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Att motivera människor att volontärarbeta är en växande utmaning för många ideella 

organisationer. För att på längre sikt kunna behålla volontärer i en organisation är det 

fundamentalt att förstå vad som motiverar dem. I denna kvantitativa studie var syftet att 

undersöka vad som motiverar individer att arbeta som volontärer i en secondhand-

verksamhet. Ett strategiskt urval resulterade i sju butiker där 181 enkätsvar samlades in, 

en svarsfrekvens på 91 procent. Resultatet visade bland annat att volontärerna motiverades 

av både altruistiska och egoistiska orsaker. De positiva sociala aspekterna i 

volontärarbetet nämndes frekvent som viktigaste motivation. Vidare återfanns flera 

samband mellan att känna sig respekterad som volontär och att känna stolthet över att vara 

en del av organisationen. Dessa båda fungerade som motiverande anledningar. En av 

slutsatserna var att volontärarbete bidrar till förbättrade sociala förhållanden och en känsla 

av meningsfullhet för volontärerna själva.  

  

Sökord: motivation, deskriptiv enkätstudie, Human Resources, ideellt arbete, ideell 
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Abstract 

Rebecka Josefsson, Isak Nilsson 

Those Who Are Not Motivated by Money 

A Quantitative Study About What Motivates Volunteer Work in Second Hand Stores 

 

Pages: 31 

 

Motivating people for volunteer work is a growing challenge for many nonprofit 

organizations. In order to be able to retain volunteers in an organization in the longer term, 

it is fundamental to understand what motivates them. In this quantitative study, the 

purpose was to investigate what motivates individuals to work as volunteers in a second-

hand business. A strategic selection resulted in seven stores in which 181 questionnaires 

were collected, a response rate of 91 percent. The results showed, among other things, that 

volunteers were motivated by both altruistic and selfish reasons. The positive social 

aspects of volunteering were frequently mentioned as the main motivation. Furthermore, 

there were several connections between feeling respected as a volunteer and feeling proud 

of being part of the organization. These both served as motivating reasons. One of the 

conclusions was that volunteering contributes to improved social conditions and a sense of 

meaningfulness for the volunteers themselves. 

 

Key words: motivation, descriptive survey study, Human Resources, nonprofit work, 

nonprofit organization, volunteer work, second hand 
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Tillkännagivanden 

Vi vill uttrycka ett hjärtligt tack till Ulli Samuelsson för handledningen under 

uppsatsprocessen. Ett stort tack går även till organisationen i vilken studien utfördes och de 

butikschefer som gav av sin tid, samt volontärerna som fyllde i vår enkät. Vill vi också tacka 

våra handledningspolare för input.   
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Inledning 

"Tårtan ibland", svarade en respondent i denna studie, på frågan om vad denne gillade mest 

med sitt volontärarbete. Ibland verkar det räcka för somliga att bli bjudna på tårta då och då 

för att hålla motivationen att volontärarbeta uppe. Volontärens svar kastar ljus över det 

faktum att människor uppskattar och motiveras av väldigt skilda saker. På grund av ideella 

organisationers icke-kommersiella natur har många av dem inte tillräckligt med finansiella 

medel att anställa folk, utan förlitar sig endast på människors goda vilja (Bang, Ross & Reios, 

2013). Frågan om vad som motiverar volontärerna blir alltså en avgörande fråga att svara på 

för den ideella organisationen (Alfes, Antunes, & Shantz, 2017). Det blir därför också viktigt 

att hitta rätt strategi för att motivera sina volontärarbetare (Welander, 2013).  

I Sverige finns ideella organisationer på många områden i samhället och de olika 

demografiska grupperna som utgör volontärstyrkan i dessa organisationer motiveras av olika 

saker (Cattacin & Domenig, 2014; Pundt, Wöhrmann, Deller & Shultz, 2015; Zweigenhaft, 

Armstrong, Quintis & Riddick, 1996). Några av dessa grupper är exempelvis unga vuxna, 

personer mitt i karriären och pensionärer. 

En personlig koppling till ämnet är vårt gemensamma intresse för secondhand-handeln 

och dess positiva effekter på miljö, samhälle och individ. Dessutom har vi båda erfarenhet av 

olika typer av arbete och engagemang inom den ideella sektorn och varit både mer och 

mindre motiverade till vårt volontärarbete.  

En tydlig relation mellan studien och HR-praktiken är att motivation är en viktig aspekt i 

arbetslivet. I ideella organisationers verksamhet är det icke avlönade ideella engagemanget 

som människor bidrar med den enskilt mest betydelsefulla beståndsdelen och resursen 

(Welander, 2013). Det är med utgångspunkt i detta vi finner det viktigt att studera vad som 

motiverar människor att volontärarbeta. Ett grundbegrepp för studien är motivation, vilket 

ingår i arbetslivspedagogikens problemområde. Ellström, Löfberg och Svensson (2005) 

inkluderar bland annat upplevelsen av arbetet, perspektiv, erfarenheter och attityder i detta 

område.  
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Syfte och frågeställningar   

Syftet med studien är att undersöka vad som motiverar människor att volontärarbeta. Utifrån 

syftet har följande frågor formulerats:  

 

Vad motiverar individer att volontärarbeta i en ideell secondhand-verksamhet?  

Vad finns det för samband mellan demografi och motivation samt mellan olika motiverande 

anledningar till volontärarbete? 
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Bakgrund 

Detta avsnitt är avsett att skapa förståelse för området motivation i relation till volontärskap. 

Därför presenteras definitionerna av ett antal viktiga begrepp, volontärarbetets historia i 

Sverige och tidigare forskning på ämnet.  

 

Definition av volontärarbete och dess förekomst i samhället 

Som inom många vetenskapliga områden finns det en uppsjö av olika definitioner för samma 

företeelse, detta gäller också för begreppet volontärarbete. Den definition som valdes ut till 

uppsatsen var den som ansågs mest passande med syftet i åtanke och är tagen från Wilson 

(2000). Den lyder följande: volontärarbete innebär all verksamhet där tid ges fritt för att 

gynna en person, grupp eller organisation. Vidare utvecklar Houle, Sagarin och Kaplan 

(2005) begreppet formellt volontärsarbete, vilket involverar specifikt tidsbestämt engagemang 

inom en organisations ramar. I uppsatsen kommer begreppet volontärarbete alltså avse: all 

verksamhet där tid ges fritt för att gynna en person, grupp eller organisation som är 

tidsbestämd och sker inom en organisations ramar.  

 Wijkström, Einarsson och Larsson (2004) förklarar att de ideella, eller idéburna 

organisationerna, finns på de flesta områden i det svenska samhället. Inte bara inom de 

traditionellt ideella områdena som religion, fritid och kultur, utan också inom områden 

relaterade till landets styrning, försvar samt vård och omsorg. Vidare menar de att trots att 

dessa organisationer har en så pass central roll, finns än idag förvånansvärt begränsad 

kunskap om dem, deras verksamhet, samt under vilka villkor och förutsättningar de verkar. 

Volontärarbete förkommer alltså sammanfattningsvis även inom olika intresse- och 

värderingsgrundade områden som till exempel facklig verksamhet, folkbildning, idrott, fred- 

och miljörörelserna, nykterhet, barnrätt och funktionshinder (Wijkström & Lundström, 2002). 

Nätverket Ideell Second Hand (ISH), som den studerade organisationen är medlem i, hade 

år 2012 omkring 14 500 volontärer i 500 butiker utöver landet (Jannesson & Nilsson, 2015). I 

sin SROI-analys1 av nätverket kom Jannesson och Nilsson fram till att dessa volontärer under 

samma period skänkte tid värd motsvarande 1,1 miljard kronor, där varje timma värderats till 

175 kr. I snitt lägger ISH-volontärerna 8,7 timmar per vecka. Volontärerna uppgav i rapporten 

                                                 

1 Social Return on Investement – en analysmetod som mäter det värde en verksamhet skapar miljömässigt, ekonomiskt och 

socialt. Det handlar inte nödvändigtvis om pengar, utan snarare nytta (Jannesson & Nilsson, 2015).  
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att deras fysiska välmående ökade genom deltagandet i volontärarbetet, samt att de fick en 

ökad känsla av meningsfullhet och förbättrade sociala relationer.   

 

En historisk tillbakablick på den ideella organisationen i Sverige 

Wijkström och Lundström (2002) menar att den svenska ideella organisationens historia 

började redan i medeltidens välgörenhetsideal, vilket tog sig uttryck i hjälp till fattiga och 

behövande. Detta arbete utfördes av katolska kyrkan, och från 1500-talet och framåt, av 

Svenska Kyrkan, alltså staten. Ur konflikter omkring hur fattighjälpen skulle hanteras föddes 

föregångaren till det icke-statliga socialförsäkringssystemet. Det innebar att medlemmarna 

betalade en årlig avgift för att deras familjer skulle få ersättning om någon blev sjuk eller dog. 

