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Sammanfattning 

Syftet med detta examensarbete var att undersöka vad som motiverar de som 

volontärarbetar inom fritid och hälsa samt att se om motivationerna skiljer sig beroende på tid 

som volontär. En webbenkät med frågor tagna från Volunteer functions inventory (VFI) och 

Basic need satisfaction at work scale (BNS) skickades ut till 220 volontärarbetare för att få 

svar på frågorna: Vilka motivationsfaktorer är bäst uppfyllda hos volontärarbetarna och 

förändras dessa över tid? Resultatet visade enligt VFI att Värderingar, det osjälviska hos 

människan, Förståelse, viljan att söka nya kunskaper, och Förstärkning, egenutveckling, har 

högst värden hos volontärerna. Vad gäller BNS så visade resultatet att Kompetens, förståelse 

för och delaktighet i sin omgivning, var bäst uppfyllt följt av Samhörighet, upplevelsen att 

tillhöra en viss social miljö. Enligt VFI har tiden som volontärarbetare inget samband med 

motivationsfaktorerna medan BNS visade att alla faktorer minskade men motivationsfaktorn 

Samhörighet sjönk mest. Åtgärder för att behålla motivationen hos volontärarbetarna 

diskuteras.  

Nyckelord: Volontärarbete, ideellt arbete, motivationsfaktorer, volunteer functions inventory, 

basic need satisfaction at work scale  

  



 
 

Title: What motivates volunteers - to work within leisure and health 

 

Abstract 

The purpose of this study was to determine what motivates those who volunteer to 

work within leisure and health and to see if the motivation changes depending on how 

long the volunteer has been active. A web-survey with questions from Volunteer functions 

inventory (VFI) and Basic need satisfaction at work scale (BNS) was sent to 220 

volunteers to get the answers to: Which motivational factors are best fulfilled among the 

volunteers and do they change over time? The result showed that according to the VFI, 

Values, the selflessness aspect of individuals, Understanding, the seeking of new 

knowledge, and Enhancement, the self-Development, are scored the highest. According to 

the result of the BNS, Competence, the understanding and being a part of your 

environment, and Connectedness, the wish to belong to a social environment, are the 

needs that are best fulfilled. The time spent as a volunteer has, according to the VFI, no 

connection to the motivational factors but the results from the BNS showed that with time 

all factors decreased - Connectedness decreasing the most. Actions to keep the motivation 

amongst volunteers over time are discussed.  

 

 

Keywords: Volunteering, motivational factors, volunteer functions inventory, basic need 

satisfaction at work scale  
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Förord 

Vi vill tacka vår handledare Docent Mårten Eriksson vid Gävle Högskola. Ett stort tack 

till alla involverade volontärarbetare samt vår kontaktperson vid Friskis&Svettis i Gävle.  

// Caroline Frank och Catharina Grönnevik 2013-05-22 

 

Introduktion 

Att skapa förståelse om vad som motiverar människor till att vilja volontärarbeta kan 

enligt Allison, Okun och Dutridge  (2002) hjälpa de som arbetar med att rekrytera volontärer. 

Kunskap om vilka motivationsfaktorer som väger tyngst kan leda till att exempelvis 

kampanjer, för att locka volontärer, riktas mot rätt personer på en gång (Allison, Okun, & 

Dutridge, 2002). Människor som väljer att engagera sig i volontärarbete gör detta om de tror 

att deras behov kommer att tillfredsställas av engagemanget och de tenderar att fortsätta med 

sitt volontärarbete om så sker (Omoto, Snyder, & Hackett, 2010). Detta bekräftar Allison, 

Okun och Dutridge (2002) som menar att en kampanj för att locka volontärer är lyckad om de 

den riktas mot kan se hur just deras behov kommer tillfredsställas genom volontärarbete vid 

just den organisationen.  

