflytande.  

1 Johan von Essen, teol dr Ersta Sköndal Högskola, föredrag Vänersborg 27 sep 2012. 
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Enligt von Essen (1) arbetar ungefär hälften av Sveriges befolkning ideellt på något sätt, det 
handlar om idrott, politik, religion, kultur, facklig verksamhet, boende eller något med social 
inriktning. De arbetsinsatser som görs ideellt är utbildning/ledarskap, 
styrelseuppdrag/administration, information/opinionsbildning, penninginsamling och direkta 
hjälpinsatser. 

Jag menar att det ideella arbetet på landsbygden är avgörande för om samhällen ska kunna leva 
vidare eller inte. Det går inte att förvänta sig att allt ska lösa sig automatiskt om man vill ha en 
levande landsbygd. Vill invånarna i en bygd få något gjort är det bästa sättet att agera själv. 
Vare sig det gäller en idrottshall, ett fiber/bredbands –projekt eller ett evenemang av något slag. 

1.2 Problemdiskussion 
Individer ställs dagligen inför olika val, bland annat när det gäller vilka aktiviteter individen 
vill genomföra på sin fritid. Valen sker av olika anledningar, en av dem är motivation. Mirsafian 
och Mohamadinejad (2012) menar att motivation är viktigare för de individer som lägger sin 
tid på ideellt arbete, jämfört med förvärvsarbete. Detta, plus att det finns flera teorier kring 
motivation, medför att motivationsfaktorer hos ideella krafter är ett intressant område att 
studera. 

För att små landsbygdssamhällen ska finnas kvar och utvecklas krävs det i dag ideella insatser. 
De två brittiska forskarna Nichols och King (1998) menar att för ideella föreningar och olika 
ideella projekt kan det i dagens inrutade samhälle vara svårt att hitta tillräckligt med ideell 
arbetskraft. De som vill ställa upp hinner inte på grund av andra åtaganden. Utbudet av 
fritidsaktiviteter är större än någonsin, enligt Steene (2009) är upplevelser, omväxling och 
avkoppling de mål människor idag sätter upp som mål för sin fritid. Hur kan små 
landsbygdssamhällen skapa motiverade invånare som ställer upp och arbetar ideellt? 

Två amerikanska forskare, Green och Jones (2005) pekar på begreppet ”serious leisure” eller 
seriös fritid (min översättning), där gränsen mellan förvärvsarbete och fritid suddas ut, ett 
fenomen som enligt dem blir allt vanligare. De menar att gränsen mellan förvärvsarbete och 
fritid håller på att suddas ut. Den tidigare fritiden som handlade om att komma bort från arbetet 
för att vila upp sig har i vissa fall ersatts av en fritid med en något mera seriös inriktning där 
individen försöker hitta aktiviteter som möjliggör utvecklande av färdigheter, kompetenser och 
erfarenheter. På så sätt sammanflätas de tidigare motpolerna fritid och arbete med varandra. Är 
detta förklaringen till den mobilisering som invånarna i Stora Levene gjorde när de färdigställde 
Levene Arena?  

1.3 Forskningsfråga 
• Vad motiverade de ideella arbetskrafterna i Levene att använda 7500 timmar av sin fritid 

till att bygga Levene Arena? 

1.4 Syfte 
Syftet med studien är att undersöka vilka motivationsfaktorer som motiverar ideella 
arbetskrafter i ett mindre landsbygdssamhälle att spendera sin fritid på ett omfattande bygge. 
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2 Metod 
Jag kommer i detta kapitel redogöra för mitt val av metod samt redogöra för mitt val av 
respondenter och ge en kort presentation av dessa. Jag beskriver även mitt tillvägagångssätt. 
Jag visar också på de etiska grunder jag följt under intervjuerna. Som avslutning diskuterar 
jag reliabiliteten och validiteten samt val av tolkningsmetod. 

2.1 Val av forskningsmetod 
Eftersom studiens syfte är att undersöka vilka motivationsfaktorer som motiverar ideella 
arbetskrafter i ett landsbygds mindre samhälle att spendera sin fritid med ett omfattande bygge, 
funderade jag på olika metoder som skulle kunna vara lämpliga. En kvantitativ, studie eller en 
kvalitativ eller möjligtvis en kombination. Jag är medveten om att de flesta studier om ideellt 
arbete har gjorts med en kvantitativ metod. Trost (2010) menar att valet av forskningsmetod 
inte får ske av slentrian eller av tradition, inte heller ska det sociala trycket spela in. För att få 
ett nytt angreppssätt och en kontrast till tidigare forskning har jag valt att göra en kvalitativ 
studie för att inhämta det empiriska underlaget. Mitt val av tillvägagångssätt har som 
utgångspunkt att jag vill skapa förståelse för de ideella krafternas tankar och deras sätt att se på 
sitt engagemang. Syftet med att använda en kvalitativ intervjumetod är att jag vill hitta mönster 
och skillnader och på så sätt kunna tolka empirin. Detta är vad Bryman och Bell (2013) 
karaktäriserar som en kvalitativ studie.  

Jag har använt mig av en halvstrukturerad intervjuform (Lantz 2013). Det betyder att jag till 
mesta delen har ställt öppna och generella frågor efter ett på förhand uppgjort schema, därefter 
har jag vid behov ställt följdfrågor. På så sätt har respondenterna fått möjlighet att relativt fritt 
utrycka sina åsikter, tankar och måla upp en bild utifrån sitt perspektiv på sin ideella insats. 
Strukturen i intervjun bestäms av mina teman, dessa är konstruerade efter ett mönster som 
bygger på min teoretiska referensram. Vilket lett till att jag har säkerställt att alla delar för en 
senare tolkning finns med. Jag har med mina frågor lyckats komma respondenterna in på djupet 
vilket också var syftet. Jag har valt att genomföra intervjuerna ansikte mot ansikte för att kunna 
ta del av kroppsspråk och andra icke verbala kommunikationssätt och lättare känna av 
stämningen under intervjun. På så sätt har jag kunnat läsa mellan raderna och tillföra min 
tolkning och min slutsats en djupare analys. Respondenten har fått välja tid och plats för att 
känna sig så bekväm som möjligt. Det har inneburit att vissa respondenter har intervjuats i sina 
hem andra på Levene Arena. Jag har spelat in mina intervjuer för att kunna lyssna på dem om 
och om igen, så att jag inte missat något. Jag har också transkriberat svaren för att lättare kunna 
tolka och dra slutsatser utifrån mina teman. 

2.2 Vetenskaplig ansats 
För att göra min tolkning ställde jag det jag fått fram i min studie mot vad som sagts i teorier 
och tidigare forskning.  I tolkningen av materialet använde jag mig av ett hermeneutiskt synsätt 
då jag vill förstå och inte bara begripa (Thurén, 2007). Det har inneburit att jag har tolkat mina 
olika respondenters svar inom mina teman och lagt ihop dem till en helhet. Jag är medveten om 
att valet av detta synsätt påverkar resultatet, genom mina värderingar och förförståelser. Jag har 
redan innan undersökningen skapat mig en uppfattning om Levene Arena. Eftersom jag bor och 
verkar i närheten av Levene har jag under byggets gång blivit informerad om hur bra och fint 
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allt är i Levene Arena. Efter bygget har jag arbetat med ett landsbygdsutvecklingsprojekt där 
jag har arrangerat olika aktiviteter i Arenan, dessutom är jag via ett pojklag i fotboll hyresgäst 
i arenan. 

2.3 Urval 
Mitt urval har varit ett strategiskt urval, det vill säga jag har valt mina respondenter. Jag har valt 
de jag tror kommer ge mig det bästa underlaget för min tolkning. Jag har valt att använda 
personer som varit med och byggt i flera veckor och valt bort de som har gjort punktinsatser. 
Jag har valt att följa Trost (2010) råd, att i stället för att hitta ett representativt urval och riskera 
att få respondenter som är vanliga, försökt att hitta de ovanliga och på så sätt hoppas jag få en 
så stor variation på svaren som möjligt. Vidare har jag valt att intervjua både de som hjälpt till 
att bygga men även de som jobbat ideellt med administrativa och övriga uppgifter.  

Jag har valt att hålla nere antalet respondenter för att kunna göra en djupare och längre intervju 
och på så sätt få ett gedignare underlag för min tolkning. Anledningen till att hålla nere antalet 
respondenter är att med för många blir det lätt ett ohanterligt material och det är lätt att missa 
små detaljer som förenar eller skiljer. Min bedömning är att åtta respondenter är tillräckligt för 
att ge mig det underlag jag behöver för min tolkning och slutsats.   

För att säkerställa variationen i mina strategiskt valda respondenter har jag valt att använda mig 
av Trost (2010) modell för att hitta spridning. Mina variabler och kategorier är, kön, ålder (över 
eller under 50 år) och typ av arbete (bygg eller övrigt).  Se tabell 2.1. Jag har eftersträvat en 
variation för att se om jag kan hitta olika motivationsfaktorer hos de olika respondenterna. 

Kön       Kvinnor             Män       

                              

Ålder   Yngre    Äldre   Yngre    Äldre   

                  

Arbete Övrigt   Bygg   Övrigt Bygg Övrigt   Bygg   Övrigt   Bygg 

Respondent 1   2   3   4 5   6   7   8 
 

  Tabell 2.1 Översikt av de variabler och kategorier jag använt. 

2.4 Tillförlitlighet och trovärdighet 
För att säkerställa kvalitén i undersökningar och mätningar som gjorts bedöms validitet och 
reliabilitet (Thurén, 2007). Trost (2010) menar dock att validitet och reliabilitet är starkt 
kopplade till kvantitativ forskning och inte passar kvalitativa intervjuer. Därför har jag valt att 
ersätta reliabilitet och validitet med begreppen tillförlitlighet och trovärdighet. 

För att öka trovärdigheten i min studie har jag främst fokuserat på bredden i mitt urval och 
överföringen av respondenternas svar till text. När det kommer till valet av respondenter anser 
jag att jag har fått en bra bredd genom att välja personer med olika placeringar inom projektet 
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och olika åldrar. Eftersom jag har valt att spela in mina intervjuer och sedan transkriberat svaren 
anser jag att jag lyckats föra över respondenternas svar till text på ett tillförlitligt sätt. Detta 
ledde till att jag kunde välja korrekta citat, vilket också ökar uppsatsens tillförlitlighet. Mitt val 
av teorier och tidigare forskning har i efterhand visat sig tillräckligt då det har gett mig en djup 
teoretisk grund att stå på. Det har hjälp mig att under intervjuerna kunna förhålla mig till 
respondenterna och på ett bra sätt vara flexibel i min frågeställning. 