Några sekler senare, under första halvan av 1800-talet började ett antal associationer växa 

fram för att fylla behovsgap i olika delar av samhället (Wijkström & Lundström). Några 

exempelområden var försvaret, varierande typer av välgörenhet samt religion. Mot slutet av 

detta århundrade började de traditionella folkrörelserna också växa fram: arbetarrörelsen, 

frikyrkan och nykterhetsrörelsen. Även andra numera inflytelserika rörelser inom folkbildning 

och idrott, kom till under denna period. Dessa tidiga folkrörelsers organisationsmässiga 

attribut och ideal har påverkat den svenska ideella sektorn ända till dags dato (Wijkström & 

Lundström).  

Under 1900-talet skedde en markant ökning gällande medlemskap i ideella föreningar och 

organisationer (Wijkström & Lundström, 2002). Under århundradets början hade tio procent 

av svenskarna någon form av föreningsmedlemskap. Under de kommande sjuttio åren ökade 

denna siffra till omkring nittio procent. Under perioden växte fler och fler ideella 

organisationer och grupperingar fram med olika intressen som grund, ofta på sociala, 

religiösa, idémässiga eller politiska grunder. För att förstå framväxten av den ideella sektorns 

position i dagens samhälle är det sociala fältet ett nyckelområde, både i Sverige och 

internationellt (Wijkström & Lundström). Framväxten av ideella organisationer inom det 

sociala området kan i korthet beskrivas som en periodindelad process som tog sin början på 

1800-talet. Vid denna tid började det som kristen välgörenhet på icke-professionell grund, i 

nära samverkan med staten. Det fortsatte med en period av byråkratisering och 

professionalisering, vilken följdes av en tid av stagnation utan särskild utveckling. Innan 

situationen kom att se ut som den gör idag skedde också en förändring där många ideella 

verksamhetsområden, såsom social barnavård och hemsjukvård, togs över av kommunala 
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organ. Sedan begynnelsen av den sista perioden, vid 80-talets början, präglas många ideella 

organisationer av fokus på jämlikhet och solidaritet (Wijkström & Lundström).  

 

Definition av motivation 

Beroende på forskningstradition och det teoretiska perspektiv som antas, kommer definitionen 

av motivation att se olika ut (Ahl, 2006; Cook & Artino, 2016). För att passa studiens syfte 

valdes en generell definition ut ur den pedagogiska litteraturen. När begreppet motivation 

används vidare i texten avses alltså: den process i vilken målinriktade aktiviteter påbörjas och 

uppehålls (Pintrich & Schunk, 2002).  

Welander (2013) menar att det för en ideell organisation är viktigt att identifiera och 

skaffa förståelse för vad som påverkar sina medarbetares motivation. Vidare ger Welander 

exempel på olika typer av motiverande belöningar varav några är: formell och informell 

karriärmässig och personlig utveckling, erkännande, ökat ansvar, samt att vara en del av en 

organisation med gott rykte. Som tydliggjorts ovan, motiveras människor av olika saker. I 

följande del presenteras olika typer av motivation för volontärarbete. 

 

Egoistiska och altruistiska anledningar att volontärarbeta 

I litteraturen om motivation till volontärarbete nämns ofta två typer av motivation: egoistisk 

och altruistisk. Manatschal och Freitag (2014) kallar det strategisk ömsesidighet respektive 

altruistisk ömsesidighet. De definierar strategisk ömsesidighet som när egocentriska motiv 

står i centrum, medan altruistisk ömsesidighet är när motivationen grundar sig i att hjälpa 

andra. Vidare menar de att motivationen vanligtvis utgörs av både altruistiska och egoistiska 

anledningar.  

Cornelis, Van Heil och De Cremer (2013) genomförde en studie där avsikten var att 

undersöka till vilken utsträckning själv- och andraorienterade2 motivationer förklarar 

volontärprestationen och arbetstillfredsställelse. I studien framkom bland annat att de två 

motivationerna inte är på samma spektrum, utan helt olika dimensioner. I likhet med 

Manatschal och Freitag (2014) menar de även att motivationen för volontärarbete ofta utgörs 

av båda dimensionerna. Vidare menar Cornelis et al. att de volontärer som främst hade 

andraorienterade motivationsfaktorer var mer troliga att göra mer än vad som var förväntat av 

dem. De rekommenderar därför organisationer att på olika sätt skapa en mer positiv 

                                                 

2 Översatt från engelskans ”other-oriented”. 



 

 

 

6 

volontärserfarenhet. Detta kan åstadkommas genom att hjälpa volontärerna att tolka innehållet 

i volontärarbetet så att det tillgodoser både själv- och andraorienterade motivationsfaktorer. 

Detta kommer i sin tur att göra dem mer villiga att göra det som de ombeds göra och ännu 

mer.   

 

Volunteer Function Inventory 

Clary et al. (1998) skapade utifrån sin studie ett instrument som fick namnet 

Volunteer Function Inventory (VFI).  I tabell 1 nedan presenteras VFI:s sex funktioner, samt 

en förklaring och ett citat från Clary et al. Dessa citat är översatta från engelska och är med 

för att vidare förtydliga funktionernas mening och tillämpning.  

Tabell 1 

VFI:s sex funktioner  

Funktion Definition Förtydligande citat 

Förståelse  
En önskan att lära sig eller utöva en förmåga eller 
färdighet. 

”Jag får bra praktiskt erfarenhet.” 

Skydda 
Att vilja gå emot personliga problem och negativa 
känslor. 

”Genom att volontärarbeta känner 
jag mig mindre ensam.” 

Karriär Ger erfarenhet som är relevant för ens karriär. ”Det ser bra ut på CV:t.” 

Socialt Syfte att stärka sociala relationer. ”Mina vänner gör det.” 

Förbättring Stimulering till personlig tillväxt och utveckling. 
”Det får mig att känna mig som en 
bättre människa.” 

Värderingar  
Värderingar som motivation, den enda 
altruistiska funktionen.  

”Det är viktigt att hjälpa andra.” 

 

Ett av instrumentets användningsområden är att testa vad som motiverar volontärgrupper eller 

potentiella volontärgrupper. Efter en testning kan en organisation anpassa sina processer för 

att bättre motivera dessa volontärer. Instrumentet har använts i flertalet andra artiklar och 

studier som presenteras i bakgrundsavsnittet. 

 

Olika sorters volontärer och motivation 

Här följer en presentation av tidigare forskning på ämnet motivation för volontärarbete.  

Okun och Schultz (2003) utförde en studie där de avsåg undersöka hur effekterna av ålder 

påverkade volontärers motivation för volontärarbete. Studien visade att deltagare som var 70 

år och äldre var motiverade av sociala aspekter snarare än karriärsrelaterade. Vidare fann de 

att yngre oftast inte volontärarbetar med sociala faktorer som motivation, då de istället 
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investerar mycket tid i familje- och karriärsrelaterade sociala nätverk. I en studie på 

volontärarbetare från 50 år och uppåt, fann Okun, Barr och Herzogs (1998) att ålder var 

positivt korrelerat med sociala aspekter som motivation och samtidigt negativt korrelerat med 

karriär som motivation för volontärarbetet. Torka, Goedegebure, van Ewijk och Looise (2012) 

fann att en av de viktigare orsakerna att arbeta efter pensionen oavsett om det gällde volontär- 

eller lönearbete, var att vinna eller behålla självrespekt samt generativitet. I detta 

sammanhang innebär generativitet avsikten och önskan att föra sin kunskap och erfarenhet 

vidare till andra. Även Pundt et al. (2015) fann att generativitet fungerade som motivation för 

pensionärer som volontärarbetade. Forskning visar på att det generellt sett är äldre, snarare än 

yngre personer som volontärarbetar (van Schie, Güntert, Oostlander & Wehner, 2015; 

Zweigenhaft et al., 1996).  

Zweigenhaft et al. (1996) undersökte arbetseffektiviteten hos sjukhusvolontärer genom att 

mäta deras pålitlighet och hur det inverkade på volontärarbetet. De fann att äldre var mer 

effektiva i arbetet och att det kopplades till det faktum att de var mer pålitliga. Även här 

framkom att de äldre volontärerna motiverades av sociala aspekter och de yngre av personliga 

aspekter. Studien visade även att kvinnor var mer pålitliga och mer benägna att ha en positiv 

inverkan på arbetet än männen. De menar att det kan ha att göra med de sociala mönster som 

existerar mellan män och kvinnor i samhället, samt att kvinnor vanligtvis har mer erfarenhet 

av att ta hand om sjuka. Med det drar de slutsatsen att matchning mellan individens tidigare 

arbetslivserfarenhet och volontärarbetet är viktigt för att motivera till ett långsiktigt 

volontärskap.  

Forskningen pekar på skilda resultat gällande om män eller kvinnor tenderar att vara i 

majoritet i ideella organisationer. Somliga studier (Boezeman & Ellemers, 2007; Shantz, 

Saksida & Alfes, 2014; van Schie et al., 2015) pekar på en majoritet av kvinnor bland 

volontärerna medan andra (Okun & Schultz, 2003; Pundt et al., 2015) visade på motsatsen.  

