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Sammanfattning 

Under hösten 2021 har åtta kvalitativa djupintervjuer genomförts med föreningsaktiva inom 

tre olika svenska volleybollföreningar. Syftet med uppsatsen var att bidra med kunskap om 

idrottsrörelsens aktiva medlemmar och vad som motiverar dem till det ideella engagemanget. 

Samt vad som kan orsaka valet att inte engagera sig. Med avstamp i den kvalitativa 

innehållsanalysen bearbetas materialet för att vidare analyseras utifrån Max Weber och 

Marcel Mauss teorier om socialt handlande respektive gåvoekonomi. Trots omfattande 

forskning på idrottsrörelsen i allmänhet saknas fortfarande en grundlig kunskap om vad som 

motiverar medlemmar till det ideella arbetet inom idrottsrörelsen. Uppsatsens bidrag är 

därmed en mer ingripande förståelse av icke utövares motivation inom ideella 

idrottsföreningar. Det mer generella frivilliga engagemanget kan av denna insikt bli lättare att 

förstå. Av resultaten framgår att individer först och främst engagerar sig för att söka 

gemenskap inom ett givet sammanhang. Resultaten visar också på en upplevd moralisk plikt 

att ”ge tillbaka” till den rörelse där man själv varit aktiv som utövare. Utifrån studiens resultat 

kan slutsatsen dras att en stark föreningsanda är det centrala för en väl fungerande förening. 

Gemenskapen och samhörigheten spelar en betydelsefull roll för den ideella arbetarens 

engagemang. 
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1.0 Inledning 
Idrottsrörelsen är Sveriges största folkrörelse. De senaste 100 åren har antalet 

idrottsföreningar i Sverige ökat från omkring 1000 till 20 000 (Riksidrottsförbundet, 2010, 

s.5-6). Tillsammans med Danmark och Finland toppar Sverige listorna med flest engagerade 

inom ideellt arbete och även regelbundna idrottsutövare (European Commission, 2018, 

s.3,28). Omkring var tredje svensk är aktiv medlem i någon idrottsförening (Centrum för 

idrottsforskning, u.å), vilket kan jämföras med övriga EU, där endast 6% av befolkningen 

uppger sig vara verksamma inom ideellt arbete kopplat till idrott. 

 

Idrottsrörelsen är en central del av samhället, och spelar en avgörande roll i miljontals 

människors vardag. Liksom bostadsrättsföreningar, fackföreningar och religiösa samfund ses 

idrottsrörelsen som en självklarhet i vardagen (Åmark, 2003, s.20-22). Tillsammans med 

SISU idrottsutbildarna (SISU) och Sveriges idrottsföreningar inom olika idrotter arbetar 

Svenska Riksidrottsförbundet (RF) som rörelsens samlade organisation för att gynna idrottens 

utveckling och stärka kunskapsbilden inom idrott (Riksidrottsförbundet, 2021). Men 

rörelsens samhällsnytta stäcker sig längre än bara dess yttre syften och mål. I det 

visionsdokument som RF tagit fram, Idrotten vill, framgår att idrotten ska utveckla deltagarna 

fysiskt och psykiskt men även socialt och kulturellt (Riksidrottsförbundet, 2019, s.8). 

Därigenom ska idrotten utbilda och bilda alla medlemmar så det främjar exempelvis 

demokratin, folkhälsan och det sociala (Riksidrottsförbundet, 2010, s.11). Genom idrotten 

öppnas också dörrarna till en ny integrationsarena där människor samlas (von Essen & 

Wallman Lundåsen, 2016, s.54). Det sociala nätverket kan genom denna arena växa över 

kulturer och generationer. Alltså utgör idrotten en central del för människan att ta ansvar, 

samarbeta och stärka sina sociala kontakter (Riksidrottsförbundet, 2010, s.11). 

 

Liksom de flesta folkrörelser bygger idrottsrörelsen på människors frivilliga deltagande och 

engagemang. För att träningar och turneringar över huvud taget ska kunna genomföras krävs 

ett omfattande arbete från både tränare och andra aktiva som planerar aktiviteterna. Inom 

idrottsrörelsen bedöms omkring en halv miljon svenskar antagit sig ett eller flera åtaganden 

(Riksidrottsförbundet, 2010, s.15). ”De verkar i styrelser på olika nivåer, som tränare, 

ungdomsledare, funktionärer, lagledare med mera. Tillsammans skapar de förutsättningar för 

att den svenska idrottsmodellen ska fungera.” (Riksidrottsförbundet, 2010, s.15). Styrelsen 
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röstas fram av medlemmarna i föreningen och utger en avgörande del i föreningens 

verksamhet (Ibsen & Seippel, 2010, s.594). Styrelsen behövs för att behålla en struktur inom 

föreningarna och fungerar som det bestämmande (och ofta även det organisatoriskt operativa) 

organet. I kombination med tränare, ledare och aktiva föräldrars ideella engagemang skapas 

därmed grunden för en fungerande förening. 

 

Beroendet av frivilliga medlemmar utgör dock ett problem för många idrottsföreningar. Flera 

föreningar stöter på svårigheter att rekrytera ideella ledare och styrelsemedlemmar när 

idrotten växer (Svedberg, von Essen, & Jagermalm, 2010, s.24-17). Enligt en studie Rönmark 

(2003) genomfört å Riksidrottsförbundets vägnar, handlar denna problematik åtminstone 

delvis om tidsbrist hos medlemmarna. Det frivilliga arbetet prioriteras bort i konkurrens med 

annat (Schoug, 2021). 

 

En stor del av den forskning som finns inom idrottssociologin intresserar sig kring det ideella 

arbetet och drivkraften till utövarnas idrottsliga deltagande. Stort fokus har lagts på unga 

utövare för att få dem fortsätta med idrotten (Lindgren, Dohlsten & Annerstedt, 2016), 

alternativt på elitutövare i den kommersiella idrotten (Åkesdotter, 2016). Detta har bidragit 

till att övriga aktiva, exempelvis styrelsemedlemmar och tränare kommit i skymundan inom 

den vetenskapliga litteraturen. Detta är problematiskt, då dessa roller är minst lika centrala 

för föreningsidrottens existens. Den bristande kunskapen utgör inte enbart en risk vad gäller 

föreningars möjligheter att rekrytera ledare utan även en risk vad gäller föreningsidrottens 

framtid (Larsson & Meckbach, 2012, s.26). Då ideella föreningar utgör en viktig del i 

samhället och den politiska utvecklingen blir det viktigt att täppa till denna lucka i 

forskningen (Vogel, Amnå, Munck & Häll, 2003, s.53). Det frivilliga engagemanget i 

idrottsrörelsen är också av intresse ur en mer allmänsociologisk synvinkel. Människors 

engagemang i sociala rörelser antas ofta grunda sig i något personligt intresse som tillgodoses 

genom föreningen. Detta är förståeligt när det kommer till utövarna av en idrott, men är mer 

svårförklarligt när det kommer till medlemmar som engagerar sig för att andra ska kunna 

träna och tävla. Fenomenet med frivilliga inom idrottsrörelsen handlar alltså inte bara om 

idrott, utan om större frågor om vad som motiverar sociala aktörer till handling.   
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1.2 Syfte och frågeställning 
Syftet med den här uppsatsen är att bidra med kunskap om idrottsrörelsens aktiva medlemmar 

och vad som motiverar dem, de som lägger en stor del av sin fria tid på idrotten, trots 

avsaknaden av tydliga personliga incitament (så som träning eller ekonomisk kompensation). 

För att förstå det frivilliga handlandet bör även icke handlandet beröras.  

Forskningsfrågorna som ställs i den här uppsatsen är följande:  
 

1. Hur motiveras individer att engagera sig som tränare eller styrelsemedlem inom 
ideella volleybollföreningar? 

2. Hur motiverar individer sitt ”icke engagemang” inom dessa föreningar? 
 

1.3 Uppsatsens disposition  

Uppsatsens disposition ser ut som följer. I följande avsnitt beskriver jag befintlig litteratur 

inom idrottssociologin, och visar på bristen av forskning om just icke utövande aktiva 

föreningsmedlemmar. Sedan följer en teoridel där jag introducerar uppsatsens centrala 

teoretiska begrepp, det vill säga Max Webers handlingstypologi samt Marcel Mauss 

gåvoekonomi. Efter teoridelen beskriver jag mina metodologiska val tillsammans med en 

utläggning av datainsamlingens gång. Därefter följer en redogörelse av de resultat som 

studien mynnat ut i. Följt av en avslutande diskussion med stöd för framtida vetenskapligt 

arbete inom ämnet. 
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2.0 Bakgrund och tidigare forskning  
I följande avsnitt presenterar jag kort idrottsrörelsens bakgrund samt kunskapsläget gällande 

icke utövande föreningsmedlemmars engagemang. Trots omfattande forskning på 

idrottsrörelsen i allmänhet, inklusive forskning om ledare och tränare, menar jag att det 

fortfarande saknas gedigen kunskap om vad som motiverar medlemmar att arbeta ideellt 

inom idrottsrörelsen.  

 

2.1 Idrottsrörelsens bakgrund  

Föreningsidrotten är unik för Skandinavien. Inte någonstans i världen finns så många 

föreningar fördelat på antalet invånare (Riksidrottsförbundet, 2010, s.4). Det frivilliga arbetet 

är närvarande inom idrotten världen över, men omfattningen av ideellt engagemang, samt 

modellen med en demokratisk förening, med en styrelse vald av föreningens aktiva 

medlemmar, är unikt skandinaviska. Där andra länder förlitar sig på exempelvis skolor för att 

organisera aktiviteter för ungdomar, vilket i Sverige och Skandinavien skapas genom ideella 

föreningar (Bairner, 2010, s.741). Ofta används begreppet ”den skandinaviska modellen” när 

idrotten i Sverige och våra grannländer diskuteras (Vogel, Amnå, Munck & Häll, 2003). 

Ibland inkluderas även Finland vilket medfört att ”den nordiska modellen” används synonymt 

med den skandinaviska modellen. I den här uppsatsen kommer jag att använda mig av ”den 

skandinaviska modellen,” för att bättre skapa dialog med annan forskning.   

 

Den skandinaviska idrottsrörelsen är nära förknippad med demokratiska värderingar och 

medborgarfostran. Idrottsrörelsen växte fram som en del av folkrörelserna i 1900-talets 

början, och anses idag som en del av det svenska kulturarvet. Den demokratiska kopplingen 

är viktig för medlemmarna i idrottsföreningar (Olsson, 2007), som ofta menar att ideellt 

engagemang stärker det demokratiska samhället. Deltagandet har genom historien varit högt 

samtidigt som den är starkt kopplad till politik och välfärd. De flesta föreningar finansieras 

exempelvis av statliga bidrag. Historiskt sett skiljde sig den skandinaviska modellen mer från 

övriga värden än vad den gör idag. Men även idag präglas de skandinaviska ländernas 

föreningsliv av värden som solidaritet, och en kamp mot den ”individualistiska människan” 

(Bairner, 2010, s.741). 
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2.2 Forskning om idrottsrörelsen  
På grund av dess centrala roll i samhället har idrottsrörelsen varit föremål för omfattande 

forskning. Idrotten har bidragit med en subdiciplin till det sociologiska kunskapsområdet, 

nämligen idrottssociologi. Malcolm (2012) beskriver idrottssociologin som ”the examination 

of the role, function and meaning of sport in the lives of people and the societies they form” 

(s.7). Genom att urskilja vissa likheter mellan idrottssociologin som ett mindre samhälle eller 

samhällsgrupper och det större samhället kan idrotten användas som ett verktyg för att 

genomföra makroanalyser av olika förändringsprocesser i samhället. Sport och idrott blir 

därför viktig vad gäller samhällsförståelse, utveckling och identitetsskapande (Carlsson, 

2015). Exempelvis har forskning om elitsatsning, folkhälsa, ekonomi och välmående 

genomförts (Ericson, Redelius & Norberg, 2006). Mycket av forskningen har gjorts utifrån 

ett svenskt eller skandinaviskt perspektiv, (vilket återspeglas i den här uppsatsens 

källförteckning).  