Jag har valt att innan jag började med intervjuerna genomföra en pilotintervju. På så sätt har jag 
testat frågeformuleringen och de brister som jag upptäckte har jag eliminerat. Detta gör att jag 
har jag stärkt uppsatsens trovärdighet, då korrekta frågeformuleringar ger ett bättre empiriskt 
material, vilket leder till en bättre tolkning och i slutändan ger en bättre slutprodukt som lever 
upp till det syfte som uppsatsen har. 

2.5 Metodkritik  
Kritik kan emellertid riktas mot det faktum att jag som intervjuare har varit ensam och empirin 
har alltså bara bekräftats av en person. Jag tycker dock att det finns en viktig fördel med att vara 
en intervjuare, det är den jämnvikt som uppstår vid intervjutillfället. Om antalet intervjuare är 
fler än de som blir intervjuade hamnar respondenten lätt i ett slags underläge.  

Jag har gjort ett strategiskt urval, inte ett representativt, av de ideella arbetskrafterna  som varit 
med och byggt Levene Arena. Det resultat jag kommit fram till kan alltså inte anses vara en 
generell bild över vilka motivationsfaktorer som driver ideellt arbete. Däremot kan resultatet 
visa på tendenser och ge antydningar om vad som motiverar vid ideellt arbete. Jag är medveten 
om risken att som intervjuare välja personer som liknar mig själv. Den risken har jag minimerat 
genom att använda Trost (2010) modell för spridning. 

Jag har granskat och valt mina respondenter genom Thuréns (2005) fyra principer. Det innebär 
att jag har använt ett strategiskt urval och valt källor som jag vet vilka de är och vilken roll de 
haft i projektet. Jag har också valt studera ett i tiden närliggande projekt. Under intervjuerna 
har jag fokuserat på att få fram just den individens tankar och erfarenheter. Jag har frågat mig 
fram hos personer med inblick i projektet för att få fram relevanta respondenter med rätt 
erfarenheter. 

Denna studie präglas av mina tolkningar av materialet, det finns en risk för en negativ påverkan 
av tillförlitligheten med tanke på att jag varit själv om att tolka och dra slutsatser. Om fler hade 
varit med och tolkat och dragit slutsatser hade tillförlitligheten blivit högre. Något som också 
påverkar tillförlitligheten är mitt val att endast intervjua åtta respondenter. Valet grundar sig på 
att inom tidsramen kunna gå på djupet hos de jag valt istället för att ytligare hinna med ett större 
antal respondenter.  

2.6 Etiska övervägande 
För att få hållbar uppsats ur ett etiskt perspektiv har jag följt Vetenskapsrådet (Hermerén red., 
2011) forskningsprinciper för god forskningsed. Detta innebär att jag medvetet granskat och 
redovisat mina utgångspunkter för min studie. Att jag efter bästa förmåga har redovisat min 
metod och mitt resultat. Jag har noga refererat till all annan forskning jag har använt mig utav. 
Jag har dokumenterat och arkiverat mina studier.  
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Alla min respondenter har givit sitt tillstånd att vara med. De har även fått information om att 
det är möjligt att dra sig ur innan, under och efter intervjun. Jag har valt att avidentifiera mina 
respondenter i min studie. De kallas därför genomgående för respondenten eller hen. Samtliga 
respondenter har informerats om att materialet kommer att användas i en uppsats på Högskolan 
Väst och att den även kommer att bli publicerad, sökbar på internet och därigenom tillgänglig 
för vem som helst. För att få respondenterna att känna sig så bekväma som möjligt under 
intervjun, fick respondenterna själva välja tid och plats. 

2.7 Genomförande 
För att hitta relevanta teorier och forskning har jag använt två böcker, Adrian Furnhams (2005) 
The psychology of behaviour at work och Dag Ingvar Jacobsen och Jan Thorsvik (2008) Hur 
moderna organisationer fungerar, som är böcker där för denna uppsats relevant forskning har 
sammanställts. Jag har använt mig av deras referenslistor och letat mig fram till forskning och 
teorier. Jag har även läst andra C- och D- uppsatser inom ämnet för att hämta förslag och 
inspiration till intressanta källor, dessa har jag hittat via databasen DiVa. Jag har även sökt efter 
vetenskapliga artiklar via olika databaser. 

Under mitt arbete fick jag kontakt med Anna Karin Olsson Universitetslektor i 
företagsekonomi. I hennes bok Members in Tourism Settings – their motivations, behaviours 
and roles fick jag mycket intressant information och framför allt hjälp med många intressanta 
källor.  

Utöver det har jag valt att använda mig av kunskap som jag tog del av vid en föreläsning i 
Vänersborg den 27 september 2012. Där hade jag förmånen att få lyssna till Johan von Essen, 
Doktor i Systematisk teologi med livsåskådningsforskning vid Ersta Sköndal högskola, och 
Dag Vidar Hanstad, doktor vid Norges idrottshögskola, som presenterade sina arbeten om 
ideellt arbete. Dessa två forskares arbete har jag också använt i min studie men även använt 
som hjälp att leta efter fler forskare inom området genom deras referenslistor. Jag har valt 
teorier om motivation som är vedertagna och som trots sin ålder refereras till av dagens forskare, 
exempelvis Maslow och Herzberg. 

Motiverad av Johan von Essen sökte jag mig närmare idrottsvärlden för att leta efter forskning 
som kunde tillgodose mig med det jag behövde för att leva upp till syftet med studien. 
Kopplingen till idrottsvärlden är motiverad av att det handlar om ett projekt där det ska byggas 
en idrotts- och evenemangs- hall.  
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2.8 Teoridiskussion 
För att kunna skapa mig en modell för min tolkning och kunna leva upp till uppsatsens syfte 
har jag valt ut för ämnet rellevanta teorier samt tidigare forskning och på så sätt skapat mig en 
teoretisk referensram. Teorierna och den tidigare forskning presenteras i de två nästkommande 
kapitlen. 

Det som min teoretiska referensram har gett mig är en förståelse för att det finns många saker 
som påverkar en individs motivation. Dels finns behov som varje människa har, om dessa inte 
är uppfyllda skapas motivation att fylla dessa. Genom Herzbergs teori vill jag se om det fanns 
omständigheter som ökar tillfredsställelsen och på så sätt skapar motivation. Syn på rättvisa 
passar in i min studie på det sätt att Stora Levene inte är centralort i kommunen och mycket av 
kommunens resurser satsas i centralorten Vara. Jag ville undersöka om orättvisa i detta fall 
skapade motivation. Lanseringen av projektet Levene Arena gjordes med en tydlig målbild, 
förväntansteorierna menar bland annat att detta skapar motivation. Vad individen värdesätter 
spelar också in, stämmer målet med uppgiften med vad individens värdesätter skapar detta 
motivation. I min studie vill jag filtrera mitt material genom den nuvarande forskningsfronten 
för att på så sätt se om jag kan hitta likheter eller bidrar med något nytt. Se bild 2:1 

2.9 Tolkningsmodell 
 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 2:1 Tolkningsmodell 
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3 Teori 
Denna uppsats handlar om vilka motivationsfaktorer som motiverar vid ideellt arbete. För att 
tydliggöra området kommer jag att redogöra  för några olika begrepp (motivation,inre och 
yttre motivation och ekonomiska/icke ekonomiska belöningar) som är av betydelse för ämnet. 
Sedan kommer jag att redogöra för teorier till detta uppsatsämne och på så sätt med nästa 
kapitel, tidigare forskning, skapa en teoretisk referensram, som passar min tolkningsmodell 
som beskrivits i det tidigare kapitlet. 

3.1 Motivation 
Enligt Hwang m.fl. (2005) kommer ordet motivation från ordet motiv som betyder ”som orsakar 
rörelse”. Motivation är en psykologisk term som hos varje människa riktar ett beteende mot 
olika håll. Men motivationen riktar inte bara beteendet, den ser också till att starta och forma 
handlingen hos varje individ. Aronsson m.fl. (2012) förklarar motivation som drivkraften 
bakom det individen gör. Olika beteenden har olika orsaker som kan vara en eller flera. Vidare 
menar Aronsson m.fl. (2012) att ett beteende kan ha flera motiv och dessa samlat bildar 
motivationen i en viss situation. Motivation kräver således en situation eller någon typ av 
sammanhang där individers motiv visar sig i motivation. Individers motivation varierar alltså 
beroende på olika sammanhang, över tid och vid olika situationer. Motivationen varierar också 
mellan olika individer vid en given situation (Aronsson m.fl., 2012). Forskning visar också på 
att motivationen kan komma både inifrån och utifrån. 

3.1.1 Inre och yttre motivation 
I en artikel återger Ryan & Deci (2000), som är professorer vid universitetet i Rochester USA, 
de klassiska definitionerna av inre och yttre motivation i ljuset av aktuell forskning och teori. 
Den inre motivationen är något som kommer inifrån oss människor. Något som skapar en 
handling utan att det finns någon belöning eller hot om straff. Viktiga delar i den inre 
motivationen är självbilden, självkänslan och självförtroendet. Den inre motivationens drivkraft 
är att skapa en inre tillfredsställelse. Den yttre motivationen handlar om handlingar som skapas 
på grund av yttre förhållanden. Belöningar och hot om straff är tydliga exempel på yttre 
motivationer. De kan komma till oss i olika former, till exempel ny information, förvärvad 
kunskap, auktoritära personer, andras erfarenheter och kunskaper. Människan är helt enkelt 
påverkningsbar i olika grader. Inre och yttre motivation är således två motpoler, då den 
förstnämnda innefattar utförandet av en handling för eget nöjes skull som motsats till att 
motiveras av yttre belöningar eller hot om straff. En yttre motivation är de ekonomiska 
belöningarna. 

3.1.2 Ekonomiska/icke ekonomiska belöningar 
Tre forskare vid amerikanska universitet, Rynes, Gerhart & Minette (2004), menar att pengar 
inte är den enda drivkraften och det är heller inte den primära drivkraften för alla. Dock finns 
det övertygande bevis för att pengar är en viktig drivkraft för de flesta. Om människor får frågan 
om att rangordna motivationsfaktorer kommer alltid pengar med i toppen av listan. Rynes, 
Gerhart & Minette (2004)  poängterar dock att forskningen är ett genomsnitt och det går inte 
att säga att det passar in på alla situationer och individer. Rynes, Gerhart & Minette (2004) 
pekar också på att det är tydligt att många av de andra faktorerna som nämns av forskare som 
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Maslow och Herzberg till exempel delaktighet, intressanta arbetsuppgifter och utmaningar 
också är viktiga motivationsfaktorer. 