För organisationer som har volontärer är det viktigt att inse att om de känner sig 

respekterade kommer det påverka deras motivation positivt (Boezeman & Ellemers, 2007). 

Vidare menar Boezeman och Ellemers att om volontären är stolt över att arbeta i 

organisationen påverkar det även motivation och engagemang för organisationen positivt. 

Att ge konkret återkoppling om organisatoriska framgångar och att stötta volontärerna 

arbetsmässigt och emotionellt kan alltså göra att stoltheten för organisationen och känslan av 

att vara respekterad ökar. På ett liknande sätt visade van Schie et al. (2015) att stödjande 

beteende från chefer hjälper ideella organisationer att behålla volontärer. Deras studie visade 
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också på att självständighet, beslutsfattande, variation i arbetsuppgifterna, involvering och 

återkoppling ökade potentialen för högre motivation. Vidare visar även Bidee et al. (2013) i 

sin studie på en positiv koppling mellan volontärers interna motivation och deras 

självrapporterade arbetsinsats.    

Värderingar anses generellt sett som den mest motiverande anledningen att volontärarbeta. 

Bang et al. (2013) menar att när individers personliga värderingar är främsta 

motivationsfaktorn för volontärarbete är de mer hängivna och i studien rapporterade de även 

högre arbetstillfredsställelse i sitt volontärsuppdrag. De praktiska implikationerna av 

denna studie innehåller tre viktiga aspekter. Den första handlar om att få volontärens 

känslomässiga upplevelse av uppdraget att bli positiv. Därefter nämner de att det bör tas reda 

på vilka volontärernas personliga motiv och syften är, och att sedan uppfylla dem. Slutligen 

menar de att det är essentiellt att bygga långsiktiga relationer med dem som initialt haft goda 

volontärsupplevelser, för att genom relationen verka för ett långsiktigt volontärskap. Shantz, 

et al. (2014) menar också att det altruistiska värdemotivet har ett positivt samband 

med engagemang för volontärarbetet. De menar även att engagemang är positivt relaterat till 

tiden som spenderades på volontärarbetet. Resultatet visade även på att de som hade ett stort 

engagemang för mottagarna av hjälpen från volontärarbetet gav mer tid åt det.   

Det finns fall då volontärarbete inte upplevs som frivilligt (Beehr, LeGro, Porter, Bowling 

& Swader, 2010). Ett exempel är studenter som behöver utföra ett antal volontärstimmar som 

en del i en viss universitetskurs. Beehr et al. fann vidare i sin studie att de studenter som inte 

kände tvång eller en yttre press att volontärarbeta visade större överlåtelse till sitt universitet, 

och även högre tillfredsställelse i sitt volontärarbete. Dessutom var den interna motivationen 

högre och externa motivationen lägre än hos de som genom sina kursval kände sig tvingade 

att volontärarbeta.  

Som nämnt tidigare i uppsatsen var syftet med studien att ta reda på vad som motiverar 

människor att volontärarbeta. I detta bakgrundsavsnitt har viktiga begrepp, historia och 

tidigare forskning presenterats. Sammanfattningsvis målar litteraturen upp en bild där 

individer och olika demografiska grupper tenderar att motiveras av olika saker. Av de sex 

motivationsfunktionerna i VFI är det endast en som är altruistisk medan återstående är 

egoistiska. Samtidigt menar Manatschal och Freitag (2014), som ovan nämnt att människor 

drivs av en kombination av de båda.  
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Metod  

Följande avsnitt bygger på den metodlitteratur som tagits del av och den forskningsdagbok 

som förts under uppsatsperioden. Nedan motiveras och beskrivs de metodval som gjorts, urval 

och bortfall, utformandet av enkäten, genomförandet av enkätundersökning, analysmetod 

samt begreppen validitet och reliabilitet. Ett antal punkter relaterade till enkätens validitet 

presenteras även i avsnittet om utformandet av enkäten. I avsnittet om genomförandet av 

enkätundersökningen redogörs också för hur Vetenskapsrådets etiska krav uppfyllts.  

 

Metodval 

Den forskningsstrategi som användes var deskriptiv kvantitativ metod. Denna metod innebär 

en process där forskaren skapar sig en uppfattning av ett fenomen för att sedan ge en 

beskrivning av det (Jacobsen, 2017). Eftersom syftet var att beskriva vad som motiverar 

volontärer samt att visa på samband mellan detta och diverse demografiska data ansågs denna 

metod lämplig. Forskningsprocessen var deduktiv till sin natur, då den inte bara beskrev, utan 

också prövade tidigare teorier och forskning på ämnet (Bryman, 2016).  

 

Datainsamling  

För att samla in data fick volontärer i den utvalda organisationen besvara en enkät om det som 

motiverade dem att volontärarbeta. Enkäten var kvantitativ till sin natur och majoriteten av 

frågorna var slutna. När en enkät består av slutna frågor blir svarsfrekvensen generellt sett 

högre (Bryman, 2016). Detta ansågs mest passande i relation till syftet och tidsramen för 

studien. Bryman menar att en kvantitativ enkät går snabbare att administrera än exempelvis 

strukturerade intervjuer.  

Urval och bortfall 

Organisationen valdes ut då den har ett stort antal butiker och ett stort antal volontärer. För 

enkätundersökningen valdes sju butiker ut genom ett strategiskt urval, vilket lämpade sig med 

tanke på tiden som fanns till förfogande för undersökningen. Ett strategiskt urval är när flera 

likartade miljöer studeras för att skapa ett bredare perspektiv (Trost & Hultåker, 2016). Valet 

av strategiskt urval gjordes utifrån målet om ett brett urval, med flera olika butikskontexter, 

utan att för den skull göra ett fullständigt representativt urval. Urvalet av respondenter gjordes 

genom att enkäter delades ut i secondhand-butiker som fanns belägna i olika städer. Det 

externa bortfallet utgjordes av de volontärer som inte var närvarande i butiken under 
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datainsamlingen. För att få fram denna siffra ombads butikscheferna uppge hur många 

volontärer som var aktiva i butiken under perioden. I tabell 2 återfinns antalet utlämnade 

enkäter och det antal svar som erhölls. Av den totala volontärspopulationen i butikerna erhölls 

svar av knappt en tredjedel. 

Tabell 2 

Enkät, population, urval och svarsfrekvenser (N=181) 

Antal 
utlämnade 
enkäter 

Antal svar Svarsfrekvens i % Population Urval Total svarsfrekvens i % 

200 181 90,5 579 200 31,2 

 

Det interna bortfallet återfanns främst i frågeområdet anledningar till att börja och fortsätta 

och frågeområdet motivation till att volontärarbeta (se bilaga 1, samt avsnittet ”Utformandet 

av enkäten”). Under det förstnämnda området bestod bortfallet i att respondenter kryssat i fler 

alternativ än vad som efterfrågades. Bortfallet i frågeområdet om påståenden om motivation 

utgjordes av uteblivna svar. Antagligen uppfattades dessa som negativa eller irrelevanta för 

respondenterna. Dock var bortfallet inte stort nog för att något påstående skulle strykas ur 

studien.  

Utformandet av enkäten  

Enkäten (se bilaga 1) bestod av fyra frågeområden. Det första innehöll frågor om 

bakgrundsinformation samt hur respondenterna kommit i kontakt med organisationen. 

Nästkommande område innehöll frågor om anledningar till att denne börjat, respektive fortsatt 

volontärarbeta. Näst sista frågeområdet bestod av påståenden om motivation till 

volontärarbete där respondenten fick ta ställning. Svarsalternativen bestod av en femgradig 

likertskala som sträckte sig från ”Instämmer helt” till ”Instämmer inte alls”. Det sista området 

innehöll tre öppna frågor om deras åsikter om arbetssituationen. Dessa fanns med på 

rekommendation av Hagevi och Viscovi (2016), som menar att frågor av detta slag kan fånga 

upp intressanta och överraskande synpunkter genom att de tillåter respondenten att gå utanför 

de förutbestämda svarsalternativen. Trost och Hultåker (2016) menar att det finns en risk att 

svaren i öppna frågor, på grund av handstil, är svårlästa och att det ofta är mindre än tio 

procent som svarar på dessa. De menar dock, i linje med Hagevi och Viscovi, att värdefulla 

data kan framkomma ur sådana frågor, vilket kan göra det värt att ha med dem.  
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Som grund för enkätfrågorna togs inspiration från litteratur om motivation för 

volontärarbete. Under litteraturgenomgången framkom 31 teman som kunde relateras till 

studiens syfte, som sedan sorterades i bredare teman. Vissa var snarlika och kunde därmed 

syntetiseras, andra ansågs irrelevanta och togs bort. Ytterligare en fas i processen var att 

återigen bearbeta teman och skapa frågor som passade inom respektive tema. Efter en första 

genomgång hittades 88 frågor och efter bortsortering av överlappande frågor återstod 58 

stycken. Slutligen togs vissa frågor bort då dessa ansågs vara irrelevanta för syftet, samt för 

att hålla enkäten så koncis som möjligt. Finslipning av frågeformuleringarna gjordes utifrån 

Hagevi och Viscovis (2016) resonemang kring begriplighet, samt Trost och Hultåkers (2016) 

tips om att inte använda negationer eller alltför långa formuleringar. Fackord förenklades och 

anpassades till målgruppen. Exempelvis byttes civilstatus ut mot levnadsförhållande. Valet att 

ha med ”Vill ej uppge” som svarsalternativ vid frågan om kön gjordes då detta kan vara en 

känslig fråga. Trost och Hultåker samt Hagevi och Viscovi benämner det viktigt att känsliga 

frågor ställs på ett respektfullt sätt. Utifrån både ett diskriminerings- och 

konfidentialitetssperspektiv valdes svarsalternativen: ”Sverige”, ”annat nordiskt land”, ”övrigt 

europeiskt land” samt ”övriga världen”. Avsikten med detta var att en person inte skulle 

kunna identifieras genom att dennes specifika nationalitet nämndes i enkäten. Ett beslut togs 

också gällande frågeområdet om anledningar till volontärarbete, där svarsalternativen 

ordnades slumpmässigt för att på så sätt undvika eventuell rangordningsproblematik (Hagevi 

& Viscovi).  