 

En stor del av kunskapen kommer från rörelsens egna rapporter. Riksidrottsförbundet har i 

över 50 år ansvarat för att organisera idrottens kunskapsutveckling (Ericson, Redelius & 

Norberg, 2006, s50-51), tillsammans med exempelvis Centrum för idrottsforskning (CIF), en 

av de ledande organisationerna inom idrottsforskning i Sverige (Ericson, Redelius & 

Norberg, 2006, s.50). I 2000-talets början ökade aktivitetsgraden i samband med att 

Riksidrottsförbundet utvecklade verksamheten de kallar Forskning och utveckling (FoU). 

Olika trender har setts inom forskningen. Integration, jämställdhet och idrottens tillgänglighet 

för de med funktionsvariation var fokus för forskning under 2002 (Riksidrottsförbundet, 

2003; Fundberg, 2002). Därefter initierades projekt med fokus på framförallt barn- och 

ungdomsidrotten (Franzén & Peterson, 2004). Projekt gällande unga utövares motivation tog 

också form (Lindgren, Dohlsten, & Annerstedt, 2016). Även föräldrars engagemang 

undersöktes (Wagnsson & Patriksson, 2005). Också forskning om elitsatsning, folkhälsa, 

ekonomi och välmående har genomförts (Riksidrottsförbundet, 2003, 2005). 

 

2.3 Kunskap om ideellt arbete  

Både FoU-rapporterna och den akademiska forskningen fokuserar ofta på utövarna. Övriga 

aktiva, exempelvis styrelse och tränare, har mer sällan stått i centrum för forskningen. Vissa 

saker är dock redan kända om denna grupp, exempelvis att många föreningar har svårt att 

rekrytera tränare och ledare. Ledarbristen inom idrottsföreningar är inget nytt fenomen. Detta 
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har lett till att flera föreningar får rekryterar sina ledare inifrån föreningen (von Essen & 

Wallman Lundåsen, 2016, s.53). Detta sker exempelvis genom att uppfostra unga i 

föreningen till ledare (Larsson & Meckback, 2012, s.22). Stor del av att behålla de unga 

ledarna handlar om en stabil och trygg miljö (Larsson & Meckback, 2012, s.25). Om de 

känner sig sedda och får den hjälp de behöver, får de med sig en positiv upplevelse vilket 

ökar möjligheten att de blir kvar inom idrottsrörelsen. Larsson och Meckback (2012) menar 

att många föreningar idag brister i detta stöd till unga ledare vilket i sin tur leder till avhopp. 

Det återkommer till tidsbristen hos den ideella arbetaren och att den moderna människan inte 

längre har tiden som krävs för att lägga grunden för en stödjande miljö (Larsson & 

Meckback, 2012, s.26). 

 

Fokus på tidsbrist är återkommande i forskningen. Wagnsson och Patriksson (2005) lyfter 

problematiken med tidsbrist vad gäller föräldrars engagemang inom idrottsföreningar. Utifrån 

den studien framgår att majoriteten av intervjuade föräldrar lägger under två timmar i veckan 

i idrottsföreningen. Däremot var närmare hälften av de föräldrarna medlemmar i föreningen 

på något vis. Studier visar att en stor del av de som är engagerade eller arbetar ideellt har barn 

som är aktiva inom organisationen. I en studie från 2014 var det ca 38% av de ideellt 

arbetande som uppgav att de hade aktiva barn inom den organisation de arbetade för (von 

Essen & Wallman Lundåsen, 2016, s.41). 

 

Det finns en tydlig koppling mellan individers tidigare erfarenheter och ideellt engagemang. 

Hos de som tidigare engagerat sig ideellt är viljan att engagera sig högre än hos de som aldrig 

tidigare involverat sig ideellt (Hallmann & Dickson, 2017, s.196). Den positiva erfarenheten 

är också viktig när det kommer till att involvera sig inom styrelsen eller olika arbetsgrupper 

inom föreningen (Hallmann & Dickson, 2017, s.197). Hallmann & Dickson (2017) visar 

också på korrelationen mellan tid och engagemang. De som arbetade längre dagar engagerade 

sig i mindre utsträckning. Människan värderar sin tid högt och de som har mindre frihet kvar 

efter arbetet väljer att lägga denna på annat än ideellt arbete i idrottsföreningar (Hallmann & 

Dickson, 2017, s.197:200).  

 

2.4 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis kan sägas att kunskapsläget om föreningsidrotten generellt är gott, i 

synnerhet vad gäller de utövande medlemmarnas motivation och utveckling. Mindre är dock 
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känt om icke utövande medlemmars engagemang. Den forskning som gjorts kring styrelse, 

kommittéer och valberedningar fokuserar på andra aspekter så som kompetens, arbetssätt och 

jämställdhet (Ericson, Redelius & Norberg, 2006) snarare än motivation. Det är denna 

kunskapslucka som den här studien har till syfte att fylla.   
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3.0 Teoretiskt ramverk 

Den här uppsatsen handlar om frivilligt engagemang inom föreningsidrotten. Men på ett 

djupare plan handlar den också om människors handlande, samt hur organisationer kan gå 

runt utan lönearbete. Ideell förening och ideellt arbete definieras nedan då de utgör en central 

del av studien. För att diskutera detta behövs mer teoretiska begrepp än vad som erbjuds av 

vardagsspråket. För att diskutera och reflektera kring respondenternas handlande på ett mer 

allmänt plan använder jag mig av Max Webers handlingstypologi. För att djupare förstå och 

diskutera föreningar och arbete utan lönearbete använder jag mig av Marcel Mauss teorier 

kring gåvoekonomi. Nedan redogör jag för de två teoretiska spåren.  

 

3.1 Praktiska/icke-teoretiska begrepp 

3.1.1 Ideell förening 

Ideella föreningar kan identifieras som mer strukturerade sociala rörelser. Människor förenas 

i en solidarisk grupp med gemensamma mål. Vad som kännetecknar den ideella föreningen är 

dess främsta mål att främja sina medlemmar och deras ekonomiska intressen, men inte 

bedriva en ekonomisk verksamhet (Hemström, 2010, s.15).  Med ideellt menas icke-

ekonomisk, alltså är ideella föreningar en sammanslutning vilka inte har något fokus på en 

ekonomisk vinning (Nationalencyklopedin, u.å). Exempel på ideella föreningar kan vara 

idrottsföreningar, religiösa samfund, fackföreningar, etc.  

 

3.1.2 Ideellt arbete 

Ideellt arbete är ett begrepp som numera anses vedertaget i Sverige. Det ideella arbetet kan 

ses som ett medborgerligt engagemang och kan liknas med det engelska ordet voluntary work 

eller volunteer (von Essen & Wallman Lundåsen, s.19). Därigenom kan det ideella arbetet 

förklaras som ett obetalt arbete vilket görs igenom eller utanför en förening eller organisation 

(Andreff, 2006, s.219) och kallas ibland synonymt för det frivilliga arbetet. I Sverige är det 

ideella arbetet allt som oftast förankrat tillsammans med ideella föreningar. 

 

3.2 Webers handlingstypologi 
För att förstå människors handlande behöver vi få en inblick i deras tankat och motiv. Weber 

menar att detta är grunden för sociologin (Weber, 1983, s.3). Bara genom att analysera 

individer i det sociala livet kan vi förstå varför de agerar som de gör; genom att förstå 
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människors tankar om sitt ideella engagemang och se till deras sociala handlande kan får vi 

en förståelse av vad som motiverat dem. Individers sociala handlingar är det förhållningssätt 

de antar i relation till sin omgivning och andras beteenden (Weber, 1983, s.3). Det går därför 

inte att anta det bakomliggande motivet till en människas agerande utan att analysera 

individens egna tankar. 

 

Människans anslutning eller engagemang till en grupp är en typ av handling som kan 

förklaras utifrån Webers handlingstypologi (Weber, 1983, s.17, 29). De fyra idealtyper som 

utgör handlingstypologin är traditionellt-, affektuellt-, värderationellt- och målrationellt 

handlande (Weber, 1983, s.18-19). Vårt vardagliga handlande kan liknas med det 

traditionella handlandet. Det utgår ifrån vanor och sker därmed nästintill automatiskt. 

Vanorna är djupt rutinrotade och kan därför ibland inte anses vara aktiva meningshandlingar 

(Weber, 1983, s.18-19). Ett exempel kan vara att äta samma frukost varje morgon innan 

jobbet. Det sker så naturligt att du kanske inte ens reflekterat kring det. Affektuella 

handlingar är känslostyrda handlingar vilka även de kan ses som okontrollerade (Weber, 

1983, s.18-19). Dessa handlingar styrs av att man känner eller vill uppnå en känsla utifrån sitt 

handlande. Ilska kan driva dig till att slå till någon. Du hade inte för avsikt att skada någon 

men i ren ilska handlade du på så vis. Värderationellt handlande skiljer sig främst från 

affektuella handlingar då det utgår ifrån att individen är medveten av sin handling (Weber, 

1983, s.18-19). Personen i fråga handlar för sig själv, för att uppfylla sin självbild 

(Appelrouth & Desfor Edles, 2016, s.142). Att donera pengar är ett exempel på en 

värderationell handling. Man har en ide om sig själv som den goda och hjälpsamma 

människan, att donera pengar till välgörenhet uppfyller därmed självbilden. Den fjärde 

idealtypen, målrationellt handlande, grundar sig i utfallet av handlingen snarare än 

handlingen själv (Weber, 1983, s.18-19). Genom att väga för- och nackdelar av resultatet gör 

individen ett val för att uppnå bästa möjliga resultat. Som om du skulle investera i en ny 

lägenhet. Då överväger du för och nackdelar med köpet innan du gör ett val att köpa eller 

inte. 

 

Genom att använda de fyra idealtyperna kan vi analysera individers handlande i sociala 

situationer. De fyra idealtyper av socialt handlande som lyfts fram bör inte ses som ”rätt eller 

fel” sätt att handla (Appelrouth & Desfor Edles, 2016, s.143; Henderson & Parsons, 1947, 

s.13). Istället kan det användas som ett verktyg att förstå typiska ageranden av människan. 

Det är ovanligt att det är en tydlig handlingsavsikt som ligger bakom en individs handlande. 
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Vanligare är en kombination av två eller flera där man kan tänka sig att något är mer 

dominerande (Henderson & Parsons, 1947, s.117-118).  

 

För att enklare diskutera idrottsföreningars icke utövande medlemmars engagemang kan vi 

lättare förstå dem utifrån Webers fyra idealtypiska handlingar. Utifrån dessa blir det enklare 

att förstå individers handlande och den bakomliggande medvetna eller omedvetna 

motivationen. Det ger mig alltså ett sätt att tala om respondenternas motiv på ett mer allmänt 

plan som knyter an till en sociologisk tradition. 