3.2 Behovsteorier 

3.2.1 Maslows behovsteori 
Ett av de mest inflytelserika bidragen till forskning inom området är Abraham Maslows 
behovsteori och den tillhör en av de mest refererade och genomdiskuterade. (Jacobsen och 
Thorsvik 2008). Maslow forskade på människors grundläggande behov under 1950-talet och 
hans forskning ledde fram till Maslows behovshierarki (Maslow, 1954). Maslow utgår från att 
varje människa har fem grundbehov. 1) Fysiologiska behov som hunger, törst, sömn, osv. 2) 
Trygghetsbehov som innefattar både fysisk och psykisk trygghet. 3) Sociala behov i form av 
vänskap, tillhörighet och band till andra människor. 4) Behov av erkännande i form av status 
och prestige. 5) Behov av självförverkligande, vilket handlar om att utifrån sina förutsättningar 
och egna förmågor kunna åstadkomma saker i livet (Maslow, 1954). Maslow (1954) menar att 
de fem stegen är hierarkiskt ordnade så att en individ först måste fylla behoven på en lägre nivå 
för att kunna komma upp på nästa. Därför kallas teorin ibland för Maslows behovstrappa. se 
bild 3.1. 

 

En inflytelserik forskare inom organisationsområdet, Edgar H Schein (1980), kritiserade 
Maslow för att hans kategorier var vagt formulerade och att det inte är så lätt att förstå vad som 
ligger i de olika stegen. Abrahamsson & Andersen (2005) menar att empirin i Maslows 
forskning bara ger begränsat stöd för hur dessa fem nivåer är ordnade. Ambrose och Kulik 
(1999) som mellan 1990 och 1997 sammanställde 200 studier om motivation ställer sig 
tveksamma till att de olika stegen verkligen är hierarkiskt ordnade. Måste människan uppfylla 
dessa kategorier i denna ordning, eller går det till exempel att börja från andra hållet? Går det 
till exempel att arbeta med att självförverkliga sig själv utan att ha trygghetsbehoven uppfyllda. 
Abrahamsson & Andersen (2005) skriver också att det verkar vara så att behoven existerar sida 
vid sida. Vetenskapligt stöd finns för skillnader i behov i Maslows trappa, de lägre behoven 
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tenderar att upphöra fungera när de blir tillfredsställda. De högre stegen tenderar istället att se 
till att individen förblir motiverad eller till och med blir ytterligare motiverad. Andra forskare 
visar på att det snarare rör sig om två eller tre behovsnivåer istället för Maslows fem. Det leder 
oss vidare till Alderfers teori (Abrahamsson & Andersen 2005). 

3.2.2 Alderfers ERG teori 
En amerikansk psykolog, Clayton Alderfer, utvecklade Maslows teori. Alderfers (1969) teori 
består till skillnad från Maslows teori bara av tre typer av behov, Existence (existens), 
Relatedness (tillhörighet) och Growth (tillväxt). Existens kan jämföras med Maslows två första 
steg, fysiologiska behov och trygghetsbehov. Tillhörighetsbegreppet kan jämföras med 
Maslows sociala behov och tillväxt med Maslows två översta steg, erkännande och 
självförverkligande. ERG teorin är inte hierarkisk som Maslows utan dess tre typer av behov 
blir alla mer eller mindre uppfyllda. Alderfer (1969) menar att alla aspekter som har med 
motivation att göra kan härledas till en eller flera av hans tre behovstyper, det vill säga att det 
kan vara mer än ett behov som motiverar en individ vid ett tillfälle. Alderfers teori har inte mött 
samma kritik som Maslows utan har ett starkare stöd. Den främsta kritiken mot ERG teorin är 
att den är väldigt svår att bekräfta i test (Furnham, 2005) (Abrahamsson & Andersen, 2005).  

3.2.3 Jahodas deprivationsteori 
Som komplement till Maslow och Alderfers teorier är den österrikiska socialpsykologen, Marie 
Jahodas teori intressant. Jahoda (1982) har i sin forskning kommit fram till fem latenta 
funktioner som människor som står utanför arbetsmarknaden går miste om. Hon menar att 
människor utan sysselsättning riskerar att berövas (eller depraveras) dessa funktioner. 
Punkterna nedan är hämtade från Furnham (2005, s. 293, min översättning). 

1. Arbete strukturerar tiden. Individen får struktur på dagen, veckan och även längre 
perioder. När människan förlorar denna struktur blir de lätt disorienterade. De flesta 
människor söker efter ett välplanerat mönster, vilket ett arbete kan tillföra. 

2. Arbete leder till gemensamma upplevelser. Arbetet är en stor källa för social samvaro. 
Hamnar individen utanför arbete blir den lätt socialt isolerad.  

3. Arbetet tillgodoser behovet av kreativitet, sakkunskap, och en känsla av tillhörighet. 
Den arbetslösa får snabbt en känsla av att vara värdelös. 

4. Arbetet är en källa till status och identitet. Det finns också en stark koppling mellan 
statusen och identiteten på arbetsplatsen och den privata statusen och identiteten. Den 
arbetslöse tappar alltså inte bara sin status och identitet på arbetet utan även i det privata 
livet. 

5. Arbetet är en källa till aktivitet. Allt arbete innehåller någon form av fysisk eller mental 
ansträngning. Får individen för mycket av detta leder detta till stress, men om individen 
blir arbetslös och inte lyckas fylla sin tid med någon aktivitet leder det snabbt till att 
individen blir rastlös och uttråkad. 

Den kritik som riktas mot Jahodas (1982) teori går ut på att den är svår att testa, det är svårt att 
veta vad som orsakas av att inte vara sysselsatt och vad som orsakas av annat. Teorin tar inte i 
beaktning vad som händer över tid och att människor reagerar olika (Furnham 2005). 
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3.3 Herzbergs tvåfaktorteori 
I ovanstående stycken om Maslow, Alderfer och Jahoda är utgångspunkten att motivation 
skapas genom att ett behov tillfredsställs. Andra teoretiker pekar på andra faktorer som 
motiverar. En vanligt förekommande teori i samband med motivation är Herzbergs 
tvåfaktorteori.  Frederick Herzberg (Furnham, 2005)  var en amerikansk psykolog vars teori är 
en av de mest kontroversiella i historien om managementforskning. Han forskade i slutet av 
1950-talet och i början av 1960-talet om vilka faktorer som skapade trivsel och vilka som 
skapade vantrivsel. Sachau (2007) undersökte om Herzbergs teori fortfarande stämde och var 
aktuell. Han kom fram till att Herzbergs generella teori fortfarande stämmer och att forskare 
kan använda den som ram för förståelsen av den dubbla karaktären av 
tillfredsställelse/missnöje, lycka/olycka, inre/yttre motivation och så vidare. Därmed kan 
forskarna som studerar positiv psykologi nyttja Herzbergs ramverk eftersom teorin definierar 
den centrala skillnaden mellan positiv psykologi och traditionell psykologi. 

Herzberg utmanade grundläggande antaganden om vad som tillfredsställer och motiverar de 
anställda genom att hävda att lön bidrar lite till trivsel. Alla anställda behöver växa 
psykologiskt, och mellanmänskliga relationer är mer sannolikt att leda till missnöje än 
tillfredsställelse (Sachau, 2007). Det Herzberg upptäckte i sina studier var att tillfredsställelse 
och vantrivsel var relaterade till åtskilda omständigheter. Detta ger sig uttryck i att den som vill 
motivera sina medarbetare inte kan göra saker för att minska missnöjet och den som vill minska 
missnöjet inte kan göra saker för att öka motivationen (Sachau, 2007). Herzberg kallade de 
omständigheter som motiverar medarbetare för motivationsfaktorer och de som ökar eller 
minskar missnöjet för hygienfaktorer (Sachau, 2007). Herzberg hävdade att den viktigaste 
skillnaden mellan motivationsfaktorer och hygienfaktorer är att motivationsfaktorerna 
involverar psykologisk tillväxt, hygienfaktorerna innebär försök att undvika fysisk och psykisk 
smärta (Sachau, 2007). Motivationsfaktorer som skapar trivsel om de finns men inte vantrivsel 
om de saknas är till exempel; arbetsuppgifternas karaktär, ansvar och kontroll, prestation och 
tillfredställelse, erkännande, avancemang och utveckling (Furnham, 2005) (Jacobsen och 
Thorsvik, 2008). Hygienfaktorer som skapar vantrivsel om de saknas, men inte trivsel om de 
finns är till exempel; personalpolitik och administrativa system, ledarnas kompetens och 
ledarstil, relationer mellan över- och underordnade, arbetsvillkor, lön, status, arbetstrygghet, 
förhållanden i arbetet som påverkar fritiden och privatlivet (Furnham, 2005) (Jacobsen och 
Thorsvik, 2008).  

Kritik har även riktats mot Herzbergs teori. Den går bland annat ut på att om frågorna handlar 
om positiva respektive negativa upplevelser är det ganska självklart att resultatet blir en 
tvåfaktorsteori. Sedan diskuteras det mycket om lönen är motiverande eller ej. Herzberg 
tillsammans med de ovan nämnda behovsteoretikerna utgår från att människan är stöpt i samma 
form och tämligen lika. Tvåfaktorteorin tar inte hänsyn till att vi som individer är olika i frågan 
om vad vi tycker leder till trivsel eller vantrivsel (Abrahamsson & Andersen, 2000). 

3.4 Rättviseteorier 
Till skillnad från behovsteoretikerna och Herzberg menar Arbetsplats- och beteende- 
psykologen, John Stacey Adams, att motivation skapas genom att individer jämför sig med 
varandra. Drivkraften är att uppnå rättvisa och slippa obehaget av att känna sig orättvist 
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behandlad. Teorierna menar att människor gör sociala jämförelser mellan sig och andra. Det 
som jämförs är vilken typ av utfall jag får i relation till min insats. Med utfall menas till exempel 
förmåner och belöningar, men även tankar om vad andra får ut av sitt jobb, det inkluderar till 
exempel lön, anställningsförmåner, status och prestige. Med insats menas ansträngning och 
kapacitet, men även tankar kring vilka ansträngningar andra gör i jobbet. Det inkluderar till 
exempel antalet arbetade timmar, vilken ansträngning, vad individen åstadkommit och till 
vilken kvalité som läggs i arbetet (Berkowitz red., 1965). 