Ketzell och Thompson (1990) har valt att dela upp arbetsmotivation i två grupper där 

den ena gruppen riktar sig mot externa incitament, som lön och belöningar, och den andra mot 

incitament inom den egna personen, så som välmående av ett väl utfört arbete och gott 

resultat. Teorier inom den externa gruppen är motiv/behovsteorin, incitament/belöningsteorin, 

förstärkningsteorin, målteori, personliga- och materiella resurs teorin, grupp- och normteorin 

och socialteknologiteorin (Katzell & Thompson, 1990). De teorier som Katzell och 

Thompsson (1990) menar berör de interna incitamenten är upphetsning-/aktiveringsteorin, 

förväntning-/valensteorin, rättviseteorin, attitydsteorin, Intention-/målteorin och attribution-

/self efficacy-teorin. Den externa teorin förstärkningsteorin innebär att anställda motiveras till 

att arbeta och förmedla ett gott resultat om det i slutändan genererar en positiv konsekvens för 

dem själva. Förväntning-/valensteorin, intern teori, går ut på att anställda motiveras till arbete 

om de själva förväntar sig ett gott resultat av sin insats (Katzell & Thompson, 1990).  

Self-determination theory (SDT) inriktar sig på att undersöka människors medfödda 

psykologiska behov, de behov som i grunden hjälper till att skapa individens personlighet och 

vad som anses motiverande för dem (Ryan & Deci, 2000). STD delas upp i inre- och yttre 

motivation. Dessa två inriktningar kan sedan ses som självkontrollerande (autonoma) eller 

kontrollerade (Gagné & Deci, 2005).  Båda är enligt Gagné och Deci (2005) avsiktliga men 
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skiljer sig åt i hur de upplevs, yttre motivation kan exempelvis variera beroende på i hur stor 

omfattning den är autonom eller kontrollerad. Den autonoma motivationen handlar om att 

genom personlig erfarenhet självständigt kunna ta beslut gällande egna handlingar, vilket kan 

vara engagemang i en viss verksamhet för att individen finner den intressant (Gagné & Deci, 

2005). När det däremot finns en förväntan på individen att denne ska engagera sig i 

verksamheten utan att något intresse för den finns och valet att engagera sig inte är ett eget 

beslut kallas det enligt Gagné och Deci (2005) för kontrollerad motivation och det som 

motiverar är belöningar av olika slag. Den inre motivationen tilltar när en individ visar 

intresse för verksamheten/handlingen och är därför autonom (Gagné & Deci, 2005). I 

situationer där intresse saknas så krävs yttre motivation, i form av positiva konsekvenser så 

som lön eller negativa konsekvenser i form av löneavdrag, för att handlingen skall anses ha ett 

värde (Gagné & Deci, 2005). Motivationen regleras då externt och upprätthålls av yttre 

faktorer och därför är kontrollerad (Gagné & Deci, 2005).  

Basic need satisfaction at work scale (BNS) (Deci, Ryan, Gagné, Leone, Usunov, & 

Kornazheva, 2001) är enligt Vlachopoulos och Michailidou (2006) ett instrument inom SDT 

som används för att bedöma uppfattningar om i vilken utsträckning behoven autonomi, 

kompetens och samhörighet är uppfyllda. Behovet för autonomi handlar om en känsla av 

självbestämmande av individens eget beteende. Det andra behovet kompetens innebär att 

förstå och vara del av integrationen med sin omgivning och det tredje behovet samhörighet, 

innefattar upplevelsen av att tillhöra en viss social miljö (Vlachopoulos & Michailidou, 2006). 

Enligt Boezeman och Ellemers (2009), som med hjälp av BNS har undersökt motivation hos 

volontärarbetare, så är motivationsfaktorn samhörighet bättre uppfylld för volontärarbetare än 

vad kompetens anses vara.  

Ett vanligt antagande är att de som väljer att volontärarbeta gör det av altruistiska skäl 

(inre incitament) men det finns forskning som visar att de förmåner (externa incitament) 

volontärarbetare kan vinna på sitt deltagande många gånger är av större vikt (Vocino & 

Polonsky, 2011). Att diskutera volontärarbetares engagemang utifrån enbart altruistiska och 

egoistiska skäl är enligt Vocino och Polonsky (2011) för snävt och för att bredda ämnet menar 

de att flera motivationsfaktorer bör tas i beaktning. Ett redskap skapat med syfte att göra detta 

är Volunteer functions inventory (VFI) som är uppdelad i de sex motivationsfaktorerna 

Värderingar, Socialt, Karriär, Förståelse, Skyddande och Förstärkning (Clary, et al, 1998). 