Som sista steg i processen för utformandet av enkäten lades tid på layouten, vilken också 

inbegrep korta övergångsskrifter mellan frågeområden för att förtydliga dessas syfte (Trost & 

Hultåker, 2016). Om en enkät ger intrycket av att vara trovärdig kan det i sig ge en ökad 

validitet i form av ”face-validity”. Detta innebär att om formuläret ser trovärdigt ut kan det 

göra att respondenter svarar mer sanningsenligt och noggrant (Rust & Golombon, 2008). Då 

det tidigare fanns vetskap om att undersökningsgruppen till största del bestod av äldre, 

förstorades texten och designen gjordes luftigare för att avhjälpa eventuellt åldersbetingad 

nedsättning av synförmågan.  

För att öka validiteten på enkäten rekommenderar Hagevi och Viscovi (2016) att en 

pilotstudie görs. Utöver att ett antal individer fick göra och se över enkäten, diskuterades dess 

innehåll grundligt, samt jämfördes med VFI-instrumentet (Clary et al., 1998) samt relevant 

litteratur. Enkäten genomgick ett flertal omarbetningar innan den slutgiltiga versionen 

fastställdes.  
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Målet var att 200 enkäter skulle samlas in från volontärer som arbetade i de olika 

secondhand-butikerna. Butikerna som valts ut fanns i både större och mindre städer, samt 

hade olika samarbetsföreningar, vilket skapade en mer rättvis bild av mångfalden bland olika 

butiker. Slutligen fyllde 91 procent av respondenterna i urvalet i enkäten, vilket Bryman 

(2016) menar är en utmärkt svarsfrekvens.  

Genomförande av enkätundersökning 

Datainsamlingen skedde i sju butiker i mars 2018. För att säkerställa god kvalitet på 

enkätundersökningen samt undvika felkommunikation och missförstånd, hölls kontinuerlig 

kontakt med organisationen via telefon och e-post från början till slut. Kontakten med 

butikscheferna för respektive butik påbörjades, efter referering av regioncheferna, med ett 

missivbrev (se bilaga 2). Detta utformades enligt Trost och Hultåkers (2016) råd att vara 

koncist, informationsrikt och inbjudande med ett tydligt syfte och avsändare. Syftet med 

undersökningen samt vilka fördelar det kunde medföra för organisationen, kommunicerades 

tydligt från början, vilket underlättade samarbetet. Genom missivbrevet säkerställdes även 

informations- och samtyckeskravet. Informationskravet innebär att deltagarna i studien ska få 

information om studiens syfte och vad deras deltagande innebär (Vetenskapsrådet, 2011). 

Vidare innebär samtyckeskravet att respondenterna deltar frivilligt och har rätt att när som 

helst avbryta sitt deltagande (Vetenskapsrådet). 

Då organisationen informerat att medelåldern för respondenterna var hög togs ett beslut att 

använda pappersenkäter och inte webenkäter. Antagandet som gjordes var att detta skulle 

åstadkomma en högre svarsfrekvens än om webenkäter använts. I vissa butiker var vi 

närvarande under ifyllandet av enkäterna för att säkerställa att nyttjandekravet uppfylldes. 

Detta innebär att uppgifter om enskilda inte får användas för andra ändamål än studien 

(Vetenskapsrådet, 2011). Dessutom antogs att vår närvaro och presentation av studien, skulle 

verka som en åtgärd för minskat bortfall bland respondenterna.  

I de butiker som inte besöktes skickades enkäter via e-post till respektive butikschef, som 

sedan ansvarade för att skriva ut, dela ut och samla in dem. Noggranna instruktioner om 

utförande och etiska aspekter att ta i beaktning, gavs även. Bland annat lades vikt vid 

nyttjandekravet och därför ombads butikscheferna att direkt lägga enkätsvaren i kuvert efter 

ifyllande och sända till oss via post. Detta sågs även som viktigt utifrån 

konfidentialitetsperspektivet, vilket innebär att respondenterna avidentifieras och att det inte 

går att spåra vem som har besvarat en specifik enkät (Vetenskapsrådet, 2011). En kort 

introduktion gavs till volontärerna innan enkäterna delades ut där bland annat information om 
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frivilligheten i att delta kommunicerades. Gällande de butiker vi inte var närvarande i 

påtalades detta i telefon- och e-postkontakt med butikscheferna (se bilaga 3). I introduktionen 

förmedlades även att enkäterna inte kunde spåras till en specifik individ. För att svara på 

eventuella oklarheter i enkäten var vi tillgängliga på telefon för de butiker som inte besöktes. 

Ifyllandet av enkäterna gjordes under fikapauser då volontärerna var samlade, detta för att öka 

svarsfrekvensen. Efter att alla enkätsvar inkommit skickades ett e-post ut med ett tack till 

butikscheferna med uppmaning att framföra detta till volontärerna. De insamlade enkäterna 

sparas i tre månader efter att undersökningen är avslutad och förstörs därefter. Dessutom 

kommunicerades resultaten till HR-avdelningen, respektive butikschef och även volontärerna. 

På grund av valet att använda pappersenkäter tog överföringen av data från papper till 

datorn längre tid än väntat. För att säkerställa att informationsöverföringen skedde på ett 

noggrant sätt gjordes all data-input av oss båda tillsammans, för att på så sätt säkerställa att 

inga slarvfel gjordes.   

 

Analysmetod 

Då studien till sin natur var deskriptiv kvantitativ lades fokus på att ta reda på och beskriva 

vad som motiverade respondenterna. Vidare var målet att söka samband mellan olika typer av 

data och dra slutsatser av det som framkom. Data från enkätundersökningen överfördes från 

pappersenkäterna till Excel och därefter fördes en del data vidare till statistikprogrammet 

Statistical Package of the Social Sciences (SPSS). Den data som användes i 

korrelationsanalysen var svar på påståenden om motivation vilka respondenterna tog ställning 

till, samt vissa demografiska data. Den korrelationsanalys som användes var Spearmans rho, 

genom vilken det undersöks om samband är positiva eller negativa samt hur starka de är 

(Bryman, 2016). Vidare räknades även de aritmetiska medelvärdena (Bryman, 2016) ut för 

respektive kön i SPSS för att se skillnader och likheter mellan deras svarsalternativ. Den data 

som framkom organiserades och fördes in i tabeller och listor för att få översikt över 

respondenternas demografiska information och svarsresultat.  

 

Validitet och reliabilitet 

Inom kvantitativ forskning används begreppen validitet och reliabilitet. Validitet handlar om 

att mäta det som är relevant för att besvara syftet medan reliabilitet avser att studien görs på 

ett tillförlitligt sätt (Bryman, 2016). Det begrepp som avsågs att mätas var motivation för att 

volontärarbeta. Det finns inget objektivt mätinstrument för att mäta motivation och därför 
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behövdes, som Jacobsen (2017) beskriver, frågor som var indikationer på det som avsågs 

mätas. Under processen med formuleringen av enkätfrågorna hölls syftet nära tillhands för att 

försäkra att enkätfrågorna var i linje med frågeställningarna.  

Inom en deskriptiv kvantitativ metod med ett strategiskt urval kan inte en fullständig 

generalisering göras. Dock finns en viss överförbarhet till liknande kontexter (Bryman, 2016). 

Ett mål med studien var att skapa en bild som även andra liknande sammanhang kunde dra 

nytta av. Genomförandet av processen som ovan beskrivits ger läsaren en förståelse för 

begräsningen av generalisering (Bryman).  

Gällande utformning av en enkät finns ett flertal aspekter att ha i åtanke för att uppnå 

tillförlitlighet. En aspekt gäller ledande frågor som tvingar deltagaren att ge ett visst svar och 

en annan gäller oklara frågor som gör att den svarande inte vet vad den ska svara på. Dessa 

typer av frågor kan leda till uteblivet svar eller en chansning (Jacobsen, 2017). En noggrann 

genomarbetning av frågornas utformning gjordes för att undvika oklarheter. Ytterligare ett 

sätt att öka tillförlitligheten är transparens. Transparens handlar om att detaljrikt förklara 

forskningsprocessen vilket även Bryman (2016) belyser som viktigt för att skapa trovärdighet. 