Furnham (2005) poängterar att rättvisa är en subjektiv uppfattning hos de inblandade 
individerna som lätt påverkas av individernas personlighet. Eftersom det är en subjektiv, och 
inte en objektiv, bedömning är den väldigt svår att mäta. 

3.5 Förväntansteorier 
Den kanadensiske professorn vid Yale, Victor H. Vroom (1964), största bidrag till forskningen 
är hans förväntansteori. Förväntansteorierna kompletterar den insikt som behovsteorierna ger 
om vad som motiverar. Idén bakom är att behoven bara är en del av motivationen och att de 
inte är tillräckligt för att motivera. Vrooms (1964) teori går ut på att motivationen ökar om det 
finns en tydlig målsättning och individen också tror att det är möjligt att uppnå målet. Vroom 
(1964) skriver om olika typer av förväntningar. Den ena, ansträngningskonsekvens, utgår från 
individens arbetsinsats och individens förväntningar på om den egna arbetsinsatsen är tillräcklig 
för att uppnå målet eller inte. Den andra, handlingskonsekvens, utgår från individens 
upplevelser och vad individen förväntar sig för upplevelse när resultatet är uppnått. Det kan 
vara både positiva och negativa upplevelser (belöningar/bestraffningar). 

Vroom (1964) ställer upp en formel som säger att:   

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 = 𝐹𝐹ö𝑟𝑟𝑀𝑀ä𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 ∗ 𝐼𝐼𝑀𝑀𝐼𝐼𝑀𝑀𝑟𝑟𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝐼𝐼𝑀𝑀𝑀𝑀𝐼𝐼𝑀𝑀 ∗ 𝑉𝑉𝑀𝑀𝐼𝐼𝐼𝐼𝑀𝑀𝐼𝐼 

I ekvationen är den förväntade sannolikheten (förväntan) att en satsning kommer att leda till att 
uppnå önskade mål (''Om hen jobbar hårt, leder det till befordran”), och den bygger på 
individens tidigare erfarenheter, kommunikation, återkoppling eller information från andra 
människor. Det måste finnas, eller åtminstone måste individen tro att det finns, ett samband 
mellan insatsen och resultatet (Renko, Kroeck & Bullough, 2012). 

Förutom förväntan, är valens och instrumentalitet centralt för att förstå motivation enligt Vroom 
(1964). Instrumentalitet är individens tro på att ett visst uppnått resultat leder, eller åtminstone 
måste individen tro att det leder, till den önskade belöningen. (''Om hen blir befordrad, så 
kommer hen att få högre lön.”) (Renko, Kroeck & Bullough, 2012).  

Valens är värderingen som den enskilde gör av belöningen. (''Hur viktigt är högre lön för hen?'') 
Belöningen eller resultatet ska vara attraktivt för att människor ska motiveras för att uppnå det. 
En individ skulle förbli omotiverad om förmånen eller tillfredsställelsen i samband med 
belöning eller resultatet inte var tillräckligt hög. Belöningen måste vara något individen önskar 
starkt. Belöningen ska täcka ett behov. I förväntansteorin mäts styrkan (Valens) för en önskan 
och värdesättning av en belöning för ett visst mål eller resultat (Renko, Kroeck & Bullough, 
2012). Se även bild 3.2. 
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Viss kritik har riktats mot teorin, bland annat ifrågasätts varför så lite uppmärksamhet riktas 
mot varför individen förväntar sig det som den gör, utan istället fokuserar på hur stor 
förväntningen är (Furnham, 2005). 

3.6 Lockes teori om vad individen värdesätter 
Den amerikanske professorn och psykologen Edwin A Locke håller med behovsteoretikerna 
om att varje människa har ett antal behov som måste uppfyllas. Behov är enligt Locke 
medfödda, lika för alla människor. Locke delar upp dem i fysiska behov som mat, vatten, luft 
och så vidare och psykiska behov som stimulans, självkänsla, nöje och så vidare. När dessa 
behov är uppfyllda menar Locke att vad individen värdesätter, vad de vill och vad de önskar är 
det som skapar motivation till handling. Vad individen värdesätter är enligt Locke unikt för 
varje människa, subjektiva och förvärvade medvetet eller omedvetet. Vad individen värdesätter 
är det som i slutändan styr den känslomässiga reaktionen, det vill säga om individen känner 
arbetsglädje och motivation (Dunnette red., 1976).  

Kritiken mot Lockes teori går ut på att det är svårt att hålla isär vad människan värdesätter och 
en känsla som skapas av en tillfällig sinnesstämning (Furnham, 2005). 
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4 Tidigare forskning 
För att komplettera tolkningssmodellen i kapitel 2 presenteras i detta kapitel det valda 
problemområdets nuvarande forskningsfront. 

I en kvalitativ studie av Johan von Essen (2008) bland ideella idrottsledare i Stockholm har  han 
funnit att ideellt arbete är något som är kopplat till människors värderingar och 
verklighetstolkningar. Men, det går inte säga att det är ett ett-till-ett förhållande mellan 
värderingar och ideellt arbete, utan det finns en mångtydighet inblandad. Bland annat gör 
människor undantag för sina värderingar om det leder till besvär. von Essen (2008) menar att 
människors uppfattning om ideellt arbete är att det är frivilligt, men sätter man in det i sitt 
sammanhang kan det finnas orsak att fundera på om det verkligen är så. Olika organisationers 
krav och de sociala förväntningarna gör att det i vissa fall handlar om raka motsatsen, det vill 
säga tvång. Ilies m.fl. (2013) visar resultat från ett fältexperiment att negativa känslor som skuld 
och dåligt samvete skapar en motiverande känsla. De menar att skulden och det dåliga samvetet 
från tidigare missgärningar behöver kompenseras och på så sätt skapas motivation. Bussell och 
Forbes (2002) menar att det går att stoppa in ideellt arbete på en skala, allt från fri vilja till 
skyldighet att ställa upp frivilligt. På samma sätt menar de att det finns en skala på den 
materiella belöningen från ingen alls till stipendium eller låg lön. von Essen (2008) förklara 
också i sin studie varför det ideella arbetet är viktigt för olika organisationer, det handlar om 
behov av arbetskraft, men det är också viktigt för att det skapar legitimitet för organisationen. 
En annan viktig vinnare av det ideella arbetet är samhället i stort. Von Essen (2008) menar att 
för individen som ställer upp och arbetar på sin fritid skapas mening men också inflytande.  

Någon som studerat fritid djupgående är den amerikanska professorn i sociologi Robert A. 
Stebbins som myntade begreppet serious leisure eller seriös fritid (min översättning). Stebbins 
(2001) menar att det finns två typer av fritid. Dels en fritid som handlar om rekreation som är 
den vanligaste bland de som har ett tufft förvärvsarbete, det handlar om avkopplande aktiviteter 
som underlättar återhämtning. Men Stebbins (2001) visar också på att det finns människor som 
vill mer med sin fritid. Han menar att de nya typerna av arbeten inte alltid kräver lika mycket 
återhämtning och därför finns det utrymme för en seriös fritid. Han delar upp den seriösa 
fritiden i två huvudgrenar. De som använder fritiden till en hobby till exempel en sport eller att 
jaga, det kan också röra sig om ett stort intresse som den som är ledig lägger tid på att lära sig 
mer om till exempel matlagning eller sköta en  trädgård. Den andra grenen är de som ställer 
upp som ideella krafter på något sätt. Det som är gemensamt för den seriösa fritidens två grenar 
är att fritiden består av utmanande aktiviteter och att drivkraften är att skapa något konstruktivt. 
Engagemanget är på stort allvar och baserat på en färdighet, kunskap eller erfarenhet eller en 
kombination av dessa tre. Engagemanget kräver också uthållighet i större eller mindre grad.  

Uthållighet bland de ideellt arbetande är något som A.K Olsson (2010) funnit i sin studie på 
djurparken Nordens Ark. A.K Olsson (2010) pekar även på att hennes upptäckter kan liknas vid 
utländska publikationer av Bussell och Forbes (2002), Penner (2002) och Steen (2006), att de 
som engagerade sig ideellt stannade kvar under lång tid på grund av att de anser att deras ideella 
arbete är meningsfullt, värdefullt och uppskattat av den ideella organisationen. Uppskattat av 
den ideella organisationen är när de kan knyta till sig ideella krafter med specialkompetens 
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inom något område som gynnar saken. Nichols och King (1998) fann i en kvantitativ studie att 
det fungerar på omvänt sätt också. Ideella krafter med specialkompetens blir motiverade av att 
kunna hjälpa till just på grund av att de har en unik kunskap. 

I en kvantitativ studie av Skirstad och Hanstad (2013) som sätter fokus på kvinnligt och manligt 
inom ideellt arbete inom idrotten kommer de fram till att det finns en skillnad mellan kvinnor 
och män som ställer upp och arbetar ideellt. Männen tenderar att vara äldre och ofta medlem i 
idrottsföreningen, de motiveras att ställa upp av den sociala sammansättningen av idrotten i 
allmänhet. Kvinnor däremot tenderar enligt Skirstad och Hanstad (2013) att vara yngre, de är 
oftast inte medlem i idrottsföreningen. De motiveras av externa / instrumentella motiv och 
genom att skapa nya kontaktnät. Wollebeak, Skirstad och Hanstad (2014) fortsatte att forska 
kring detta. Denna gång satte de inte fokus på kön, utan på två grupper där den ena gruppen var 
anslutna genom en idrottsförening och de andra var helt frivilliga. Resultaten liknande den 
tidigare studien om kön, men denna gång var det de helt frivilliga som hade motiv som 
sammanfaller med mer individualistiska attityder till frivilligarbete och organisatorisk 
delaktighet i allmänhet. Wollebeak, Skirstad och Hanstadt (2014) framhåller att ideellt arbete 
har i större utsträckning än tidigare, blivit ett självutvecklingsprojekt, det handlar om ökad 
självkänsla samt instrumentella faktorer, som att knyta nya kontakter och förbättra sin 
meritlista.  