Den första motivationsfaktorn Värderingar består enligt Clary et al (1998) av det osjälviska 

och humanitära som gör att människor volontärarbetar och den andra motivationsfaktorn, 

Socialt, om exempelvis viljan att umgås med vänner som volontärarbetar eller ett engagemang 
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grundat i den närmsta bekantskapskretsens åsikter om vikten av att ställa upp för andra.  Den 

tredje yttre faktorn Karriär riktar sig mot volontärers förhoppning om att vinna 

karriärsframgångar genom sitt engagemang och den fjärde faktorn Förståelse innebär att det 

finns en önskan om att förvärva nya kunskaper eller färdigheter via volontärarbetet (Clary et 

al, 1998). Den Skyddande, motivationsfaktor fem, inbegriper enligt Clary et al (1998) ett 

behov av att skydda sig mot sådant som kan skapa negativa känslor om den egna personen, 

som att ha det bättre ställt än andra, men kan även vara en möjlighet att hantera personliga 

problem. Sist nämner Clary et al (1998) motivationsfaktorn sex vilket är Förstärkning som 

handlar om viljan att utveckla sig själv och att växa som person.  

Cahcón, Péres, Flores och Vencia (2011) menar att volontärarbetare i stor utsträckning 

motiveras av altruistiska värderingar, vilket innebär att exempelvis vilja hjälpa andra eller att 

vilja göra världen till en bättre plats. Detta bekräftar Agostinho och Paco (2012) och menar på 

att altruism, vilket hamnar under motivationsfaktorn Värderingar enligt VFI, är den faktorn 

med högst värde för volontärarbetare. Näst efter Värderingar är det motivationsfaktorerna 

Förståelse och Förbättring som motiverar volontärer, lägst betydelse hade VFI-faktorn 

Karriär (Agostinho & Paco, 2012). I en studie om volontärarbetare inom AIDS i Syd Afrika 

(Akintola, 2010) framgick dock att även om altruistiska skäl var dominerande så var även 

Karriär en motivationsfaktor som var av stor betydelse för de som volontärarbetade. 

Aktintola (2010) menar själv att detta inte stämmer överens med tidigare studier gällande just 

volontärarbetare inom AIDS i Afrika då majoriteten av dem ställer upp av altruistiska skäl.  

Tidigare forskning om motivation för volontärarbete behandlar motivationsfaktorer hos 

volontärarbetare inom vård och olika former av omsorg. Denna uppsats utökar detta område 

till vad som motiverar volontärarbetare inom en förening med aktiviteter inriktade mot 

människors fritid och hälsa, så som fysisk träning av olika former. Specifikt kommer 

motivationsfaktorer hos volontärarbetare vid Friskis&Svettis i Gävle att undersökas.  

Avgränsningar som gjordes var att endast Friskis&Svettis i Gävle var del av 

undersökningen, detta för att det skiljer sig mellan de lokala kontoren angående vilka som får 

betalt och vilka som jobbar ideellt, och att anställda med lön på Friskis&Svettis uteslöts ur 

undersökningen. 
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Syfte 

Syftet var att undersöka vilka faktorer som motiverade volontärarbetare inom en ideell 

förening med inriktning mot fritid och hälsa samt om antalet år inom organisationen 

påverkade motivationsfaktorerna.  

 

Frågeställningar 

 Vilka motivationsfaktorer, med BNS och VFI som mätinstrument, är bäst 

uppfyllda hos volontärarbetare inom fritid och hälsa? 

 Påverkar den tid som volontärarbetaren har varit verksam inom föreningen dess 

motivationsfaktor? 

Metod 

Deltagare Och Urval 

Det var 81 volontärarbetare vid Friskis&Svettis i Gävle som deltog i undersökningen, 

17 män och 64 kvinnor. Snittåldern var 46,16 år och genomsnittstiden som volontärarbetare 

var 6,63 år. Volontärarbetarna var ledare inom olika former av träning, så som gruppträning 

och spinning, samt värdar. Av de 220 personer som ombads att delta svarade 81, vilket gav 37 

% i svarsfrekvens.  

Material 

En enkät skapades i internetverktyger Limesurvey. Den bestod inledningsvis av frågor 

gällande ålder, kön och antal år som volontär, frågan om kön hade ej tvingat svar medan 

övriga frågor krävde svar. Frågorna var tagna från mätinstrumenten BNS (Deci, Ryan, Gagné, 

Leone, Usunov, & Kornazheva, 2001) och VFI (fetzer; Clary et al, 1998), gavs svarsalternativ 

på en sjugradig likert-skala med 1 - ’Stämmer ej’ till 7 - ’Stämmer mycket väl’ (Se bilaga 1). 