 

3.3 Gåvoekonomi 

För att diskutera föreningarnas ekonomi använder jag mig av Marcel Mauss teori om 

gåvoekonomi. Själva begreppet gåvoekonomi myntades egentligen av Bourdieu (Sjöstrand, 

2001, s.49). Men de grundläggande idéerna kommer från Mauss. Mauss (2002) belyser, i sin 

uppsats ”Gåvan”, hur olika så kallade ”primitiva samhällens” ekonomiska handlande tar form 

där den ekonomiska aspekten grundar sig i gåvotransaktion. För att definiera makt och styrka 

användes i dessa kulturer en så kallad potlach (Mauss, 2002, s.48-50), alltså en slags tävling i 

givmildhet för att upprätthålla en social struktur. Potlach användes oftast för att hålla en 

social struktur mellan olika stammar (Mauss, 2002, s.49). Framförallt hövdingar bjöds då in 

för att försöka trumfa övriga hövdingar genom att ge bort så mycket att den andre inte kunde 

återbetala gåvorna (Rehn, 2006, s.63). Misslyckas man att återgälda blev man straffad i form 

av social förnedring av att missta sin samhällsrang och ibland även få arbeta slaviskt i 

gengäld (Mauss, 2002, s.54). Till skillnad från dagens monetära ekonomi utgör alltså 

gåvoekonomin en form av ett socialt fenomen för att upprätthålla social ordning (Rehn, 2006, 

s.24).  

 

Gåvoekonomin utgör därmed en alternativ handlingsmarknad där det finns en avsaknad av 

monetär betydelse. Istället är det givandet i sig som bär värdet. Även i vårt samhälle idag är 

gåvoekonomin relevant. Exempelvis om man blir bortbjuden på middag eller fest är det 

vanligt att man köper med sig en flaska vin till värdparet. Eller om någon köpt ett hus ger 

man sin hjälp att flytta in som gåva och får pizza i gengäld. Flytthjälpen blir en immateriell 

gåva och pizzan en materiell. Gåvor kan därmed vara såväl materiella som immateriella ting 

(Mauss, 2002, s.6). Exempelvis kan immateriella ting innebära makt, respekt, socialt kapital 

och så vidare (Rehn, 2006, s.24). Den tid som individer delar med sig av i det ideella arbetet 
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kan ses som ett immateriellt ting. Vid en första anblick kan gåvor ses som frivilliga och 

altruistisk handling. Dock menar Mauss (2002) att gåvotransaktionen inte alltid är så 

altruistisk som vi trott, utan handlar om att leva upp till normer och förväntningar. Ett sorts 

tvång att betala av sin skuld. 

 

De normer som utgör gåvoekonomin definierar ett korrekt handlande. En gåvotransaktion 

avser att ge, att mottaga och att återgälda (Sjöstrand, 2001). Att ge ligger till grunden för 

därför gåvoekonomin. Genom att ge blir människan på ett paradoxalt sätt rikare och det är ett 

sätt att skaffa eller bevara makt. Att mottaga en gåva menar Mauss innebär att man accepterar 

en del av givarens ”själ” (Mauss, 2002, s.16). Eftersom gåvan värderas av relationen till den 

som ger menar han att en del av personen finns i varje gåva. Att ta emot gåvan och behålla 

den utan att återge en del av sin egen själ (alltså ge en gåva tillbaka) ansågs inte bara 

moraliskt fel utan även motstrider högre makter exempelvis i form av gudar. Därav vikten att 

värna om gåvan och återbetala (Mauss, 2002, s.16). Idag kan detta liknas med att hamna i 

skuld till någon. I utbytet av en gåva blir maktbalansen skev mellan parterna till dess att 

skulden är återgäldad. Att mottaga en gåva är av lika stor vikt som att återgälda. Att tacka 

nej till en gåva medför ett erkännande att man inte har möjligheten att återgälda den (Mauss, 

2002, s.52). Normerna handlar alltså om att återgälda med en gåva av rätt värde samt inom en 

rimlig tidsram. 

 

Då ideella föreningar inte har en sedvanlig monetärekonomisk marknad blir gåvoekonomin 

en intressant ersättning. Möjligheten att ge är som sagt den samma som makt. I det moderna 

samhället stöter vi ibland på uttrycket ”tid är makt”. Möjligheten att ge av sin tid kan därför 

ses som makt inom det ideella arbetet. I presentationen av resultaten kommer jag därför att 

använda detta synsätt för att förstå respondenternas frivilliga arbete som en transaktion. Som 

ett sätt för dem att anskaffa sig andra tillgångar så som samhörighet eller glädje inom 

föreningen. Alltså hur en icke monetärekonomi kan ersätta den sedvanliga ekonomin för att 

motivera ett engagemang. 
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4.0 Metod 
Nedan presenteras uppsatsens tillvägagångsätt. Den metodologiska ansats som utgör arbetet 

är en kvalitativ innehållsanalys som hjälper att bryta ner och koda materialet. Materialet är i 

sig insamlat genom åtta kvalitativa intervjuer som genomförts för att komma åt individers 

egen uppfattning om motivation och sitt engagemang. De transkriberade intervjuerna har 

kodats ner i fyra mer övergripande teman som ligger till grund för analysen. I detta kapitel 

redogörs för insamlingen av data, kodning samt en kritisk syn av min roll som forskare för 

denna studie. 

 

4.1 Metodologiskt ansats 

De forskningsfrågor som ställs i den här uppsatsen kan inte besvaras fullt ut med hjälp av 

kvantitativ dataanalys. Sett till den tidigare forskning inom ämnet finns både kvantitativa 

samt kvalitativa metoder presenterade. Det har gett en övergripande bild av motivation hos de 

som arbetar ideellt. För att få ett mer grundlig och personligt motiv kräver att man går på 

djupet med ett mindre antal personer. Därför ligger kvalitativa intervjuer till grund för 

insamling av studiens material. Forskaren kan på så vis styra informanterna under samtalet så 

de håller sig till forskningsfrågorna samtidigt som det finns en flexibilitet att låta informanten 

tala utifrån sina egna upplevelser (Bryman, 2018, s.561-563). För att analysera det material 

som framkommer av intervjuerna kommer det behövas brytas ner. Detta görs utifrån en 

kvalitativ innehållsanalys.  

 

Den kvalitativ innehållsanalysen fokuserar på tolkningen av text genom att urskilja skillnader 

och likheter i materialet (Lundman & Hällgren Granheim, 2008, s.160). Genom att bryta ner 

texten till mindre kategorier och teman kan eventuella mönster urskiljas för att på så vis 

användas som verktyg för att tolka materialet (Hsieh & Shannon, 2005, s.1279). För att förstå 

och beskriva det bakomliggande fenomenet till individers motivation att engagera sig inom 

dessa volleybollföreningar kommer en konventionell innehållsanalys användas (Hsieh & 

Shannon, 2005, s.1279).  

 

Forskaren följer under en konventionell innehållsanalys ett induktivt förhållningssätt under 

hela forskningsprocessen (Hsieh & Shannon, 2005, s.1279). Med en neutral ståndpunkt till 

materialet och under insamlingsprocessen får kategorier uppstå utifrån texten under 

kodningsprocessen (Hsieh & Shannon, 2005, s.1279; Lundman & Hällgren Granheim, 2008, 
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s.160). Om man redan under datainsamlingen producerar kategorier riskerar man att gå miste 

om relevant data och nyckel kategorier förbises (Hsieh & Shannon, 2005, s.1280). För att 

undvika att material går förlorat och för att kategorierna ska bli mer pålitliga har materialet 

arbetats med i flera steg under kodningsprocessen (Hsieh & Shannon, 2005, s.1279). 

Materialet får på så vis tala fritt för att skildra det fenomen som undersökt. 

 

4.2 Material 

För detta delkapitel presenteras det material vilket ligger till grund för studiens resultat i fyra 

delar. Intervjuernas utformning tillika urval av föreningar och informanter presenteras. 

Därefter ges en kortare presentation av deltagarna för att läsaren ska bekanta sig med dem. 

Slutligen redogörs för bearbetningen av materialet. 

 

4.2.1 Intervjuer 

För att förstå människans personliga erfarenheter behöver ett mindre antal individer 

undersökas mer ingående. För denna studie har jag under hösten genomfört åtta kvalitativa 

intervjuer, varpå sju över zoom och en i person. Målet med intervjuerna var att deltagarna 

fick berätta öppet om sina liv och resa inom ideella föreningar. För att undvika en allt för 

öppen atmosfär under intervjuerna har en intervjuguide tagits fram utifrån studiens syfte och 

forskningsfrågor (se Bilaga 2). Intervjuguiden utgör en riktlinje och frågorna bör inte ses som 

strikta frågor. Istället kan de frågas i olika ordning eller hoppas över helt under intervjuernas 

gång. Intervjuerna är alltså semistrukturerade och tillåter att samtalet flyter på naturligt med 

möjlighet för följdfrågor (Bryman, 2018, s.563). Flexibiliteten blir således viktig för att låta 

informantens erfarenheter genomsyra samtalet.  

 

4.2.2 Urval 

Urvalet för denna studie utgörs av ett kombinerat bekvämlighets- och snöbollsurval (Bryman, 

2018 s.243-244; 504-505). Det första steget av urvalsprocessen innebar valet av 

volleybollföreningar. Där har ett bekvämlighetsurval gjorts utifrån mina egna förkunskaper 

om föreningarnas storlek. Det är föreningar vilka är framgångsrika på elitnivå samt har en 

stor och växande ungdomsverksamhet. Utöver föreningens storlek har urvalet av föreningar 

även grundat i dess geografiska läge. De tre föreningarna som kontaktats är belägna i 

områden som är relativt jämna i både befolkning samt yta. Valet att fokusera på jämnstora 

städer och föreningar grundar sig i att motiven bakom engagemanget inte ska grunda sig i 
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brist på annan aktivitet eller liknande. En studie med informanter från föreningar i mer 

olikartade delar av Sverige hade tillfört en bredare förståelse av motivationen att engagera sig 

ideellt. Dock anser jag inte att en studie av den grad går att rättvist undersöka i ett 

examensarbete av denna kaliber.  

 

I ett försök att behålla en viss distans till fältet har urvalet av respondenter lämnats till 

föreningens ordförande. Via mail (Bilaga 1) knöts den initiala kontakten med föreningarna.  

På föreningarnas hemsidor stod ordförande registers tillsammans med en mailadress. En av 

föreningarna saknade en listad ordförande och istället användes föreningens allmänna mail 

som kontaktperson. Från ordföranden/kontaktpersonen etableras ett snöbollsurval för att få 

ytterligare kontakt med två informanter i form av en styrelsemedlem och en ungdomstränare. 

Alltså kunde jag utifrån min initiala kontakt med ordföranden etablera vidare kontakt med 

medlemmar i föreningarna. Detta medför en möjlighet att undvika redan kända kontakter 

inom volleybollvärlden.  

 

Att låta ordföranden välja deltagare kan också tillföra en falsk vinkling av resultatet. Det är 

rimligt att ana att ordföranden kontaktar de medlemmar hon/han anses passande för att 

upprätthålla en positiv bild av föreningen. Således kan vissa röster och erfarenheter ifrån 

föreningarna gås miste om. Risken med att utelämna urvalsprocessen till föreningarna blir att 

informantgruppen kan bli något homogen och på så vis vinklad.  

 

4.2.3 Intervjudeltagare  

I tabellen nedan presenteras informanterna. För att uppnå en viss anonymitet har 

informanterna getts fiktiva namn. Tabellen visar det fiktiva namnet, den icke utövande rollen 

i föreningen samt en ungefärlig ålder. 

