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Abstract 
 
Volunteers are a prevalent phenomenon in activities and an asset for many organizations. This 
empirical, qualitative study has been based on focus groups where respondents have been 
selected from two different areas of volunteers. This is to be able to study possible links 
between the two different types of volunteers, and how motivation may be described due to 
the choice of assignments. Terms that are used in this study are event volunteers and 
volunteer tourists. 
 
The study learns about what motivates ideal labor to want to perform and how different 
factors around motivation can differ depending on assignments. The study finds out what 
motivates ideal labor to want to perform. There is a lot of new research on the subject 
motivation, which indicates that the subject is complex and relevant to continue studying. 
Since previous studies were mostly based on quantitative data, this study is designed on a 
qualitative basis, to contribute to research on the topic with a more nuanced perspective. 
 
The study has resulted in how event organizations can learn from volunteer tourists in terms 
of motivation. The result has identified two dominant motivational factors common to both 
groups of volunteers; community and personal development. The result shows that depending 
on what task the volunteer has, the organisation needs to provide the right incentives.  
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II 

Sammanfattning 
 
Volontärer är ett förekommande fenomen i aktiviteter och en tillgång för många 
organisationer. Denna empiriska, kvalitativa studie har baserats på fokusgrupper där 
respondenterna varit utvalda inom två olika områden där volontärer förekommer. Detta för att 
kunna studera eventuella kopplingar mellan de två olika typer av volontärer, och hur 
motivationen kan tänkas skildras på grund av val av uppdrag. I denna studie används 
begreppen evenemangsvolontärer och volontärturister.   
 
Studien tar reda på vad som motiverar ideell arbetskraft att vilja prestera och hur olika 
faktorer kring motivation kan skilja sig beroende på uppdrag. Det finns mycket ny forskning 
kring ämnet motivation, det tyder på att ämnet är komplext och relevant att fortsätta studera. 
Då tidigare studier mestadels utgjorts i grund av kvantitativ data, är denna studie utformad 
från en kvalitativ grund, för att bidra till forskning inom ämnet med ett mer nyanserat 
perspektiv.  
 
Studien resulterar sedan i hur evenemangsorganisationer kan ta lärdom av volontärturister när 
det gäller motivation. Resultatet har identifierat två dominerande motivationsfaktorer som är 
gemensamma för båda grupperna av volontärer; gemenskap och personlig utveckling. 
Resultatet visar på att beroende på arbetsuppgift är det viktigt att motivera med rätt medel.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Motivation, volontärer, evenemang, turism 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
 
De flesta människor i Sverige idag har ett arbete där de jobbar åtta timmar om dygnet. Att 
individer får motivation till dettöa är inte konstigt eftersom vi alla behöver pengar för att leva, 
försörja familjen eller finansiera intressen. Utan pengar hade människor inte haft samma 
möjlighet att uppfylla sina drömmar. Trots detta finns det de som arbetar utan betalning. 
Dessa människor kallas volontärer. En volontär är frivillig och inte tvingad av någon att utföra 
arbetet (Marinela 2010). 
 
Människor är individuella och vad som motiverar oss skiljer sig från person till person. Ett 
alltmer känt begrepp är volontärarbete, men detta är ett brett område. Det har framförallt blivit 
ett känt fenomen i branscher som evenemang, sjukvård, hjälporganisationer och volontärresor. 
Oavsett vilken typ av volontäruppdrag en individ tar sig an, måste det finnas något som driver 
den, både till att engagera sig från början men också att fortsätta motiveras till att vilja 
prestera under aktiviteten. Vissa verkar motiveras av att få gratis entrébiljetter till festivaler, 
andra genom att hjälpa till i utsatta länder eller genom att hjälpa människor med ett kritiskt 
hälsotillstånd. Det är intressant att studera vad som motiverar dessa individer till att arbeta 
utan ekonomisk ersättning. Att studera hur denna motivationskraft kan skilja sig åt är relevant 
för organisationer som arbetar med volontärer, då behovet av volontärer tycks stiga (Costa, 
Carla, Green & Simes 2006). Många forskare har genom tiderna och än idag studerat 
begreppet motivation och vad det kan tänkas vara som motiverar dessa individer som arbetar 
ideellt (Bang, Ross & Reio 2013; Lee, Reisinger, Kim & Yoon 2014; Li, Wu & Kee 2016; 
Oostlander, Guentert, van Schie & Wehner 2014).  
 
Motivationsteori har studerats kring volontärskap på många olika sätt. Detta kan bero på att 
kulturen kring volontärarbete förändras ständigt och går i trender (Costa et al. 2006). Enligt 
Statistiska Centralbyrån (2018) är det idag många som intresserar och engagerar sig inom 
volontärskap. Hela 36 procent av den svenska befolkningen över 16 år hade involverat sig i 
ideellt arbete år 2015 då undersökningen gjordes. Med anledning av att volontärskap är 
föränderligt och går i trender är det vara svårt att förutspå hur framtiden kommer ser ut. 
 

1.2 Problemdiskussion 
 
Det är viktigt för organisationer att ta reda på hur de kan attrahera och bibehålla ideellt 
arbetande (Costa et al. 2006; Bidee et al. 2013). Volontärarbete förändras och går i trender 
och om efterfrågan på volontärer fortsätter öka i samma takt som nu kommer det skapa 
framtida utmaningar för organisationer som vill nyttja ideellt arbetande (Costa et al. 2006). 
Eftersom allt fler organisationer är i behov av ideella krafter bidrar det till konkurrens om de 
potentiella volontärerna. Organisationerna får anstränga sig för att attrahera rätt volontärer till 
deras aktiviteter. Då volontärerna ses som en resurs blir det allt viktigare för organisationerna 
att utforma ett attraktivt erbjudande genom att förstå hur de motiveras (Costa et al. 2006). Det 
är svårt att säga om volontärer utför sin arbetsuppgift med en önskan om att förbättra andra 
människors tillvaro eller om de presterar för sin egen skull (Marinela 2010). Som ovanstående 
stycke nämner finns det flertalet forskare som antyder att det är ett problem att efterfrågan på 
volontärer ökar men att intresset för volontärarbete inte ökar i samma takt. Detta skapar 
obalans och något måste förändras.  
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Eftersom volontärerna arbetar utan ekonomisk ersättning måste de motiveras och få andra 
behov uppfyllda än de som är av monetär karaktär (Treuren 2009). Volontärarbete är dock ett 
komplext fenomen då det finns flera anledningar till varför individer volontärarbetar och 
därför svårt att specificera (Fiorillo 2007). Ett volontärarbete kan erbjuda volontären en 
möjlighet att utveckla sin yrkesmässiga arbetskompetens, personliga färdigheter och 
utveckling genom lärande samt öppna upp dörrar i sociala sammanhang (Lee et al. 2014). Det 
kan också öka individens självkänsla då volontärarbete har en tendens att öka välbefinnandet 
både för samhället och för den som utför arbetet (ibid). Det finns många motivationsfaktorer 
som inte är av monetär karaktär och att organisationerna är medvetna om detta kan tänkas 
vara avgörande gällande rekrytering av volontärer.  
 
Inom evenemang verkar bristen på volontärer vara ett stort problem. Efterfrågan på ideell 
arbetskraft för att hjälpa till att planera och genomföra ett evenemang stiger (Costa et al. 
2006). Tidigare forskning förespråkar att den dominerande motivationen till att vilja 
volontärarbeta är lusten att stödja och säkerställa framgången av ett evenemang (Treuren 
2009). Volontären har en önskan att stödja evenemanget genom direkt inblandning för att 
evenemanget ska lyckas (ibid). Det tycks vara nödvändigt att denna önskan identifieras för att 
kunna uppfyllas. Detta för att ge en ömsesidig vinning till både organisationen som arbetar 
med volontären, och den ideellt arbetande. 
 
Volontärer existerar inte enbart i evenemangsbranschen utan även i andra sammanhang som 
välfärd, hälsa, utbildning och miljö (Dickson, Benson & Terwiel 2014). Många destinationer 
är beroende av ideella krafter och söker efter individer med stark vilja till att genomföra en 
volontärresa. Personerna är viktiga resurser både ekonomiskt och socialt (Olsson, Therkelsen 
& Mossberg 2016). Denna form av engagemang och turism bidrar inte bara till personlig 
utveckling för volontären utan skapar också en positiv bild för den sociala och ekonomiska 
miljön i den värdnation som tar emot volontärer (Wearing & Mcgehee 2013). Inom 
volontärturism sägs det behövas välkoordinerade erbjudanden för turism för att locka rätt 
personer till rätt plats. Framgångsrika målmarknadsförare måste fokusera på att marknadsföra 
erfarenheterna som resan gör istället för att marknadsföra platsen (Olsson, Therkelsen & 
Mossberg 2016). För att organisationer ska kunna skapa ett välkoordinerat erbjudande till sin 
ideella arbetskraft, tolkar författarna av denna studie det som att organisationerna måste vara 
medvetna om vad volontärerna önskar, längtar efter och efterfrågar.  
 
Trots att det gjorts mycket forskning i ämnet motivation har författarna upptäckt ett gap i 
tidigare forskning. Det finns gott om fallstudier gällande evenemangsvolontärer men det 
saknas jämförelser kring hur olika typer av volontärer påverkas av olika saker och motiveras 
på olika sätt. Detta leder vidare till studiens syfte och frågeställningar som förväntas fylla 
detta identifierade gap.  
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1.3 Syfte  
 
Denna studie undersöker två typer av volontärer: evenemangsvolontärer och volontärturister. 
Studien forskar i hur olika motivationsfaktorer påverkar volontärernas vilja att prestera samt 
hur det skiljer sig mellan de två grupperna och vad det kan finnas för samband. Denna studie 
syftar till att upplysa organisationer som arbetar med volontärer hur de på bästa sätt kan 
upprätthålla stark motivationskraft hos sina volontärer under aktiviteten, samt hur dessa typer 
av organisationer kan ta lärdom av varandra inom de olika aspekterna av motivationsteori.  
 

1.4 Frågeställning 
 

• Vad motiverar volontärer att arbeta ideellt? 
 

• Hur kan motivationen hos ideellt arbetande tänkas skilja sig beroende på uppdragets 
karaktär? 
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2 Teoretisk referensram 
 
För att kunna analysera volontärernas syn på motivation utvecklas nedan en teoretisk 
referensram för att skapa en förståelse kring begreppet motivation. I detta avsnitt behandlas 
tre olika inriktningar som är studiens utgångspunkter för att med hjälp av empiriskt material 
tillgodose studiens syfte.  
 

2.1 Motivation 
 
Motivation är ett komplext begrepp som kan definieras som “våra samlade drivkrafter, 
bevekelsegrunder och behov” (Thorborg 2011 s.251). Enligt Eriksson-Zetterquist, Kalling och 
Styhre (2012) så handlar motivationsteori om hur en person kan motiveras att arbeta 
effektivare och producera mer i arbetslivet. Forskare på detta området har ofta inställningen 
att motivation och tillfredsställelse är viktigt för organisationen (ibid). För att studera 
motivation måste det finnas en förståelse för att människor motiveras av olika anledningar 
(Nilsson 2015). Några har lättare att bli motiverade än andra. Motivation handlar om att 
prestera och uppnå ett prestationsbehov och personer med högt prestationsbehov har en större 
förmåga att motiveras till större ansträngningar (ibid). 
 

2.1.1 Inre och yttre motivation  
 
Grunden för motivationsteori kring inre och yttre faktorer kommer från Herzbergs 
tvåfaktorsteori som Önnevik (2010) redogör för. Teorin belyser personers 
arbetstillfredsställelse där faktorerna delas in i två olika grupper; hygienfaktorer som handlar 
om yttre faktorer och motivationsfaktorer som handlar om inre faktorer. De yttre faktorerna 
kan vara lön, fysisk arbetsmiljö, arbetsledning och resurser för att kunna lösa sina 
arbetsuppgifter. Kan ledaren uppfylla hygienfaktorerna för volontären elimineras vantrivsel 
och ett underpresterat arbete. För att uppnå de inre motivationsfaktorerna som innebär 
erkännande, arbetsuppgifternas värde i sig, utvecklingsmöjligheter med mera bidrar detta till 
en ökad effektivitet och trivsel i det volontären gör. Om de inre faktorerna uppfylls till stor del 
men inte de yttre finns det risk för medarbetarna inte kan ta emot beröm och uppskattning på 
allvar (Önnevik 2010).  
 
En teori som styrker Herzbergs tvåfaktorsteori gällande inre och yttre motivationsfaktorer är 
self-determination theory (egen översättning självbestämmande teori). Denna teori har 
formulerat psykologiska behov efter innehåll och som en process av beteende (Haivas, 
Hofmans & Pepermans 2014). Självbestämmande teori baseras på tanken att människor har en 
medfödd benägenhet att vilja utvecklas (ibid) samt att motivationskvalitén är minst lika viktig 
som motivationens kvantitet (Bidee et al. 2013). Centralt inom den självbestämmande teorin 
är skillnaden mellan autonom motivation och kontrollerad motivation (Oostlander et al. 
2013). Båda typerna av motivation uttrycker en individs avsikt att agera. Teorin om 
självbestämmande utifrån kvalitativ motivation kan hjälpa till att förklara en volontärs inre 
och yttre behov för motivation (Lee et al. 2014; Bidee et al. 2013). Om en person tycker att en 
aktivitet eller arbetsuppgift är intressant och nöjsam, känner personen i fråga en inre 
motivation men när personen blir motiverad av något som inte har med själva aktiviteten att 
göra kan det kallas för yttre motivation (Bidee et al. 2013). 
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Det autonoma beteendet kännetecknas av självständiga individer som handlar efter vilja och 
intresse i sina val (Oostlander et al. 2013). Denna typ av motivation handlar om att ha roligt 
samt känna ett personligt värde. Autonom motivation består av integrerad och identifierad 
reglering och inre motivation. Individer med denna typ av motivation agerar utefter att ha 
identifierat värdet i ett volontäruppdrag (ibid). 
 
Individer med kontrollerande beteende känner press från att behöva engagera sig för att 
undvika negativa påföljder eller dåligt samvete (Oostlander et al. 2013). Kontrollerande och 
autonom motivation är båda kombinationer av olika beteenden som skiljer sig beroende på 
vilken grad av internalisering de har (Oostlander et al. 2013; Bidee et al. 2013). 
Kontrollerande motivation består av extern reglering och introjekt reglering (Oostlander et al. 
2013). Individer som karakteriseras med denna typ av motivation agerar endast på externa 
händelser, som till exempel för att undvika negativa påföljder (ibid). 
 