De ideella arbetskrafterna som enligt Wollebeak, Skirstad och Hanstadt (2014) gör det för 
självutveckling kan stoppas in i en av tre grupper av motiv som Stebbins (2001) funnit i sin 
studie. Den gruppen kallar han, för egen vinning. De belöningar som hans respondenter pekar 
på för sin egen del handlar om att få uppfylla sin potential, få utlopp för sina färdigheter och 
kunskaper, att få utveckla en identitet. Den andra gruppen kallar Stebbins (2001) de som gör 
det av osjälviskhet. Stebbins (2001) menar att ofta handlar det av en kombination av dessa två 
motiv. Några av hans respondenter pekar på ett tredje motiv och det är att det är skönt att ha 
något att göra på fritiden så att de kan sluta tänka på bekymren och besvären på arbetet eller 
andra delar av livet. Tre motiv till att ställa upp hittade även Paswan och Troy (2004) på ett 
storstadsmuseum i södra USA. De genomförde en kvalitativ studie bland de ideella krafterna 
och hittade liksom Stebbins (2001) att det rörde sig om en grupp som hade egoistiska motiv 
som bygger på egenintresse, de som var ute efter förmåner som gratis entré, socialt erkännande 
som status och prestige. En annan grupp som har en önskan att hjälpa och ge stöd. Den tredje 
gruppen svarade att de ställde upp på grund av kärleken och passionen till saken. De drevs av 
glädjen och njutningen i att ge stöd för just detta ändamål. Det är något som även resultatet av 
en kvantitativ studie av Coyne och Coyne (2001) om en golfturnering visar på. Den viktigaste 
motivationsfaktorn hos de som ställde upp som ideella under golfturneringen var kärleken till 
sporten.  

Att de ideella krafterna ställer upp för något de tycker om är något som Ralston m.fl. (2005) 
resultat visar på. I en kvantitativ studie undersökte de vilka motivationsfaktorer som låg bakom 
de ideella arbetskrafternas ansträngning under samväldesspelen i Manchester 2002. De kom 
fram till att stödja idrotten och stödja Manchester var viktiga motivationsfaktorer. Men de fann 
också att detta var en engångsmöjlighet var något som lockade. Ralston m.fl. (2005) resultat 
pekar även på att spänningen och möjligheten att träffa spännande människor var bidragande 
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orsaker till att så många ideella hjälpte till. Skille och Hanstad (2013) gjorde under handbolls-
EM i Norge en liknande undersökning bland de ideella arbetskrafterna och kom fram till att den 
viktigaste motivationen för de ideella i allmänhet under handbolls-EM var att göra något för 
någonting de bryr sig om. Men de pekar även på att ideellt arbete i sig känns och verkar vara 
viktigt. Skille och Hanstadt (2013) tolkar det som att frivilligarbete är viktigt om det gynnar 
dina intressen eller det lokala samhället och att dessa i kombination är en bra grund för att skapa 
motivation i och kring ideellt arbete. Den motivationsfaktor som utmärkte sig i den kvantitativa 
delen var trots det möjligheten till kompetensutveckling.  

Både De Hoog m.fl. (2005) och Hanstad (2012) pekar på vikten av ledarna för de ideella 
krafterna. I en kombinerad kvalitativ och kvantitativ studie undersökte De Hoog m.fl. (2005) 
hur det karismatiska ledarskapet påverkade arbetsmoralen och motivationen. Undersökningen 
delades in i två olika grupper, den ena var vinstdrivande företag och den andra organisationer 
inom den ideella sektorn. De Hoog m.fl. (2005) hittar stöd för att en ledare som inriktar sig på 
makt och att bestämma själv ansågs karismatisk i de vinstdrivande företagen. Till skillnad från 
de ideella organisationerna där ett ledarskap med inriktning mot motivation och 
ansvarsfördelning ansågs karismatiskt. Ideologi är central för ideella organisationer. Ledare 
som värdesätter motivation och ansvarsfördelning verkar passa i detta sammanhang. Ledare 
som engagerar sig moraliskt i ansvarsfulla frågor, betonar ideologiska värderingar, och beter 
sig på ett sätt som förstärker de värden som ligger i uppdraget verkar särskilt viktigt för att 
lyckas i ideella organisationer. I linje med de förväntningarna de hade, fann De Hoog m.fl. 
(2005) att karismatiskt ledarskap var starkt positivt relaterad till underlydandes motivation. Hur 
ledarna utövar ledarskapet är enligt Hanstad (2012) helt avgörande för ett lyckat ideellt projekt. 
Hanstad (2012) pekar på bland annat på vikten av ledare som är begeistrande, professionella 
och generösa för att de ideella arbetskrafterna ska känna sig motiverade.  
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5 Resultat och tolkning 
I nedanstående avsnitt presenteras först en kort sammanfattning av empirin och sedan mer 
djupgående uppsatsens empiri och hur den förhåller sig till de teorier och den forskning som 
framtagits som tolkningsverktyg. Kapitlet är strukturerat utifrån de teman som använts under 
intervjuerna och syftar till att underlätta läsningen. Uppsatsens respondenter har 
avidentifierats och benämns nedan som respondenterna. Bakgrundsinformation om projektets 
organisering och finansiering som jag har samlat in för att öka min förståelse presenterar jag 
i bilaga 2. 

5.1 Sammanfattning av empirin 
Respondenterna känner en stolthet över att ha varit med i projektet. Alla är nöjda med resultatet 
och ingen ångrar att de var med i bygget. Att göra något för samhället var en viktig 
motivationsfaktor. Många av respondenterna upplevde att bygget av arenan blev ett startskott 
för en större satsning av kommunen i Levene, något som de tidigare hade saknat. Arenan lever 
upp till de förväntningar och mål som respondenterna hade innan och under bygget. Det som 
var gemensamt bland alla mina respondenter var att de värdesatte att barnen skulle få en fin 
idrottshall. En stor uppslutning bland samhällets invånare och den sociala samvaron var andra 
faktorer som motiverade. Att projektet såldes in på rätt sätt och av rätt personer var viktigt för 
att uppnå den stora uppslutningen. 

5.2 Inledning 
Av mina åtta respondenter är fyra män och fyra kvinnor. Sex förvärvsarbetar på heltid, en är 
pensionär och en arbetar deltid. Det finns en spridning i ålder mellan 25 till 80 år. Samtliga är 
nu bosatta i Levene, några är födda i och har levt större delen av sina liv i Levene, medan andra 
är inflyttade. De flesta har barn, några av barnen nyttjar Levene Arena. Två har barnbarn som 
nyttjar Levene Arena. Sju stycken understryker att de har ett stort eget idrotts-/motions- 
intresse, medan den åttonde har barn som är starkt idrottsintresserade. Det finns olika sätt mina 
respondenter är kopplade till Levene Arena. Fyra stycken har en tydlig koppling via den lokala 
fotbollsföreningen. Fyra har på ett eller annat sätt koppling till Levene Arena via 
Skolan/Föräldraföreningen i skolan. Tre har koppling till Levene Arena via ytterligare en 
idrottsförening. 

Saker som respondenterna har valt bort för att kunna delta vid bygget är till exempel, egen 
träning, hemmajobb som tvätt och strykning, umgås med vänner, promenader och tv-tittande. 
En respondent kallar ideellt arbete en livsstil och det understryker resultatet från min 
undersökning. Sju stycken säger att de har eller har haft många ideella uppdrag.  

Så just nu har jag inget ideellt. Förutom om någon frågar, då säger jag oftast ja. 

Jag tolkar detta som att mina respondenter har åsidosatt sig själva under bygget av arenan för 
att satsa på vad Stebbins (2001) kallar en seriös fritid. 

När de får tänka tillbaka på sin medverkan i bygget av Levene Arena, är det bara positiva 
tongångar.  

Stolthet till att börja med 
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För det första var det kul 

I Herzbergs (Furnham, 2005) teori pekar han just på vikten av motivationsfaktorer för att skapa 
motivation. All den positivism som jag mött hos mina respondenter tolkar jag som att 
hygienfaktorerna var uppfyllda och att motivationsfaktorerna fanns på plats för att skapa 
motivation. 

Eftersom jag valt respondenter med tanke på att försöka få spridning med avseende på 
arbetsuppgifterna, skilde sig svaren på vad de hade varit med och gjort. De som i första hand 
hjälpt till med administrativa/övriga uppgifter hade även varit med och byggt, men de som 
byggt i första hand hade inte varit med på administrativa/övriga arbetsuppgifter. 

5.3 Behov 
Alla respondenter har varit oroliga för att kommunen inte ska satsa på Levene som ort. Några 
har sett arenabygget som ett bidrag till att höja tryggheten för orten genom att höja 
attraktionskraften. Min tolkning av respondenternas svar är att de genom bygget kände att de 
var med och säkerställde ortens fortlevnad. Att respondenterna har haft sådana tankar tolkar jag 
som att det funnits ett trygghetsbehov att fylla. Trygghetsbehov som Maslows (1954) 
trygghetsnivå eller Alderfers (1969) existensbehov. Respondenterna menar också att bygget har 
varit en drivkraft för andra förändringar i bygden till exempel renoveringen av skolan och på 
så sätt har de genom sitt engagemang gjort vad de kunnat för att undanröja ett potentiellt hot 
mot bygden och sig själva. En respondent förklarade det så här:  

Hotet hade varit mindre utveckling av samhället. Mindre folk i samhället, då blir 
det mindre folk i omlopp, mindre barn i skolan, mindre folk i affären och affären 
lägger ner. Allt hänger ihop. 

I sina teorier har både Maslow (1954) och Alderfer (1969) sociala behov som skapar 
motivation. Samtliga av mina respondenter menar att träffa vänner och träffa nya vänner är 
viktigt och till och med mycket viktigt. Jag hittar inget i mina respondenters svar om att träffa 
vänner eller träffa nya vänner var anledningen till att de anmälde sig som ideell arbetskraft från 
början, jag tolkar det som att det var en motivationsfaktor som gjorde att de trivdes och stannade 
i projektet. 

De översta nivåerna i Maslows (1954) och Alderfer (1969) teorier visar sig hos mina 
respondenter på olika sätt. En respondent utrycker inget behov av att synas eller att vara en del 
av sammanhanget. Övriga är klara över att det skapar motivation hos dem och att de gärna vill 
vara en del av något större. Några motiveras även av att synas och bli sedda i detta sammanhang. 
Många respondenter fick utföra sådana arbetsuppgifter som de vanligvis inte gör vilket ledde 
till att de fick utmana sig själva och på så sätt förverkliga sig själva. 