Namn Roll Ungefärlig ålder 
Åke Ordförande 65 år 

Lotta Ordförande 60 år 

Natalie Ansvarig styrelsemedlem 50 år 

Gustav Styrelsemedlem 25 år 

Viktor Tränare & styrelsemedlem 20 år 

Stina Tränare & styrelsemedlem  45 år 

Hugo Tränare 20 år 
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Max Tränare 25 år 
Tabell 1 

4.2.4 Kodning och analys  

Den är under kodningsprocessen som den kvalitativa innehållsanalysen framförallt träder i 

kraft. Intervjuerna transkriberas för att mynnas användbart material och bryts sedan ned för 

att identifiera eventuella mönster (Hsieh & Shannon, 2005, s.1279). Genom att koda 

materialet lyfts mönster fram som hjälper till att förklara det bakomliggande fenomenet av 

individernas motivation (Hsieh & Shannon, 2005, s.1279). 

 

Kodningen bryter alltså ner materialet för att identifiera genomgående mönster. För att 

bibehålla ett så neutralt förhållningssätt som möjligt har materialet bearbetats i flera 

delmoment utifrån den konventionella innehållsanalysen. Materialet bör till en början läsas 

igenom sammanhängande likt en bok för forskaren att bekanta sig med materialet och skapa 

en överblick (Hsieh & Shannon, 2005, s.1279). Eftersom jag själv genomfört intervjuerna 

samt transkriberat dem har transkriberingsprocessen använts för att få en överblick av 

materialet.  

 

Enskilda ord som upplevs meningsfulla för studiens syfte har vidare uppmärksammas genom 

att markerats i texten (Hsieh & Shannon, 2005, s.1279). Även det tredje steget i den 

konventionella innehållsanalysen har gjorts i samband med detta. Nämligen föra egna 

anteckningar utifrån tankar och spontana analyser (Hsieh & Shannon, 2005, s.1279). I 

samband med att materialet lästs har ord vilka känns relevanta och tenderar att repeteras 

markerats eller kommenterats i marginalen (Bryman, 2018, s.700). Ord som markerats är 

exempelvis ”tillhörighet”, ”glädje”, ”tid” eller ”lära ut”. Anteckningar i marginalen har 

därmed använts för att notera spontana reaktioner. Exempelvis har det Viktor sagt, ”… varit 

med i elevråden, andra sportklubbar, i scout-kår och såna grejer…”, markerats och 

kommenterats med ”aktiv/engagerad”. Utifrån dessa markeringar och kommentarer har ett 

index av kodningen börjat ta form. 

 

Utifrån denna första kodning konstrueras kategorier. Genom att föra in innehållet från det 

första indexet i olika kategorier alstras en mer koncentrerad bild av innehållet (Lundman & 

Hällgren Granheim, 2008, s.163). Om två eller flera ord innehar samma betydelse eller 

förklaring läggas de i en och samma kategori (Bryman, 2008, s.700). Kategorierna utgör 

därför en mer samlad uppdelning av koderna. Koder av samma innebörd utgör en egen 
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kategori. Likt en trattmodell smalnas materialet ständigt av och kategorierna bildar där efter 

en rödtråd i form av större teman. De teman som här skapas är det som används för analysen 

av materialet och för att ge svar på forskningsfrågan (Lundman & Hällgren Granheim, 2008, 

s.164). Det är viktigt att behålla distansen under kodningen och inte påbörja en djupare analys 

i detta moment (Bryman, 2018, s.700) utan istället låta koderna presentera kategorier. Utifrån 

kategorierna framkom fyra större teman; gemenskap, tidsbrist, tradition och utveckling. I 

kommande kapitel kommet dessa teman presenters ytterligare.  

 
4.3 Forskarrollen 

Forskarrollen är en viktig del i den kvalitativa metoden. Forskaren utgör själv ett verktyg för 

att samla in, hantera och analysera materialet (Powell, Hughes-Scholes & Sharman, 2012, 

s.43). Jag vill vara öppen med min personliga koppling till volleybollvärlden och att jag har 

direkt koppling till två av de tre föreningar jag kontaktat. Den ena har jag varit spelare i och 

den andra är jag för tillfället aktiv som tränare och utövare. Nämnvärt är dock att det gått 

närmare ett decennium sedan jag var aktiv inom den ena föreningen. Då enbart som 

ungdomsspelare. Den förening jag för nuvarande är aktiv inom har jag också en viss distans 

till då jag inte varit aktiv mer än ett år och då under rådande Covid-19 pandemi. Av denna 

anledning har jag ännu inte socialiserats in med andra ledare eller styrelsemedlemmar i 

föreningen. Även om jag inte anser mig ha en kunskap av föreningarna kan de fortsatt vara 

medvetna om mig.   

 

Det går inte att garantera att en viss förkunskap kan påverka resultaten. För att undvika detta 

blir min personliga disciplin som forskare viktig. Jag behöver vara medveten om min egen 

ställning i fältet och till de olika klubbarna. Ett aktivt urval har därför gjorts med mål att 

bevara en viss subjektivitet till informanterna (se Urval). Risken att eftersöka information 

som stämmer överens med egna föruppfattade meningar eller idéer ökar med tanke på min 

plats i fältet. Detta kallas för konfirmeringsbias (confirmation bias). För att undvika detta blir 

utformningen av intervjuerna viktig. Jag kommer därmed undvika ledande frågor och förhålla 

mig till öppna frågor (Powell, Hughes-Scholes & Sharman, 2012, s.131). Vad som dock inte 

kan garanteras informanterna eventuella kännedom om mig. Eventuella vinklingar från 

respondenterna är möjliga för att de vill upprätthålla en fasad. De kan tänkas ha för avsikt att 

lyfta sig själva och sin förening för att porträttera en positiv bild. Men en viss kunskap skulle 

också kunna tillföra en fördel då mitt förflutna inom sporten kan bli en trygghet för 
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informanterna. En idé om att jag redan besitter kunskap om potentiella brister eller svagheter 

inom klubben kan lätta behovet att undanhålla eventuella negativa svar. 

 

4.4 Kritik av metodvalet 

Kritiken mot den kvalitativa metoden riktar sig främst till forskarrollen. Kritiker menar att 

den kvalitativa metoden utgår ifrån en subjektivitet eftersom forskaren utgör ett 

forskningsverktyg (Borman, LeCompte & Goetz, 1986, s.43). Det blir på så vis forskaren 

som utgör vad som är av vikt och betydelsefullt nog att ta med (Bryman, 2018, s.484). Även 

med ett induktivt förhållningssätt menar de att forskarens relation till informanter och fältet 

anses inverka på resultaten (Bryman, 2018, s.484). Kritikerna underskattar forskarens insatser 

då den personliga disciplinen behöver vara stark hos en kvalitativ forskare (Borman, et.al, 

1986, s.43-44). Eftersom forskaren själv arbetar så nära materialet utvecklas en medvetenhet 

om biaser i varje val som forskaren gör. Den ständiga inre dialogen och medvetenheten av 

den kvalitativa forskaren är alltså en viktig del for den kvalitativa forskningen. 

 

Kritiker riktar också sin kritik mot problematiken om generaliserbarhet inom kvalitativ 

forskning. De menar att de resultat som mynnas ut är svår att generalisera i andra 

sammanhang eller till en större befolkning (Bryman, 2018, s.484). Eftersom en kvalitativ 

studie undersöker ett visst fenomen menar kritiker att resultaten bara kan företräda sig själva 

(Borman, et.al, 1986, s.47-48). Vad kritikerna missar att väga in är hur ett fenomen kan 

upprepas i ett nytt sammanhang. Slutsatser av tidigare studier kan därmed appliceras och 

användas för framtiden, alltså är kvalitativ forskning generaliserbar till viss grad. 

 

4.5 Validitet & reliabilitet 
Forskare är oense om begreppsanvändningen inom den kvalitativa forskningen. Vissa menar 

att samma begrepp som används i kvantitativa metoder kan användas rakt av, medan andra 

anser att dessa är irrelevanta i relation till kvalitativa metoder (Lundman & Hällgren 

Granheim, 2008, s.161; Bryman, 2018, s.463-467). I denna tvist hittar vi begreppen validitet 

och reliabilitet. Den kvalitativa forskningen använder sig istället av giltighet och 

tillförlitlighet (Lundman & Hällgren Granheim, 2008, s.161). Anledningen till att skilja på 

terminologin för de två inriktningarna ligger i de skilda vetenskapsteoretiska grunderna för att 

definiera trovärdigheten. Detta är en debatt som inte kommer fördjupas i för denna uppsats.  
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För att lättare förhållas till tidigare forskning kommer därför validitet och reliabilitet 

användas (Bryman, 2018, s.467). 

 

I kritiken lyftes svårigheten med att uppnå validitet och reliabilitet inom den kvalitativa 

ansatsen. Validitet grundar sig i att de slutsatser som framställts är överensstämmande med 

verkligheten (Bryman, 2018, s.72, s.484). Det vill säga att det som studien ämnar undersöka 

är det som faktiskt undersöks och presenteras i resultaten. Detta är svårt att bestyrka eftersom. 

Informanterna gör egna val hur de vill porträttera sig själva under intervjun. Det går därmed 

inte att inte vara säkra på att det är ”sanningen” som träder fram under intervjutillfället 

(Borman, et.al, 1986, s.46). Också reliabiliteten är svår att säkerställa. Den kvalitativa 

forskningen är knuten till ett sammanhang. Det går därför inte att garantera att studien är 

replikerbar. I ett försök att underlätta för eventuella liknande studier presenteras de underlag 

som använts under intervjutillfällen (se Bilaga 2) (Bryman, 2018, s.468).  

 

4.6 Etiska aspekter  

För att hålla en god forskningssed och bygga en trygg relation till informanterna är vissa 

etiska aspekter viktiga att förhålla sig till. Vetenskapsrådets presenterar fyra allmänna 

huvudkrav som god forskning ska efterfölja (Vetenskapsrådet, 2002). Dessa fyra huvudkrav 

är informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet.  

 

Informationskravet innebär att de berörda, i detta fall informanterna, blir informerade av 

uppsatsen syfte och vad deltagandet innebär (Vetenskapsrådet, 2002). I det informationsmail 

(se Bilaga 1) som skickades ut till deltagarna, och i samband med intervjun lyftes detta. Även 

konfidentialitetskravet uppfylldes på dettas sätt då de informerades om att de i största möjliga 

mån ska förbli anonyma (Vetenskapsrådet, 2002). Det är svårt att garantera fullständig 

konfidentialitet, men då de negativa konsekvenserna av oavsiktlig identifikation ansågs låga 

lades ingen större vikt vid detta. Under utformandet av informationsmailet och i samband 

med intervjuerna uppfylldes även samtyckeskravet (Vetenskapsrådet, 2002). Deltagarna fick 

informationen om att medverkan är frivilligt och att de när som helst hade rätten att avbryta 

intervjun och att det insamlade materialet då skulle raderas. Samtliga deltagare är myndiga 

och ingen bas om att få avbryta eller återhämta sitt deltagande. Det insamlande materialet 

används endast i forskningsändamål, detta är innebörden av nyttjandekravet 
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(Vetenskapsrådet, 2002). Även detta informerades deltagarna av innan de gav samtycke till 

deltagandet. 
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6.0 Resultat och analys  
Med utgångspunkt i de fyra teman som presenterats utifrån materialet i tidigare kapitel 

kommer jag nedan redogöra för studiens resultat. För att tolka och analysera materialet 

kommer Webers och Mauss teoretiska ramverk som presenterats i kapitel tre användas. 

Resultatet kommer presenteras i fyra delar, varpå de tre första är motiv till engagemang och 

den fjärde kan ses som en förståelse till individernas icke engagemang. 

 

6.1 Gemenskap  

 … oftast är det ju ett mervärde i livet. En gemenskap. Ett gemensamt intresse.              