2.1.1.1 Inre motivation 
 
Inre motivation handlar om den inre njutningen och tillfredsställelsen (Lee et. al 2014; Bidee 
et al. 2013). Att arbeta ideellt ska vara kul och hjälpa individen att utveckla intressen då 
individen drivs av en nyfiken och förväntansfull karaktär (Lee et. al 2014). Individer som 
drivs av inre motivation vill gärna ha utmanande uppgifter och spännande upplevelser.   
 
Önnevik (2010) säger att motivation är en inre drivkraft hos den enskilde individen och är en 
förutsättning för att personen i fråga ska kunna ta sig an en svår och tuff uppgift. Personer 
som får beröm för sin insats och prestation blir mer motiverade. Enligt Lee et. al (2014) har 
inre motivation en koppling till tillfredsställelse hos volontärer som arbetat med 
megaevenemang. Eftersom motivation är en inre drivkraft hos den enskilda volontären är det 
enligt Önnevik (2010) svårt för ledaren att förändra motivationen. Det ledaren kan göra är att 
skapa så goda förutsättningar som möjligt kan vara genom yttre faktorer. Till exempel som att 
höja standarden runt omkring med hjälp av arbetsmiljön, för att ge stimulans och energi så att 
arbetstagaren kan prestera. Om ledaren och arbetstagaren tillsammans utvecklar tydliga och 
specifika mål för arbetet eller projektet kan det påverka motivationen mycket positivt 
(Önnevik 2010).  
 

2.1.1.2 Yttre motivation 
 
Enligt den självbestämmande teorin har människor mer nytta av att vara inre motiverade men 
motiveras ändå oftast till att utföra sitt arbete genom yttre faktorer (Bidee et al. 2013). Yttre 
motivation handlar om handlingssätt som gör det möjligt att uppnå resultat som inte syftar till 
den inre tillfredsställelsen, som till exempel ekonomisk ersättning eller någon form av social 
bekräftelse (Lee et. al 2014). Inom volontärskap kan många yttre faktorer ses som motivation 
för någon som arbetar ideellt, som till exempel fri entré eller gratis mat. Yttre motivation 
handlar främst om det pragmatiska värdet, social tillfredsställelse och stolthet över sina egna 
och andras prestationer i samhället (ibid). Dessa yttre faktorer kan delas in i extern -, 
identifierad -, integrerad - samt introjekt reglering inom den självbestämmande teorin (Bidee 
et al. 2013). Teorin säger även att dessa olika typer av motivation kan justeras kontinuerligt 
tills att beteendet blir integrerat och internaliserat. 
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Dessa fyra regleringar är beskrivna nedan utifrån den definition Bidee et al. (2013) har 
identifierat: 
 
Extern reglering är när personen i fråga gör något för att uppfylla en extern förfrågan, för att 
få en belöning eller för att undvika straff, exempelvis när en volontär vill få andras 
godkännande och orsaken till att personen blir volontär beror helt på externa faktorer.  
 
Introjekt reglering är när en person gör något för att undvika skuld och ångest eller för att 
bevisa någonting. Denna reglering är lite integrerad och internaliserad samt kontrollerande 
eftersom personen fortfarande känner sig pressad till att engagera sig. Exempel på detta är när 
en volontär engagerar sig i en aktivitet på grund av att hon eller han annars skulle skämmas.  
 
Identifierad reglering handlar om att volontären ser en personlig betydelse i att engagera sig i 
en aktivitet. Organisationen är nästan totalt integrerad i jaget (inre motivation). Detta gör att 
volontären känner stor känsla av psykologisk frihet. 
 
Integrerad reglering är den mest kvalitativa externa motivationen av de fyra regleringarna. 
För en volontär kan det innebära att individen kan nå andra viktiga värden i livet genom att 
delta i en aktivitet. Här stämmer aktiviteten ofta in på volontärens egna värderingar och 
självförståelse även om beteendet/ aktiviteten i sig inte är intressant, vilket är det som skiljer 
denna reglering från inre motivation. När det handlar om inre motivation är volontärerna där 
av egen vilja för att de trivs och mår bra av att vara volontär. 
 
Ovanstående motivationer har ett autonomt spann från icke-reglerade eller inget 
självbestämmande till inre motivation eller självbestämmande (Bidee et al. 2013). Extern - 
och introjekt reglering betraktas ofta som kontrollerande motivationstyper och identifierad - 
och integrerad reglering samt inre motivation betraktas som autonom motivation. Motivation 
som är självbestämmande eller autonom innebär att en individ engagerar sig i en aktivitet av 
fri vilja. Motivation som är kontrollerande är när individen engagerar sig i en aktivitet på 
grund av att aktiviteten är bunden till en önskvärd påföljd eller konsekvens (ibid). Autonom 
motivation kan kopplas till det grundläggande behovet av tillfredsställelse medan 
kontrollerande motivation relateras till frustration. Det som autonom - och kontrollerande 
motivation har gemensamt, trots olika regleringsprocesser, är att de båda är avsiktliga och står 
därmed i strid mot amotivation (ibid). Begreppet amotivation kan ses som den femte 
regleringen och innebär att personen i fråga inte har någon motivation eller för avsikt att ta sig 
an ett volontärarbete (Li, Wu & Kee 2016).  
 
I de allra flesta fall leder autonoma former av motivation till positiva följder, exempelvis som 
engagemang, att personen i fråga känner sig nöjd med sitt arbete, välbefinnande och 
prestationsförmåga (Bidee et al. 2013). Om känslan av skyldighet uppstår påverkar det 
volontären negativt till att ta sig an framtida liknande uppdrag. Detta innebär att en volontär 
som känner att de själva kan välja att arbeta frivilligt och välja den aktivitet de vill arbeta med 
också visar större engagemang (ibid). 
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2.1.1.3 Sammanfattning inre och yttre motivation 
 
Sammanfattningsvis karaktäriseras inre motivation av att finna inre njutning och 
tillfredsställelse utifrån arbetsuppgifterna. Detta kan exempelvis vara erkännande, personlig 
utveckling eller spännande arbetsuppgifter. Yttre motivation handlar om faktorer som inte 
kretsar kring arbetet, exempelvis lön, fysisk arbetsmiljö eller resurser för att kunna utföra 
arbetet. Vidare kring yttre motivation finns en fördjupad teori, den självbestämmande teorin, 
som tar upp fyra olika regleringar. Dessa är rangordnade från att vara helt beroende av yttre 
påverkan till att gradvis verka mer och mer av inre faktorer. De fyra regleringarna är extern, 
introjekt, identified samt integrerad där de två förstnämnda kännetecknas mest av yttre 
påverkan och inom självbestämmande teori benämns de som kontrollerande motivation. 
Identifierad och integrerad reglering är inte lika kontrollerande utan ingår under benämningen 
autonom motivation.  
 

2.1.2 Altruism och egoism  
 
Mycket av tidigare forskning om ideellt arbete visar på att det finns två inriktningar gällande 
inställningen till arbetet; altruistisk och egoistisk inställning.  
 
Altruistiskt beteende är en handling där volontären framstår som hjälpare och utför sitt arbete 
utan att förvänta sig en belöning (Phillips & Phillips 2010). Altruistiskt beteende handlar om 
att volontären är osjälvisk och lägger sina egna personliga intressen åt sidan för att tillgodose 
andras intressen samt att främja deras välfärd (Phillips & Phillips 2010; Lee et. al 2014). 
Empati för andra individer ligger ofta till grund för ett altruistisk beteende. På grund av att 
empatin ofta är riktad mot något specifikt exempelvis en specifik person kan det vara svårt att 
undersöka empati som motivation taget ur sin kontext (Phillips & Phillips 2010). Till skillnad 
från andra motivationsteorier som är riktade mot ideellt arbete, lägger altruism sitt fokus på 
motivation i att tillfredsställa andra individers behov. Det handlar alltså om att lägga samma 
mängd resurser, men till någon annan persons förmån istället för sin egen vinnings skull (Lee 
et al. 2014). Altruism är vanligt förekommande inom vissa specifika områden, exempelvis 
volontärer inom sjukvård, militär samt blodgivare. Här syns tydligt att individer bidrar med ett 
osjälviskt beteende (Unger 1991).  
 
På motsatt sida ligger egoismen som är definierad som ett agerande där personlig vinning och 
eget intresse är i fokus (Phillips & Phillips 2010). De primära faktorer som gör att en person 
intar en egoistisk inställning till arbetet kan vara erhållandet av ökad självkänsla, ny kunskap 
och erfarenhet. Egoism är en kraftfull motivationskraft men den är även oförutsägbar då 
denna motivationskraft kan avta när de egoistiska målen är uppnådda (ibid). Detta eftersom 
målet med volontäruppdraget är av personlig förmån snarare än de gemensammas bästa. När 
de egoistiska målen är uppnådda upphör individens bidrag och prestation till uppdraget och 
får en negativ funktion (ibid). 
 
Begreppen altruism och egoism bidrar till förståelse för motivering av volontärer men 
volontärens beslut till att åta sig ett ideellt uppdrag är så pass komplext att denna teori inte är 
tillräcklig för att förklara beslutet (Phillips & Phillips 2010). Ytterligare teorier har ställts för 
att förklara detta fenomen. Bland annat kan det vara svårt att se skillnaden mellan altruism 
och egoism då volontäraktiviteten kan bestå av båda inriktningarna (Dharma Raju & Neharika 
2014). 
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2.1.3 Motivation av monetär och icke monetär karaktär  
 
Individers främsta syfte till att utföra en arbetsinsats är i de flesta fall målet om en inkomst för 
att kunna täcka sina egna utgifter och försörjning av familj. Lön av ekonomisk karaktär är en 
drivande kraft bakom all arbetsmotivation (Rubenowitz 2004). Lön kan vara en förutsättning 
för motivation men till en viss nivå. En löneökning skapar förutsättningar för det “lilla extra” 
och ökar motivationen för en bra prestation på arbetet (Önnevik 2010). Om lönen inte är det 
primära medlet för att motiveras på arbetet spelar det ingen roll om en löneökning sker utan 
personen värdesätter hellre annat som är i större önskan och behov som ledighet, utmanande 
arbetsuppgifter eller ett ökat ansvar på arbetsplatsen (ibid).  
 
Att belöna sin personal med ekonomisk ersättning är ofta ett bra knep till ökad motivation. Då 
en arbetsgivare ska motivera volontärer som engagerar sig utan en monetär ersättning blir 
behoven annorlunda. Dessa behov måste tillgodoses för att arbetstagaren skall utföra ett 
likvärdigt arbete som om den skulle haft en ekonomisk ersättning (Önnevik 2010). 
Organisationer som inte har möjlighet att erbjuda monetär ersättning behöver erbjuda ett 
arbete eller en uppgift som är stimulerande och baserat på tidigare nämnda inre 
motivationsteorier (Rubenowitz 2004). Har arbetstagaren ett arbete där beröm och egen 
utveckling inte framstår blir lön de medel som gör att individens behov kan bli tillfredsställda 
på dess fritid istället. Teorin att lön är ett sätt att tillgodose motivationen kan i längden, enligt 
Rubenowitz (2004), leda till högre frånvaro på grund av ej tillfredsställande arbetsuppgifter. 
Forskaren säger alltså att det inte till fullo går att enbart motivera arbetstagaren med lön för att 
uppnå bästa resultat och ett hållbart arbete (ibid). Studier har visat genom att använda sig av 
monetär ersättning kan motivationen sjunka, men att ideella krafter utför uppgiften med glädje 
(Nilsson 2015). Personer som är obetalda tenderar att utöva en större ansträngning och 
engagemang än de som betalas (Pascual-Ezama, Prelec & Dunfield 2013). Studier visar även 
att när incitamenten eller belöningen är för hög bidrar det till att individen har svårt att leva 
upp till de krav som förväntas, vilket resulterar i dålig prestation (ibid).  
 
Forskare hävdar att monetära belöningar kan minska den inneboende motivationen (Fiorillo 
2007). Genom att öka de yttre faktorerna, lönen i detta fall kan det finnas risk för att den 
inneboende motivationen minskar hos individen (Frej & Jegen 2001). Detta kallas då för 
crowding out effekten. Skulle effekten av crowding out vara för stor kan det riskera att den 
inneboende motivationen minskar mer än den yttre motivationen ökar. Det kan leda till att den 
totala motivationsnivån är mindre än den var från början. Effekten menar därför att vid ökad 
lön, som är en yttre faktor, kan motivationen och prestationen minska. Det gäller därför att ta 
hänsyn till vad som motiverar individen i uppgiften utöver den monetära ersättningen.  
Teorin menar att den yttre påverkan och yttre faktorer kan tränga ut den inre motivationen hos 
en person (ibid).  
 
Crowding out teorin är generaliserad och säger att inre motivation kan inte påverkas med bara 
pengar utan andra faktorer spelar också in (Fiorillo 2007). Inneboende motivation kan vara 
crowded out eller crowded in där crowded out påverkar den inre motivationen negativt och 
bidrar till att individen presterar sämre medan i crowded in ökar externa faktorer den 
inneboende motivationen och viljan till att prestera. Det är viktigt att överväga crowding out 
effekten och dess värde då de yttre faktorerna kan ha motsatt effekt för prestandan och 
kvalitén på arbetet (ibid).  
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Det går att sammanfatta crowding out effekten i två delar där den ena talar för att yttre 
faktorer utmynnar inre motivation. Personer som berörs uppfattar faktorerna som 
kontrollerade och minskar sin egen motivation i den kontrollerade verksamheten (Fiorillo 
2007). Den andra delen sägs att de yttre faktorerna som incitament för den inneboende 
motivationen är av nytta om personer uppfattar belöningarna som stödjande där de kan främja 
deras självkänsla. Individer känner att de har större frihet i arbetet och kan därigenom utvidga 
självbestämmelsen (ibid).  
 

2.1.4 Sammanfattning teoretisk referensram 
 
I detta teoriavsnitt nämndes några centrala begrepp som kommer diskuteras vidare i denna 
studien för att se om teorin stämmer överens med studiens empiriska datainsamling. Dessa 
centrala begrepp är inre och yttre motivation, altruism, egoism samt motivation genom 
monetär och icke-monetär ersättning.  
 
Inom inre och yttre motivation finns ytterligare centrala begrepp som är relevanta i denna 
studie, nämligen den självbestämmande teorin, autonom och kontrollerande och de fyra 
regleringarna extern, introjekt, identifierad och integrerad reglering.  
 
Motivation genom monetär och icke-monetär ersättning tar även upp ett centralt begrepp, 
crowding out, som diskuteras vidare i denna studie.  
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3 Metod  
 
I följande kapitel beskrivs de datainsamlingsmetoder som används i studien samt en grundlig 
genomgång av arbetsgången under datainsamlingen. Kapitlet beskriver vidare svårigheter 
kring datainsamlingen samt klargörande av de beslut som tagits under studiens utförande. 
 