Under processens gång fördes tydliga anteckningar om resonemang och argumentation vilket 

skapade en grund för trovärdigheten.  
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Resultat 

Syftet för studien var, som tidigare nämnts, att undersöka vad som motiverar människor att 

volontärarbeta. Nedan redogörs för den data som framkom i de insamlade enkätsvaren. 

Inledningsvis presenteras demografiska och arbetsrelaterade data över deltagarna i studien då 

en avsikt var att undersöka skillnader och likheter i motivation mellan grupper. Därefter 

presenteras resultat angående motivation i relation till volontärarbete.  

 

De som arbetar i organisationen  

Den största andelen av volontärerna var över pensionsålder, mellan 65 och 82 år gamla (se 

tabell 3). Den åldersgrupp som var mest sällsynt var personer mellan 26 och 39 år. 

Kvinnornas medelålder var 68 år, medan männens var något högre, 69 år och 

standardavvikelsen för ålder var 11 år för både kvinnor och män.  

Tabell 3 

Respondenternas ålder (N=181) 

Ålderskategori Antal personer Andel i % 

Pensionsålder (65–82 år) 131 72,4 

Karriäråren (40–64 år) 23 12,7 

Unga vuxna och småbarnsföräldrar 
(26–39 år) 

7 3,9 

Ej svar 20 11,0 

 

Utav de svarande var det 121 kvinnor och 59 män, och en person svarade inte på frågan om 

kön. Det var tio respondenter som svarade att de hade annat födelseland än Sverige. De 

flesta kom i kontakt med organisationen genom en vän eller bekant. Det var ett fåtal som kom 

i kontakt genom en icke-religiös förening och evenemang. Under svarsalternativet ”Annat” 

förekom elva olika svar. De vanligaste av dessa var: annons i tidning, butiksbesök, en 

myndighet samt Facebook och hemsida.   

De flesta av respondenterna arbetade deltid. Det var knappt 80 procent som arbetade 

mellan en och tio timmar per vecka (se tabell 4). Det var 15 procent som arbetade elva till 

tjugo timmar per vecka och fyra procent som arbetade mellan 20 och 40 timmar. Den 

genomsnittliga arbetstiden för respondenterna var 8,1 timmar per vecka. Det var en handfull 

personer som hade någon form av lönearbete utöver sitt volontärskap i organisationen.  
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Tabell 4 

Arbetstid i timmar per vecka (N=181) 

Timmar per vecka Antal personer Andel i % 

1-5 74 40,9 

6-10 69 38,1 

11-20 27 14,9 

21-40 7 3,9 

Ej svar 4 2,2 

 

Knappt en tredjedel av de svarande hade arbetat i organisationen upp till två år och ytterligare 

en knapp tredjedel hade varit aktiva som volontärer i tre till fyra år (se tabell 5).  

Tabell 5 

Antal år arbetade (N=181) 

Tidsperiod som 
volontär 

Antal personer Andel i % 

< 1 år – 2 år 56 31,0 

3 – 4 år 53 29,2 

5 – 10 år 37 20,4 

11 – 20 år 20 11,0 

21 – 28 år 9 4,9 

Ej svar 6 3,3 

 

En femtedel av de svarande hade volontärarbetat i organisationen mellan fem och tio år och 

en tiondel mellan elva och tjugo år. En tjugondel hade varit aktiva i 21 till 28 år och ett fåtal 

respondenter gav inget svar på frågan. 

 

Motivation för att börja volontärarbeta och dess förändring över tid 

De flesta kom i kontakt med möjligheten att volontärarbeta genom en vän eller bekant.  

Majoriteten av respondenterna började volontärarbeta för att de motiverades av att hjälpa 

andra, att deras specifika arbetsuppgifter var stimulerande samt för att få sysselsätta sig med 

något. Vidare var även sociala aspekter en motivation samt att ge något tillbaka till samhället. 

Som helhet var det av samma anledningar respondenterna började och fortsatte 

att volontärarbeta. En skillnad var att antalet personer som svarat sociala aspekter som 

anledning att börja volontärarbeta, minskade med tolv personer. Vidare ökade 
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svarsalternativet att hjälpa andra, med tio personer gällande anledning att fortsätta 

volontärarbeta (se tabell 6).  

Tabell 6 

De fem vanligaste anledningarna att börja och sedan fortsätta volontärarbeta (N=181) 

Anledningar att börja 
volontärarbeta 

Antal personer 
Anledningar att fortsätta 
volontärarbeta 

Antal personer 

”Det gav mig en känsla 
av tillfredsställelse att 
hjälpa andra.” 

112 
”Det ger mig en känsla 
av tillfredsställelse att 
hjälpa andra.” 

122 

”Volontärarbetet är 
spännande och 
intressant.” 

58 
”Volontärarbetet är 
spännande och 
intressant.” 

64 

”Jag ville ha något att 
göra på dagarna.” 

54 
”Jag vill ha något att göra 
på dagarna.” 

48 

”Jag ville lära känna nya 
människor och få nya 
vänner.” 

50 

”Jag känner att jag borde 
ge något tillbaka till 
samhället eftersom jag är 
så lyckligt lottad.” 

41 

”Jag kände att jag borde 
ge något tillbaka till 
samhället eftersom jag är 
så lyckligt lottad.” 

38 
”Jag vill lära känna nya 
människor och få nya 
vänner.” 

38 

  

Utöver det som nämns i tabellen ovan visade också resultatet att tio procent svarade att 

generativitet, alltså att överföra kunskap och erfarenheter till andra, var en anledning att 

volontärarbeta.  

 

Motivation till volontärarbete och diverse samband  

Ett antal samband hittades mellan vissa av påståendena i frågeområdet om motivation där 

samtliga korrelationer hade en signifikansnivå på 0.000 och var signifikanta på 0.01-nivån. 

Endast samband med en korrelation på .33 eller starkare togs med i tabell 7. Sambanden visar 

på hur olika typer av motivation är relaterade till varandra.  

Resultatet visade att i princip alla instämde på att det är viktigt att hjälpa andra, vilket även 

visade sig ha ett av de högsta medelvärdena av påståendena om motivation.  

De positiva sociala aspekterna som volontärarbetet förde med sig visade sig vara en stor 

motivation. Gemenskapen på arbetsplatsen uppgavs av de flesta vara det mest omtyckta med 

volontärarbetet. Det var 91 personer som svarade instämmande på att känslan av ensamhet 

minskade i samband med volontärarbetet. Resultatet visade även att interaktion med 
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människor hade ett positivt samband med en minskad känsla av ensamhet (se tabell 7). Vidare 

fanns ett starkt positivt samband mellan stolthet och att vara motiverad av sina kollegor (.52). 

Dessa två var också bland de motivationspåståendena som hade högst medelvärde. Det fanns 

även ett måttligt starkt samband med att känna sig respekterad av organisationen och att vara 

motiverad av kollegorna (.41). Även dessa påståenden visade sig inneha ett av de högsta 

medelvärdena av motivationspåståendena.  

Behovet att känna tillhörighet till en grupp, är en del av vår mänskliga natur. Resultatet 

visar att samhörigheten med en grupp människor har flertalet samband med motivation. Det 

visade sig att majoriteten av respondenterna ansåg att de blev respekterade av organisationen 

och även att de kände en stolthet att vara en del av denna. Detta hade en positiv korrelation 

med att känna glädje och motivation för sitt volontärarbete (se tabell 7).  

Tabell 7 

Korrelationstabell över påståendena om motivation till volontärarbete (N=181) 

Påstående 5 6 7 8 9 10 13 15 16 17 

1. Ensam - .36** .39** .40** - - - - - - 

2. Skuld - - - - - - - - - - 

3. Problem .34** .48** .48** .38** - - - - - - 

4. Skillnad - - - .36** .39** .51** - - - - 

5. Jobb - .36** - .35** - - - - - - 

6. Praktisk erfarenhet - - .39** .40** - .46** - - - - 

7. Bättre om mig själv - - - .50** .36** .34** - - - - 

8. Interagera - - - - .52** .44** .40** - - - 

9. Behövd och viktig - - - - - .48** .37** .33** - - 

10. Nya perspektiv - - - - - - - - - - 

11. Hjälpa andra - - - - - - - - - - 

12. Miljö - - - - - - .36** - .33** - 

13. Nya vänner - - - - - - - - - .36** 

14. Respekterad - - - - - - - .59** .59** .41** 

15. Stolt  - - - - - - - - .76** .52** 

16. Glad - - - - - - - - - .48** 

17. Motiverad - - - - - - - - - - 

**p < .01 

 

Självkänsla och självförtroende var två teman som återkommande var kopplat till motivation 

hos volontärerna. Det visade sig att de positiva sociala aspekterna som ovan nämnts som en 

motivation, hade ett positivt samband med en ökad självkänsla (se tabell 7). Vidare visade det 

sig att känslan av att känna sig viktigt och behövd också hade ett positivt samband med en 
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ökad självkänsla (se tabell 7). Resultatet visade även att respekten från ledningen hade ett 

positivt samband med att känna sig glad, stolt över sin tillhörighet till organisationen och även 

att vara motiverad av kollegorna.  