(Stina) 

Gemenskapen framstår som det starkaste motivet till det ideella engagemanget. Stina menar 

att det gemensamma intresset bygger relationer vilket gör att man känner sig som del av ett 

större sammanhang. Idrotten och föreningslivet blir på så vis en arena för att bygga och 

utveckla sitt sociala nätverk. Genom sociala relationer blir man ett med föreningen och dess 

medlemmar. Dels bygger man vänskaper inom det lag man är utövare inom, men också 

genom andra roller inom föreningen. Som tränare blir du en förebild för dina spelare och som 

aktiv förälder möter du andra föräldrar. Stor del av motivet bakom det ideella arbetet ligger i 

gemenskapen och känslan av att vara en del en större omgivning. Som Weber beskriver 

affektuella handlingar är det just känslor som driver handlandet. Känslan av tillhörighet blir 

eftersträvsam, om till viss del omedvetet blir det drivkraften till det ideella engagemanget. 

 

Utifrån aktiva val ger medlemmar bort sin tid för att uppfylla självbilden som en god 

medlem. För att överensstämma, inte bara med sin egen självbild men också den 

gemensamma identiteten av föreningen, engagerar individer sig som tränare eller styrelse. 

Dessa medvetna val utgörs av det värderationella handlandet. Engagemanget blir ett sätt att 

leva upp till föreningslivets etik och moral om att ge av sin tid och därmed stärks också 

självbilden av att vara en god föreningsmedlem. Viljan att ge i Mauss teori kan förklara detta 

som en vilja att ge av sin tid för att ”vara rätt” och passa in. Alltså kan viljan att ge och det 

medvetna handlandet användas för att få ut glädje och respekt från föreningen.  

 

Vad som är stärkande med gemenskapen i en förening är den direkta återgäldning som ges. 

Som Mauss beskriver handlar gåvoekonomin om att ge, att ta emot och att ge tillbaka. När de 
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icke utövande medlemmarna ger av sin tid, får de tillbaka i form av gemenskap och vänskap. 

Avsaknaden av den monetära ersättningen blir därmed mindre väsentlig då de sociala 

kontakter man bildar blir, för att citera Stina, ”ett mervärde i livet”.  Där med utgör det ideella 

engagemanget en gåvoekonomi mellan icke utövare och föreningen. En tränare eller 

styrelsemedlem får direkt återkoppling på sin gåva av tid då gemenskapen möter en direkt. 

 

Den ideella idrottsföreningens gåvoekonomi är däremot större än bara mellan tränare och 

föreningen. Gemenskapen och föreningstillhörighet skapar en moralisk vilja att ge tillbaka. 

Inom gåvoekonomin är målet att gåvan fortsätter ges. På samma sätt uppger informanterna att 

de vill ge tillbaka till föreningen efter sina år som utövare. Hugo säger att han ”…blir ju 

väldigt lätt, liksom, engagerad i just den klubben som jag har varit en del av”. Det är således 

inte engagemanget i sig som är det intressanta, utan var man engagerar sig. Det vill säga vem 

man ger sin gåva till. För att följa den moraliska kompassen vill personen betala tillbaka för 

sin tid som utövare. Denna värderationella handling handlar om att göra rätt för sig och betala 

tillbaka sin skuld. En grundprincip av gåvoekonomin är just att gåvornas värde grundar sig i 

relationen mellan givarna snarare mellan gåvorna. Föreningen blir här som en egen person 

eller stam som medlemmar kan ge gåvor till. Gåvan från medlemmar kan dels vara materiellt 

i form av ekonomiskt stöd eller utrustning. Men det vanligaste inom det ideella arbetet, och 

vad som kommer diskuteras vidare i relation till det ideella engagemanget, är det 

immateriella. Av de immateriella gåvorna utgörs stor del av tid och kunskap. Engagemanget i 

sig bör därför även det ses som en gåva. 

 

Gåvan börjar sin gång med att ges från föreningen till utövare. Glädjen och kunskapen 

utövare får med sig under träningar är en typ av organiserade gåva av föreningen. För att ge 

tillbaka till föreningen ger man av sin tid och kunskap i form av sitt engagemang som tränare 

eller styrelsemedlem. Föreningen ger då tillbaka med gemenskapen och det sociala nätverket. 

Gåvoekonomins transaktionsnormer grundar sig i bland annat tiden mellan mottagandet och 

återgäldandet. Normerna kan vara svåra att leva upp till. Gustav säger att volleybollen kan 

vara svår på det sättet att det inte finns en naturlig tid då man ska ge tillbaka till föreningen 

eftersom man aldrig blir ”för gammal”. 

Jag ser det lite som ett naturligt sätt, att när man är för gammal för att delta så börjar man 

att hålla i det själv. I volleybollen blir det inte lika naturligt, för man blir ju aldrig för 

gammal för att delta, eller det beror på vad man tycker om det. Men det måste ju ändå vara 
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någon som håller i det, så jag tänker att det är väl en mognadsgrej i mina ögon. Förr eller 

senare så man liksom hålla i organisationen också.  (Gustav) 

Den antagna tidsramen att återgälda en gåva är otydligt. Det respektfulla värdet att återbetala 

en gåva med är outtalat men kan underförstått ses som att ge tillbaka i form av sin tid och 

kunskap. Under utövarnas aktiva år formar föreningen dem i form av volleybollspelare men 

även en god medborgare i from av sportsligt uppförande. Föreningen investerar tid i utövarna 

som tränare och genom styrelsearbete. Däribland finns också en förhoppning att kunskapen 

ska finns kvar i föreningen likt ett kretslopp. Vad som däremot utgör den passande tidsplanen 

förblir otydligt. 

 

Däremot verkar det som att det finns en röd tråd för en naturlig tidpunkt i livet då tidigare 

utövare aktiverar sig på nytt. Nämligen när de fått barn som aktiverar sig. Engagemanget 

handlar då om att erbjuda en gemenskap till sitt barn men också hitta en egen tillhörighet i 

relation till barnens fritid. Lotta beskrev sitt eget engagemang som en investering i sina barns 

fritid men att det även gav henne en ny gemenskapskrets. 

Det här blev ju ett sätt att umgås med ungarna, och vara på deras liksom, planhalva och bli 

en naturlig del i deras fritid. Och sen blir det ju också så att du möter andra engagerade 

föräldrar. Vissa blir ju vänner för livet, för man har någon sorts grundinställning till att man 

vill vara med och vill hjälpa till och är engagerad. (Lotta) 

Det ideella engagemanget grundar sig alltså i en vilja att öka sitt sociala nätverk och vara en 

del av ett större sammanhang. Människan uppvisar en moralisk vilja att ge och betala tillbaka 

av sin egen person i form av det ideella engagemanget. Oavsett om målet med den ideella 

handlingen är medveten (värderationell) eller omedveten (affektuell) tycks engagemanget 

utgöra ett moralisk rättfärdigande. 

 

6.2 Utveckling 

[Jag] tyckte det var kul att träna barn och se dem utvecklas. Man lär sig alltid någonting 

om allting, sin egen coaching stil eller vad man säger. Det har lärt mig mest är att aldrig 

liksom, döma de som tar lite längre tid att lära sig för polletten kommer att trilla ner så 

småningom och helt plötsligt en dag så står man där. ”Men vänta, vad hände? Igår kunde 

du ingenting och idag kan du allting”. Och det tycker jag är fascinerad när man ser deras 

liksom utveckling och de får en sån här ” jaha är det så här det ska gå till” så att säga.

 (Natalie) 
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Med utveckling menas individuell men även föreningsmässig utveckling. Hela föreningen 

utvecklas i samma takt som utövarna, tränarna och styrelsen. Alla delar av en förening är 

därför beroende av varandra för att komma framåt och utvecklas. Natalie förklarar i citatet 

ovan att hennes drivkraft som tränare är att se spelare bli bättre och mogna i sina roller. Men 

utveckling och lärandet går inte bara uppifrån och ned, utan hon menar att även hon får 

kunskap och utvecklas som tränare. Utveckling sker alltså på alla plan inom en förening. 

 

Natalie menar, precis som många andra som varit tränare, att den synliga utvecklingskurvan 

är en del av motivationen till det ideella arbetet. Den glädje som finns i att se utövarna ta sig 

framåt som idrottare är ett kvitto på att man gjort ett bra jobb. Ännu en gång ser vi en direkt 

återbetalning i form av en immateriell gåva. Genom att dela med sig av sin idrottsliga 

kompetens till utövarna får tränare tillbaka lycka och en känsla av tillfredsställelse. Men 

också en form av personlig utveckling där tränaren utvecklar sin tränarmodell i samband med 

spelarutvecklingen.  

 

Det är inte bara de idrottsliga framgångarna och utvecklingen som blir betydelsefulla för 

tränarna. Också den personlighetsmässiga utvecklingen hos utövarna. Idrotten fungerar som 

en identitetsskapande arena där ungdomar också får möjlighet att växa som individer. Att 

vara en del av den utveckling menar exempelvis Natalie i är en drivkraft i sig; 

 … jag tycker det är häftigt när man i olika åldrar kan vara med och liksom bidra till 

ungdomars utveckling. Vare sig det är små eller äldre. Det som också är liksom, som man 

kanske inte tänker på. Det är ju delvis att man gör en samhällsinsats att kunna få de här, 

känna en gemenskap. (Natalie) 

Även Max, som har tränat samma grupp killar i ca fyra år, ser ungdomarnas utveckling som 

en drivkraft. För honom är föreningslivet en plats där ungdomar med olika socioekonomiska 

förutsättningar kan träffas och ha kul. På frågan om han är nöjd med sin tränarinsatts 

erkänner han att han är mer nöjd med den personliga utvecklingen än idrottsliga hos sina 

spelare. 

Nej, men så det jag är väldigt nöjd med är hur de har växt som personer, alltså barnen jag 

tränar. Det är ju ändå en väldigt stor., som de här som jag haft nu i 4 år från de... ja, hur 

gamla var de ens när de börjar? Runt 10 och nu är väl runt 15, så det är ju en väldigt stor 

resa dem gör i de åldrarna. Så är jag väldigt nöjd med hur de växt som personer och hur 

mycket mer ansvar och sånt de tar idag jämfört med fyra, fem år sedan.  (Max) 
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Både Max och Natalie belyser här något som är genomgående i intervjuerna, nämligen 

utvecklingens kraft. Att få vara en del av någons utveckling är meningsfullt. Motivet bakom 

handlingen att engagera sig som tränare handlar till viss del om att se ett slutresultat men 

också att få ta del av den glädje som framgång och utveckling sprider. Den starka emotionella 

kopplingen till engagemanget kan förklaras med det affektuella handlandet. Tränaren vet med 

sig att det väntar en enorm glädje när polletten väl trillat ner eller när individerna i laget 

utvecklat en lagkänsla. Jakten på den känslan kan ses som en kombination av affektuellt- och 

målrationellt handlande. Målet är tydligt då det handlar om att producera bra 

volleybollspelare, både fysiskt och som god idrottare. Utvecklingens målbild blir snabbt 

affirmerad i form av lagets och spelarnas framgångar och genom det besvaras den affektuella 

handlingen i form av lycka. 

 

Jag vill göra bättre, dels som spelare, men också då som tränar det här hela tiden utvecklas 

och kunna lära ut, och dela med mig och göra andra bättre. (Viktor) 

Man får också kunskap av att dela med sig av sin kompetens. Natalies citatet i början av detta 

avsnitt förklarar detta väldigt väl. Hon sa dels att ”Man lär sig alltid någonting om allting”. 