Mätinstrumentet BNS var komplett med 21 frågor, se bilaga 2. BNS i svensk översättning av 

Eriksson (2012). Den engelska varianten av skalan har även testats för intern reliabilitet 

(autonomi:0,81, kompetens: 0,85, samhörighet: 0,82) (Van den Broeck, Vansteenkiste, De 

Witte, Soenens, & Lens, 2010). 

Enligt Omoto, Snyder och Hackett (2010)  är VFI en modell som är applicerbar inom så 

gott som alla former av voluntarism. VFI bestod av 23 frågor, efter bortfall av 7 frågor i 

Limesurvey. Då varje motivationsfaktors-grupp inom VFI skulle bestå av fem frågor ledde 

bortfallet till att faktorn Förstärkning bara bestod av två frågor, Förståelse av tre, Karriär samt 
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Beskyddande av fyra och endast Värderingar samt Socialt var kompletta. Bortfallet av frågor 

hanterades genom att varje faktor delades med det antal frågor som fanns kvar för att på så vis 

få fram medelvärdet.  

Tillvägagångssätt  

Friskis&Svettis i Gävle kontaktades via telefon och ett möte med kontaktpersonen 

bokades in. Under mötet presenterades det tänkta syftet, frågeställningar och ett 

tillvägagångssätt för att alla volontärer skulle få ta del av enkäten diskuterades fram. 

Webbenkätens URL länk samt missivbrev mailades till kontaktpersonen som i sin tur 

distribuerade ut den, via e-post, till de 220 volontärerna. Efter några dagar skickades en 

påminnelse ut och en deadline sattes. En vecka senare stängdes webbenkäten, data 

sammanställdes i Limesurvey och fördes in i SPSS.  

Design Och Analys 

Undersökningen av den första frågeställningen är inompersondesign och 

undersökningen av den andra frågeställningen en mellanpersondesign. Resultatet utifrån 

enkäten analyserades med en mixad ANOVA i statistikprogrammet SPSS. Ett antal frågor 

från BNS vändes enligt instruktioner från mätinstrumentunderlaget, se bilaga 2. För att kunna 

se eventuella förändringar i motivationsfaktorer över tid som volontär delades deltagarna upp 

i två arbetstidsgrupper vilka var <4 år (kortare tid) och >3 år (längre tid). Frågor från 

mätinstrumenten och angivna svar sorterades in i rätt motivations- samt 

arbetsmotivationsgrupp och skapade sex faktorer för VFI och tre för BNS. I SPSS utfördes 

sedan en mixad ANOVA för varje mätinstrument. P-värdet för signifikans sattes till p<.05. Vi 

korrigerade frihetsgraderna (df) med Greenhouse-Geisser när Mauchly’s test visade att de 

ingående variablerna i beroendemåttet inte var symmetriska. Frihetsgraderna (df) redovisades 

i heltal.  

Forskningsetiska Överväganden 

Via missivbrevet informerades deltagarna om att medverkan var frivilligt, att svaren 

skulle behandlas anonymt och därför inte skulle kunna spåras tillbaks till dem. Det 

informerades även om att deltagandet kunde avbryta, att data skulle redovisas på gruppnivå 

och att studien utfördes vid Högskolan i Gävle och ingick i ett examensarbete på Personal- 

och arbetslivsprogrammet. (Se bilaga 3) 
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Resultat 

Två mixade ANOVOR beräknades. Den Första var en 3x2 mixad ANOVA med 

Arbetstidsgrupper som mellanpersonsvariabel med lägena kort tid och lång tid samt 

Arbetsmotivation med lägena Autonomi, Kompetens och Samhörighet som 

inompersonsvariabel. En huvudeffekt av Arbetsmotivation F(2, 158)= 42,72, p=.01, 

.35 

och Arbetstid påvisades F(1, 79)= 4,71, p=.04, 

.06.  Vidare fanns en interaktionseffekt 

mellan Arbetstid x Arbetsmotivation F(2, 158)=3,47, p=.04, 

 .04, se figur 1. Post hoc t-test 

(Bonferroni) visade att Autonomi (M=5.17, SD=0.77) är signifikant lägre än Kompetens 

(M=5.83, SD = 0.79) och Samhörighet (M=5.79, SD=0.78). Den visade också att Kompetens 

och Samhörighet skattades högst men att ingen signifikant skillnad mellan dem fanns.  