Många av respondenternas svar visade på kopplingar till personlig utveckling. Som tabell 

7 visar, hade självkänslan och uppklarandet av personliga problem ett positivt samband med 

att utveckla praktiska erfarenheter. Det visade sig även att interaktion med nya människor 

hade ett positivt samband med lärande. Det praktiska arbetet som motivation, återkom även 

när majoriteten av respondenterna uppgav att det mest omtycka var deras specifika 

arbetsuppgifter. Respondenterna som ansåg att volontärarbetet gav dem praktiska erfarenheter 

menade också att de fick nya perspektiv (se tabell 7). Slutligen fanns ett samband mellan 

värderingen av organisationens miljöuppdrag som viktigt, och att få nya vänner genom 

volontärarbetet.  

Det fanns en skillnad mellan mäns och kvinnors svar i påståendefrågorna gällande 

motivation för volontärarbete (se tabell 8). Vidare konstaterades även att kvinnorna 

genomgående svarade mer instämmande än männen på påståendena. De mest utmärkande av 

dessa presenteras i tabell 8. Svarsalternativen till påståendena var graderade från 5,0 vilket 

innebar ”Instämmer helt” till 1,0 som innebar ”Instämmer inte alls”.  

Tabell 8 

Medelvärden för svaren från kvinnor och män gällande motivation för volontärarbete (N=181) 

Påstående 
Medelvärde 
kvinnor 

Medelvärde 
män 

”jag känner mig mindre ensam” 3,6 3,0 

”kan göra skillnad på ett område som är viktigt för mig” 4,3 3,9 

”lär mig saker genom praktisk erfarenhet” 3,4 3,0 

 

Både kvinnor och män svarade instämmande på att volontärarbetet gjorde att de kände sig 

behövda och viktiga, fick nya perspektiv och en känsla av att göra skillnad på ett viktigt 

område. Avslutningsvis svarade majoriteten att volontärarbetet inte ökade chanserna för att få 

jobb i framtiden. 

Utöver att undersöka vad som motiverade volontärerna undersöktes även vad som 

minskade deras motivation. De aspekter som minskade respondenternas motivation var främst 

arbetsmiljörelaterade och gällde tunga lyft samt damm i lokalerna. Även företeelser kring 

arbetsorganisation såsom den veckoliga schemaläggningen och åsikter om sommarschemat, 

samt stressframkallande tidsbrist under arbetstid framkom som motivationshämmare. 
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Två branschspecifika kategorier var stöld och upplevd misstänksamhet mot kunder därom, 

samt när oanvändbara, smutsiga och trasiga gåvor kom in till gåvomottagningen.  

 

Resultatsammanfattning 

Majoriteten av respondenterna var pensionerade kvinnor och den övervägande delen av 

volontärerna arbetade mellan en och fyra timmar i veckan. De flesta kom i kontakt med 

möjligheten att volontärarbeta i organisationen genom en vän eller bekant. Resultatet visade 

på att de flesta motiverades av att hjälpa andra, av stimulerande arbetsuppgifter och den 

rutinmässiga sysselsättningen som arbetet förde med sig. De sociala aspekterna genomsyrade 

motivationen på flera sätt bland annat genom gemenskap och en minskad känsla av ensamhet. 

De flesta respondenterna upplevde att de blev respekterade av organisationen vilket skapade 

en positiv cirkel då det även påverkade deras motivation, glädje och stolthet av att vara en del 

av organisationen. Många uppgav att deras självkänsla förbättrades för att de fick känna att de 

tillförde något positivt till samhället. Det visade sig även att självförtroende hade ett positivt 

samband med lärande. Slutligen var det ett fåtal företeelser som minskade motivationen hos 

volontärerna. Dessa handlade främst om aspekter relaterade till arbetsmiljö och 

arbetsorganisations.  
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Diskussion 

Inledningsvis förs en diskussion om metodval och enkätutformning. Därefter följer 

resultatdiskussionen där ett antal anmärkningsvärda resultat lyfts fram och diskuteras. Vissa 

av de demografiska grupperna hade varit intressanta att jämföra och studera närmare. Dessa 

var dock allt för små i relation till urvalet och därmed togs ett beslut att inte vidare analysera 

dem.  

 

Metoddiskussion   

I metoddiskussionen diskuteras nedan val av studiekontext, metod, urval och bortfall, 

utformande av enkäten, samt genomförandet av studien.  

Val av studiekontext 

Syftet med studien var att undersöka vad som motiverade människor att volontärarbeta. 

Organisationen som valdes ut ansågs passande då majoriteten av medarbetarna var volontärer 

och organisationen hade många butiker att välja på. Ett annat alternativ hade kunnat vara att 

undersöka en helt annan typ av ideell organisation, exempelvis en idrottsförening. I 

litteraturgenomgången återfanns dock inte några studier där secondhand-organisationer 

undersökts, vilket bekräftade att valet var intressant ur ett forskningsperspektiv. 

Metodval 

Valet att använda en deskriptiv kvantitativ metod för att undersöka syftet, gjordes med tanke 

på motivation som ett socialt fenomen som upplevs olika av olika personer. En kvantitativ 

metod lämpade sig för att få ett så stort antal respondenter som möjligt och därmed få en 

bredd i antalet perspektiv på motivation. Om en mer rikhaltig typ av data hade eftersökts hade 

semi-strukturerade intervjuer exempelvis varit mer passande. Bryman (2016) menar dock att 

intervjuer kan medföra variation beroende på intervjuaren. Å andra sidan kan den som leder 

en intervju förtydliga eventuella otydligheter, vilket oftast inte är fallet gällande enkäter 

(Bryman). Vi var dock närvarande i butikerna eller fanns tillgängliga på telefon vid 

tidpunkterna för besvarandet, för att kunna hjälpa till vid eventuella otydligheter. Ytterligare 

en vanligt förekommande nackdel med enkät som datainsamlingsinstrument är att forskaren 

inte kan säkerställa vem som egentligen besvarar enkäten (Bryman). Detta avhjälptes dock 

genom att enkäterna besvarades under arbetstid och genom vår närvaro i vissa butiker. I de 

butiker vi inte var närvarande i, säkerställdes detta genom kontakt med butikscheferna som 

administrerade ifyllandet av enkäten. 
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Urval och bortfall 

Då avsikten var att få ett så brett urval som möjligt ansågs det strategiska urvalet mest 

passande. Tidsramen hade inte tillåtit ett obundet slumpmässigt urval då butikspopulationen 

på drygt sextio butiker var allt för stor. Cheferna i de butiker som valdes ut insåg fördelarna 

av att delta i undersökningen, både för sin egen specifika butik men även för hela 

organisationen, vilket gjorde att svarsfrekvensen blev hög. Ytterligare en anledning till det 

strategiska urvalet var att få med butiker som hade olika typer av samarbetsföreningar.  

Enkätutformning och genomförande 

På frågan om varför individen valt att börja, respektive fortsätta att volontärarbeta valde en 

majoritet det första svarsalternativet3 av de tio som fanns att välja mellan. Hagevi och Viscovi 

(2016) menar att svarsordningen ibland kan påverka respondenterna, genom en så kallad 

kognitiv effekt. Därför funderar vi på om det skulle kunna vara så att detta alternativ var så 

ofta förekommande bland respondenterna svar eftersom det var först på listan. En åtgärd hade 

varit att låta en, enligt forskningslitteraturen svagare motivationsfaktor, stå först på listan 

vilket hade kunnat förändra resultatet något. Ett förtydligande som hade kunnat göras i 

enkäten var angående antalet svarsalternativ som skulle kryssas i på frågan som nämns ovan. 

Trots förtydliganden kring detta vid datainsamlingen, missade ett antal individer denna 

information, vilket resulterade i ett bortfall på 19 respondenters svar på någon av frågorna om 

anledningarna att börja och fortsätta volontärarbeta.  

Majoriteten av frågorna var slutna till sin karaktär vilket ansågs nödvändigt då det 

underlättade analysen och dessutom menar Bryman (2016) att det är troligt att fler 

respondenter besvarar en enkät om den är koncis. En nackdel med frågor med svarsalternativ 

skulle kunna vara att respondenter tvingas välja bland de angivna alternativen. Detta undveks 

dock i vissa frågor genom att lägga till "Annat" som ett svarsalternativ. På samma sätt kan en 

tillämpning av ett neutralt svarsalternativ i en likertskala undvika att deltagarna eventuellt blir 

styrda till att välja ett visst svarsalternativ (Hagevi & Viscovi, 2016; Trost & Hultåker, 2016). 