Det ideella arbetet blir på så vis en investering i sig själv och sin egen utveckling. Viktor är 

både tränare och styrelsemedlem, han anser att hans engagemang handlar om att se 

utveckling och en vilja att bli bättre. Som tränare ger han av sin kunskap till spelare och som 

styrelsemedlem lär han sig om föreningslivet och även om sig själv. Han har en vilja att 

utvecklas och att bli bättre. Med ett tydligt mål kan hans engagemang till viss del förklaras 

utifrån det målrationella handlandet. Viktor arbetar för att bli bättre och den belöning han får 

är kunskap och personlig utveckling. Genom att ge av sin vilja och tid blir hans personliga 

utveckling en form av ersättning. 

 

Även den föreningsmässiga utvecklingen är viktig för medlemmarna. För Åke handlar hans 

engagemang det till stor del om den föreningsmässiga utvecklingen. En av föreningarna 

arrangerar större evenemang för elit och ungdomsverksamheten i Sverige. Åke menar att 

utvecklingen av dessa evenemang är en viktig del av föreningslivet. Att se hur verksamheten 

kan förbättras och se resultaten av en lyckad insats eller evenemang. Det går att ses som att 

föreningen ger en gåva i form av dessa evenemang till hela volleybollsverige. Under dessa 

evenemang ansluter andra föreningar och arrangören får tillbaka en form av makt. 

Volleybollsverige kan ses som en stor potlach där det handlar om att ge event och kunskap 
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till resten av Sveriges volleybollföreningar. Den som kan ge mest får tillbaka respekt och 

etablerar sig som förening på volleybollkartan. För de föreningarna med en kommersiell 

elitsatsning blir det viktigt för att locka till sig bra spelare. En föreningsmässig utveckling är 

alltså gynnsamt för medlemmar som redan befinner sig i klubben men också för att nå ut till 

nya potentiella medlemmar. 

 

Gåvoekonomin är också viktig på ett samhällsmässigt plan. Figur 1 visar hur gåvoekonomin 

kan ses som en pyramid med medlemmar, förening och samhälle. Medlemmarnas 

gåvoekonomi utgör en stor del för den aktuella föreningen och dess utveckling. Medlemmar 

ger, tar och betalar tillbaka vilket gör föreningen verksam. För att upprätthålla en struktur 

mellan föreningar ger och tar föreningar också gåvor mellan varandra. De föreningar som kan 

erbjuda fler gåvor i form av turneringar, evenemang och liknade får mer respekt och etablerar 

sig i volleybollvärlden. Vad Åke också lyfter är hur gåvoekonomin även fungerar mellan 

föreningar och samhället. För att en kommun eller stad ge något till en förening behövs 

respekt. Föreningen behöver visa sig starka och att de har möjligheten att betala tillbaka till 

kommunen. Detta gör dem exempelvis genom att arrangera event som bidrar med ekonomisk 

eller kulturell vinning för staden. På så vis kan staden återbetala föreningen med exempelvis 

bättre hallar eller ekonomiska bidrag. Gåvoekonomin bör alltså inte enbart ses som en 

alternativ ekonomin för ideella föreningar då den är starkt sammankopplad med 

föreningsutveckling även på ett globalt plan. 

 

 
Figur 1 

 

Utvecklingen är således en del av motivationen. Som man lätt kan tro vid en första anblick är 

idrott och målsättning tätt sammanlänkat. Det målrationella handlandet speglas inom det 

ideella engagemanget men allt som oftast i relation till affektuellt handlande. En koppling 

mellan gemenskapen och utvecklingen uppenbaras då det finns en mer omedveten drivkraft 

av känslor kopplade till de mer medvetna målsättningar en individ har med sitt ideella 

Samhälle

Förening

Medlemmar
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engagemang.  Tanken om att ge tillbaka dyker upp även här då återbetalningen i form av 

kunskap och tid värdesätt högt av den ideella arbetaren. Gåvoekonomins ”att ge och 

återgälda” spelar en viktig roll för medlemmar men även föreningen i stort. 

  

6.3 Tradition 

Ja, det är ju framförallt kyrkan. Men jag växte upp i en väldigt liten församling, så det har 

varit ett krav. Eller man har ju behövt engagera sig, alla var tvungna att göra något liksom.                                                                                                                                                                                                                                                             

(Gustav) 

Att ha en tidig koppling till föreningslivet ökar viljan att engagera. Samtliga informanter 

uppgav sig varit aktiva inom andra typer av fritidsaktiviteter som unga. Olika idrotter, kyrkan 

och scouterna är återkommande aktiviteter där föreningslivet varit centralt för informanterna. 

Viktor och Gustav har varit, och är fortsatt, aktiva inom kyrkan. Deras föräldrar har varit 

aktiva medlemmar vilket medför att de båda uppger sig haft en inblick i föreningslivets 

innebörd sedan de var små. Gustav tror det är därifrån han fått med sig sitt engagemang. Han 

har alltid sett upp till människor som har ledande och organisatoriska roller. I kyrkan där de 

växte upp menar de att engagemanget var en tradition vilket man behövde följa. Max är också 

uppvuxen i en aktiv familj där föräldrarna engagerat sig inom idrotten. Det var av 

familjetraditionen han själv engagerade sig som tränare tillsammans med sin bror. Han säger 

såhär; ”I familjen hör det väl till att man är tränare. Och jag blev tillfrågad faktiskt. Så att, det 

första året var det jag och min bror, [namn], som också spelar. Vi tränade ett lag och hade 

dem två gånger i vecka. Sen efter det slutade min bror som tränare”. 

 

Familjetraditionen att engagera sig ideellt kan liknas med en potlach i Mauss teori. En 

potlach var en väsentlig del för att upprätthålla familjens eller stammens heder. På samma 

sätt är finns det en tradition i de två fallen nämnt ovan av att aktivera sig ideellt i föreningen. 

Bryter man trenden och inte engagerar sig går man emot familjen. Med det sagt blir straffet 

av att inte försvara sin familjeheder inte lika grovt som i samband med en potlach. De 

negativa aspekterna är inte lika starkt artade och istället kan familjetraditionen av att 

engagera sig som en väg in i föreningslivet. 

 

En tidigare kontakt med föreningslivet har bidragit med en kunskap om hur en förening är 

uppbyggd och en viss förståelse av vad som krävs i en förening. Dock verkar kunskapen om 

föreningslivet vara bristande då informanterna vittnar om att det var först under deras eget 
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engagemang ¨som icke utövare de fått den fulla förståelsen av föreningslivets innebörd och 

struktur. Kunskapen tilltar i och med det tillsammans med det ökade engagemanget. Något 

paradoxalt behövs en förkunskap för att engagera människor, samtidigt som det är 

engagemanget som ger kunskapen.  

 

Många föreningar vittnar om en tränarbrist i samband med ett ökande intresse av utövare. 

Informanterna i denna studie är till viss del osäkra på den bakomliggande anledningen till 

tränarbristen. Men de är relativt överens om att inkompetens kring det ideella arbetet kan 

påverka engagemanget. Individer vill inte engagera sig för de vet inte vad de ger sig in i och 

inte heller vad de får för kompensation. Denna inkompetens sträcker sig från utövare till 

föräldrar. Max menar att spelare ofta är omedvetna om vad som krävs för att föreningar ska 

fungera. På så sätt vet de inte heller var de ska vända sin uppskattning. Detta är ett problem 

som många föreningar tampas med utan att hitta någon lösning på problemet. 

Som spelare så är man ju väldigt bortskämd. I liksom sitt tankesätt och vad man kan kräva 

jämfört med vad man ger. Men som tränar inser man att det är så otroligt mycket utanför 

träningar och så mycket runt omkring som måste lösas och ordnas och fixas, liksom 

sånt. […]. Som tränare så poängteras det väldigt tydligt. Att, om sanning ska sägas, att 

småbarnsföräldrar är helt omöjliga att jobba med. Inte alla såklart, men det är en majoritet 

som vill ha väldigt mycket utan att ge speciellt mycket tillbaka. (Max) 

Några av informanterna föreslår en föreningstradition där utövare socialiseras in i 

föreningslivet som en lösning på problematiken. Genom att etablera en tydligare 

gåvoekonomi där kunskap utgör gåvan gynnas föreningen av tränare och kunniga 

medlemmar. Om unga utövare får rollen som tränare för yngre barn tror Max att tränarbristen 

succesivt kan lösas. 

Så jag tror man kan bilda en kultur där alla spelare successivt också är tränare. Så kan man 

nog få till det här, eftersom det finns väldigt många ungdomar i klubben. Och det finns 

väldigt många som har tid. Och man har väl nästan alltid tid om man ska vara helt ärlig. 

Frågan är bara prioritering. (Max) 

Genom att skapa en tradition av engagemang blir det ideella handlandet mer undermedvetet 

och det traditionella handlandet blir således en väg in i föreningslivets organisatoriska sfär. 

Om det är djupt rotat i föreningstraditionen att man ska vara tränare vid en viss ålder blir 

steget att engagera sig inte lika stort. Kunskapen om föreningens uppbyggnad och innebörden 

av det ideella arbetet sprids då per automatik. Effekten av en rotade föreningstraditionen visar 
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sig när informanterna får frågan om hur deras egen framtid ser ut i relation till föreningslivet. 

Samtliga uppger sig ha svårt att se sig som inaktiv. De informanter som är över 40år menar 

att de kommer fortsätta i den mån de kan och så länge kroppen orkar med. Hos de yngre 

skymtas en oro för framtiden då den är osäker. Beroende på vad som händer i livet vet de inte 

hur mycket de kan engagera sig. Däremot uppger flera att när de får barn kommer de troligen 

vilja engagera sig i det barnen deltar i. Det genomgående fragmentet hos informanterna är det 

tidiga ideellt engagemanget. Därmed verkar även viljan att fortsätta engagera sig kopplas till 

den tidiga socialiseringen i föreningslivet. Kunskapen och den tidiga traditionen kan bidra till 

en mer omedveten handling att engagera sig. Handlandet blir traditionellt om deltagarna 

fortsätter sitt ideella arbete på något vis då det finns en tradition och vana i arbetet.  

 

Traditionen blir en väg in i föreningslivet. För den som är uppvuxen med aktiva föräldrar och 

sett föreningslivet från en tidig ålder ser det ideella engagemanget mer som en självklar del 

av vardagen. På så vis blir handlandet traditionellt rotat och går på rutin. Individerna behöver 

inte stanna upp och analysera sitt ideella engagemang utan kan fortsätta på rutin. Att etablera 

en föreningstradition blir en väg in i föreningslivet för de som inte har en familjetradition av 

ideellt arbete. Därför kan en bra struktur och föreningstradition ses som en investering av 

föreningen i sina medlemmar.  

 

6.4 Tidsbrist  

Folk har inte tid. Eller tycker inte att de har tid. Eller vill inte avsätta mer tid.                         

(Stina) 

Något som utmärker sig oavsett om engagemanget är som tränare eller inom styrelsen är 

tiden, eller snarare avsaknaden av tid. Informanterna vittnar om att de lägger omkring 5-10 

timmar i veckan på sitt engagemang som tränare genom att planera och hålla träningar, åka 

på matcher samt en del administrativt arbete. Styrelsemedlemmarna uppger ett större 

tidsspann. Allt från 2-10 timmar i veckan och att vissa perioder kan betyda mer arbete. Dessa 

perioder kan exempelvis innebära olika sammandrag eller läger som arrangeras av 

föreningen. Utöver denna tid är också flera av de som engagerat sig själva aktiva spelar. Det 

tillför ytterligare 7-15 timmar som personerna lägger på sitt eget utövande av idrotten. Alltså 

motsvarar det ideella arbete informanterna uppger sig utföra ungefär en 25% tjänst oavsett 

om de sitter i styrelsen eller är tränare. 
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Tiden är idag människans dyraste gåva. Max och Gustav säger att det är just tidsbristen som 

är anledningen till att de inte engagerat sig som styrelsemedlem respektive tränare. Max 

undviker styrelsearbete för att det inte finns tid över när han studerar, spelar och är tränare. 