3.1 Val av metod 
 
Studien är inspirerad av en abduktiv strategi. Detta för att kunna dra logiska resonemang kring 
verkligheten och framställa teorier kring författarnas tolkning av data (Bryman & Bell 2017). 
Studien utgår från data som insamlats från tre fokusgrupper. Fördelen med valet att använda 
kvalitativ forskning i form av fokusgrupper är att tidigare forskning som gjorts på ämnet 
mestadels använt sig av kvantitativa forskningsmetoder. Denna studie är därför tänkt att ge en 
ny synvinkel till de studier som tidigare gjorts kring ämnet motivation hos ideellt arbetande. 
Syftet med att använda sig av kvalitativa undersökningar i form av fokusgrupper är att få en 
djupare förståelse i hur volontärernas tankevärldar ser ut beskrivet utifrån volontärer själva 
och deras egna erfarenheter. Detta val av metod gjordes då respondenternas åsikter och 
synsätt skulle lyftas kring temat motivation hos ideellt arbetande. Syftet med fokusgrupperna 
var att göra det möjligt för deltagarna att lyfta fram specifika frågor som var av personligt 
intresse, som kunde ge ett nytt perspektiv i frågan för författarna. I jämförelse med en intervju 
där endast en persons uppfattning kan registreras åt gången kan fokusgrupper ge flera 
individers åsikter under samma tid. Med hjälp av fokusgrupper har denna studie fått möjlighet 
att samla in data från flera personer under endast tre tillfällen.  
 

3.2 Datainsamling genom fokusgrupper  
 
Den första fokusgruppen som upprättades omfattade fem personer som arbetat som volontärer 
under minst ett evenemang, den andra gruppen bestod av fyra volontärer som någon gång 
utfört en volontärresa och den sista, tredje gruppen, var en kombinerad grupp bestående av 
sex personer där respondenterna antingen varit evenemangsvolontär eller gjort en 
volontärresa. Denna indelning gjordes för att testa begreppet motivation i olika sammanhang 
och se om resonemang och diskussion skilde sig åt samt vilka samband som uppstod i de tre 
olika grupperna. För att undersöka begreppet motivation på djupet gjordes ett val att dela upp 
ämnet i två olika områden inom volontärarbeten, nämligen inom evenemang i Sverige och 
volontärresor utanför Sverige. Detta beslut grundar sig i att författarna hade föraningar om att 
motivationen möjligtvis kunde skilja sig med val av uppdrag hos den ideellt arbetande, och att 
detta fenomen isåfall kunde vara intressant att studera djupare.  
 
Samtliga författare till denna studie har kontaktat cirka 50 personer var. Detta gjordes genom 
uttryck på sociala medier, kontakt med organisationer inom branschen, inlägg i forum, 
personliga kontakter, telefonkontakt med organisationer inom branschen samt användning av 
snöbollsurval genom att efterfråga kontakter av relevans från de redan befintliga kontaktnätet. 
Det har funnits stora svårigheter i att hitta respondenter som är villiga att delta i studien.  
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En annan svårighet som studien identifierade var att få tillgång till kontaktuppgifter genom 
organisationers kontaktnät till volontärer. Anledningen till detta var att organisationerna inte 
har tillåtelse att lämna ut personuppgifter enligt sekretess.  
 
Studiens målstyrda inriktning och den vikt som lagts vid att identifiera och kontakta relevanta 
individer för studiens syfte har orsakat vissa begränsningar i sökandet efter respondenter. En 
annan svårighet har varit de geografiska avstånden, respondenter i stora delar av landet har 
visat intresse, men inte kunnat dyka upp på grund av avståndet. Som en följd av detta gjordes 
en fokusgrupp i Falkenberg, trots att Göteborg var den primära utgångspunkten. En annan 
faktor som har begränsat det empiriska materialet är tidsramen, vilket gjort att studien har 
avgränsats till tre fokusgrupper. 
 
De respondenter som i slutändan deltog i fokusgrupperna hittades i första hand genom 
personliga kontakter och genom snöbollsurval. Ett fåtal av respondenterna kontaktades genom 
forum för volontärer på internet. Målet var att samla in minst sex personer till varje 
fokusgrupp eftersom Bryman & Bell (2017) indikerar att det finns risk för bortfall vid denna 
typ av möte. Denna teori gällde även denna studie och det skedde ett visst bortfall både innan 
utförandet av fokusgrupper samt även samma dag som grupperna hölls. Vid första 
fokusgruppen uppstod ett bortfall av två personer och en person kom sent till mötet. I 
efterhand visade det sig vara något positivt, då alla respondenter fick tid att uttrycka sig och 
komma till svars. I den andra gruppen uppstod inget bortfall, men en person kom sent. I den 
tredje gruppen skedde inget bortfall. 
 

3.3 Genomförande av fokusgrupper 
 
Fokusgrupperna har varit indelade i kategorierna evenemangsvolontärer, volontärturister samt 
en kombinerad grupp. Respondenterna har bestått av varierande åldrar och kön från olika 
bakgrunder. För att sammanställa information om respondenterna fick de innan fokusgruppen 
fylla i lappar om ålder, kön och volontäruppdrag. Innan varje fokusgrupp förklarade 
författarna syftet med fokusgrupperna och förklarade att respondenterna skulle vara anonyma 
i studien. De deltagande respondenterna finns i bilaga 1 och fokusgruppernas agenda hittas i 
bilaga 2. 
 
Fokusgrupp ett hölls den 18 april 2018 klockan 18:30 på Medborgarskolan i Falkenberg. 
Gruppen bestod av evenemangsvolontärer där fem respondenter deltog. Respondenterna var i 
åldrarna 25 - 55 år och av de fem deltagarna var tre kvinnor och två män. För att förtydliga 
insamlingen samt för att hålla evenemangsvolontärerna anonyma är de i denna studie döpta 
till EV1 - EV5. Fokusgrupp två hölls den 19 april 2018 klockan 18:00 i Göteborg hemma hos 
en av författarna. Fokusgruppen bestod av volontärturister där fyra respondenter medverkade. 
Samtliga deltagare hade vid minst ett tillfälle varit på en resa där de arbetat ideellt och alla 
respondenterna hade arbetat på olika destinationer runt om i världen. Respondenterna var i 
åldrarna 24 - 30 år och bestod av en man och tre kvinnor. Samtliga respondenters namn är 
utbytta till VT1 - VT4, som förkortning för volontärturist. Fokusgrupp tre hölls på Hagas 
Medborgarskola i Göteborg den 26 april 2018 klockan 18:00. Denna fokusgrupp var en mixad 
grupp och bestod av tre evenemangsvolontärer och tre volontärturister.  Respondenterna var i 
åldrarna 24 - 67 år. I denna grupp är respondenterna namngivna till MIX1 - MIX4.  
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3.4 Metodreflektion  
 
En av de största svårigheterna med kvalitativa undersökningar vid insamlad data är att det 
snabbt genererar stor mängd material. Då fokusgrupper ska spelas in och skrivas ner, har de 
en tendens att oftast ta upp mycket plats i studien med sin mängd material (Bryman & Bell 
2017). Vidare kan det vara svårt att organisera fokusgrupper, samt att undvika viss mån av 
gruppeffekter. Enligt Bryman & Bell (2017) bör ledarna för fokusgrupperna vara medvetna 
om att det kan hjälpa att locka med någon form av belöning för att delta i en fokusgrupp, samt 
att låta alla deltagande prata och göra sin åsikt hörd i fokusgruppen.  
 
Då transkriberingen av dessa fokusgrupper omfattades av 60 sidor, har endast den mest 
relevanta empirin tagits ut och använts i denna studie genom att markera det som 
respondenterna sagt som kunde kopplas till teorins centrala begrepp. För att underlätta 
organiseringen av fokusgrupperna använde sig författarna av en agenda där ämnen togs upp i 
en förutbestämd ordning för att hitta en struktur, se bilaga 2. Det som diskuterades i 
fokusgrupperna var kopplade till teorin för att styrka relevans kring ämnet. För att undvika 
gruppeffekter var författarna noggranna med att aktivt låta alla respondenter komma till svars. 
Som Bryman och Bell (2017) föreslår användes belöning för att locka respondenterna. I detta 
fall fick respondenterna kaffe och fika som tack för att de deltog.  
 
Det var svårt att avgöra om studien skulle ge tillräckligt mycket material för att besvara 
studiens frågeställningar. Det var även svårt att avgöra om fokusgrupperna skulle bli mer 
identiska efter hands. Då författarna valde att upprätta den tredje fokusgruppen med blandade 
respondenter från de två typerna av volontärer, märkte författarna att respondenterna som 
medverkat på en volontärresa inspirerade samtliga evenemangsvolontärer med sina historier. 
Det blev också mer tydligt vad som skiljde de två grupperna åt samt typiskt karakteristika 
drag hos evenemangvolontärer och volontärturister. I denna grupp tenderade också de 
enskilda respondenternas svar påverka resterande respondenter inom samma område. 
Författarna uppfattade också gruppen i helhet som mer samverkande och analyserande då de 
interagerade med varandra och sökte själva svar till hur deras motivation kunde tänkas skilja 
sig åt inom de två områdena. I de andra två grupperna kom individerna till tals mer 
självständigt och agerade mer enskilt vilket gjorde att samma interaktion inte uppstod. 
 

3.5 Analys av fokusgrupper  
 
Transkriberingen av fokusgrupperna analyserades på så sätt att författarna plockade ut teorins 
centrala i begrepp i den transkriberade texten. Det som hörde till samma begrepp 
sammanställdes och kodades. För att kunna analysera datan som empirin gav vidare 
upprättades det tabeller inom de begrepp som studerats där respondenterna placerats in i de 
fack de bäst passar in i. Utifrån tabellerna har ett resultat kunnat diskuterats fram genom 
analysering från tabellerna som varit en utgångspunkt. Varje respondent blev placerad på fyra 
ställen var i tabellerna 1.1 och 1.2, utifrån vilka primära motivationsfaktorer som hittades i 
varje enstaka fall kring inre och yttre motivation. Detta för att avgränsa empirin till att den 
mest väsentliga datan lyftes ut. Några respondenter passade in på fler än fyra faktorer och 
därmed blev det en avgränsning. Tabell 1.3 upprättades efter vad som genom fokusgrupperna 
diskuterades kring altruism och egoism. Respondenterna placerades där de främst hade 
karaktär av. Samtliga tabellerna förtydligade sedan mönster och eventuella samband mellan 
de olika faktorerna och respondenterna, genom att sammanställa poäng för varje respondent 
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och faktor vilket gjorde att det kunde avgöras vilka som var de dominerande faktorerna. Detta 
presenteras vidare i studiens analys och slutsats där den kopplas samman med teorin från 
studien.   

3.6 Trovärdighet och tillförlitlighet  
 
För att studien och resultatet ska vara så trovärdigt och tillförlitligt som möjligt har författarna 
tagit hänsyn till olika aspekter. Det är generellt svårt att få tag i folk som kan ställa upp på att 
vara med i fokusgrupper. Författarna har även haft i åtanke att det fanns en risk att de som 
förväntades dyka upp till fokusgrupperna inte skulle göra det. Därför användes tre grupper 
istället för två, för att ha en grupp i marginal. Författarna hade även som mål att försöka få sex 
personer att ställa upp i varje fokusgrupp, med anledning till att ha två personer i marginal 
ifall någon inte skulle dyka upp. Detta eftersom Bryman och Bell (2017) menar på att en 
fokusgrupp ska bestå av minst fyra personer. 
 
För att respondenterna skulle våga yttra sig så ärligt som möjligt och på så sätt bidra till 
tillförlitlighet, gjordes de i denna studie anonyma. Detta gjordes även på grund utav etiska 
aspekter. De teman som diskuterades i fokusgrupperna utgick från relevant teori som tagits 
upp i denna studien kring motivationsteori. Detta för att få en tillförlitlig grund till att rätt och 
relevanta ämnen diskuterades som sedan skulle bli användbart i denna studie för att kunna 
koppla studien till tidigare forskning samt bidra med vidare forskning inom ämnet.  
 
I vissa fall under datainsamlingens gång har enskilda respondenter uttryckt resultat av 
händelser som kommit att påverka dess motivation. Då endast en av respondenterna uttryckt 
dessa faktorer, kan det hända att de i denna studie inte blir tillräckligt upplysta. Ifall mer tid 
hade funnits och mer data hade samlats in finns möjligheten att dessa faktorer identifierats 
mer än en gång, även av andra respondenter. Det hade då kunnat bli ett större ämne att 
diskutera och studera. På grund av studiens begränsningar kan inte dess resultat generaliseras 
och det blir därför svårt att förutspå dess grad av trovärdighet. Denna studie är fokuserad på 
organisationer som använder sig av volontärer, och om ämnet skulle studeras inom andra 
områden, exempelvis inom arbetskraft med monetär ersättning,  är det inte säkert att samma 
resultat skulle uppnås.  
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4 Empiri 
 
Empirin utgår ifrån de inriktningarna inom motivation som teorin tar upp: Inre och yttre 
motivation, monetär och icke-monetär och altruism och egoism. Under varje inriktning 
beskrivs det som sagts om varje ämne under alla tre fokusgrupper. Respondenterna namnges 
nedan som EV, VT samt MIX beroende på vilken grupp de tillhörde. I den mixade gruppen 
var MIX1-MIX3 volontärturister medan MIX4- MIX6 var evenemangsvolontärer.  
 

4.1 Inre och yttre motivation 
 

4.1.1 Fokusgrupp 1 - Evenemangsvolontärer  
 
Respondenterna redogjorde deras uppfattning av vad inneboende motivation hade för 
betydelse i volontärarbetet. EV2 blev motiverad genom att testa något nytt och att det skulle 
bli roligt. “Får jag inte syssla med mina största intressen i mitt vardagliga jobb är 
volontärarbete ett perfekt tillfälle där jag kan få utrymme att vistas i en matchande miljö” 
berättade en annan respondent (EV4). Respondenterna säger också att en motivationsfaktor 
till att arbeta ideellt är av nyfikenhet och att lära sig något nytt för personlig utveckling. För 
EV5 var det utmaningen i uppdraget som motiverade. “Har man ingen motivation gör man 
inget utan betalning. För mig drivs ett volontäruppdrag enbart på inre motivation” (EV3).  
 