Det sista frågeområdet i enkäten bestod av tre öppna frågor vilka ansågs vara ett 

komplement till de övriga slutna frågorna. Öppna frågor kräver, till skillnad från slutna frågor, 

ett större mått av reflektion från respondenternas sida, samt ett djupare tolkningsarbete från 

forskarens sida. Detta, menar Trost och Hultåker (2016), gör att öppna frågor ibland har en 

                                                 

3 ”det gav mig en känsla av tillfredsställelse att hjälpa andra” 
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tendens att inte besvaras. Detta var endast fallet gällande den sista av de tre öppna frågorna i 

enkäten. En möjlig anledning till den relativt höga svarsfrekvensen på de två första frågorna 

kan vara att frågorna till sin natur var rättframma och inte krävde djupare reflektion. En orsak 

till att frågan i vilken respondenten kunde tillägga något, inte hade hög svarsfrekvens, skulle 

kunna vara att enkäten faktiskt var uttömmande nog. 

Vanligtvis används idag webenkäter för denna typ av studier. På grund av att målgruppen 

främst utgjordes av äldre, samt att deltagarna inte hade tillgång till egna datorer på 

arbetsplatsen, togs beslutet att istället använda pappersenkäter. Detta bidrog till positiv 

respons från ett antal respondenter under butiksbesöken. Trots den ökade tidsåtgången i och 

med användandet av pappersenkäter, togs beslutet att använda dessa då det ansågs värdefullt 

med en högre svarsfrekvens. 

 

Resultatdiskussion 

I följande del diskuteras ett antal intressanta och relevanta iakttagelser från resultatet och 

jämförs mot litteraturen från bakgrundsavsnittet.  

Skillnader mellan kvinnor och män 

Som nämnt i bakgrunden pekar forskning (Boezeman & Ellemers, 2007; Pundt et al., 2015) i 

olika riktningar gällande om det finns en starkare tendens hos män eller kvinnor att 

volontärarbeta. I den utförda studien utgjordes volontärerna till en majoritet av kvinnor. 

Studierna som presenterats i bakgrunden undersökte organisationer med olika typer av 

volontärarbete. Det förefaller enligt dessa studier som om typen av verksamhet är det som 

avgör om det är flest män eller kvinnor som arbetar i den.  

Ett antal skillnader mellan männens och kvinnornas svar uppmärksammades i resultatet. 

Kvinnorna svarade mer instämmande på att volontärarbetet är ett sätt att lära sig saker genom 

praktisk erfarenhet, vilket Clary et al. (1998) nämner som ett mått på motivation för 

volontärarbete. En möjlig anledning är att äldre kvinnor traditionellt sett varit föräldralediga i 

större utsträckning och därmed inte fått samma arbetslivserfarenhet, vilket skulle kunna vara 

en motivation till att volontärarbeta.  

I påståendena om olika motiverande aspekter, svarade kvinnorna överlag mer 

instämmande än männen. En anledning till detta skulle kunna vara att kvinnorna i 

organisationen är bättre matchade med sina arbetsuppgifter än männen. Zweigenhaft et al. 

(1996) menar nämligen att en bra matchning mellan volontär och arbetsuppgift ger en högre 

tillfredsställelse och effektivitet i volontärarbetet. Zweigenhaft et al. menar också vidare att 
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kvinnor är mer benägna att ha en positiv inverkan på arbetet än männen. Manatschal och 

Freitag (2014) visar i sin studie på en annan anledning, vilken innebär att kvinnor är mer 

benägna att engagera sig i solidariska typer av ideellt arbete. Detta kan förklara varför kvinnor 

svarade mer instämmande på påståenden knutna till motivation och organisationens uppdrag 

samt varför majoriteten av respondenterna var kvinnor.  

Ålder och motivation 

De flesta av volontärerna var pensionärer, och Torka et al. (2012) menar att många äldre 

fortsätter att arbeta efter pension med anledningen att vinna eller behålla självrespekt. Det 

finns en risk att det hos äldre kan infinna sig en negativ känsla av att inte längre tillföra något 

till samhället, på grund av att de inte arbetar längre. Vi ser detta som en anledning till att 

volontärarbetet hade en positiv effekt på respondenternas självkänsla, och att volontärarbetet i 

det aktuella fallet fyller behovet av att känna sig viktig och behövd. Vidare har pensionärer 

generellt sätt mer tid än yrkesverksamma individer, varför önskan om sysselsättning 

uppfylldes genom volontärarbetet.  

Yngre människor lägger mer tid, än pensionärer på familj och karriär (Okun & Schultz, 

2003) vilket skulle kunna vara svaret på varför de lyser med sin frånvaro bland volontärerna i 

den studerade organisationen. De sociala aspekterna som motiverar äldre människor att 

volontärarbeta motiverar alltså inte de yngre eftersom de troligen får sitt sociala behov 

tillfredsställt genom arbets- och familjerelaterade nätverk.  

Resultatet visade att volontärerna inte volontärarbetade för att öka möjligheterna till arbete 

i framtiden. Då pensionärer lämnat arbetslivet bakom sig och majoriteten av respondenterna 

var över pensionsåldern, anses detta resultat naturligt. Trots att karriär inte längre var 

motiverande så återfanns en koppling mellan personlig utveckling och lärande. Detta tyder på 

att volontärerna motiverades av och upplevde ett lärande genom sitt volontärarbete trots att 

det inte var relaterat till karriären. Clary et al. (1998) nämner både karriär och förståelse som 

motiverande funktioner för volontärarbete. Studiens resultat tydde på att detta lärande kom av 

interaktion med olika typer av människor. Detta lärande kallas för ett informellt lärande 

(Illeris, 2007). 

En stark motivation till volontärarbete bland pensionärer var i Pundt et al. (2015) studie 

generativitet. I detta avseende avviker vår studie från forskningen då endast tio procent 

uppgav detta som en anledning att volontärarbeta. Orsaken till skillnaderna mellan resultaten 

kan vara att Pundt el al. studie utfördes med volontärer som arbetade inom sitt tidigare 
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yrkesområde, vilket inte nödvändigtvis är fallet med organisationen som studerats i denna 

studie.   

Kultur och volontärarbete 

Då en stor majoritet av respondenterna var födda i Sverige är ett antagande att detta kan vara 

på grund av kulturella skillnader. I Sverige har ideella organisationer en lång historia 

(Wijkström & Lundström, 2002), vilket kan ha påverkat kulturen på så sätt att volontärarbete 

ses som ett naturligt alternativ för svenskfödda. Cattacin och Domenig (2014) föreslår en 

annan förklaring. Deras studie visade att när transnationellt mobila människor kom till ett nytt 

land motiverades de initialt av att volontärarbeta av instrumentella skäl. Exempel på dessa 

skäl är att skaffa kontakter av olika slag, bland annat för att hitta boende eller för 

affärsmöjligheter. Vi antar att dessa instrumentella motiv faktiskt skulle kunna uppfyllas 

genom deltagande i volontärarbete i den studerade organisationen men anser att detta inte är 

klart kommunicerat till de relevanta målgrupperna.  

Sociala aspekter  

Resultatet visade att sociala aspekter var en stor anledning att både börja och 

fortsätta volontärarbeta. Dessutom återfanns ett samband mellan dessa och bland annat en 

minskad känsla av ensamhet, ökad självkänsla och nya perspektiv. Detta resultat återfinns 

också i Jannesson och Nilsson (2015) och Zweigenhaft et al. (1996), vilka fann att 

volontärernas sociala relationer förbättrades genom volontärarbetet. Detta kan också ha en 

påverkan på det faktum att de flesta kom i kontakt med volontärsmöjligheten genom en vän 

eller bekant. Den höga social trivseln och känslan av meningsfullhet gjorde att volontärerna 

själva rekommenderade volontärsuppdraget och organisationen till personer i sina nätverk. 

Den goda gemenskapen nämndes frekvent som det mest omtyckta med arbetet och korrelerar 

med andra delar av studien som också visade på positiva sociala aspekter av volontärarbetet. 

Den goda gemenskapen skulle kunna bero på att nya volontärer kommer in i organisationer 

via vänner och har liknande värderingar och bakgrund, vilket underlättar relationsbyggandet. 

Detta i kombination med organisationens vision för förmånstagarna, miljön och volontärerna 

själva, kan underlätta skapandet av en god sammanhållning och gemenskap. En positiv 

arbetsmiljö menar Welander (2013) kunna vara en motivationsfaktor i sig, då det kan ge en 

känsla av tillhörighet, vilket också styrks av Jannesson och Nilsson (2015).  