Den andra var en 6x2 mixad ANOVA med Arbetstidsgrupper som mellanpersonvariabel 

med lägena kortare tid och längre tid samt Motivation som inompersons-variabel med lägena 

Beskyddande, Värderingar, Karriär, Socialt, Förståelse och Förstärkning. En huvudeffekt 

visades av Motivation, F(4, 295) = 83,17, p=.01



Däremot fanns ingen huvudeffekt 

av Arbetstid F(1, 79)<1 och ingen interaktionseffekt mellan Arbetstid x 

Motivationsfaktorsgrupperna F(4, 295) = 1,60, p=.16

Post hoc t-test (Bonferroni) 

visade att Värderingar (M=5.5, SD=1.02), Förståelse (M=5.35, SD=1.17) och Förstärkning 

(M=5.18, SD=1.30) alla var signifikant högre än Skyddande (M=3.72, SD=1.23), Karriär 

(M=3.45, SD=1.82) och Social (M=3.17, SD=1.29). Skyddande var i sin tur signifikant högre 

än Social. Karriär och Social skattades lägst men var inte signifikant skilda från varandra, se 

figur 2.  
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Figur 1.  Figuren visar genom ett linjediagram antal år som volontärarbetare på x-axel och förändring i 
motivationsfaktorerna på y-axeln.  

 

 

 

Figur 2. Figuren visar medelvärdet för varje motivationsfaktor inom VFI.  
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Diskussion 

 
Studien visar att Kompetens och Samhörighet, enligt BNS är, är de motivationer som är 

bäst uppfyllda för volontärerna vid Friskis&Svettis i Gävle. Resultatet från VFI visar att 

Värderingar, Förståelse och Förstärkning har högst värden för samma grupp. Tiden som 

volontärarbetare har enligt BNS ett samband med motivationsfaktorerna då alla tre faktorer 

sjönk, Samhörighet sjönk mest. Vad gäller VFI finns inget samband mellan arbetstid och 

motivationsfaktorer. En studie av Boezeman och Ellemers (2009) visade att 

arbetsmotivationsfaktorn Samhörighet är bättre uppfylld än vad Kompetens är för 

volontärarbetare. Detta stämmer inte överens med vårt resultat som inte visade någon 

signifikant skillnad mellan Samhörighet och Kompetens. Enligt BNS sjönk alla 

motivationsfaktorer över tid. Faktorn Samhörighet avtog mest för att med tiden bli lägre 

skattad än faktorn Kompetens (figur 1). En anledning till detta kan vara att det i början anses 

som mer betydelsefullt att skapa vänner och att känna samhörighet än det är att ta in ny 

kunskap och vidareutveckla sig själv. Som ny medlem i en redan existerande social grupp 

eller vid sammansättning av en helt ny arbetsgrupp kan det ta tid för medlemmarna att känna 

sig bekväma och delaktiga i gruppen. När det stadiet har nåtts kan energi och tid läggas på att 

lära sig ny information och sätta sig in i allt det innebär att vara gruppledare för ett 

träningspass. Ytterligare en hypotes om varför Samhörighet sjunker mer än övriga två behov 

kan vara att Samhörighet, viljan att tillhöra en viss social miljö, sett i samband med VFIs 

faktor Social, viljan att volontärarbeta för att umgås med vänner eller påtryckningar från 

familj att volontärarbeta, kan leda till att det finns de som engagerar sig trots att de egentligen 

inte brinner för sakfrågan och därför slutar efter ett tag. Det handlar då om vad Gagné och 

Deci (2005) betecknar som kontrollerad motivation, att individen förväntas engagera sig trots 

att intresse saknas. För att en sådan individ ska motiveras krävs yttre incitament som 

belöningar av olika slag (Gagné & Deci, 2005).  

I likhet med Agostinho och Paco (2012) och Chacón, Pérez, Flores, & Vecina, (2011), 

som menar att volontärarbetare motiveras av alturism så som VFIs motivationsfaktor 