EV5 ansåg att han inte hade utfört uppdraget med samma glädje och entusiasm om det hade 
varit på hans huvudsakliga jobb. Han menar att jobbet blir vardag och en annan press. I 
volontäruppdraget med andra volontärer upplevde han en samling med likasinnade 
entusiaster. Respondenterna är eniga om att passionen för något driver människor tillsammans 
då dem ofta har samma passion för det som skall utföras. En respondent hävdar att intresset 
för evenemanget är viktigt. “Jag hade inte kunnat se mig själv på ett evenemang som jag inte 
har någon koppling eller intresse till” (EV4). EV4 säger också att hon drivs av att lösa 
problem, “det är en tillfredsställelse när jag lyckats lösa ett problem, jag har lärt mig mycket 
då jag varit återkommande på samma evenemang”. Två av respondenterna i denna grupp 
medverkade som volontärer på pride-festivalen. Deras driv kom inifrån då det brinner för 
frågan om allas lika värde i samhället. Att då få vara med att stötta detta var en inre lycka och 
en känsla av att man kunde vara med att göra skillnad. 
 
Respondenterna ansåg att mat är viktigt då de jobbar mångar timmar per dygn, samt att få äta 
enskilt. EV5 upplevde att maten var av sämre skick på evenemanget han arbetade på, det 
påverkade hans motivation då han tycker att bra mat är det minsta volontärerna ska få då de 
ställer upp utan ekonomisk ersättning.  
 
EV5 lyfte ordet mandat. Med en ledande och ansvarande roll i evenemanget ansåg han att 
med mer mandat från ledningen hade han kunnat utföra ett bättre arbete. EV5 säger att 
information är viktigt för att bli motiverad, men något han kände brist av. “Jag visste inte 
exakt vad jag behövde, men jag visste att jag behövde någon slags information” (EV5).  
Respondenterna motiverades även av att träffa nytt folk, knyta värdefulla kontakter samt 
vistas i sociala miljöer. Stämningen på evenemangen sammanfattades som att de involverade 
var glada och att det var en positiv stämning. Ledarstilen är viktig i dessa sammanhang, “jag 
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tror det spelar stor roll på motivativationen” (EV4). Det behöver, enligt respondenterna, inte 
vara så mycket men kroppsspråk och attityd säger en del samt hur de uttrycker sig i tal. EV3 
tyckte att ett bra ledarskap är hur ledaren får människor att tycka det är roligt och att skapa en 
lärande miljö så att volontärerna får lära sig något nytt.  
 

4.1.2 Fokusgrupp 2 - Volontärturister 
 
Många av respondenterna i denna grupp motiverades av själva resan. VT1 berättade att den 
primära anledningen till hans resa var att de svenska ungdomarna som han var ungdomsledare 
för skulle få komma iväg och se något annat i ett land där de inte hade det lika bra. Han 
berättade att det var en motivationsfaktor att turista på grund av att arbetsuppgifterna ibland 
kunde vara slitsamma. VT2 instämde och berättade att hon ville åka till ett afrikansk land och 
att Kenya var ett bra val eftersom de pratade engelska där. Hon berättade även att hon ville 
åka dit som volontär på grund av att hon ville få en riktig bild av landet. Även VT4 åkte på sin 
volontärresa till Frankrike på grund av resan i sig och hon berättade att “två veckor på 
sommaren i Frankrike med betald resa och boende, det är ju inte helt fel”. Den respondenten 
som skiljde sig något i detta resonemang var VT3. Enligt henne var det hon fick se av landet 
bara något extra och inte något hon förväntat sig i förväg eller en motivationsfaktor till val av 
resa. Hon berättade att hon känt dåligt samvete efter att hon varit och turistat eftersom hon 
kände att hennes primära anledning till att hon befann sig i landet var att hjälpa flickorna på 
barnhemmet hon arbetade på.  
 
En annan faktor som de flesta respondenter ansåg vara viktig för att hålla dem motiverade var 
gemenskap. VT1 berättade att han inte hade åkt själv på en liknande resa. Det var själva 
gemenskapen som lockade. Han berättade även att deras sammanhållning motiverade alla i 
gruppen att göra ett bra arbete på plats eftersom de hade roligt tillsammans och fick god 
kontakt med de ukrainska volontärerna. Även VT4 förklarade att hon i detta fallet inte hade 
åkt själv eftersom att hon såg hela upplevelsen som en social grej och åkte bland annat i syfte 
att umgås med vänner. Hon sa att gemenskapen motiverade till ett roligare arbete och att hon 
hade trevligt och roligt tillsammans med både volontärer och andra arbetande på plats. Till 
skillnad från de andra respondenterna berättade VT2 att hon hade kunnat tänka sig att åka 
själv på en liknande resa, även om hon inte gjorde det denna gången. Dock tyckte hon att det 
var viktigt att hon visste att någon tog emot henne. 
 
Förutom gemenskap diskuterades det även kring samarbete eller kollegial gemenskap som 
motivationsfaktor. Framförallt VT1 motiverades av denna faktor. Han berättade att de hade 
bra sammanhållning och att de snabbt blev vänner med de ukrainska medarbetarna. På 
kvällarna kunde de äta ihop och delade med sig av sina erfarenheter. Det som motiverade 
honom mycket var den bild han fick av människorna, eldsjälar i ett land som saknar sociala 
skyddsnät. VT1 blev inspirerad och motiverad av att se att alla hjälptes åt. Förutom VT1 
upplevde även VT2 kollegial gemenskap som en motivationsfaktor. Hon berättade att hon 
kom nära familjen som grundade organisationen som hon arbetade för. “Det blev som en 
andra familj och mycket vänskap” (VT2).  
 
När gruppen diskuterade uppskattning berättade VT1 att deras grupp som åkte till Ukraina 
fick mycket uppskattning vilket både berörde dem men gjorde även att gruppen blev 
motiverade att fortsätta med arbetet. Han var speciellt motiverad av och hade nära kontakt 
med mannen som höll i arbetet. Denna man uttryckte sin tacksamhet rakt ut och såg till att 
alla var nöjda och hade det de behövde. Dock sa VT1 att uppskattning inte var så avgörande 
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för honom, då de åkte som en grupp och att de tillsammans hade roligt ändå. Det var viktigare 
för VT1 att ungdomarna blev uppmuntrade och fick se hur mycket det betydde för dem. Den 
viktigaste uppskattningen för VT3 var barnens leende och kramar samt när barnen ville umgås 
med henne. VT4 uttryckte att hon inte fick tillräckligt mycket uppskattning för att bli 
motiverad under hennes resa. De uppmuntrade inte, motiverade inte, volontärerna fick inget 
beröm överhuvudtaget, enligt henne. Detta gjorde att volontärerna kände sig utnyttjade och 
omotiverade. För VT4 betyder uppmuntran eller “de små orden” mycket. Hon uttryckte att 
hon kände att hon hjälpte till och inte fick någonting tillbaka, vilket hon tyckte var tråkigt.   
 
En av VT4s största motivationsfaktorer var hennes egna personliga utveckling. Hon ville lära 
sig så mycket som möjligt då hon trodde att det skulle hjälpa henne i framtida arbetslivet. 
VT2 instämde att personlig utveckling är en viktig motivationsfaktor. Hon sa att de kanske 
inte kunde bidra med jättemycket på plats men att de lärde sig oerhört mycket. VT2 uttryckte 
att  hon tror att människor utvecklas genom att testa nya saker.  
 
Vissa av respondenterna uttryckte motivationen och värdet i själva arbetsuppgifterna. Bland 
annat arbetade VT2 med kvinnor i Kenya och mycket handlade om att hålla fast vid 
lokalbefolkningens egna värderingar. Detta var något som VT2 tyckte var bra och hon kunde 
stå för de värderingarna i sitt arbete. När hon i sitt arbete fick träffa människor som enligt 
henne levde i misär men som ändå var lyckliga och tacksamma blev hon inspirerad och 
motiverad att fortsätta. Hon blev även motiverad av att hålla i föreläsningar på skolorna och 
hon kände att det blev roligare ju mer hon lärde sig. Dock blev hon ibland omotiverad och 
obekväm när hon blev tvungen att ta sig an arbetsuppgifter som hon kände att hon inte hade 
kompetens för. VT1 utförde mycket praktiskt arbete tillsammans med sin grupp under sin resa 
till Ukraina. Han motiverades av att utföra uppgifterna då han såg hur mycket det betydde 
men blev även motiverad till att utföra uppgifterna genom samarbetet och gemenskapen. 
Vidare berättade VT1 att de vid ett tillfälle fick hjälpa till att renovera ett gammalt ruckel som 
var tänkt att användas till tidigare drogmissbrukare. Vid detta tillfälle fick han mycket 
motivation av att träffa människor från olika situationer och höra deras berättelser. VT3 
fortsatte och resonerade kring intresse för uppgiften volontären utför. Hon berättade att det 
var tufft att arbeta med utsatta barn men att hon trodde att det var en stor faktor att hon 
längtade efter och hade ett intresse för att hjälpa flickor samt att hon dessutom visste att hon 
gjorde en skillnad genom det arbete hon utförde. VT4 hade en annan erfarenhet från sin 
volontärresa. Hon kände stress i sina arbetsuppgifter och det var dålig stämning. Hon kände 
inte att det fanns ett stort värde i hennes arbetsuppgifter då det ofta handlade om att städa upp 
och ta hand om fulla fotbollssupportrar. Dock, sa hon, påverkade detta inte kvalitén på hennes 
arbete på grund av att hon fortfarande ville göra sitt bästa och dra sitt strå till stacken. De 
tillfällen då hon inte kände någon motivation var när hon fick hoppa in och utföra uppgifter 
som inte ingick i hennes beskrivning och när hon fick dålig information om dessa. 
 

4.1.3 Fokusgrupp 3 - Mixad grupp 
 
MIX4 arbetade som plankvakt på Way Out West. Hon fick innan uppdraget önska 
arbetsuppgifter, vilket hon tyckte var bra, men fick senare det hon inte hade önskat, vilket inte 
var så motiverande, enligt henne. Dock hade hon tur och fick bra tider, annars visste hon inte 
om hon hade orkat fullfölja uppdraget. MIX6 antydde att ledarskapet är en viktig 
motivationsfaktor för att fullfölja uppdraget, och att om det är bristande har hon svårt att 
fullfölja och göra ett bra jobb. MIX1 som hade varit i Afrika och arbetat på en skola som 
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lärare menade att hon tyckte arbetsuppgifterna kändes motiverande då hon kände att hon hade 
kompetens nog att utföra ett bra jobb, då hon arbetat som lärare tidigare i Sverige.  
 
MIX2 berättade att hon hade hört talas om missionärer som åker iväg till andra länder och 
arbetar och hade därför ett eget intresse att vilja åka iväg själv. Hon och MIX3 kände att de 
blir tillfredsställda och känner personlig utveckling av att hjälpa exempelvis barn som tidigare 
levt på gatan, och följa deras utveckling i skola, utbildning och skapa familj. De har varit nere 
på åtta olika resor i Rumänien. Hon tycker att “motivation är att kunna förändra en 
människas liv genom att hjälpa den till ett bättre liv” (MIX2). MIX1 tyckte att hon genom 
sina tidigare resor fått så mycket av andra och blivit väl omhändertagen, att folk runt om i 
världen alltid varit hjälpsamma mot henne och kände att hon nu ville satsa nästa projekt i sitt 
liv på att själv hjälpa andra. Hon ville själv ge tillbaka då hon fått mycket tidigare i sitt liv. 
Genom det hjälper hon inte bara de som har de sämre ställt, utan får också ut något av det 
själv i form av personlig utveckling. MIX2 och MIX3 instämde på detta.   
 
På evenemangssidan var en stor motivationsfaktor att få möjligheten att lära sig någonting. 
Anledningen till att MIX6 fortsätter att medverka i volontäruppdrag är just för att hon tycker 
att det är roligt att lära sig mycket.   
 
På evenemangssidan handlade volontäruppdrag också mycket om att skaffa sig kontakter för 
framtida karriär och få erfarenhet som sedan kunde sättas på cv:t och användas i yrkeslivet. 
Detta argumenterade både MIX5 och MIX4 för. De ville båda därför göra ett så bra jobb som 
möjligt, för att ge gott intryck. MIX5 sa att hon fann stark motivation i att få goda referenser 
och därför göra ett så bra arbete som möjligt, det var också en motivationsfaktor till att hon 
kunde fortsätta på topp, även om hon känner motstridigheter i arbetet och att hon inte “kunde 
leva med att göra ett dåligt jobb”(MIX5). MIX6 inflikade med att även hon ville lämna ett 
gott rykte efter sig.  
 
Bland volontärturister talades det om hur viktigt uppskattning är som motivationsfaktor. 
MIX2 och MIX3 menade att man får den biten automatiskt, men att det inte var en faktor till 
varför de åkte iväg på uppdraget. De tyckte däremot att det är motiverande att fortsätta när de 
blir uppdaterade med utvecklingen som de bidragit till och att de fortfarande har kontakt med 
folket i Rumänien. Även om de inte var ute efter uppskattning fick de det ändå, och det gör 
dem glada. MIX1 instämde om att det kommer automatiskt, men fortsatte diskussionen med 
att hon även blir taggad av all uppmuntran hemifrån, från vänner och familj som berättade för 
henne hur duktig och modig hon var som gjorde detta. Hon tyckte därför att även det var en 
motivationsfaktor. Då hon lyckades göra ett bra jobb, blev eleverna glada, nöjda och mådde 
bättre. “Jag gör det för att jag mår bra när de mår bra” (MIX1). Hon fann motivation i att se 
uppskattningen, glädjen och skillnaden hon gjorde för människorna i Mozambique. Det var en 
motiverande faktor till att dyka upp nästa dag och hon trodde att människan fungerar som 
sådan att den blir motiverad när den får bekräftelse till att fortsätta.  
 
På evenemangssidan höll samtliga respondenter med om att det är viktigt och nödvändigt med 
uppskattning för att fortsätta och slutföra uppdraget. MIX6  berättade om hur omotiverad hon 
blir när någon säger till henne att hon ska vara tacksam att få vara volontär, då hon lägger 
semester och ledig tid på att medverka. MIX5 antydde att när hon ställer upp på dessa 
uppdrag, och sliter sig igenom det, är det viktigt att höra att det hon gjort är bra och 
betydelsefullt. MIX5 tyckte att det var en bidragande faktor att arbeta med trevligt folk, och 
MIX4 att hon själv blev meddragen i andras entusiasm och positivitet. MIX6 berättade att när 
det inte finns gott kollegialt samarbete känner hon sig omotiverad, exempelvis när kollegor 
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försöker lägga över arbete på henne för att själva slippa utföra arbetet. MIX5 berättade att hon 
åkte med ett stort gäng vänner och arbetade ideellt på Eurovison Song Contest vilket hon 
tyckte var roligt. Hon sa att gemenskapen var en stor faktor samt klimatet. Hon tyckte det var 
häftigt att ta del av en sådan stor grej, och att det var en av hennes motivationsfaktorer. MIX6 
tyckte att det var en av hennes starkaste faktorer till motivation, att alltid träffa nytt folk. Hos 
de som varit på volontärresor var det dock i denna grupp inte motiverande alls att åka iväg 
tillsammans med någon. MIX1 åkte själv, och MIX2 och MIX3 har åkt tillsammans sedan de 
gifte sig, men har varit iväg på projekt själva innan dess och tyckte inte att det var en av 
anledningarna till varför de åkt iväg.  
 