Min tolkning är att det på en liten ort som Levene där alla känner alla, var extra viktigt för några 
av mina respondenter att synas i byggprojektet. Jag tycker mig även kunna läsa mellan raderna 
hos de som inte arbetade som hantverkare att de tyckte det var väldigt roligt att pröva på sådana 
saker som att arbeta med spikpistol och åka skylift. 
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Två av respondenterna saknade full sysselsättning, och det går att koppla deras svar om varför 
de ställde upp och när, till Jahodas (1982) latenta behov. Till exempel utrycktes det att 
respondenterna ställde upp och arbetade men då gärna på dagtid. Det tolkar jag som att det 
fanns ett behov och motivation att få några fasta punkter att hänga upp vardagen på. När en av 
respondenterna berättar om arbetslaget som arbetade dagtid, finner jag tecken på att den sociala 
samvaron var viktigare i denna arbetsgrupp. En uttryckte också besvikelse över att inte 
samvaron fortsatte på något sätt efter projektet. Det tolkar jag som att Jahodas (1982) teori är 
applicerbar på denna studie. 

5.4 Tillfredsställelse 
En viktig aspekt av Herzbergs teori (Furnham, 2005) som är relevant i sammanhanget är 
motivationsfaktorn prestation. Alla respondenter var nöjda med vad de åstadkommit under 
arbetspassen. De kände sig positiva och glada efter arbetspassen, någon kände sig trött, men 
stolt. En respondent uttryckte det så här: 

Det var alltid något man hade åstadkommit när man gick hem. Det hade kommit 
upp en massa panel eller skräpet var borta och då var jag väldigt nöjd med min 
arbetsinsats. 

Alla respondenter tyckte att deras prestation var viktig under projektet, alla ville åstadkomma 
något bra och såg det som en viktig del av sin motivation att fortsätta sitt engagemang.  

Jag vill komma hem och känna att jag gjort någon nytta, annars är jag inte nöjd, 
så att lyckas är viktigt. 

De respondenter som inte var eller hade varit inom byggbranschen tyckte alla att 
arbetsuppgifterna var roliga och/eller utmanande vilket kan kopplas till en annan av Herzbergs 
(Furnham,  2005) motivationsfaktorer, nämligen utveckling. Alla respondenter tyckte att det 
fanns visst utrymme för att kunna kontrollera och styra vilka arbetsuppgifter som de blev 
tilldelade vilket också är viktigt för motivationen enligt Herzberg (Furnham, 2005).  

Den tolkning jag gör av det ovanstående är att arbetsledningen lyckades motivera de ideella 
krafterna med rätt arbetsuppgifter, svåra nog för att vara utmanande men inte så utmanande att 
de blev avskräckta.  På så sätt tyckte respondenterna att deras prestation var bra och att de 
bidrog till bygget samtidigt som de fick lagom svåra utmaning och om de blev för svåra var det 
inga problem att få hjälp eller byta arbetsuppgifter och på så sätt skapades motivation. 

Alla respondenter tycker att det generellt sett är viktigt och motiverande att vara en del av 
beslutsfattandet vare sig det gäller deras vanliga arbete eller andra ideella uppdrag, till exempel 
som idrottsledare. De som inte var en del av beslutsfattandet under projektet kunde bortse från 
det när det gällde bygget, vilket jag finner stämmer överens med Herzbergs (Furnham, 2005) 
teori. En motivationsfaktor som finns skapar motivation, men om den saknas skapas inte 
vantrivsel. 

En annan aspekt av Herzbergs (Furnham, 2005) teori om motivationsfaktorer handlar om  
erkännande. Respondenterna var överens om att det är viktigt med erkännande. 
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Det är viktigt, det är underskattat, det ger så mycket och kostar så lite. Så överlag 
i hela samhället, i yrkeslivet och föreningslivet med credit och erkännande. 
Konstigt att så lite ger så mycket. Men det måste vara ärligt menat också, det går 
inte att komma med floskler. 

Några av respondenterna upplever att de fått personlig feedback från sina byggledare om hur 
de skötte sig, andra fick det inte, men det verkade inte som om de lade så stor vikt vid det. 
Feedbacken gavs istället på en högre nivå och alla tyckte att de fått feedback på hur bygget gick 
och vilka tidsramar som gällde. 

En respondent sa: 

Visst är det viktigt. Men när man gör något sådant här kan man inte gå och leta 
efter att bli bekräftad utan man blir bekräftad genom att överhuvudtaget vara här 
och vara delaktig tycker jag. Jag är inte sådan som väntar på att folk ska säga vad 
duktig du är utan så fungerar det inte med ideellt arbete tycker jag. 

Även i de fall där det saknades personlig feedback ser jag inte att det skulle ha skapat någon 
vantrivsel. Jag tolkar det som att mina respondenter såg sin roll i bygget som en del av något 
större, som en kugge i ett kugghjul, och då kunde de göra avkall på sådant som de i det vanliga 
arbetslivet tycker är viktigt utan att tappa motivation. 

5.5 Syn på rättvisa 
Många av respondenter drevs av en känsla av att vara en liten landsbygdsort som skulle visa att 
de klarade av detta. Fram till arenabygget startade tyckte respondenterna också att Vara 
kommun satsat för lite i Levene. I och med arenabygget och den efterföljande skolrenoveringen 
tycker de nu att Levene har fått den uppmärksamhet och prioritering som bygden förtjänar. 
Innan tyckte de flesta att för mycket satsades i centralorten. Dessutom fanns stora idrottshallar 
både i Kvänum och Vedum som också är landsbygdsorter i Vara kommun.  

Ska man göra något på glesbygden får man göra det själv. 

Men det skulle inte gå i Vara, det finns inte en chans. 

Jag noterade att detta var ett känsligt ämne hos några av mina respondenter och min tolkning 
av det är att det motiverade mer än respondenterna ville ge uttryck för under intervjuerna. 
Ovanstående är två kommentarer från respondenterna som jag tycker visar att synen på rättvisa 
skapar motivation. I detta fall handlar det om att visa centralorten att de tänker utjämna de 
upplevda orättvisorna och att de tänker göra det själva och på så sätt är Adams (Berkowitz red., 
1965) teori applicerbar på resultatet i min studie. 

5.6 Förväntningar 
Alla respondenter hade stora förväntningar på en fin idrottsanläggning som nyttjades av alla till 
många olika aktiviteter. Några tryckte speciellt på att använda anläggningen till idrottslektioner 
medan andra tänkte mer på fotboll. Några såg även längre och tänkte på att Levene Arenas 
tillkomst skulle stärka skolan och på så sätt säkra skolans existens i bygden för många år framåt 

~ 20 ~ 
 



och det leder i sin tur till att bygden stärks. Att dessa förväntningar skapar motivation i arbetet 
stämmer överens med Vrooms (1964) teorier.  

Att det skulle vara en fin anläggning ihop med skolan, som säkerställer skolan. 

Respondenterna såg olika belöningar framför sig som motiverade. Några såg belöningen i att 
se sina barn och barnbarn nyttja Arenan. 

Att se mina barnbarn spela. 

Att mitt barn skulle få ha gymnastik och träningar här. 

En respondent tänkte större och utryckte det så här: 

Att det finns en ort som lever och verkar, att det finns folk som vill bo här, 
barnfamiljer och små barn, affärer och café, och bibliotek, ja allt som hör till ett 
samhälle, och även att de äldre kan ha någonstans att det finns en affär och lite 
annat som de kan gå till för att handla, det var det som var målet, ett levande 
samhälle.” Det hänger väl ihop alltihopa mål, vision och belöning. 

Andra var inne på att bekräftelsen när det var klart var belöningen som motiverade. 

Belöningen är när folk kommer dit och tycker att det är jättefint. 

Två av respondenterna tyckte att, själva kunna nyttja arenan var den belöning de såg framför 
sig och som motiverade dem att arbeta ideellt. 

Både mål och belöning var något som hos samtliga respondenter kvarstod och inte försvann 
under byggets gång. Däremot var det några som efterhand började förstå att det inte bara var 
för barnen eller barnbarnen, utan att de satte upp ytterligare mål och belöningar kring sitt eget 
kommande nyttjande av arenan. Några av respondenterna kände en viss tvekan om det verkligen 
skulle bli av under själva planeringsfasen, men när väl första spadtaget var taget, kände alla sig 
övertygade om att det mål de satt upp skulle infrias och alla tyckte att arbetsinsatsen står i 
relation till målet och belöningen. 

Att mina respondenter skulle ha olika förväntningar och mål var föga oväntat med tanke på mitt 
urval. Det som dock slår mig under intervjuerna är att alla var klara med vad de såg för mål 
framför sig och att de nu efter byggets slut hade lätt för att beskriva det. Svårare var det när jag 
ställde frågan om vilken belöning de såg framför sig. Jag tolkar det som att det för några av 
respondenterna kändes jobbigt att erkänna att som ideell arbetare hade funderat i former av 
belöning i former för sig själv. Att alla respondenter tyckte att det var värt mödan tror jag kan 
ha att göra med att de mål och förhoppningar respondenterna hade om att kommunens 
efterföljanden renovering av skolan genomfördes, hade inte det skett är min uppfattning att 
några av respondenterna inte tyckt att all den tid och energi de lagt ner var värt det.  

5.7 Vad individen värdesätter 
Respondenterna har svarat på många olika sätt på frågan vad de värdesätter, inte heller finner 
jag det konstigt, då målet med mitt urval var att hitta respondenter som var olika. Svaren handlar 
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om allt från att få göra roliga saker och vara till nytta, att bli sedd och hörd till kärleken till 
idrotten. De som är lite äldre värdesätter att vara friska och må bra och att familjen och vänner 
får må bra. Familjen är annars det som återkommer flest gånger som något som värdesätts högt. 
Jag tycker mig ändå se ett mönster i svaren och det är att det lätt går att förstå vad som är 
sambandet mellan det respondenten värdesätter och deras vilja att ställa upp och arbeta på sin 
fritid. Många pratar om att de värdesätter motion och hälsa, sambandet då är så klart möjligheten 
att motionera i den nya arenan. Andra pratar om möjligheten att vara med om en positiv grej 
och vara del av ett större sammanhang, vilket de menar bygget var. De respondenter som har 
barn och barnbarn lyfter fram de som något som värdesätts högt och den analysen gjorde dessa 
respondenter själva, att det var därför de ställde upp som ideell, så att barn och barnbarn kunde 
få en fin idrottshall. Här tycker jag mig kunna finna svar på varför inte mina respondenter valde 
andra aktiviteter som fyllde de behov som de behövde uppfylla och de sammanfaller med 
Lockes (Dunnette red., 1976) teori om att behoven måste fyllas men att det är vad individen 
värdesäter som i slutändan styr den känslomässiga reaktionen. 