Han är också besviken över att inte räcka till och gå miste om turneringar eller cuper med 

killarna han är tränare för. Det gör att han inte känner sig helt nöjd med sin tränarinsatts. När 

han får frågan om han tänkt engagera sig i styrelsen säger han, ”Nej, jag har aktivt valt att 

hålla mig undan. Det blir lite mycket nu när jag pluggar, jobbar och spelar. Jag har inte riktigt 

tid, tycker jag.”. Han återkommer till ämnet senare under samtalet och säger att det inte är 

helt omöjligt att han sitter som ordförande i framtiden. Han menar att det har med 

familjetraditionen att göra men att just nu finns inte tiden till ett fler antaganden. Tiden blir 

därmed avgörande för det ideella engagemanget. Utöver pengar är det få saker som är av rätt 

värde för att återgälda gåvan av tid. För den ideella arbetaren finns inte den monetära 

ersättningen vilket resulterar i att den ideella föreningen kan ses som förlorare i en potlach. 

Han kan inte längre ge tillbaka till arbetaren, varpå arbetaren slutar ge. Alltså ses tiden som 

det dyrbaraste att ge för den moderna människan. 

 

Gustav har nu nått en gräns där de målrationella- och värderationella handlingarna krockar. 

Han hade gärna varit tränare precis som sin bror, Viktor, men han har inte tid för det. 

Dessutom försöker han avsätt sig sin roll i styrelsen för att hinna med andra delar av livet. 

Det aktiva valet att inte engagera sig ytterligare handlar om att överväga kostnaden med 

vinsten. Det vill säga vad är utfallet av valet och vad uppfylls med det valda handlande. Det 

målrationella och det värderationella handlandet balanseras för att göra rätt val. Hur mycket 

tid kan läggas på det ideella engagemanget att resultatet av handlingen inte längre stämmer 

med självbilden. För Gustav är det svårt att inte engagera sig i något han tycker är kul. Han 

måste därför överväga tiden han lägger ner i föreningen med vad han får ut av sitt 

engagemang.  

 

Under flera av intervjuerna spekuleras också om tidsbristen är ett skäl till den rådande 

tränarbristen. Den moderna människan tycks värderar sin tid högt. ”Jag menar, tid har vi alla 

precis lika mycket av på ett dygn. Det är frågan vad du lägger din tid på och väldigt många 

prioriterar inte ideellt arbete” säger Lotta. Gustav lyfter även han prioriteringen som ett 

problem, då ideellt arbete inte prioriteras högt av den moderna och mer individuella 

människan. Man vill inte längre ge av sin tid för man ser ingen vinning i det ideella arbetet. 
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Det finns väl ett generellt tänk nu med att man måste värdera sin tid. Att vi har en viss tid 

på jorden och vi ska använda den för att vara effektiva. Så mycket handlar om att man ska 

vara framgångsrik tidigt. Man ska vara 20 år och ha en Tesla liksom. […] Så man tjänar 

pengar och sen kan man använda det. Medan, det finns ju inte i ideella föreningar utan där 

lägger du ner timmar på andra människor utan att tjäna någonting på det själv egentligen. 

Mer än att, alltså man får ju en personlig utveckling, men det är inte riktigt att det är lika, 

alltså det är inte ekonomiskt. Alltså, jag tror att det ligger i faktiskt, ekonomisk vinst. 

(Gustav) 

Framgång kan idag ses som synonymt med ekonomiskframgång. En ekonomi där pengar är 

fokus och inte det immateriella råder. Flera av informanterna ställer sig skeptiska till att 

gemeneman faktiskt inser den immateriella belöning det ideella arbetet ger. I en värld där 

pengar är det mest värdefulla som finns och för att tjäna pengar behövs tid hamnar det ideella 

arbetet i fara. Gåvorna i gåvoekonomin är inte lite attraktiva.  

 

Tidsbristen ska därför ses som ett motiv för ett icke engagemang. Studien grundar sig i att 

undersöka motivet bakom et ideella engagemanget. För att förstå helheten behöver också de 

som valt att inte engagera sig höras. I avsaknad av dessa individer bör tidsbristen ses som ett 

motiv till icke engagemang. Där det målrationella- och värderationella handlandet möt kan de 

också splittras. Övervägandet mellan utfall och investering blir alltså viktig för det ideella 

engagemanget.  

 

6.5 Sammanfattning 

Föreningslivet genomsyras av gåvoekonomin där de mest centrala gåvorna är immateriella. 

Viljan att ge, ta emot och att återgälda är stark inom föreningslivet. Gemenskapen och det 

sociala nätverket genomsyrar det ideella engagemanget. Det affektuella handlandet kan för 

många vara omedvetet då de känslor som gemenskapen det ideella arbetet tillför visat sig 

viktig. Den direkta responsen av det ideella engagemanget stärker den moraliska viljan att ge. 

Den värderationella handlingen att leva upp till sin självbild blir starkare desto djupare rotad 

det ideella engagemanget är. För att engagera frivilliga blir gemenskapen svaret för 

föreningar. Genom en stark tillhörighet blir traditionen av att ge starkare ihop med dem 

moraliska plikten att ge tillbaka. 

 

Traditionen att aktivera sig aktivt tillför det traditionella handlandets rutinmässiga handlande. 

Det finns en tradition som ska följas och den som går emot traditionen uppger sig inte längre 
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vilja ge. I Mauss traditionella samhällen var betydelsen av att inte ge, eller att tacka nej till en 

gåva, negativt rotad. Idag är det snarare viljan att ge det som utmärker sig. Människan har en 

målbild av att få och bevara rikedomar vilket gör att tiden är den gåva som är svårast för 

individer att ge bort. I dagens moderna samhälle är det den mest värdefulla gåva vi har. 

Väljer man att prioritera bort det ideella arbetet är det få som rynkar på näsan. 
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7.0 Diskussion 
Studiens syfte är att bidra med kunskap om idrottsrörelsens icke utövande medlemmar och 

motivet till deras engagemang. För att förstå vad som motiverar behöver vi även förstå vad 

som ligger bakom valet att inte engagera sig. Den här studien bör därmed ses som ett 

komplement till den tidigare forskningen på området. Där tidigare forskning till viss del 

intresserat sig av det ideella arbetet i helhet har stor del fokuserat på utövare och 

föreningslivets effekt på människa och samhälle. Mitt bidrag till forskningen ger en mer 

centrerad inblick till svenska idrottsföreningar där gemenskapen utgör det starkaste motivet 

till det ideella arbetet. Från gemenskapen mynnas mindre motiv ut. Därmed utgör 

gemenskapen den centrala punkten av det ideella arbetet. Resultatet speglar inte enbart 

volleybollförenigars situation, utan bör snarare ses som en vägledning för att förstå det 

övergripande ideella engagemanget.  

 

Idrottsföreningar och föreningslivet står idag inför ett flertal problem. Den skandinaviska 

modellen fortsätter till viss del vara unik med det höga engagemanget och en fortsatt 

förbindelse till demokratin. Dock har föreningars makt att påverka och ställa krav på staten 

minskat. Istället är det en tydligare byteshandel där föreningar och stat ger och tar av 

varandra men med en maktobalans. En förening som är etablerad och stark kan sätta krav på 

kommuner och staten om de kan bidra med något som ger tillbaka till samhället. Där 

problematiken ligger är att de ideella föreningarna tävlar mot det mer kommersiella systemet 

av idrottsinrättningar. 

 

Det ideella arbetet är inte heller eftertraktat. Bairner (2012) nämner den individualistiska 

människans prioriteringar. Det kommersiella systemet utgör en norm där framgång kan liknas 

med monetärrikedom vilket gör att den individualistiska människan prioriterar sin egen 

framgång. Resultaten av denna studie instämmer med forskningen om den moderna 

människans egoistiska värderingar. Det ideella arbetet värderas lågt eftersom det investerar i 

andra individers utveckling och den icke monetära ersättningen anses inte värdefull. 

Forskning inom föreningslivet har också till stor del intresserat sig av den moderna 

människans tidsbrist (Wagnsson & Patriksson, 2005). Kommersiella verksamheter så som 

gym, klätterhallar och padelbanor har blivit tillgängliga för träning när det bäst passar 

individen. Det har också tillfört en möjlighet att engagera sig inom idrott i utbyte mot en 

ekonomisk ersättning. Den individualistiska och moderna människan värderar sin tid högt 
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och, för att instämma med Hallmann och Dickson (2017), väljer hon att lägga den på annat än 

ideellt arbete.  

 

Tidsbristen utgör därmed en del av den tränarbrist ideella idrottsföreningar vittnat om. Von 

Essen och Wallman Lundåsen (2016) lyfter tränarbristens problematik och att många 

föreningar nu vänder sig inåt för att hitta frivilliga ledare. Av intervjuerna framgår att även 

volleybollföreningar, en (i Sverige) relativt liten idrott, upplever ett ökat intresse bland 

utövare parallellt med brist av tränare. Larsson och Meckback (2012) föreslår en fostring av 

ungdomar för att dra nytta av föreningens samtliga medlemmar. Genom att tidigt socialisera 

in unga som ledare arbetas en föreningstradition in. Föreningen kan på så vis bevara 

kompetensen inom föreningen en längre tid och bygga en mer långsiktig lösning för 

tränarbristen. En tydlig tradition inom föreningen bidrar det till kännedomen om 

föreningslivets innebörd. Tidsbristen behöver på så vis inte bli ett stort problem i frågan om 

att rekrytera tränare.  

 

Föreningstraditionen blir också viktig för att hantera den kunskapsbrist bland 

föreningsmedlemmar som gör det svårt att engagera sig. Hallmann och Dickson (2017) 

menar att de som tidigare varit engagerade inom ideellt arbete i större utsträckning involverar 

sig på nytt. Kunskapen om en föreningsstruktur och arbetssätt blir därför viktig för att våga ta 

steget att engagera sig. Föreningstraditionen blir alltså viktig för att sprida kunskap om 

föreningslivet i stort och för den ideella föreningens överlevnad. Inkompetensen är inte bara 

en problematik för varje enskild förening utan också för den skandinaviska modellen. Även 

om den skandinaviska modellen till viss del fortsatt är unik syns en förändring. Deltagandet i 

idrottsföreningar ökar och fortsätter vara starkt beroende av det ideella engagemanget. 

Fortsatt finns en koppling till demokratin och välfärden. Dock utgör inkompetensen en oro 

för föreningen som en demokratisk utbildnings arena. Föreningslivet kunde enligt den 

skandinaviska modellen användas som en skola för att få medlemmar vana att fatta beslut, 

samarbeta och argumentera (Vogel, Amnå, Munck & Häll, 2003, s.77). Den solidaritet som 

föreningslivet bygger på börjar sakta försvinna och istället för en samlad sektion är det idag 

individer som löst utgör förening. Solidariteten och kunskapen om föreningslivet behöver 

alltså stärkas för att bevara den skandinaviska modellen och föreningslivet som det 

grundades. 
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Motivet till det ideella engagemanget ligger därmed i gemenskapen. Även om det är svårt att 

identifiera ett specifikt motiv till det ideella handlandet blev det tydligt att gemenskap och 

tillhörighet spelar en viktig roll (Larsson och Meckback, 2012). Gemenskapen utgör den 

arena som behövs för kunskapsutveckling, tidsinvestering och identitetsskapandet.  

Gemenskapen är på så vis en central del i föreningslivet och utgör motivationen hos tränare 

liksom styrelsemedlemmar. 