För MIX4 var den starkaste motivationen och anledningen till att hon ställde upp som 
volontär på Way Out West att hon fick en biljett till festivalen som belöning. MIX2 och MIX3 
hade som starkast motivation då de åkte på sin första resa att de ville se vart saker de skänkte 
tog vägen.  
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4.1.4 Tabeller för inre och yttre motivation 
 
Nedan sammanställs två tabeller där respondenternas främsta motivationsfaktorer förtydligas.  
Respondenterna har placerats in under de fyra faktorerna som var mest framträdande i varje 
enskilt fall.  
 
Tabell för evenemangsvolontärer   
 EV1 EV2 EV3 EV4 EV5 MIX4 MIX5 MIX6 S:a 

Inre 
motivationsfaktorer 

         

Personlig utveckling   I I I  I I 5 

Glädje I I     I I 4 

Värderingar I I 1      3 

Kollegial gemenskap  I       1 

Uppskattning       I  1 

Arbetsuppgifterna I        1 

S:a inre faktorer:  3 3 2 1 1 0 3 2  

Yttre 
motivationsfaktorer 

         

Intresse   Y Y  Y   3 

Mat      Y    1 

Gemenskap Y Y Y   Y  Y 5 

Belöning      Y   1 

Erfarenheter/Meriter    Y Y Y Y  4 

Ledarskap    Y    Y 2 

Arbetsmiljö     Y    1 

S:a yttre faktorer: 1 1 2 3 3 4 1 2  
Tabell 1.1 
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Tabell för volontärturister 

 VT1 VT2 VT3 VT4 MIX1 MIX2 MIX3 S:a 

Inre 
Motivationsfaktorer 

        

Personlig utveckling  I I I I I I 6 

Glädje I  I     2 

Värderingar      I I 2 

Kollegial gemenskap I       1 

Uppskattning   I  I   2 

Arbetsuppgifterna  I I  I I I 5 

S:a inre faktorer: 2 2 4 1 3 3 3  

Yttre 
motivationsfaktorer 

        

Resan utomlands Y Y  Y    3 

Gemenskap Y Y  Y  Y Y 5 

Erfarenheter/Meriter    Y Y   2 

S:a yttre faktorer: 2 2 0 3 1 1 1  

Tabell 1.2 
 

4.2 Altruism och egoism 
 

4.2.1 Fokusgrupp 1 - Evenemangsvolontärer 
 
Majoriteten av respondenterna i denna fokusgruppen ansåg att deras primära anledning till att 
arbeta på evenemang var av egoistiska skäl. Detta berodde delvis på typ av uppdrag och 
delvis på grund av deras syfte med att delta. Samtliga respondenter i denna fokusgrupp 
involverade sig i evenemang beroende på deras egna intressen. EV4 ville fylla sitt cv med 
meriter, öka sin självkänsla  men också få se hur ett stort evenemang fungerar. Många av 
respondenterna gick in med en inställning att de skulle utvecklas och skaffa sig mer kunskap 
genom deltagande på evenemanget.  
 
EV5 berättade att han fick en egoboost efter en prestation, vilket gjorde honom tillfredsställd 
genom känslan av att klara av uppgiften. En process som inte är spikrak och som kräver 
problemlösning ger en välförtjänt boost som beskriver att prestationen är uppnådd, enligt 
honom. EV3 beskriver egoboost som en härlig känsla när människor under och efter 
evenemanget är glada. De är också väldigt roligt att kunna berätta för andra om ens 
medverkan i evenemanget och att ha varit en del av det. Han anser även att han genom sin 
egen kompetens kunnat bidra med något i sammanhanget.  
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Respondenternas motivation och drivkraft yttrar sig även genom att hjälpa andra och göra bra 
saker för andra än sig själv. Känslan av att vara delaktig tillsammans med andra i ett 
sammanhang där alla småsaker har en betydelse för att det skall fungera är fascinerande, 
enligt EV3.  EV5 undrade varför organisationen inte ville ha någon formell utvärdering efter 
evenemanget. För hans egen skull är det inget viktigt men han hade gärna upprättat en för 
organisationens vinning. Han tyckte att det hade varit roligt att kunna bidra med sin kunskap 
och erfarenheter till framtida evenemang. EV2 och EV1 arbetade på samma evenemang där 
syftet var att engagera sig i en viktig samhällsfråga, deras deltagande var inte för deras egen 
skull utan att frågan låg varmt om hjärtat för dem och ville vara en del av att driva och 
utveckla frågan. EV3 berättade att han gärna ställer upp ideellt med en osjälvisk utgångspunkt 
för att andra skall kunna utvecklas. “Det hade inte gått utan ideella krafter”, sa EV3.  
 

4.2.2 Fokusgrupp 2 - Volontärturister 
 
VT3 fann motivation i att hjälpa andra i utsatta situationer, i detta fall utsatta flickor som hade 
en risk för eller hade hamnat i prostitution och som inte var värda någonting längre i 
samhället. Organisationen hon åkte via ville ha inblick i hur det verkligen såg ut i hemmen på 
plats och hur de arbetade med flickorna. VT3 kände stark motivation i att hon blev berörd av 
det hon hört om dessa flickor. Hon kände att hon var tvungen att göra något för dem och hon 
ville se med egna ögon hur det var i dessa länder och hur kulturen var. En stor faktor till 
motivation var i detta fall en längtan efter och ett intresse för att göra skillnad för dessa utsatta 
individer, som till exempel att de skulle få komma iväg och göra något roligt, och att hon 
skulle få möjligheten att ta hand om dem. Det främsta som motiverade VT3, och den främsta 
anledningen till att hon stannade kvar var barnens leenden och kramar. Då det oftast är 
barnens egna förälder som säljer dem kändes det bra att få ge kärlek och verka som den 
kärleksfulle förälder de aldrig haft. Hon kunde ofta känna sig självkritisk efteråt, att hon 
kunnat göra mer och att organisationen gav henne för mycket fritid. Hon menar på att hon var 
där i syfte att hjälpa dessa flickor, och då ville tjäna sitt syfte. Hon tyckte också att trots att det 
var tufft att se dessa tragiska öden, fanns motivationen alltid kvar. Hon menade på att det är 
nyttigt för unga människor att få se en annan verklighet och känna att de kan göra skillnad 
genom att göra nytta på detta sätt. Hennes starkaste motivation var inte spänningen av att se 
landet i fråga, utan motivationen var att hjälpa andra då ämnet i fråga låg respondenten nära 
hjärtat. Att  göra nytta för andra individer, där hon kände att hon kunde göra skillnad och 
bidra till en bättre värld.  
 
VT1 fann mycket motivation i att träffa folk från olika utsatta situationer och höra om deras 
berättelser, och hjälpa dem att renovera en byggnad som dessa utsatta individer tillsammans 
hade köpt för att rusta upp. VT2 menade på att hennes utgångspunkt var självisk, då hon själv 
ville utvecklas och få erfarenhet och se något nytt, men en kombination av det då hon 
samtidigt som hon fick erfarenhet och utvecklades, hjälpte organisationen och människorna 
kring den. Hon menar på att hon känner tillfredsställelse för sig själv i att göra något gott för 
någon annan. Vidare menade hon att hon inte ville gå via stora volontärorganisationer då hon 
tror att mycket pengar försvinner på vägen innan de kommer fram till de utsatta. Hon valde 
till slut därför en nystartad liten organisation i Kenya som hon fått kontakt med via ett 
barnhem. VT1,s resa till Ukraina som ungdomsledare var med anledning att arbeta ideellt i ett 
aktivitetsläger för föräldralösa barn. Hans tanke var att de svenska ungdomarna han tog med 
sig dit skulle få ett annat perspektiv och se hur bra vi har det i Sverige, samt vad man kan göra 
för andra i utsatta länder. På vägen märkte han också att han själv fick ut mycket av det, 
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mycket nya intryck och erfarenheter. VT4 fick motivation till att åka iväg på volontärresan 
genom att hon läste en utbildning som passade uppdraget, och hoppades därför på att få 
erfarenhet och meriter genom att ställa upp på volontärresan. Hon menade på att man lär sig 
mycket när man är ute på fält och arbetar och att det är lättare att identifiera eventuella risker. 
Hon såg mer vad som krävdes av både henne själv och av resten av personalen genom att få 
praktisk erfarenhet. Sedan tyckte hon att det inte var helt fel att få en betald resa till Frankrike 
mitt i sommaren. VT2 menar att det var lite tvärtom för henne, hon visste att hon ville göra 
någonting, men inte vad. Men då hon hade studerat Östafrika-kunskap kände hon att hon ville 
ut och resa, och valde Kenya som destination, då hon ville se hur ideella organisationer 
arbetar där.    
 
Många av respondenterna kände att de fick motivation av att göra andra saker än jobbet på 
plats, och att de fick mer energi av det. VT3 menar att det dock kunde varit lite mindre av det, 
då hon fick dåligt samvete för att hon inte gjorde mer för flickorna på plats. Det var ingenting 
hon hade förväntat sig innan utan det blev något extra när hon väl var på plats. VT2 
kombinerade sin volontärresa med backpacking, och tyckte att det var en stark motivator för 
henne, att få en möjlighet att verkligen uppleva Kenya. VT1 åkte in med hela sitt 
ungdomsgäng till storstaden som låg närmast där de befann sig, och tyckte att det var skönt att 
få se samhället också, och inte bara förknippa landet med arbetsplatsen. VT4 hade tidigare 
kollat upp vilka närliggande städer som fanns, som hon hade kunnat besöka om hon skulle få 
tid över på plats. När hon blev ledig åkte hon till dessa städer, och tyckte det var en 
bidragande faktor till att fortsätta göra ett bra jobb, då arbetspassen blev slitsamma och 
kämpiga. Hon menade på att hon fann extra energi i att besöka dessa destinationer på sin 
lediga tid.  
 
Vidare diskuterades det kring vad som fick en att dyka upp dag efter dag trots att det var tufft 
och ingen ersättning gavs. VT3 medgav att hon under sin första dag funderade på att åka hem, 
då hon såg skillnaderna mellan Sverige och Nepal, all misär. VT1 tyckte att det var 
sammanhållningen, gemenskapen och utbytet av erfarenheter samt att de hade roligt 
tillsammans som motiverade till att göra ett bra jobb, dels med ungdomarna han reste med 
men också tillsammans med de Ukrainska folket de lärde känna. VT4 instämmer om att 
gemenskapen höll drivkraften och motivationen uppe, samt att ha roligt tillsammans med alla 
människor på plats. Hon menade också på att hon ville slutföra det hon påbörjat och inte vara 
den som ger upp och åker hem. Hon ville samtidigt också få erfarenhet och kunskap för sin 
egen vinnings skull samtidigt som hon ville upptäcka något nytt och annorlunda och lära 
känna sig själv på ett nytt plan, samtidigt som hon hjälpte andra.  
 

4.2.3 Fokusgrupp 3 - Mixad grupp 
 
Det övergripande mönstret som kan kontrasteras efter fokusgrupp tre som bestod av både 
volontärturister och evenemangsvolontärer är att den altruistiska inställningen fanns hos 
volontärturisterna. Bland annat pratade de tre volontärturisterna i denna grupp MIX1, MIX2 
och MIX3 om att deras motivation i högsta grad kom ifrån att få hjälpa andra människor. De 
blev motiverade av att se människors liv förändras genom det arbetet de utförde och kände 
tillfredsställelse barnen de arbetade med fick vad de behövde. När de blev nöjda och glada så 
smittade det av sig på dessa volontärer. Samtliga volontärturister kände att de hade velat göra 
ännu mer och att det aldrig riktigt finns ett stopp för hur mycket de var motiverade till att göra 
när det gällde andras behov och inte sina egna.  
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MIX2 och MIX3 tre har arbetat som volontärer i många år har haft möjlighet att följa de 
familjer och barn de hjälpt, vilket ledde till mer motivation och glädje. De berättade att de 
gärna offrade både sin semester och tiden med sina egna barn för att de skulle kunna hjälpa de 
som hade det sämre ställt. Vidare berättade MIX2 och MIX3 hur att de inte motiverades av 
själva resan och att de inte heller kände att de behövde uppskattning för att hålla uppe deras 
motivation även om människorna de hjälpte ständigt visade sin tacksamhet.  
 
MIX1 lyfte tanken att hon själv mådde bra av att hjälpa andra och att hon därav gjorde det lite 
för egen vinning med. “Lyckas jag då blir dom glada och nöjda och mår bra. Jag gör det för 
jag mår bra då dom mår bra” (MIX1). Hon konstaterade att när hon gjort volontärresor har 
hon gjort det för andra och när hon arbetat på evenemang gjorde hon det för sig själv. Detta 
var något som evenemangsvolontärerna höll med om samt att det var viktigare med 
uppskattning för de som volontärarbetat på evenemang än för de som åkt på en volontärresa.  
 
När fokusgrupp tre diskuterade kring varför de arbetat som volontärer kunde det snabbt 
noteras att evenemangsvolontärerna arbetade som volontärer för sin egna vinning. En stor 
faktor var för att gynna sig själv för sin egna utveckling och framtid. MIX2, som inte var 
evenemangsvolontär bidrog med tanken att det kanske berodde på vilken tid i livet de var, 
vilket de andra delvis kunde hålla med om. MIX4 och MIX5 ställde upp som volontärer under 
evenemang på grund av att de ville ha meriter till sina cvn samt att de ville utvecklas skaffa 
mer erfarenhet och kunskap. De gjorde sitt allra bästa, inte för någon annans skull, utan mer 
på grund av att de ville få goda referenser. De trodde att det skulle kunna hjälpa dem i 
framtiden med deras karriärer. MIX5 berättade att  det var det som låg i fokus i hennes liv just 
då. “Jag kanske inte hade valt att jobba som volontär lika mycket idag när jag har annat 
fokus i livet” (MIX5). MIX4 lade till att det för henne handlade mycket om att även lära sig 
om sig och att få en personlig utveckling men även för att nätverka och knyta kontakter. Detta 
höll MIX5 och MIX6 med om. MIX6 pratade vidare om hur viktigt det var för henne att få fly 
vardagen och bara ha roligt genom sitt volontärarbete. Den största motivationsfaktorn för 
henne var att verkligen ha roligt och njuta av upplevelsen. Även MIX5 höll med om att det 
handlade en del om att ha roligt och att det är ett stort plus när hon fick arbeta med trevligt 
folk som hon hade roligt tillsammans med. MIX4 lade till en ny tanke i diskussionen. Hon 
trodde starkt på att det måste finnas ett personligt intresse i evenemanget volontären 
involverar sig i för att motivationen skulle kunna upprätthållas. “Det måste finnas något man 
lockas med och känns givande” (MIX4). MIX1 och MIX5 höll med om denna tanke och 
MIX5 tillade att om hon inte var ute efter erfarenheter eller meriter så skulle det krävas 
väldigt mycket intresse i arbetet för att hon skulle ta sig att ett volontärarbete.  
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4.2.4 Tabell altruism och egoism 
 
Nedan sammanställs en tabell där respondenterna placerats in efter den inställning som de 
bäst faller in under. Tabellen visar om respondenterna haft inställningen altruist eller egoist.  
Alla volontärerna karaktäriserades inte endast av en inställning, utan vissa kunde influeras av 
båda inställningarna. I denna tabell presenteras respondenternas dominerande inställning.   
 