5.8 Tidigare forskning 
Att det var många, redan från början, som skrev upp sig på listor kände respondenterna var 
viktigt. De blev en viktig kugge i något mycket större och känslan av att detta var något som vi 
skulle göra tillsammans skapade motivation. De som varit på de första informationsmötena 
vittnar om att mål och vision målades upp på ett karismatiskt sätt och att de som talade skapade 
motivation. Detta ledde till att de trodde på idén och trodde att det faktiskt var genomförbart. 
Det visar att De Hoog m.fl. (2005) resultat om ledare för ideella organisationer stämmer även 
på projektet Levene Arena, det viktigaste för att få med sig de ideella arbetskrafterna är inte att 
visa beslutsamhet, utan att skapa motivation. Så här uttryckte några av respondenterna sin 
uppfattning om informationsmötena och de som talade. 

Ja, för att de själva trodde på det, så de sålde vidare det väldigt bra. Det märkte 
man ju, att de trodde på idén. Det fick ju folk till att tro på det 

De har lyckats förklara idé, vision och mål och göra det på ett bra sätt. Det är 
viktigt med visionärer 

Oerhört engagerad, bra talare, någon man lyssnar på, medryckande. Så jag tror, 
gick man dit och var lite skeptisk, så var man inte det när man gick därifrån. 

Av de svar jag fått från mina respondenter kan jag konstatera att dessa möten var viktiga för 
starten av projektet. De som var tveksamma vändes snart om och de i bygden som inte varit på 
mötena blev snart varse om vad som var på gång. Hela bygden fick ett gemensamt mål att arbeta 
emot. 

Många av respondenterna utrycker glädje och att de blir motiverade av att vara del av något 
större och att de blir tillfredställda genom att se att deras insatser leder till något bra. Det pekar 
på liknande resultat som Stebbins (2001) fick i sin undersökning om serious leisure. Jag tolkar 
det som att mina respondenter tyckte det var värt att åsidosätta sin vanliga fritid för att försöka 
skapa något större och meningsfullt. 
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När det gäller negativa känslor, som Ilies m.fl. (2013) upptäckt, som skapar motivation, är det 
inget jag hittar hos mina respondenter. Däremot fann jag att många har blivit motiverade av att 
det var en unik möjlighet att göra något för bygden. Det visar på liknande resultat som Ralston 
m.fl. (2005) har kommit fram till i sin undersökning av samväldespelen i Manchester 2002. Just 
möjligheten att göra något för bygden och för sina barn och barnbarn är återkommande hos de 
respondenter som har barn och barnbarn. Detta påvisar att likheter finns med vad Skille och 
Hanstad (2013) kom fram till, nämligen att göra något för något de bryr sig om är den viktigaste 
motivationsfaktorn hos de som arbetar ideellt. 

En  av respondenterna visar att det finns likheter från golfens värld (Coyne och Coney 2001) 
då hen pekar på kärleken till fotbollen som en av de saker som motiverade hen att ställa upp 
och arbeta ideellt. En respondents svar sticker ut och visar likheter med vad Nichols och King 
(1998) fann i sin studie att hen var där för att utföra och bidra med en speciell kompetens. 

När jag tog på mig något berodde det på att jag kunde det och behärskade det, 
som jag visste att jag skulle kunna genomföra på ett bra sätt. Så det var ingen 
utmaning på det viset. Utan det jag tog på mig visste jag att jag skulle utföra bra. 

Den tidigare forskningen pekar på att det finns en gråzon angående vad som är frivilligt arbete 
och vad som är skyldighet att ställa upp frivilligt. Många av mina respondenter är medlemmar 
i olika organisationer som varit starkt engagerade och haft stora intressen i att Arenan blev 
byggd. Jag finner inget i min tolkning av materialet som gör att någon av respondenterna skulle 
flytta sig långt ut på ”skyldig att ställa upp frivilligt” skalan som Bussel och Forbes (2002) 
beskriver, snarare ligger mina respondenter åt ”helt frivilligt att ställa upp”. 

5.9 Avslutning 
På frågan om något hade varit olustigt eller mindre motiverande under projektet svarade 
respondenterna lite olika. Någon hade olustiga tankar om att de inte skulle lyckas genomföra 
det, men de försvann snabbt. Några var besvikna på sin arbetsgrupper, där det emellanåt var 
stort frånfall av ideella. En respondent menade att det var bara olustigt första gången hen skulle 
åka dit, så här beskrev hen det. 

Olustigt var det första gången jag skulle åka hit. För då tänkte jag, vad ska jag 
kunna göra här? ...  Tror de att jag bara ska koka kaffe så blir jag inte långvarig. 
Men så var det ju inte. 

Någon tyckte inte att själva bygget var olustigt, men att det tog väldigt mycket tid från annat. 
Någon var inte nöjd med färgvalet och kände olust över det.   

Jag ser inget som tyder på att det skulle funnits något som drog ner motivationen hos mina 
respondenter. Även detta tror jag har med mitt urval att göra, då jag valde respondenter som 
genomförde hela projektet. Svaren hade troligtvis blivit annorlunda om jag frågat någon som 
slutade mitt i. De olustiga känslorna som några av mina respondenter kände är enligt min 
tolkning bara fråga om oro för att de stod inför en ny situation. 

När respondenterna själva fick sammanfatta vad som motiverade dem att ställa upp i bygget av 
Levene Arena, skilde sig svaren åt. En respondents främsta anledning var att få en 

~ 23 ~ 
 



idrottsanläggning som hen kunde använda tillsammans med sina vänner. En svarar att hen 
behövdes och fyllde en funktion. Flera pekade på en levande bygd som sina motiv. Något som 
återkommer hos nästan alla, även de utan barn är just barnen och barnbarnen. 

När jag i slutet av intervjun gick rakt på sak och frågade vad som motiverade respondenterna 
att ställa upp som ideell arbetskraft under bygget av Levene Arena var min tanke att jag skulle 
få ett spontant svar från respondentens hjärta. 

Jag sitter och tittar på Arenan nu med alla ungarna som springer omkring, vilken 
skillnad mot den gamla lilla. Att få uppleva att ens barn får vara i sådan här fin 
arena. 

Jag förstår nu i efterhand att respondenterna var färgade av mina tidigare frågeställningar. Jag 
tolkar det ändå så att av det vi pratat om under intervjun, respondenterna valde här att lyfta fram 
det som de tyckte var de viktigaste motivationsfaktorerna. 
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6 Slutsats 
Nedan presenteras de slutsatser som dragits med hjälp av den insamlade empirin och på så sätt 
besvaras forskningsfrågan och uppsatsens syfte. Kapitlet avslutas med förslag på vidare 
forskningsområden som författaren finner intressanta och relevanta för att driva 
forskningsområdet framåt. 

En viktig del var enligt mig hur idén såldes in och presenterades på det första 
informationsmötet. Hade inte presentationen skötts på ett förtroendeingivande och 
medryckande sätt med en tydlig målbild och vision, hade med största sannolikhet många ideella 
hoppat av redan där och då, och då hade det aldrig blivit en sådan stor uppslutning som det blev. 
Den stora uppslutning spred ringar på vattnet och lockade fler att ställa upp. Min slutsats är att 
hur idén såldes in och presenterades var en viktig motivationsfaktor för att få de ideella 
arbetskrafterna i startgroparna.  

Att bygget av Levene Arena skulle vara ett självutvecklingsprojekt som Wollebeak, Skirstad 
och Hanstadt (2014) funnit i sin studie finner jag till en viss del hos mina respondenter. Trots 
att de flesta tyckte att arbetsuppgifterna var spännande, utmanande och det var kul att lära sig 
nya saker, drar jag slutsatsen att det inte var dessa faktorer som fick dem att anmäla sig för det 
ideella arbetet från början utan att detta är faktorer som istället motiverade dem att komma 
tillbaka vecka efter vecka. Samma slutsats drar jag kring den sociala samvaron som 
motivationsfaktor. Träffa vänner och träffa nya vänner upplevdes som mycket viktigt, men 
ingen såg det som avgörande för att engagera sig från början. Däremot var det en viktig 
anledning till varför motivationen förblev hög genom hela bygget. 

Jag finner många likheter med resultaten från Ralston m.fl. (2005) studie från Manchester och 
Skille och Hanstad (2013) och min studie. De faktorer som de ideella i Manchester kryssade på 
sin enkät liknar svaren jag har fått av mina respondenter, det vill säga att möta spännande 
människor, stödja idrotten, att göra något för samhället och att göra något för 
Levene/Manchester var viktigt för motivationen. Skille och Hanstad (2013) fann att göra något 
för något de bryr sig om är en viktig motivationsfaktor, i min studie handlar det om barn och 
barnbarn. 

Min slutsats är att de motivationsfaktorerna som var de starkaste bakomliggande orsakerna till 
de ideella krafternas motivation att ställa upp och genomföra bygget av Levene Arena var att 
göra något för barnen och att göra något för att skapa en stark och levande bygd. 

6.1 Framtida forskning 
En kvantitativ studie skulle vara intressant att genomföra. Att plocka ut ett antal 
motivationsfaktorer, dels de jag funnit hos mina respondenter och andra som tidigare forskning 
visat på, och ställa frågor kring dessa till ett större antal av de ideella arbetskrafterna vid bygget 
av Levene Arena, för att se om mina åtta respondenter representerade hela gruppen av ideella 
arbetskrafter vid bygget av Levene Arena. 

Jag hittade ingen respondent som enbart var inriktade på att detta ideella uppdrag skulle bli ett 
självutvecklingsprojekt. Det kan vara så att jag missat dessa med tanke på mitt begränsade antal 
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respondenter. Min känsla är ändå att det inte fanns eller om det fanns var det väldigt få i bygget 
av Levene Arena. Varför och hur skulle ledningen gjort för att locka till sig denna grupp av 
ideella krafter till bygget? 