 

Föreningsandan resulterar i sin tur i en vilja att ge tillbaka till föreningen. Med en god 

gemenskap blir den moraliska viljan att ge tillbaka starkare för att man vill hjälpa föreningen 

(Larsson och Meckback, 2012). När det är rätt tid att ge tillbaka är inte uttalat men tyder på 

när ens egna barn aktiverar sig. Av informanterna är det samtliga med barn som uppger sig 

ökat sitt engagemang när deras barn blivit utövare. Detta överensstämmer med von Essen & 

Wallman Lundåsen (2016) studie där en stor del av de som arbetade ideellt hade aktiva barn i 

föreningen. Vad som bli intressant är att många även förblir engagerade efter det att barnen 

lämnat. Istället för en tidsbrist uppenbaras ett tidsöverflöd. Eftersom traditionen om det 

ideella arbetet nu finns inpräglat förblir många aktiva inom det ideella arbetet även efter 

barnen lämnat.  Föreningar bör alltså värna om är en god föreningsgemenskap för att stärka 

det ideella engagemanget.  

 

Denna studie har belyst en stark tillhörighet som det underliggande motivet till det ideella 

engagemanget men har misslyckats att ge svar på skillnaden mellan tränar- och 

styrelseengagemanget. Resultatet visar att det ideella engagemanget är komplext och stort. 

Engagemanget är alltså svårdefinierad när det kommer till specifika rollfördelningen inom 

föreningen. En vag skillnad som synes är en viss åldersskillnad mellan de respondenter som 

utgör de olika grupperna. För att vidare undersöka om denna skillnad har någon betydelse i 

vilka som engagerar sig inom styrelsearbete behöver ytterligare, och mer djupgående 

forskning göras. En annan aspekt kan ligga i relationen mellan socioekonomiskstatus, tid och 

ideellt arbete som Hallmann & Dikson (2017) lyfter. De menar att det finns en korrelation 

mellan tid och engagemang. Utifrån informanterna i denna studie finns utrymme att anta ett 

visst samband mellan sysselsättning, tid och ideellt engagemang. Hälften av informanterna i 

denna studie utgjordes av studenter vid universitet. Den andra hälften bestod av två 

egenföretagare och två chefer. Ytterligare studier behövs för att kunna bekräfta någon 

korrelation, men av detta lyfts en intressant tanke för framtiden. Flera intressanta aspekter 

med det frivilliga engagemanget och föreningsidrotten har lyfts i denna studie. Även 
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ytterligare kunskapsluckor har belysts. Därför bör studien ses som en avsatts för vidare 

forskning. 

 

7.1 Vidare forskning 
För att få en fullständig bild av vad som motiverar ett handlande behöver också icke 

handlandet analyseras. Det vill säga de som valt att inte engagera sig inom styrelsen eller som 

tränare, ett icke engagemang. Vad är motivationen till ett icke handlande? Utifrån studiens 

resultat verkar det ha en viss utgång i den tidigare diskuterade tidsbristen, dock är detta 

baserat på aktiva deltagares tankar och kan därför inte bekräfta verkligheten hos den icke 

aktiva. Det hade därmed varit av intresse att använda denna studie som en avsatts för att 

skaffa en större kunskapsbild om föreningslivet, det ideella engagemanget liksom icke 

engagemanget. 

 

Det blir betydande för föreningslivets framtid att ytterligare forskning genomförs på 

föreningslivet. Dels för att underlätta föreningars rekrytering samt bevaring av tränare och 

styrelsemedlemmar men också för samhället. Utan kunskapen om den bakomliggande 

motivationen till det ideella arbetet finns risken att de kommersiella verksamheterna tar över 

och den skandinaviska modellen av föreningslivet vittras bort. Med tanke på föreningslivets 

samhällsnyttiga och demokratiska roll blir föreningslivets bortgång en risk för vår 

välfärdsstat (Åmar, 2003). 
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8.0 Slutsats  
Syftet med den här uppsatsen var att öka kunskapen om de icke utövande (men fortsatt 

aktiva) medlemmarna inom idrottsrörelsen ideella engagemang. Detta genom att ge svar på 

frågorna hur individer motiveras att engagera sig samt motiverar ett icke engagemang inom 

ideella volleybollföreningar. Att avgränsa studien till volleybollföreningar var ett avseende 

att bryta ner föreningsverksamheten till något mindre för att lättare få en inblick. 

Volleybollföreningarna symboliserar idrottsrörelsen och ideella föreningar genom dess 

demokratiska utformning. Studien gav svar på frågan hur individer motiverar sitt 

engagemang samt en möjlig förklaring av ett icke engagemang. 

 

Det övergripande motivet till ideellt arbete och engagemang är gemenskapen. Samhörigheten 

bidrar till en trygg och lärande miljö för att forma den demokratiska samhällsinvånaren. Ifrån 

gemenskapens trygga sfär hittar vi den andra motivationen, utveckling. Att få dela med sig av 

sin egen kunskap blir en drivkraft. Att få vara en del av spelares utvecklas, både idrottsligt 

och personligt, är högt värderas hos den ideella ledaren. Utveckling framgår också som en 

motivation hos styrelsemedlemmar. Däremot handlar det för styrelsen mer om den 

organisatoriska utvecklingen. Motivationen till det frivilliga arbetet är alltså likt över rollerna 

men skiljer sig till viss del. Gemenskapen kan däremot fortsatt ses som det centrala i både 

tränare och styrelsemedlemmar ideella arbete.   

 

Tiden framstår som en avgörande aspekt i det ideella arbetet. Den är värdefull och behöver 

investeras väl. Då framgång för den moderna människan inte mäts i gemenskap, lycka och 

utveckling prioriteras det ideella arbetet bort. Ignoransen till den immateriella belöningens 

värde tror informanterna grundar sig i okunskap om föreningslivet. Det blir därför centralt att 

föreningar bygger upp en stark föreningstradition och föreningsanda där kunskap sprids för 

att gynna den demokratiskaläran och det demokratiska samhället. En stark föreningsanda för 

oss tillbaka till gemenskapen, det övergripande motivet. En god gemenskap blir lösningen för 

föreningsidrotten att fortsätta växa och förbli en del av samhällsutvecklingen. 

 

Att tiden prioriteras annorlunda medför ett icke engagemang inom ideella föreningar och kan 

förklara den tränarbrist föreningsidrotten kämpar med idag. Av intervjuerna framgår en oro 

till tränarbristen och omöjligheten att växa som förening. Utan tränare får nya utövare mötas 

av en stängd dörr istället för att välkomnas in i gemenskapen. Därför är forskningen och 
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idrottssociologin så pass viktig. En ny era är på väg att ta form om föreningslivet försvinner. 

Hela det svensakasamhället kommer genomgå en förändring som kommer påverka politiken, 

välfärden och folkhälsan. För att stärka kunskapen behövs mer forskning göras på området 

och därefter portioneras ut till föreningar för att sättas i verket. Ytterligare forskning om 

föreningslivet och motivation blir därmed viktigt.  
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Bilaga 1: Informationsmail 
 
Hej [Namn], 
 
Mitt namn är Elsa Grell och jag är student vid Uppsala Universitet. Jag läser just nu min sista 
termin och har påbörjat mitt examensarbete vid Sociologiska institutionen här i Uppsala.  
 
I mitt examensarbete undersöker jag varför individer engagerar sig inom ideella 
idrottsföreningar, med fokus på tränare och styrelsemedlemmar. Jag har själv vuxit upp i 
[stad] där volleyboll och föreningslivet varit en stor del av mitt liv. Nu när volleyboll växer 
som sport känns det viktigt att förstå vad som engagerar de människor som får våra klubbar 
att gå runt. 
 
Jag vänder mig därför till er i [föreningens namn]. Som en välstrukturerad och växande 
förening hoppas jag att ni kan hjälpa mig i mitt arbete. Jag skulle gärna vilja träffa dig, i 
egenskap av ordförande, för en intervju om just ditt arbete i föreningen. Samtidigt hoppas jag 
också att du kan hjälpa mig komma i kontakt med ytterligare en styrelsemedlem samt en 
ungdomstränare i er klubb som du tror skulle vara villig att ställa upp på en intervju. 
 
Deltagandet är naturligtvis frivilligt och kan när som helst utan särskild förklaring avbrytas. 
All information kommer jag behandla konfidentiellt och avidentifieras. Inget ska kopplas 
tillbaka till er som person eller klubb.  

Intervjun räknas ta omkring 45-60 minuter och berör er personliga resa inom föreningen och 
ert engagemang. Beroende på vad som passar bäst kan intervjun genomföras över Zoom eller 
i person. Intervjuerna kommer spelas in (enbart ljud) då jag behandlar materialet i efterhand. 
De inspelade intervjuerna kommer att sparas, men på plats där ingen utomstående kan få tag 
på dem.  

Materialet kommer vidare att analyseras och publiceras i form av en c-uppsats vid den 
Sociologiska institutionen. Denna kommer vara tillgänglig offentligt där ni kan ta del av 
resultatet. 

Stort tack för visat intresse och för snabb återkoppling! 

Vänlig hälsning, 
 
Elsa Grell 
Student 
Sociologiska instuitionen, Uppsala Universitet 
[Mailadress] 
Tel: +46 70-xxx xx xx 
 
 
Handledare: 
Tom Chabosseau 
Email: [mailadress]  
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Bilaga 2: Intervjuguide 

 
Bakgrund: 

1. Ålder? Sysselsättning? Familj? Ursprung? 
2. Bakgrund inom volleyboll? 
3. Nuvarande roll i föreningen? 

a. Hur länge har du haft den positionen? 
b. Har du haft andra roller i föreningen tidigare? 

4. Har du varit del av annan föreningsverksamhet? 
a. Vad hade du för roll där? 

Föreningslivet: 
1. Vad innebär föreningslivet för dig? / Vad betyder det att vara del av en förening? 
2. Hur kom du i kontakt med nuvarande förening?  

a. Spelare? Tränare? Aktiva barn/partner? 
3. Hur kom det sig att du blev tränare/gick med i styrelsen? 

a. Blev du tillfrågad? Sökte dig dit? 
Om inte i styrelsen… 

a. Kan du tänka dig att aktivera dig inom styrelsen? 
i. Varför / varför inte? 

4. Hur många timmar i veckan lägger du på arbete relaterat till föreningen? / + 
kopplat till din roll i föreningen? 

5. Är du nöjd med ditt arbete inom föreningen? Tillfredsställande? 
6. Upplever du någonsin bekymmer eller att det är jobbigt? 
7. Vad har varit ditt driv i ditt arbete inom föreningen? Vad driver dig att fortsätta? 
8. Upplever du att ditt arbete inom föreningen ger dig något? Vad får du ut av det? 
9. Vad anser du att du bidrar med till föreningen med ditt engagemang? 
10. Vad är det bästa med att vara del av en förening? 

a. Vad är det bästa med att vara ledare / styrelsemedlem? 
Framtid / Avslutande: 

1. Hur ser din framtid ut i föreningen? Är du kvar i föreningen? 
a. Har du samma roll? Vilken/Varför? 
b. Finns det någon form av föreningsliv i din framtid? 

2. Blicka istället tillbaka – har din tid inom föreningslivet ändrats på något vis? 
a. Ger du mer / mindre? 
b. Högre / lägre krav? 

3. Har meningen av föreningslivet ändrats för dig under ditt engagemang? 

Utveckling / Extra: 
1. Finns det något du tycker kan utvecklas när det kommer till föreningar i stort? 
2. Har du några idéer för hur föreningar kan förbättras för att engagera fler tränare / 

styrelsemedlemmar? 

Något du önskar lägga till? Något som dykt upp under intervjun eller som du tycker är viktigt 
att nämna? 
 