 Altruist Egoist 

Evenemangsvolontärer   

EV1 x  

EV2 x  

EV3 x  

EV4  x 

EV5  x 

MIX4  x 

MIX5  x 

MIX6  x 

Summa EV: 3 5 

Volontärturister   

VT1  x 

VT2  x 

VT3 x  

VT4  x 

MIX1  x  

MIX2 x  

MIX3 x  

Summa VT:  4 3 

Totalt: 7 8 
Tabell 1.3 
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4.3 Monetär och icke-monetär 
 

4.3.1 Fokusgrupp 1 - Evenemangsvolontärer 
 
EV5 offrade mycket tid och arbetade mycket både före och under evenemanget under en lång 
period. Organisationen och ledningen var väl medvetna om detta och erbjöd därför betalning 
för att göra rätt för sig och för att inte framstå som en organisation som utnyttjar individen 
med fri arbetskraft. EV5 ville inte ta emot monetär ersättning då han ansåg att det inte var 
syftet med uppdraget.  Dock säger han att vid nästa tillfälle skulle han inte göra uppdraget på 
samma villkor. EV5 hade ett stort ansvar på sina axlar under evenemanget men hade även en 
viktig roll långt före evenemanget för att planera. EV5 gick in i projektet med ett perspektiv 
att det skulle vara en utmaning och utvecklande, det handlade inte om pengar och ersättning. 
Hade inte glädjen och utmaningen funnits där hade han inte gjort det menar han.  
 
Respondenterna berättade att i deras respektive uppdrag fanns det också ett antal personer 
som fick monetär ersättning. EV5 märkte ingen skillnad på om en arbetare var avlönad eller 
volontär. Han menade att med en så pass specifik genre på evenemang (synkroniserad 
konståknings VM) är personer där av en anledning. Han trodde även att volontärerna hade ett 
passionerat intresse och var med största sannolikhet genuint engagerade. Respondent EV3 var 
ibland avlönad i evenemang och sa att “då är uppdraget mer av ett måste och ingår i ens 
yrkesmässiga roll”. Respondenterna var enade om att de personerna som hade betalt var 
tvungna att utföra och prestera lite mer än vad en volontär förväntades att göra. EV3 berättade 
att hans drivkraft var att lära sig saker och hävdade att det bästa sättet att lära sig något är när 
han gjort saker gratis för då fann han glädjen på ett annat sätt. “Får du betalt gör du det för 
att du skall göra det” (EV3). Respondenterna menar på att ideella krafter går in med en 
lösningsfokuserad inställning. Där övertid, tid på dygnet och vilken uppgift som tilldelas inte 
är så viktigt medan de avlönade personerna lägger mycket större vikt på det ekonomiska, 
övertiden och andra formella anställningsformalialier.  
 
Respondenterna avslutade mötet med att diskutera generellt om volontärarbete och varför det 
är svårt att engagera människor till att arbeta ideellt. Några av respondenterna upplevde att i 
de evenemanget de var involverade saknade de arbetskraft. EV4 ansåg att ungdomar och unga 
vuxna har en inställning om varför de skall arbeta gratis. De är en inställning som gör att de 
enbart tänker på vad det får ut i pengar men de tänker inte på vad de kan få ut mer utöver det 
monetära, enligt henne.  
 

4.3.2 Fokusgrupp 2 - Volontärturister 
 
Samtliga respondenter var eniga om att uppskattning och uppmuntran av allra högsta grad var 
väsentligt, speciellt vid icke-monetärt arbete där volontärerna gav av sin tid och arbetade hårt. 
Dock höll största delen av de närvarande med om att uppmuntran är någon som är viktigt 
inom alla områden, oavsett om det är under en betald tjänst eller som volontär. VT4 uttryckte 
att när hon arbetade som volontär slet hon varje dag, utan ledigt och utan betalt. När 
arbetsgivarna inte gav henne någon känsla av att de brydde sig eller inte gav henne någon 
uppskattning kände hon att hon inte fick någonting tillbaka överhuvudtaget.  
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Respondenterna diskuterade kring hur pengar hade kunnat påverka deras motivation. 
VT4 jämförde sig med de som arbetare och fick monetär ersättning på plats och kom fram till 
att hon inte hade blivit mer motiverad om hon fick betalt. Detta berodde på, enligt henne, att 
hennes största grundläggande motivationsfaktor fortfarande hade varit erfarenheterna och 
meriterna. De andra respondenterna instämde i att pengarna inte var motivationsfaktorn i detta 
sammanhang. Förutom VT4 arbetade de flesta andra arbetarna under hennes volontärresa utan 
monetär ersättning, vilket bidrog till känslan att pengar inte motiverade. VT4 å andra sidan 
blev lite irriterad över att hon själv slet, gjorde minst ett lika stort jobb samt hoppade in och 
hade samma arbetsuppgifter som de betalda arbetarna. Hon förväntade sig av den betalda 
arbetskraften att de skulle hålla uppe en god stämning, vilken hon kände att volontärerna var 
bättre på att göra. Resterande respondenter hade inte något ytterligare att tillägga till VT4s 
diskussion, då de uppfattade att de andra på plats var ideell arbetskraft, som de själva.  
 

4.3.3 Fokusgrupp 3 - Mixad grupp 
 
Respondenterna diskuterade om de trodde att det skulle varit en skillnad på om en person 
hade betalt eller var volontär i ett uppdrag. MIX6 trodde inte det spelade någon roll gällande 
motivationen om en person hade betalt eller ej. Respondenterna ansåg sig själva som 
plikttrogna och återvände till sitt volontäruppdrag varje dag. MIX6 fick höra under sitt 
uppdrag att hon skulle vara tacksam för att få jobba som volontär. Hon menar att hon var snäll 
och offrade en semestervecka på att ställa upp och fick inget betalt, en förlorad semester och 
fick ändå höra detta. MIX6 tyckte i det läget att där gick gränsen, till att bli utnyttjad för fri 
arbetskraft trots att hon såg sig själv som en plikttrogen person. “Jag tror att många väljer att 
inte arbeta som volontär för att det inte får betalt” säger MIX5. Hon säger också att när hon 
berättat för andra om volontärupplevelsen och vad det faktiskt gav tillbaka så har det 
motiverat bekanta.  
 
Respondenternas uppfattning kring om motivationen skiljer sig om en person har betalt eller 
inte ansåg MIX6 vara att att de betalda uppfattades som mer allvarliga. “Min uppfattning var 
att de blev så seriösa och att arbetet blev ett måste” (MIX6). De andra respondenterna som 
jobbat i evenemang höll med om detta.  
 
MIX1 som främst genom sitt deltagande representerade volontärturisterna hade även tidigare 
arbetat som volontär på ett evenemang. Första året som volontär och andra året med 
betalning. MIX1 sa att om ledningen frågade henne om  hon kunde stanna kvar två timmar 
valde hon som volontär att inte gjort det men när hon fick betalt var det mer okej. Hon 
beskriver att lönen då blev som en belöning för besväret. Evenemangsvolontärerna MIX4 - 
MIX6 instämde att allt utöver lönen var mer värt, annars hade de inte ställt upp 
överhuvudtaget. Dock ansåg MIX4 och MIX5 att de inte hade velat ställa upp i samma 
evenemang med samma förutsättningar utan lön igen. MIX1 hävdar att hon inte ställt upp igen 
utan betalning i evenemangssamanhang då hon inte var ute efter några andra saker, men i 
volontärresan fick hon ut mer än vad en lön skulle vara värd. MIX1 säger också att det är 
skillnad att ställa upp i evenemangssamanhang då arrangörerna drar in mycket pengar på 
biljettintäkter och då kan de enkelt ha råd att betala sin personal. “När jag var iväg på 
volontärresan till Afrika var det annorlunda för då hjälper jag människor och kräver inte 
någonting tillbaka“ (MIX1).  
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5 Analys 
 
I kommande avsnitt diskuteras och analyseras det empiriska materialet från fokusgrupperna. 
Materialet utgår ifrån de två grupperna av volontärer, evenemangsvolontärer och 
volontärturister. Kapitlet kopplar samman empirin med de olika inriktningarna av 
motivationsteori som tas upp i den teoretiska referensramen samt författarnas tolkningar. 
Analysen utgår från tabell 1.1, 1.2 och 1.3 från det empiriska avsnittet.  
 

5.1 Evenemangsvolontärer 
 
Evenemangsvolontärerna omfattades av åtta personer som deltog vid två av tre fokusgrupper. 
Det empiriska materialet som tagits fram samt de tolkningar som gjorts utifrån 
fokusgrupperna visar på några tydliga komponenter till att upprätthålla motivationen att 
prestera hos volontärer under ett evenemang. De inre komponenterna som hittats är personlig 
utveckling, glädje, värderingar, kollegial gemenskap, uppskattning samt arbetsuppgifterna. De 
yttre komponenterna som har identifierats är intresse, mat, gemenskap, belöning, erfarenheter 
eller meriter, ledarskap samt arbetsmiljö.  
 
Det som kan konstateras utifrån det empiriska materialet och tolkningar från sammanhanget 
under fokusgrupperna är att evenemangsvolontärerna i högsta grad anser att gemenskap och 
personlig utveckling är de dominerande motivationsfaktorerna. Gemenskap i detta fall innebär 
att volontärerna uppskattar det sociala sammanhanget och att träffa människor, oavsett om det 
är andra volontärer eller övriga involverade, exempelvis åskådare. Gemenskap är en yttre 
motivationsfaktor eftersom den inte är direkt kopplad till själva arbetsuppgifterna, till skillnad 
från kollegial gemenskap som handlar om samarbetet relaterat till uppgiften i sig (Bidee et al. 
2013). Författarna tolkar därför detta som att det är viktigt att organisationer trycker på detta i 
sin marknadsföring och sökande av volontärer. Trots att volontärerna var intresserade av 
respektive evenemang, var arbetsuppgifterna i sig inte den primära anledningen till åtagandet. 
Genom diskussionerna i fokusgrupperna har personlig utveckling visat sig vara ett viktigt 
element för att motivera volontärerna. Personlig utveckling ingår under inre motivation då 
volontärerna utvecklas och blir tillfredställda genom att utföra sina arbetsuppgifter (Bidee et 
al. 2013). Alla evenemangsvolontärerna motiverades inte av båda dessa faktorer, men alla 
motiverades av minst en av dem.  
 
Från det som diskuterats och uttryckts under fokusgrupperna registrerades ett mönster i 
volontärernas inställning till arbete. Vid senare analys av den empiriska datan har författarna 
tolkat volontärernas attityd och inställning till sitt ideella arbete. Av de åtta 
evenemangsvolontärerna var det fem personer som arbetade ideellt av själviska anledningar. 
 Egoism är enligt Phillips och Phillips (2010) när en person agerar på grund av personlig 
vinning och eget intresse är i fokus. Författarna har resonerat kring att detta exempelvis kan 
vara de volontärer som arbetar på ett evenemang ideellt på grund av att de vill ha meriter till 
sitt cv, få ökad självkänsla eller uppleva något roligt. Denna empiriska studie är gjort i ett 
relativt litet format. Vid en mer omfattande studie av samma karaktär uppskattas liknande 
resultat uppnås. Egoismen bör fortfarande vara den framträdande inställningen hos 
evenemangsvolontärer utifrån denna studiens tolkning av volontärernas attityder och 
resonemang. Den negativa aspekten av en egoistisk inställning kan, enligt Phillips och 
Phillips (2010) vara att när de själviska och personliga målen är uppnådda kan individens 
prestation till uppdraget upphöra. Av denna anledning anses den altruistiska inställningen vara 
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att föredra om evenemangsorganisationen vill upprätthålla volontärernas vilja att prestera 
under hela evenemangets gång.  
 
Det som upptäcktes kring de tre volontärerna som hade en övergripande altruistisk inställning 
till uppdraget var att samtliga motiverades av evenemangets värderingar. Två av 
respondenterna volontärarbetade på Pride festivalen på grund av att de brann för frågan om 
allas lika värde i samhället. Samma gäller för den tredje respondenten  med altruistisk 
inställning. Han motiverades av att unga skulle få möjligheten att involvera sig i någon idrott. 
En tidigare studie gjord av Treuren (2009) säger att den största anledningen för en volontär att 
arbeta ideellt på ett evenemang är lusten att stödja och säkerställa framgången av ett 
evenemang. Det empiriska materialet från denna studie säger motsatsen, att flertalet 
evenemangsvolontärer engagerar sig i aktiviteten på grund av egoistiska skäl. De få som har 
en altruistisk inställning har det på grund av evenemangets värderingar, vilket till viss del kan 
kopplas till lusten att stödja och säkerhetsställa evenemangets framgång. Det tyder på att de 
inte är intresserade av evenemanget som sådant utan i förmedlingen av evenemangets 
budskap.  
 
Ingen av evenemangsvolontärerna som deltog i fokusgruppen fick ersättning i form av 
monetär karaktär. Inte heller vid övertid. Enligt Rubenowitz (2004) behöver organisationer 
som inte har möjlighet att erbjuda monetär ersättning utlova ett arbete eller en uppgift som är 
stimulerande. Majoriteten av respondenterna hade inte en stimulerande arbetsuppgift men de 
andra behoven av motivation som uppfylldes vägde upp för den frånvarande stimulansen. 
Respondenterna upplevde att den betalda arbetskraften på evenemangen utförde uppdraget i 
en yrkesmässig roll medan volontärerna själva ansåg att de hade mer glädje i sina uppgifter. 
Detta är något som även Pascual-Ezama, Prelec och Dunfield (2013) talar om. Deras teori är 
att obetalda personer tenderar att utöva en större ansträngning och engagemang än de som 
betalas. Bland annat menade volontärerna att de och den betalda arbetskraften hade olika 
inställning till övertid. Respondenterna uppfattade att de som hade betalt inte var lika villiga 
till att arbeta övertid medan volontärerna som blev tillfrågade ställde upp. En respondent höll 
dock inte med om detta utan skulle endast ställa upp på övertid om hon fick betalt. En annan 
av respondenterna uttryckte att det fanns en fin gräns till att bli utnyttjad som volontär. 
Författarnas tolkning av detta är att som ideell arbetskraft finner individer mer glädje i 
arbetsuppgifterna än den monetära arbetskraften. Detta skulle kunna vara något som 
organisationer kan använda sig av i sina argument för att finna volontärer.  
 