Under intervjuerna har det framkommit att några av arbetsgrupperna fick många avhopp under 
resans gång. Det var något jag inte kände till från början. Det hade varit en intressant studie, att 
försöka hitta de faktorer som gjorde att de inte fullföljde sitt ideella åtagande.  
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8 Bilagor 

Bilaga 1: Intervjumall 
Presentation 

Intervjun inleds med en kort presentation av mig och min bakgrund. Ett kortfattat tack uttrycks 
till respondenten för dennes medverkan och bidrag till studiens empiri. 

Syfte 

Syftet förklaras för respondenten för att upplysa denne om studiens avsikt samt för att 
upprätthålla de etiska riktlinjerna. Således uppmärksammas att det som ämnas att undersökas 
är motivationsfaktorer hos de som byggde Levene Arena.  

Följande aspekter kommuniceras till respondenten:  

Samtycke  

Innan jag börjar ska jag informera dig om att det är helt frivilligt att ställa upp och du har  
möjlighet att dra dig ur innan, under eller efter intervjun.  
 
Jag vill också ha ditt samtycke till att spela in intervjun för att lättare kunna sammanställa dina 
svar. 

Anonymitet  

Alla mina respondenter kommer att vara anonyma. Jag kommer att presentera kön, ålder och 
en kort information om vad respondenten bidrog med under bygget. 

Nyttjande  

Jag kommer inte att hindra spridning av C-uppsatsen. Eftersom det är en C-uppsats kommer 
den bli publicerad i Högskolan Västs databaser och kommer vara fullt sökbar på internet. 

Tankar och reflektioner 

Det är dina tankar och reflektioner jag är ute efter. Känner du att jag missat att fråga om något 
viktigt får du gärna fylla i och berätta. 

Förklara, motivera och ge exempel 

Får jag kortfattade svar kommer jag använda mig utav tre frågor för att be respondenten att 
utveckla sitt svar. 

Kan du förklara ? 

Kan du motivera? 
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Kan du ge exempel? 

Intervjufrågor 

Inledning 

Hur skulle Du beskriva Dig själv?   

Följ upp med: 

Ålder? 

Sysselsättning? 

Gift/Sambo/Familj? 

Var växte du upp? Koppling till Levene? 

Övriga ideella uppdrag? 

Hur tänker Du kring Din medverkan i bygget av Levene Arena?  

a) Vad skulle Du säga är Din koppling till Levene Arena?  
b) Hur skulle Du spenderat Din tid om Du inte varit med och byggde?  

Berätta lite om din roll i projektet Levene Arena. 

Tema Behov (Maslow m fl.) 

Om inte arenan byggts, tror du att det fanns något hot mot Levene som ort och då indirekt mot 
dig? 

Hur viktig skulle du säga att den sociala biten var för dig? Att få träffa vänner, att få träffa andra 
och lära känna andra? 

Följ upp med hur det sociala nätverket ser ut utanför bygget? 

Hur viktigt var det för dig att vara med och vara en del av detta? Så att säga vara ”en i gänget?” 

Följ upp med fråga hur viktigt det är att bli sedd? 

Fanns det något i arbetet som du ville visa att du behärskade eller något som du velat pröva på 
och bevisa för dig eller andra att du klarade av? 

Var detta med en inomhusarena i Levene något du funderat på länge och nu fick chansen att 
förverkliga? 

Tema Vad individen värdesätter (Locke) 

Generellt vad är viktigt för dig, vad värdesätter du i livet? 

(Vad får dig att må bra?) 
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Vad ser du för koppling i detta till din medverkan i bygget av Levene Arena? 

Tema Syn på rättvisa (Adams) 

Vad är dina tankar kring hur Vara kommun fördelar sina resurser mellan centralorten och 
landsbygden?  

Innan du startade ditt engagemang i att bygga Levene arena, visste du om det alternativ som 
kommunen presenterat? 

Vad tyckte du om det? 

Var du insatt i hur den nya arenan skulle finansieras? 

Fanns det någon känsla i dig som ville visa att vi på landsbygden också kunde? 

Tema Förväntningar (Vroom) 

Kan du beskriva vad du hade för mål med bygget av Levene Arena när projektet startade? 
Förändrades det under bygget? Var det någon gång du tvekade på att målet skulle uppnås? 

(''Om jag ställer upp och jobbar gratis, då leder det till att vi får en ny inomhushall”) 

Vad såg du framför dig som din belöning när bygget var klart? Förändrades det under byggets 
gång? 

(''Om vi får en ny inomhushall, då kommer barnen och jag kunna ha idrott och ha kul.”) 

Hur värderade du denna tänkta belöning? Förändrades det under bygget? 

 (''Hur viktigt är det att barnen och du kan ha idrott och ha kul?'') 

Om du tänker dig att du är i början av bygget? Kan du värdera belöningen mot din arbetsinsats? 
Ändrades det under resans gång? 

 

Tema Tillfredställelse (Herzberg) 

Prestation  

Hur kände du dig generellt efter ett arbetspass i arenan?  

Kände du dig oftast nöjd med vad du hade åstadkommit?  

Hur tror du de övriga såg på vad du åstadkommit i ditt arbete?  

Hur känner du dig när du inte har klarat av en uppgift som förväntat?  

Hur tror du de övriga ser på dig när du inte har klarat en uppgift som förväntat?  
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Hur viktigt är din prestation (något som har åstadkommits i jobbet) för din motivation (att utföra 
dina arbetsuppgifter)? 

Erkännande  

Hur mottogs dina förslag av kollegor?  

Om de mottogs bra, hur kände du dig då?  

Om inte, hur kändes det då? 

Uppmuntrades du till att komma med nya idéer?  

Fick du den mängd feedback du ville ha?  

Hur viktigt är erkännandet att få bekräftelse för sitt arbete för din motivation. 

Arbetet i sig  

Hur ser du på de arbetsuppgifter du hade? Tycker du att de är utmanande?  

Känner du att du hade möjlighet att påverka dina arbetsuppgifter?  

Känner du att arbetet i sig var givande?  

När känner du dig som mest motiverad; när du får utmanande arbetsuppgifter eller när dagarna 
ser ungefär likadana ut?  

Hur viktigt är arbetet i sig för din motivation? 

Ansvar  

Vad hade du för ansvarsområde i ditt arbete?  

Hur viktigt var det för dig att vara delaktig i beslutstagande på arbetsplatsen? 

Hur viktigt är ansvar både inom beslutsfattande och det ansvar arbetet innebär för din 
motivation? 

Tema Tidigare forskning 

Hur kom du först i kontakt med projektet och hur blev du intresserad? 

Var du på något eller flera av informationsmötena? 

Vad betydde de personer som sålde in idén om Levene Arena till dig för ditt engagemang? 

Kan du beskriva de personerna för mig och vilka egenskaper hos dem som gjorde 
att du valde att vara med? 

 

~ IV ~ 
 



(Följ upp med frågor om: Begeistrande, dvs. glada, entusiastiska och ha utstrålning. Generösa, 
dvs. Öppna, inbjudande, inkluderande. Professionella, dvs. Kvalitetsmedvetna, kompetenta, 
köra med rent spel, ansvarstagande och flexibla. Till sist ska de även vara framtidsinriktade, 
dvs. Se framåt, moderna, innovativa och stå för hållbara värden.) 

Kan du säga något om när arbetet väl var igång och hur det leddes då? 

Gjordes det något för att hålla motivationen uppe? 

Avslutning 

Vad upplevde Du var minst motiverande eller olustigt med att vara en del av bygget?  

Vad skulle Du säga motiverade Dig att ställa upp i bygget?  

Vilket är Ditt starkaste minne från byggperioden? 

Påminnelse 

Påminnelse om att det är frivilligt att delta och att det även nu efteråt går att dra sig ur om det 
inte känns bra. 

Tillägg 

Intervjun avslutas därefter med en fråga kring huruvida respondenten har något att tillägga eller 
ej.   

Tack 

Innan det att respondenten och jag skiljs åt ska respondenten återigen tackas för dennes 
medverkan. Respondenten delges avslutningsvis information kring hur intervjumaterialet 
ämnas att användas framöver.   
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Bilaga 2: Bakgrundsinformation, finansiering och organisering. 

Finansiering 
För att förstå vidden av det ideella arbetet ger jag er en förenklad ekonomisk redogörelse för 
hur projektet finansierades. Se tabell 8:1. 

 

Kostnader Finansiering 

Bygge av arenan 12 000 000:- Bidrag kommun                                               6 000 000:- 

 Ideellt arbete                                                 1 344 000:- 

 Aktieförsäljning                                               719 000:- 

 Bidrag Sparbanksstiftelsen                          1 200 000:- 

 Bidrag Fotbollsförbundet                                  50 000:- 

 Bidrag Åse Viste Sparbank                                20 000:- 

 Bidrag Jordbruksverket                                   100 000:- 

 Lån                                                                   1 100 000:- 

 Företagsbidrag. Rabatt på material och tid  1 467 000:- 

12 000 000:- 12 000 000:- 

   Tabell 9:1. Förenklad bild av finansieringen 

 

Byggorganisationen och dess arbetsuppgifter 
För att genomföra byggprojektet krävdes en stor organisation med många frivilliga.  

Styrelsen 
Styrelsens huvudsakliga uppdrag var att klara av finansiering. De sökte olika bidrag och sålde 
aktier i bolaget. De höll även i kontakten med kommunen. Skolan involverades i styrelsen som 
den tänkta största hyresgästen. De ansvarade dessutom för att rekrytera de ideella krafterna som 
behövdes. 
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Inredningsgruppen 
Ansvarade för materialval. Till exempel vilken matta som skulle väljas till golvet, vilket var en 
betydande investering. Studieresor anordnades till olika hallar för att fatta rätt beslut i 
materialfrågor. 

Byggrupperna 
10 grupper a´ 5-10 personer som arbetade en dag varannan vecka på vardagskvällarna. 
Mestadels byggjobb.  

Dagarbetargruppen 
Bestod av pensionärer och andra daglediga. De fick specialuppdrag där det krävdes många 
timmar. Till exempel målade de inomhuspanelen innan den sattes upp. 

Byggledarna 
Varje grupp hade en byggledare, byggledaren var ofta någon med mer byggerfarenhet än 
övriga. Ansvarade för att hålla kontakten med byggledaren som kom före och efter sitt 
arbetspass. På så sätt kunde nästa grupp ta över på ett bra sätt. Rapporterade även till 
Byggprojektledaren. 

Byggprojektledaren 
Hade huvudansvaret för att bygget flöt på och höll tidsramen. Rapporterade tid och ekonomi 
till styrelsen. 
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