Värderingar, visade resultatet av denna studie att faktorn Värderingar hade högst värden för 

volontärarbetarna som deltog. Det kan bero på att det krävs en viss grad av alturism för att 

vilja skänka sin tid utan att få betalt men också på att deltagarna kan ha besvarat frågorna 

rörande Värderingar så som de tror att de bör tycka och tänka som volontärarbetare, så kallad 

social önskvärdhet. Det är kanske mer accepterat att vilja ställa upp för andra än att 

anledningen till engagemanget är att få umgås med sina vänner som också volontärarbetar.  
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Ovidkommande variabler som kan ha påverkat resultatet är dels att webbenkätens 

distribution låg bortom studiens kontroll då kontaktpersonen var den som mailade ut den till 

alla volontärer. Detta gör att ingen garanti rörande vilka som faktiskt deltog kan ges. Vidare 

så föll sju frågor bort i Limesurvey vilket ledde till att en del motivationsfaktorer fick färre 

frågor i enkäten. Hur deltagarna tolkade frågorna och social önskvärdhet är ytterligare två 

variabler som kan ha påverkar studien. En deltagare menade att enkäten inte gällde deras form 

av engagemang och en annan att den riktade sig mot hjälporganisationer, samma deltagare 

undrade om enkätfrågorna gällande arbetslivet, BNS-delen, gällde volontärarbetet eller 

yrkeslivet därutöver. Om fler tolkade resultatet på det viset så kan det ha påverkat resultatet 

då frågorna i BNS kan vara bedömda och besvarade utifrån erfarenheter från deras avlönade 

arbeten. Det kan även vara så att deltagare kan ha valt att inte delta på grund av frågetecken 

gällande de frågorna. Till BNS försvar ska tilläggas att det mätinstrumentet har använts i 

andra studier gällande volontärarbete och den har testats för intern reliabilitet (autonomi:0,81, 

kompetens: 0,85, samhörighet: 0,82) (Van den Broeck, Vansteenkiste, De Witte, Soenens, & 

Lens, 2010). 

Vald metods styrkor var att det gick snabbt att distribuera ut och få tillbaka enkäten från 

en stor mängd volontärarbetare vilket gjorde att tidåtgången för det momentet blev liten. Det 

var även enkelt för deltagarna att ta kontakt om så behövdes och de fick svar snabbt. Enkäter 

som mailas ut kan ses som mindre påträngande än att få den tilldelad sig och ger deltagaren 

större känsla av självbestämmande.  Detta kan även vara en negativ aspekt då enkäten för lätt 

kan väljas eller glömmas bort. Att enkäten blir opersonlig kan leda till att de som får enkäten 

känner en ovilja till att delta, den blir mindre viktig än om den hade varit personlig.  

Denna studie är liten i omfattning men genererade ett resultat som ger en antydan om att 

volontärer inom organisationer med inriktning mot fritid och hälsa i stort motiveras av samma 

faktorer som de inom hälso-/sjukvård. Bortfallet av frågor från mätinstrumentet VFI kan ha 

gjort att det inte med all säkerhet går att säga att resultatet av det mätinstrumentet är korrekt.   

Vad denna studie praktiskt kan ge Friskis&Svettis i Gävle är kunskap om vad deras 

volontärer har för behov, vad som motiverar dem och att ge tips om åtgärder som kan verka 

utvecklande för att bibehålla motivationen hos existerande volontärer.  

Då volontärarbetarnas motivationsfaktorer Samhörighet, Autonomi och Kompetens, 

enligt BNS, över lag verkar sjunka med tiden borde Friskis&Svettis lägga mer energi på att 

stärka och att sedan bibehålla en högre motivationsnivå. Detta kan exempelvis ske via fester, 

teambuilding eller olika former av gruppaktiviteter. Om de inte redan idag gör på följande sätt 

kan en idé vara att låta volontärarbetarna i grupp planera de individuella träningspassen och 
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öva dem med varandra. Det kan också vara en bra idé att integrera de nya volontärerna i de 

existerande grupperna med exempelvis kick-offs och se till att volontärerna involveras i de 

aktiviter som avlönade anställda får ta del av under årets lopp. Behandlas de olika grupperna 

olika kan en vi-och-dem känsla bildas och det kanske kan sänka motivationen hos de som 

volontärarbetar.  

Förslag till vidare forskning är att göra studier i större omfattning med både enkäter och 

intervjuer. Att jämföra två, eller fler, volontärorganisationer med engagemang inom friskvård 

skulle kunna generera intressanta resultat. Det skulle också vara intressant att undersöka hur 

motivationsfaktorerna skiljer sig mellan volontärer och arbetare med lön inom samma 

organisation. Även skillnader och likheter vad gäller motivationsfaktorer mellan kvinnor och 

män samt åldersgrupper skulle vara en lämplig inriktning för vidare studier.  
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Bilaga 1  

Enkätens frågor 

Enkäten bestod av följande frågor och besvarades av deltagarna via en 7-gradig likert-skala 

likt exemplet nedan.  