Pascual-Ezama, Prelec och Dunfield (2013) uttrycker att om incitamenten är för höga bidrar 
det till att individen har svårt att leva upp till de förväntade kraven som ställs. Detta resulterar, 
enligt Pascual-Ezama, Prelec och Dunfield (2013), i dålig prestation. Respondenterna som 
arbetat ideellt på något evenemang hade inte höga incitament. Enligt Önneviks (2010) teori 
spelar det ingen roll om en löneökning sker om personen i fråga värdesätter andra faktorer 
som ledighet, utmanande arbetsuppgifter eller ökat ansvar på arbetsplatsen. Flera av 
respondenterna upplevde dock att den betalda arbetskraften inte presterade bättre än 
volontärerna, trots ersättning. Rubenowitz (2004) säger att om den inre motivationen inte blir 
uppfylld på arbetet är lönen de medel som används på fritiden för att kunna uppfylla och 
tillfredsställa de inre behoven och intressen. Volontärerna som väljer att engagera sig ideellt i 
ett evenemang gör det på sin fritid för att uppfylla andra behov, exempelvis glädje. De som 
har betalt arbetar på evenemanget för att det är deras jobb och huvudsakliga syssla. 
Författarna tror att om all arbetskraft under ett evenemang hade varit betald skulle det kunna 
leda till en “Crowding out effekt”. Vid allt för hög ersättning kan crowding out uppstå. Detta 
betyder att den inre motivationen trängs ut (Fiorillo 2007). Studien har därav funnit att 
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Pascual-Ezama, Prelec och Dunfields (2013) teori stämmer överens med Fiorillos (2007) teori 
om crowding out effekten då de båda teorierna föreslår att de yttre faktorerna tränger ut de 
inre och resulterar i sämre prestation.  
 

5.2 Volontärturister 
 
I två av tre fokusgrupper har volontärturister deltagit, totalt var de sju personer. Bland dessa 
volontärturister har följande inre motivationsfaktorer identifierats: Personlig utveckling, 
glädje, värderingar, kollegial gemenskap, uppskattning och arbetsuppgifterna. Flera av 
respondenterna i denna grupp tyckte även det var viktigt att känna att de hade kompetens nog 
för att kunna utföra arbetsuppgifterna. Kompetens ses som en del av arbetsuppgifterna i tabell 
1.2. De yttre faktorerna som dominerade var resan utomlands, gemenskap samt erfarenheter 
och meriter.  
 
Likt evenemangsvolontärerna var personlig utveckling och gemenskap de viktigaste 
komponenterna som framkom genom fokusgrupperna men här tillkom även komponenten 
arbetsuppgifter. Arbetsuppgifterna i det här fallet syftar till själva tjänsten på plats. Det kan 
exempelvis vara undervisning, renovering eller arbete på barnhem. Många av respondenterna 
har haft ett tufft och krävande arbete med många känslor inblandade. Respondenterna 
uttryckte att det många gånger varit tufft att möta människor som har det svårt men att det 
givit dem motivation och mening att hjälpa andra. Många av volontärturisterna åkte iväg på 
en volontärresa med hopp om att de skulle få en verklig bild av landet. När arbetet blev hårt 
och slitsamt tyckte därför större delen av dem att det var motiverande att ta en paus och turista 
lite i landet för att få ny energi och orka fortsätta. En tolkning av detta är att det skulle kunna 
vara fördelaktigt med pauser i arbetet för att upprätthålla arbetets kvalité och motivationen till 
att fortsätta prestera. Organisationer kan därför vinna på att kommunicera dessa pauser till 
framtida volontärer i scheman för uppdraget, trots att volontärer verkar vilja prestera mer och 
mer för att hjälpa de utsatta, enligt denna studiens empiri. Materialet från empirin visar i tabell 
1.2 att volontärturisterna generellt har fler inre motivationsfaktorer än yttre. Detta stämmer 
överens med vad Önnevik (2010) säger om att inte den inre drivkraften finns hos volontärer, 
kan de inte ta sig an en tuff uppgift. Enligt Lee et al. (2014) vill volontärer som drivs av inre 
motivation gärna ha utmanande och spännande uppgifter. Även detta stämmer bra överens 
med vad respondenterna förklarade under fokusgrupperna.  
 
En självklar komponent som kan hittas hos volontärturister och inte hos 
evenemangsvolontärer var resan utomlands som motivationsfaktor. .Flertalet av 
volontärturisterna passade på att turista i landet de besökte när de var lediga samtidigt som de 
gjorde en god gärning den övriga tiden. Själva landet i sig verkade inte ha någon större 
betydelse för merparten av volontärturisterna, utan det var endast att göra en volontärresa 
samt att göra något gott. Trots att platsen inte var det viktigaste med resan var den ändå 
väsentlig för att kunna utföra den typ av arbete de sökte. En tolkning av detta är att deras 
engagemang och syfte hade inte kunnat uppnås och utföras i ett land som liknar Sverige, då 
samma behov av hjälp inte finns i ett i-land som Sverige. Det finns teorier som säger att 
marknadsförare inom denna branschen bör fokusera på att marknadsföra erfarenheterna som 
resan ger istället för att marknadsföra själva platsen (Olsson, Therkelsen & Mossberg 2016). 
Enligt det empiriska materialet i denna studie, motiverades volontärturisterna mer av 
erfarenheterna och arbetsuppgifterna kring resan än själva destinationen. Detta visar på att 
teorin stämmer väl överens med respondenternas upplevelse. Erfarenheterna och 
arbetsuppgifterna som motiverar volontärerna har enligt författarnas tolkning en stark 
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koppling till personlig utveckling, som också visats sig vara en av de största 
motivationsfaktorerna hos denna grupp.  
 
Volontärturisternas inställning visade sig genom fokusgrupperna vara mer altruistisk än 
evenemangsvolontärerna. Många av volontärturisterna fann tillfredsställelse i sig själva 
genom att hjälpa andra. Det kan vara svårt att se skillnaden mellan de två inställningarna då 
den ideella aktiviteten kan bestå av båda inriktningarna (Dharma Raju & Neharika 2014).  
I tabell 1.3 har respondenterna valts ut att vara antingen altruistiska eller egoistiska. Många av 
dem influerades dock lite av båda inställningarna, men i tabellen är de utsatta där de hade 
dominerande drag. En av respondenterna som visas egoistisk i tabellen hade utfört ett 
evenemangsuppdrag utomlands och kan därav jämföras med evenemangsvolontärerna. Även 
om fler av volontärturisterna hade haft en egoistisk inställning behöver det inte vara negativt, 
anser författarna. Det egoistiska beteendet och de själviska sakerna de vill uppnå leder ändå i 
slutändan till att andra människor drar nytta av det och får hjälp. En av respondenterna ville 
uppleva och besöka Kenya i kombination med att turista i landet och få en inblick i deras 
kultur. Därför sökte hon upp en organisation för att få möjlighet att uppleva landet och få en 
verklig uppfattning. Hennes inställning kan därför tolkas mer åt det egoistiska hållet, men inte 
fullt ut. Trots att hon hade egoistiska avsikter med resan hjälpte hon även andra människor. 
Detta resulterade sedan i ett starkare intresse än vad hon hade förväntat sig och idag är hon 
själv involverad i organisationen, där hon fortfarande arbetar ideellt. 
 
I de flesta fall betalade volontärerna själva för sin resa till destinationen de skulle arbeta på. 
Istället för att få betalt för det arbete de utförde betalade de gärna för att få arbeta och kunna 
hjälpa till. Respondenterna som representerade volontärresor berättade att lön inte fanns med i 
deras tankar, då de hellre delade med sig av vad de själva hade möjlighet till. Flertalet av 
respondenterna uttryckte att upplevelsen och minnet från resan betydde så mycket mer än vad 
pengar hade kunnat göra. Uppmuntran och beröm var dock väldigt uppskattat och 
respondenterna uttryckte att de trodde att uppmuntran betydde ännu mer i ett icke-monetärt 
arbete. Rubenowitz (2004) uttrycker att monetär ersättning är en drivande kraft bakom all 
arbetsmotivation, vilket inte är fallet i volontärturisternas situation. I en av respondenternas 
 fall betalade organisationen hennes resa och logi. Hon uttryckte att de som hade betalt under 
samma uppdrag inte utförde ett märkbart bättre arbete än vad volontärerna ansågs göra. Detta 
skulle kunna tydas som att den betalda arbetskraften motiverades av pengarna medan 
volontärerna motiverades av andra faktorer, som erfarenheter och glädje.  
 

5.3 Relationen mellan evenemangsvolontärer och volontärturister 
 
De mönster som hittats mellan de två grupperna av volontärer är främst den yttre faktorn 
gemenskap och den inre faktorn personlig utveckling. De båda motivationsfaktorerna är enligt 
respondenterna väsentligt för att upprätthålla motivationen till att prestera under en aktivitet 
som volontär. Gemenskap och personlig utveckling var de mest väsentliga 
motivationsfaktorerna för båda grupperna. Därefter skiljer sig grupperna åt. För 
evenemangsvolontärerna var därefter glädje samt erfarenheter och meriter viktigast. Hos 
volontärturisterna var arbetsuppgifterna och resan viktigast.  
 
Andra förhållanden som skiljer sig mellan grupperna är främst att volontärturisterna motiveras 
av ett mindre antal yttre faktorer än vad evenemangsvolontärerna gör. De fem komponenterna 
som skildes åt vad intresse, mat, belöning, ledarskap samt arbetsmiljö.   Olikheterna kan 
delvis bero på de medverkande respondenterna. Resultatet kan tänkas ha blivit annorlunda 



 

- 31 - 

med andra respondenter med andra upplevelser. Det empirin föreslår är att volontärturisternas 
fokus är annorlunda från evenemangsvolontärernas. Som tidigare nämnts har majoriteten av 
volontärturisterna som deltagit haft en altruistisk inställning till arbetet. De har alltså haft ett 
osjälviskt beteende och kan av den anledningen tänkas påverkas mindre av yttre faktorer som 
rör dem personligen. Tabell 1.2 visar att endast tre yttre komponenter var centrala hos 
volontärturisterna. Detta indikerar en mer likasinnad uppfattning kring vilka de yttre 
faktorerna var för att bli motiverade. Även om de båda grupperna motiverades av faktorn 
uppskattning, identifierades ändå olikheter kring hur de olika grupperna såg på detta. 
Majoriteten av evenemangsvolontärerna tyckte till exempel att det var viktigt med 
uppskattning från organisationen för att hålla motivationen uppe, medan volontärturisterna 
menade att de fick uppskattning ändå, och därför inte var lika viktigt. Anledningen till att 
detta inte visas i tabell 1.1 och 1.2 är för att volontärturisterna motiverades av de människor 
de hjälpte och evenemangsvolotärerna behövde uppskattning från organisationen.  
 
Enligt den självbestämmande teorin har människor mer nytta av att vara inre motiverade men 
motiveras ändå oftast till att utföra sitt arbete genom yttre faktorer (Bidee et al. 2013). De inre 
faktorerna kan uppfattas som de bästa motivationsfaktorerna, vilket är diskuterbart. De yttre 
faktorerna kan locka människor till att engagera sig tillfälligt i en aktivitet och volontärerna 
vet vad de får ut av att engagera sig. Ett exempel på detta är att volontären kan få en 
entrébiljett om de arbetar gratis (Lee et al. 2014). Det kan vara svårare för organisationer att 
skapa inre motivation hos en individ för locka volontärer till att vilja prestera. De yttre 
faktorerna är ett medel som är lättare att kontrollera eftersom organisationerna själva kan 
erbjuda och utforma dessa komponenter. Det verkar vara av vikt att ha en balans i erbjudandet 
av yttre faktorer så det inte uppstår en så kallad crowding out effekt. Crowding out effekten 
kan vara i positiv bemärkelse om volontären ser de yttre faktorerna som stödjande där de kan 
främja deras självkänsla (Fiorillo 2007). Det som gör att inre motivation lätt uppfattas som 
den bästa motivationen verkar utifrån empirin vara att det aldrig kan bli för mycket inre 
motivation. Yttre faktorer kan tränga ut de inre (Frej & Jegen 2001) och de inre faktorerna 
kan tränga ut de yttre. Dock ger inte det sistnämnda samma negativa effekt. Volontärer som 
enbart är motiverade av inre faktorer är, enligt empirin, inte lika angelägna om de yttre 
faktorerna. Det spelar alltså ingen roll för den typen av volontärer om de yttre faktorerna 
trängs ut. Det påverkar inte motivationen i sin helhet.  
 