 



 

 

 

26 

Värderingar och perspektiv 

Pintrich och Schunk (2002) beskriver som tidigare nämnt, att motivation är den process i 

vilken målinriktade aktiviteter påbörjas och uppehålls. Studiens resultat visar att den största 

motivationen respondenterna hade för att börja volontärarbeta var tillfredsställelsen som kom 

av att hjälpa andra. Här blir då frågan om det är den egoistiska känslan av tillfredsställelse 

eller den altruistiska att hjälpa andra som är motivationen. Flertalet författare (Cornelis et al., 

2013; Manatschal & Freitag, 2014) menar att motivation vanligtvis innebär en blandning av 

både altruism och egoism. Slutsatsen här och en möjlig förklaring till varför majoriteten valt 

detta alternativ, är för att det altruistiska i att hjälpa någon även medför en egoistisk 

tillfredsställande känsla. Utöver att hjälpa andra, var organisationens miljöuppdrag 

motiverande för volontärerna. Dessa två argument är till största delen både altruistiska och 

baserade på värderingar. Shantz et al. (2014) menar att det finns ett positivt samband mellan 

altruism och personligt engagemang för sitt volontärarbete. Vidare menar Bang et al. (2013) 

att värderingar som motiv för volontärarbete också har ett positivt samband till engagemang 

för verksamheten. Detta förklarar därmed varför altruistiska och värderingsbaserade 

anledningar till att volontärarbeta var bland de mest frekventa bland volontärerna.   

Många respondenter svarade att en anledning till att de började volontärarbeta var att de 

ville ge något tillbaka till samhället eftersom de ansåg sig lyckligt lottade. Detta alternativ var 

en av de mest nämnda anledningarna till varför respondenten valt att börja volontärarbeta. 

Som anledning att fortsätta var den också bland de mest frekventa i studien. Vi drar därmed 

slutsatsen att organisationen var bra på att informera om barnens svåra livssituationer och den 

hjälp de får, vilket kan ha gett volontärerna perspektiv på sina egna livssituationer. Dessutom 

är en slutsats att interaktionen och gemenskapen med den mångfaldiga4 arbetsgruppen även 

gav nya perspektiv på saker. Vi anser också med stöd i Boezeman och Ellmers (2007) att 

detta perspektivskifte även gjorde volontärerna stolta över att vara en del av organisationen. 

Intressant nog menar Boezeman och Ellmers att känslan av att vara respekterad också blir 

starkare i samband med en ökad stolthet över att vara en del av organisationen, vilket i 

längden kan innebära att volontärerna motiveras att stannar kvar längre.  

 

                                                 

4 Trots att volontärspopulationen i studien är relativt homogen är organisationen totalt sett, med andra typer av 

anställningsformer inkluderade, desto mer heterogen. 
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Organisation och arbete 

Studien visade även att många började volontärarbeta för att arbetet i sig verkade 

stimulerande. En fråga som då kan ställas är om detta endast gällde under den första tiden 

som volontär eller om känslan satt i under en längre period. I det aktuella fallet visade det sig 

att motivationen var den samma även efter en periods arbete i organisationen. Då verkar det 

inte endast som att det var nyhetens behag som gjorde arbetet spännande och intressant. 

Zweigenhaft et al. (1996) menar vidare att en matchning mellan volontärernas intresse och 

deras arbete är viktigt för ett hållbart och långt volontärsskap. Utöver matchningen till de 

specifika arbetsuppgifterna, skulle det kunna vara en fråga om arbetstid. Många arbetar endast 

ett fåtal timmar per vecka, vilket skulle kunna göra att de inte tappar motivationen för sitt 

arbete. Vidare kan återigen mångfalden som finns i organisationen vara en positiv påverkan. 

Eftersom att volontärerna dagligen träffar olika sorters människor, både kollegor och kunder, 

finns potentialen att arbetet och arbetsmiljön kontinuerligt är spännande och intressant.   

Slutligen bör några saker som skulle kunna ha negativ inverkan på volontärernas 

motivation diskuteras. Det som nämndes i resultatet handlade främst om olika företeelser 

relaterade till den fysiska arbetsmiljön. En annan impopulär komponent var oanvändbara 

gåvor som donerades. Här kan flera bakomliggande faktorer spela in. En möjlighet är att 

volontärerna, av vilka majoriteten är motiverade av värderingen att hjälpa andra, påverkas 

negativt känslomässigt av att folk indirekt skänker skräp till barnen som organisationen avser 

hjälpa. En annan möjlighet är att är den förhöjda arbetsbörda som medföljer. Vidare nämndes 

ofta även stöld och att behöva vara misstänksam mot kunder, som något respondenterna inte 

tyckte om. När så många är drivna av mer eller mindre altruistiska värden kanske det 

egoistiska i att stjäla upplevs som ännu värre.  

 

Vidare forskning 

Då volontärarbete är vanligt förekommande i samhället och inte har beforskats nämnvärt i 

relation till dess förekomst, anser vi att det behöver mer forskning. Studiens resultat visar på 

att värderingar är en stark motivation för att volontärarbeta. Därför skulle det vara intressant 

att studera vilka värderingar som driver volontärarbete inom andra sorters ideella 

verksamheter. Eftersom de flesta respondenterna i urvalet var pensionärer skulle det vara 

intressant med mer forskning kring exempelvis vad som skulle motivera studenter att 

volontärarbeta.  
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I studien undersöktes volontärer och vad deras motivation var för att sedan bland annat 

kunna underlätta arbetet med att attrahera nya volontärer. Det hade varit intressant att se från 

det motsatta perspektivet, och ta reda på varför inte fler av personerna i volontärernas egna 

nätverk volontärarbetar. 

Volontärarbete har som tidigare nämnt förekommit länge i Sverige och är en vanlig 

företeelse i samhället. Det hade varit intressant att se hur volontärarbetandets historia ser ut i 

de länder från vilka det finns stora minoritetsgrupper i Sverige. Dessutom vore det 

fascinerande att ta reda på vad dessa personer har för inställning till volontärarbete generellt 

sett.  

Under våra besök i butikerna mötte vi butikscheferna och fick insyn i deras arbetsvardag. 

Ett område att forska vidare på kunde vara att se hur butikscheferna och deras förhållningssätt 

till arbete, organisation och organisationskultur påverkar antalet volontärer samt hur ofta och 

hur länge dessa arbetar i butiken. Det skulle även vara intressant att se hur de äldre 

volontärernas arbetsuppgifter matchas med deras tidigare arbets- och livserfarenhet och hur 

det skulle påverka generativitet som motivation. 
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Bilaga 1 – Enkät 

   



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

Bilaga 2 – Missivbrev 

 

Hej butikschefer på ---! 
Vi är två studenter som läser Personalprogrammet i Jönköping och är nu på sluttampen av 

utbildningen och har precis börjat vårt examensarbete som vi kommer göra i Er organisation!  

Vi kommer att fokusera på volontärrekrytering och hur man kan arbeta med att attrahera och behålla 

volontärer. Vår förhoppning är att kunna hjälpa Er med detta, då vi förstått att detta är en utmaning i 

vissa fall.  

Vi har satt ihop en enkät som innehåller frågor om vad som motiverar volontärerna som är verksamma 

i Era butiker samt deras väg in i organisationen. Enkäterna kommer besvaras i sju till åtta butiker i 

södra Sverige.  

Det vi önskar få hjälp med är Ert stöd i att dessa enkäter blir ifyllda av så många volontärer som 

möjligt. Även andra medarbetares deltagande i enkäten uppskattas, då deras svar också kan vara till 

hjälp i arbetet med att rekrytera alla slags medarbetare. Att fylla i enkäten beräknas ta ungefär tio 

minuter. Förslagsvis kan dessa enkäter delas ut under ett personalmöte alternativt under en fikapaus, 

den dag då flest volontärer är verksamma i butiken. 

Slutligen kommer varken butikerna eller individerna nämnas vid namn i enkäten eller i uppsatsen. 

Datamaterialet kommer sparas i tre månader efter examenstillfället vilket äger rum i början av maj. 

 

Med vänlig hälsning,  

Isak Nilsson och Rebecka Josefsson, Personalprogrammet, Jönköping University.  

07xx–xx xx xx, niis15xx@student.ju.se   
07xx–xx xx xx, jore15xx@student.ju.se 
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Bilaga 3 – Epost till butikschefer 

Hej _______! 

Nu är enkäten äntligen färdig att printas och fyllas i. 

Några korta informationspunkter till dig och som du kan ge till volontärerna: 

- Pga det akademiska syftet kommer vi endast ta in enkätsvar från volontärer (alltså inte 

anställda eller praktikanter, som vi sagt tidigare). 

- enkäten tar cirka 10 minuter att fylla i. 

- det är bra om folk fyller i alla frågor - ju mer desto bättre.  

- Vi skulle behöva ha enkäterna hos oss på tisdag nästa vecka (20/3). Om det skulle komma 

svar efter det, går det att skicka dem senare också, men då, senast fredagen nästa vecka. 

- Det finns också lite mer information i missivbrevet (som jag bifogar igen)  

En fråga: 

- Hur ska vi få de färdig-ifyllda enkäterna till oss? Skulle det gå att skicka dem till 

huvudkontoret i ---? Eller till någon av våra hemadresser? Eventuella portoutgifter täcker vi 

med glädje. Gör det som är minst arbetssamt för er. 

Enkäten är bifogad som word-fil och som pdf beroende på vad som passar din dator. Skriv 

gärna ut dubbelsidigt och kolla 

 Om du har några frågor, så hör gärna av dig till oss (07xx-xx xx xx) eller på mejl. Annars kan 

vi ringa upp dig vid en tid som passar. 

Om inte, kör hårt, och stort tack! 

Isak och Rebecka 

 