 

              Instämmer inte alls               Instämmer delvis               Instämmer precis 

 

 

Volunteer function inventory  

Volontärarbetet kan hjälpa mig att få in en fot på ett ställe där jag skulle vilja arbeta  

Mina vänner volontärarbetar 

Jag bryr mig om dem som har det sämre än jag 

Mina nära vill att jag ska volontärarbeta 

Volontärarbetet får mig att känna mig betydelsefull 

Människor jag känner delar intresset av att arbeta ideellt. 

Om jag är nere får volontärarbetet mig att må bättre 

Jag bryr mig verkligen om den grupp jag hjälper 

Volontärarbetet får mig att känna mig mindre ensam 

Genom volontärarbetet kan jag knyta kontakter som kan ha betydelse för min karriär 

Volontärarbetet gör att jag känner mindre skuld över att ha det bättre än dem som är sämre lottade 

Volontärarbetet gör att jag lär mig mer om den verksamheten  

Volontärarbete ökar min självkänsla 

Volontärarbete ger mig ett nytt perspektiv på saker 

Volontärarbete ger mig chansen att utforska olika karriärsmöjligheter 

Jag känner sympati för personer i nöd 

Mina nära värderar ideellt arbete högt.  

Volontärarbete ger mig direkt praktisk kunskap 

Det är viktigt att hjälpa andra 

Volontärarbete hjälper mig att komma över personliga problem 

Volontärarbetet kommer att bidra till min yrkesframgång  

Jag bidrar gärna till områden som är viktiga för mig 

Volontärarbete är viktig för mina närmaste 
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 Bilaga 2 

 

 Basic need satisfaction at work scale 

Jag har goda möjligheter att påverka hur mitt arbete utförs 

Jag gillar mina arbetskamrater 

Jag behärskar inte riktigt mitt jobb 

På jobbet får jag uppskattning för mitt arbete 

Jag känner mig pressad på arbetet 

Jag kommer överens med mina arbetskamrater 

Jag håller mig för mig själv på jobbet 

Jag kan fritt uttrycka vad jag tycker och tänker på jobbet 

Jag betraktar ina arbetskamrater som mina vänner 

Jag har lärt mig nya intressanta färdigheter på jobbet  

När jag är på jobbet måste jag göra vad jag blir tillsagd 

De flesta dagar känner jag att jag uträttar något på jobbet 

Mina känslor beaktas på jobbet 

Jag har inga stora möjligheter att visa vad jag går för på jobbet 

Mina volontärkollegor bryr sig om mig 

Jag har inte många nära vänner på jobbet 

Jag känner att jag kan vara mig själv på jobbet 

Mina volontärkollegor gillar mig inte 

Jag känner ofta att jag saknar kompetens i mitt arbete 

Jag har få påverkansmöjligheter i mitt arbete 

Människor är vänliga på mitt jobb 

 

Skalan innehåller tre delskalor:  

Autonomi: 1, 5(R ), 8, 11 (R ), 13, 17, 20 (R ) 

Komptetens: 3(R ), 4, 10, 12, 14(R ), 19(R ) 

Samhörighet: 2, 6, 7(R ), 9, 15, 16(R ), 18(R ), 21 

Beräkna medelvärden för varje delskala. Påståenden märkte (R) ska vändas. Gör det genom 

att subtrahera aktuellt värde från 8. (Ex. 8-7=1, skalan vänds).   
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Bilaga 3 

Missivbrev 

Alla som volontärarbetar vid Friskis&Svettis i Gävle tillfrågas härmed att delta i en studie om 

motivation till volontärarbete genom att svara på en webbenkät. Enkäten tar cirka 10-15 

minuter att besvara. Deltagandet är frivilligt och kan när som helst avbrytas. Dina svar är 

anonyma och kan därför inte spåras till dig. Vår kontaktperson vid Friskis&Svettis Gävle är 

XXXXXX XXXX. Data kommer endast att redovisas på gruppnivå. Studien utförs vid 

Högskolan i Gävle och ingår i ett examensarbete på Personal- och arbetslivsprogrammet. Vid 

frågor eller synpunkter angående enkäten är ni välkomna att kontakta oss på e-postadress 

examensarbete1@hotmail.se 

// Caroline Frank och Catharina Grönnevik      
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