Effekten av de yttre faktorerna kan jämföras med egoismen, där personer kan sluta prestera 
när de uppnått sina själviska mål. Genom empirin kan ett mönster kring de yttre faktorerna 
appliceras tillsammans med egoistisk inställning och de inre faktorerna kan jämföras med de 
personer som har ett altruistiskt beteende. Några exempel på när de yttre faktorerna går ihop 
med den egoistiska inställningen är bland annat att tre av evenemangsvolontärerna motiveras 
främst av yttre faktorer och efter analys kan det även konstateras att alla tre hade en egoistisk 
inställning. Hos en av respondenterna som ingick i fokusgruppen med volontärturister hittades 
en liknande struktur. Samtliga faktorer hos denna person var av yttre karaktär. Som nämnt 
tidigare var denna person involverat i ett evenemang utomlands och kan därför definieras 
både som volontärturist och evenemangsvolontär. I jämförandet mellan tabell 1.2 (inre och 
yttre motivationsfaktorer hos volontärturister) och 1.3 (altruism och egoism) syns en tydlig 
koppling mellan altruism och inre motivation. Detta syftar i första hand på MIX2, MIX3 och 
VT3 som också hamnar utanför den självbestämmande teorins regleringar. Eftersom dessa 
respondenter tycker om att hjälpa människor är det inte nödvändigt att motivera dem med 
materiella ting.  
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Bidee et al. (2013) nämner i teorin fyra olika regleringar för yttre motivation. Enligt teorin 
kan beteendet gradvis gå från att vara kontrollerande till att bli mer och mer autonomt. Alltså, 
sträva efter att volontärerna ska bli självständiga samt hitta värdet i volontäruppdraget 
(Oostlander et al. 2013). Regleringarna kan inte helt övergå till inre motivation då de olika 
regleringarna inte har med själva arbetsuppgiften i sig att göra (Bidee et al. 2013). I empirin 
hittades det några tydliga kopplingar mellan respondenterna och regleringarna. Det har hittats 
ett mönster genom den empiriska undersökningen. Bland annat finns det ett samband mellan 
volontärerna med en altruistisk inställning och den autonoma delen av skalan medan 
volontärerna med en egoistisk inställning hamnade mer åt det kontrollerade hållet. Det 
betyder att de volontärer med den altruistiska inställningen borde passa in på beskrivningen av 
den identifierade - och integrerade regleringen. Alltså, stor känsla av psykologisk frihet. 
Individen kan nå andra värden i livet genom att delta i aktiviteten samt att aktiviteten ofta 
stämmer in på volontärens egna värderingar även om aktiviteten i sig inte är intressant (Bidee 
et al. 2013). De volontärer som i denna studie identifierats med den altruistiska inställningen 
passar bra in på ovanstående beskrivning, exempelvis evenemangsvolontärerna som 
medverkade på Pride festivalen. Vissa av volontärerna med den egoistiska inställningen borde 
passa in i denna beskrivning av den externa - och introjekta regleringen. Det betyder att de 
utför uppgiften helt på grund av externa faktorer, att volontären vill undvika straff, skuld eller 
ångest eller vill få en belöning (Bidee et al. 2013). Bland annat passade en av volontärerna in 
som engagerade sig i ett evenemang på grund av belöningen, i form av en entrébiljett. Det 
som utmärkte sig var att flertalet volontärturister som hade den altruistiska inställningen inte 
passade in i någon reglering på grund av att de motiverades till största delen av inre faktorer. 
Exempelvis på detta är paret som arbetade med föräldralösa barn i Rumänien. 
 
Från den data som samlats in kan ett samband urskiljas mellan de respondenter som uttryckte 
att de inte har något emot att arbeta många timmar utan betalning och deras främsta 
motivationsfaktorer. Sambandet tyder på att de respondenter som volontärarbetat med syftet 
att erhålla egna fördelar som exempelvis meriter vill inte arbeta övertid. Det beror på att dessa 
respondenter inte erhåller fler fördelar vid övertid. Detta gäller även för den respondent som 
motiverades av att få en entrébiljett till evenemanget. Fler timmar skulle inte innebära fler 
biljetter. Detta kan även kopplas till den egoistiska inställningen. De respondenter som 
motiverades av glädje och värderingar ansåg att övertid inte var något negativt då de gärna 
involverade sig mer.  
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6 Slutsatser  
 
I problemdiskussionen identifierades ett problem kring ett gap i tidigare forskning. Denna 
studie har till viss del bidragit till en utfyllnad av det gap då den gjort jämförelser kring två 
typer av volontärer. Den har också identifierat olikheter kring vad som motiverar individer 
beroende på uppdragets karaktär. Studien har bidragit till fakta som inte har identifierats av 
författarna innan studiens gång, exempelvis hur evenemangsorgansationer kan ta lärdom av 
volontärturisters motivationsfaktorer när de ska hitta volontärer i framtiden.  
 
Nedan presenteras det resultat som genom diskussion och analys tagits fram utifrån studiens 
frågeställningar. Först presenteras studiens övergripande resultat som sedan övergår till hur 
resultaten kan tillämpas i evenemangsorganisationer. Avsnittet avslutas med förslag till vidare 
forskning. 
 

6.1 Studiens resultat  
 
Enligt denna studie finns det ett samband mellan yttre motivation och egoism samt ett 
samband mellan inre motivation och altruism. Volontärturisterna tenderade att ha ett 
altruistiskt beteende och drevs av inre faktorer medan evenemangsvolontärerna tenderade att 
ha ett egoistiskt beteende och motiverades av yttre faktorer. För att svara på studiens andra 
frågeställning kan en slutsats dras om att de två olika typerna av volontärer faktiskt motiveras 
av olika faktorer beroende på uppdragets karaktär. De volontärer som haft påfrestande 
arbetsuppgifter, både känslomässigt och fysiskt, visade sig vara respondenter som 
motiverades övervägande av inre motivationsfaktorer. Detta var främst volontärturister. Även 
om inre motivation är svårare att skapa för organisationer än yttre motivation, är det i vissa 
fall viktigt att volontärerna är inre motiverade för att de ska kunna ta sig an en tuff uppgift. 
Det är även viktigt i det avseendet att volontärer kan sluta prestera om de endast går på yttre 
motivation. Detta på grund av att om de personliga behoven för motivation blir uppnådda 
tidigt i aktiviteten kan de sluta prestera resterande tid. Av den anledningen är inre motivation 
mer pålitlig eftersom volontären utför sin uppgift på grund av “rätt” anledningar. Detta visar 
på att uppdragets karaktär påverkar vilka faktorer volontären behöver få uppfyllda och svarar 
alltså delvis vidare på frågeställning två. Exempelvis behöver volontärer vid ett tufft uppdrag 
bli motiverade av inre faktorer. 
 
Denna studie resulterar även i att om volontärernas egna värderingar stämmer överens med 
evenemangets värderingar kan det leda till att volontärerna får lusten att stödja och säkerställa 
framgången av evenemanget. Ett samband som hittats kring värdeingar var att samtliga 
evenemangsvolontärer som hade en altruistisk inställning motiverades av värderingar. 
Därmed blir detta  ett svar på frågeställning ett, då värderingar är en motivationsfaktor för att 
arbeta ideellt.  
 
Den betalda arbetskraften är till för att säkerställa evenemangets framgång och har därför ett 
krav på sig. Volontärerna å andra sidan använder evenemanget för att uppfylla andra behov på 
vad som kan ses som deras fritid. Av vad som framkommit från diskussionen är detta en 
anledning till att volontärerna väljer att ställa upp vid de tillfällen engagemanget brister hos 
den betalda arbetskraften. De två studerade grupperna av volontärer liknande varandra då de 
inte såg monetär ersättning som en motivationsfaktor och hade inte blivit motiverade till att 
vilja prestera mer under aktiviteten om de hade fått betalt. Detta svarar på frågeställning ett då 
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samtliga respondenter var överens om att monetär ersättning inte var en motivationsfaktor för 
att arbeta ideellt. Det svarar även på frågeställning två, då en likhet hittats kring de två typerna 
av volontärer.   
 
Båda grupperna ansåg att personlig utveckling och gemenskap var de huvudsakliga 
motivationsfaktorerna. De motivationsfaktorer som hittats hos evenemangsvolontärerna är 
följande, räknat från den mest väsentliga motivationsfaktorn: personlig utveckling, 
gemenskap, glädje, erfarenheter och meriter, värderingar, intresse, ledarskap, kollegial 
gemenskap, uppskattning, arbetsuppgifterna, mat, belöning samt arbetsmiljö. Hos 
volontärturisterna hittades följande motivationsfaktorer som rangordnas från den mest 
väsentliga motivationsfaktorn: personlig utveckling, gemenskap, arbetsuppgifterna, resan 
utomlands, glädje, värderingar, uppskattning samt erfarenheter och meriter. Detta svarar på 
fråga ett gällande vad som motiverar personer att jobba ideellt. Det svarar även delvis på fråga 
två då det kan urskiljas vad som skiljer sig åt kring motivation hos de olika typerna av 
volontärer.   
 

6.2 Implikation i en evenemangsorganisation  
 
Organisationer som arbetar med volontärresor bör fokusera på att marknadsföra 
erfarenheterna som resan ger istället för destinationen och platsen i sig. Den här vetskapen 
kan evenemangsorganisationer ta lärdom av. Evenemangsorganisationerna bör alltså 
marknadsföra erfarenheterna och om volontärerna kan erhålla någon form av personlig 
utveckling genom att engagera sig, istället för att marknadsföra själva evenemanget. En 
volontärs funktion är att stödja och underlätta evenemangets genomförande. Om de endast 
hade varit intresserade av evenemanget i sig hade de kunnat involvera sig som deltagare eller 
publik. Därav är det av vikt att erbjuda en stimulerande och utvecklande arbetsuppgift. Dock 
beror detta delvis på vilka arbetsuppgifter evenemangsorganisationen erbjuder.  
 
Personlig utveckling har visat sig vara mycket viktigt för volontärer. Med en utvecklande och 
stimulerande arbetsuppgift elimineras risken att volontären slutar prestera. Beroende på vilken 
typ av uppgift evenemangsorgansiationen kan erbjuda är det viktigt att de är medvetna om 
vilka faktorer organisationen skall motivera genom. Ett exempel är en person med en svår och 
ansvarsfull uppgift. Om organisationen inte kan erbjuda monetär ersättning är det väsentligt 
att personen i fråga är inre motiverad för att kunna lösa och ta sig an uppgiften. Det skulle 
kunna vara inre motivation i form av personlig utveckling, stimulerande arbetsuppgifter eller 
värderingar. Om evenemangsorganisationen behöver ideell arbetskraft till uppgifter som 
uppfattas som mindre stimulerande kan de behöva motivera volontären genom yttre faktorer. 
Arbetsuppgiften att plocka skräp är varken stimulerande eller utvecklande och det är svårt att 
tillfredsställa de inre behoven för motivation. Denna studie föreslår att organisationer vid 
dessa tillfällen kan dra nytta av och kompensera med yttre faktorer som att erbjuda fri entré 
eller värdefulla kontakter. Vid dessa tillfällen är det de yttre faktorerna organisationerna tjänar 
på att marknadsföra vid rekrytering av volontärer.  
 
Dock har studien visat att volontärer som motiveras av yttre faktorer eller av egoistiska skäl 
har en tendens till att sluta prestera när deras främsta mål är uppnådda. Detta visar sig när det 
gäller övertid. De volontärer som visat sig vara positiva till övertid var volontärer som 
motiverades av glädje och värderingar. Därför är det av betydelse att organisationer riktar in 
sig på en passande målgrupp där volontärernas värderingar stämmer överens med 
organisationens värderingar.  
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6.3 Förslag till vidare forskning 
 
Framtida forskning borde fokusera på hur en organisation kan hitta volontärer med samma 
värderingar som organisationen i fråga själva har. Detta för att främja att den ideella 
arbetskraften känner stimulering och utveckling i arbetsuppgifterna och därför kan göra ett så 
bra jobb som möjligt. Ett förslag är att forska i hur en organisation kan tillämpa ett 
belöningssystem som stimulerar faktorer kring yttre motivation hos volontärer. Denna studie 
har resulterat i att om den ideellt arbetande inte känner stimulering i arbetsuppgifterna, kan 
den lockas av yttre faktorer till att fortsätta prestera. Det kan därför vara intressant att fortsätta 
studera i hur en organisation på bästa sätt kan tillämpa ett belöningssystem som stimulerar 
individens yttre faktorer för motivation. Kommande forskning hade kunnat undersöka hur ett 
belöningssystem hade kunnat vara anpassat för att hitta volontärer till uppdraget med 
överensstämmande värderingar.   
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8 Bilagor 
  

8.1 Bilaga 1 - Respondenter 
  
Förteckning över respondenterna som deltog i fokusgrupperna.  
Respondent Kön Ålder Huvudsyssla Uppdrag Destination År 

EV1 Kvinna 36 Arbetar Pride festivalen Falkenberg 2017 

Ev2 Kvinna 56 Arbetar Pride festivalen Falkenberg 2017 

EV3 Man 51 Arbetar Idrottsevent Halmstad 2017 

EV4 Kvinna 29 Arbetar 
/Studerar 

Mary Kay Nordic 
events 

Göteborg 2014- 
2017 

EV5 Man 55 Arbetar VM synkro 
konståkning 

Stockholm 2017 

VT1 Man 29 Arbetar Aktivitetsgård Ukraina 2008 

VT2 Kvinna 29 Arbetar Kvinnohem Kenya 2010 

VT3 Kvinna 25 Arbetar Barnhem Nepal 2011 

VT4 Kvinna 24 Studerar Camp Riviera Frankrike 2016 

MIX1 Kvinna 26 Arbetar Skola Mozambique 2014 

MIX2 Kvinna 66 Pensionär Barnhem/sjukhus Rumänien 8 ggr 

MIX3 Man 67 Pensionär Barnhem/sjukhus Rumänien 8 ggr 

MIX4 Kvinna 24 Studerar Way Out West Göteborg 2012 

MIX5 Kvinna 24 Studerar Eurovision Song 
Contest 

Stockholm 2016 

MIX6 Kvinna 56 Arbetar Volvo Ocean Race Göteborg 2017 
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8.2 Bilaga 2 - Agenda fokusgrupper 
  
Övergripande fråga: Vad är det som gör att ni gör ett bra jobb på ett volontärsuppdrag? 
 
Övergripande ämnen: Inre och yttre motivation, Altruism, Egoism, Monetär och icke 
monetärt arbete. 
 
Inre och yttre motivation: 

• (Extern reglering) - Hur hade andra påverkan på ert val av volontärarbete samt på ert 
arbete på plats? 

• (Introjekt reglering) - Kände ni press på att göra ett bra jobb? Hur tänker ni kring 
press? Varför? 

• (Identifierad reglering) - Motivation utifrån personlig betydelse? Frihet i 
arbetsuppgiften? Frihet i uppdraget? 

• (Integrerad reglering) - Motivation utifrån värden i livet?  
 

• Hur kände ni kring arbetsuppgifterna i sig? Vad det det som motiverade eller en annan 
faktor? 

• Vad det någon som kände att de ville uppnå något i livet genom volontäruppdraget? 
Hade det med aktiviteten i sig att göra eller inte? 

• Hur påverkade den fysiska arbetsmiljön er motivation? (val av land/ plats). Hade ni 
ställt upp på samma uppdrag trots andra omständigheter? 

• Hur tänker ni kring uppskattning (exempelvis som en klapp på axeln) eller belöning 
(exempelvis gåvor) som motivationsfaktor? 

• Ser ni status som en motivationsfaktor? Hur kopplar ni det till ert eget 
volontäruppdrag? 

 
Altruism och egoism: 

• Vad är den huvudsakliga anledningen till att du volontärarbetar? 
• Vad får du ut av att… (exempelvis hjälpa barn)? 
• Är det enbart för att hjälpa andra - eller för egen del, både och? 

 
Monetärt och icke-monetärt: 

• Vad motiverar er att arbeta när ni inte får betalt? 
• Hur tror ni motivationen skiljer sig mellan de som får betalt och inte får betalt? 
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