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Vad motiverar till ideellt arbete i ungdomsorganisationer? 
 

Malin Karlsson 
 
 

Tidigare studier som undersökt motivation till ideellt arbete har ofta 
utgått ifrån en äldre population och ungdomsorganisationer har inte 
undersökts. Denna enkätstudie undersökte motivation till ideellt arbete 
i svenska ungdomsorganisationer. Betydelsen av ålder och antal år i 
ideellt arbete undersöktes. I analyserna ingick 102 personer i åldrarna 
17-59. Deltagarna rangordnade motiven som följande: Kunskap, 
utveckling, värderingar, social, karriär och skydd. Resultatet av en 
serie variansanalyser visade att yngre angav karriär och utveckling 
som motiv i signifikant högre grad än äldre. En signifikant interaktion 
visade att yngre som jobbat ideellt en längre tid skattade social 
motivation högre än yngre som jobbat kort tid medan förhållandet för 
äldre var omvänt. 
 
Key words: motivation, volunteer, nonprofit organizations, motives, 
helping behavior.  

 
 

Inledning 
 

 
Statistik från Jeppson Grassman och Svedbergs befolkningstudie 1998 visar att i Sverige är de som 
engagerar sig ideellt mestadels engagerade i idrottsrörelsen (Jeppson Grassman & Svedberg, 1999).  
Det är vanligare bland kvinnor än bland män att engagera sig i humanitära organisationer. 
Hobbyföreningar och motorföreningar tappar medlemmar, medan aktieägarföreningar, 
aktionsgrupper och enfråge-sammanslutningar ökar sitt medlemsantal. Med enfråge-
sammanslutningar menas en grupp som intresserar sig för en enda fråga, till exempel om Sverige 
ska gå med i EMU. Människor i storstäder är i lägre grad ideellt engagerade än människor i andra 
tätorter och landsortsbor. Lågutbildade storstadsbor är de som är minst ideellt engagerade. 
Högutbildade är oftare engagerade ideellt än lågutbildade. (Jeppson Grassman & Svedberg, 1999)   

I Sverige är människor i medelåldern mer engagerade ideellt än vad övriga befolkningen är 
(Olsson under utgivning i Grosse, 2006). Grosse (Olsson under utgivning, 2006) rapporterar från 
2005 års befolkningsstudie att bland ungdomar i åldrarna 16-29 år har 39 procent av männen och 43 
procent av kvinnorna engagerat sig frivilligt, någon gång under året som gått. Detta är en något 
lägre siffra än hos befolkningen i stort där 53 procent av männen och 49 procent av kvinnorna 
engagerat sig ideellt. Bland ungdomar är det vanligare att det ideella arbetet handlar om 
engagemang i idrottsföreningar eller i en förening som sysslar med någon form av kultur, 
exempelvis teater (Olsson under utgivning i Grosse, 2006).  

En stor del av dagens forskning kring ideellt arbete kommer från USA. Internationella studier har 
visat på skillnader i ideellt arbete mellan olika länder (Curtis, Grabb, & Baer, 1992; Curtis, Grabb, 
& Baer, 2001). Länder med välutvecklad ekonomi, protestantism eller blandad kristendom som 
religion och stabila socialistiska eller liberala politiska system har visat sig vara de länder som har 
flest personer engagerade i ideellt arbete (Curtis et al., 1992). Även internationellt sett är det 
vanligare för personer med hög utbildning att vara medlemmar i ideella organisationer. Precis som 
2005 års befolkningsstudie i Sverige (Olsson under utgivning i Grosse, 2006) engagerar sig 
personer runt medelåldern mer jämfört med yngre och äldre(Curtis et al., 1992). Internationellt sett 
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är det fler män än kvinnor engagerar sig ideellt och det är något vanligare att den ideella arbetaren 
är singel. Gällande hur vanligt förekommande ideellt arbete är så rankas USA och Kanada högt, 
men också Nederländerna, Sverige och Norge. Religiös tradition, antalet år av kontinuerlig 
demokrati och industriell utveckling sätts i samband med hur vanligt förekommande ideellt arbete 
är (Curtis et al., 1992). skiljde sig USA från andra länder genom sitt höga medlemskap i kyrkliga 
organisationer (Curtis et al., 2001). I USA är det inte så vanligt att medlemmar i ideella 
organisationer aktivt engagerar sig, de flesta betalar medlemsavgiften och känner sig nöjda med det. 
Detta mönster gäller dock inte för de kyrkliga organisationerna i USA där aktivt engagemang är 
mycket vanligt. En viktig aspekt som forskats kring är vad det är som motiverar människor till att 
engagera sig i ideellt arbete. Dock har forskningen ofta begränsats till att gälla medelålders ideella 
arbetare och ungdomsorganisationer har förbisetts. Den föreliggande studien har därför fokuserat på 
betydelsen av ålder samt tid i ideellt arbete för vad anses vara drivkraften bakom engagemanget. 
 
 
Vad är frivilligt arbete? 
 
När det handlar om frivilligt arbete används både benämningarna volontärarbete och ideellt arbete. 
Med ideellt arbete menas att någon frivilligt, utan krav på ersättning engagerar sig i arbete inom en 
organisation eller förening. När benämningen volontär används i vardagssvenskan menar vi ofta 
någon som gör ideellt arbete på heltid och under en begränsad tid. Begreppet är dock mer 
komplicerat än så. I engelskan används begreppet ”volunteer” (volontärarbete) som en benämning 
på alla som utan att ta betalt engagerar sig i arbete utanför den privata sektorn. Denna bredare 
beskrivning av volontärarbete är också den som Volontärbyrån, som förmedlar frivilliguppdrag, 
använder sig av. (Grosse, 2006) I föreliggande studie används i förstättningen Volontärbyråns 
definition.Termen ideellt arbete används i denna studie i första hand för att beskriva människor som 
utför en handling där man engagerar sig för andra människor och aktivt söker en möjlighet att 
hjälpa till (Snyder, 1993). Ideellt arbete kan pågå över en längre tid där man offrar mycket tid och 
energi.  

Det finns flera fördelar med ett samhälle som har en hög frekvens av ideellt arbete(Uddhammar, 
1999). Ideellt arbete kan träda fram med något nytt där samhället stått handfallet , till exempel när 
den ideella organisationen Noaks Ark skapades för att ge hjälp till HIV-smittade. Ideella 
organisationer kan hjälpa till med många olika sorters socialt arbete. Äldre idéer och kunskaper förs 
vidare i ideella organisationer. De är också en plats för olika värden som lek, rekreation eller 
mysticism. Via ideella organisationer kan människor integreras i samhället. Uddhammar (1999) 
argumenterar för att människor kan utvecklas i ideella organisationer genom att utveckla sina 
förmågor och personliga drag. 
 
 
Motivation till ideellt arbete: Det funktionalistiska perspektivet 
 
Ett sätt att få förståelse för de motiv som finns till att arbeta ideellt är det funktionalistiska 
perspektivet (Snyder, 1993). En funktionalistisk analys inbegriper syften, mål, behov, planer och 
motiv som ligger till grund för ett psykologiskt fenomen. Enligt detta perspektiv hjälper attityder 
människor att utföra sina planer och nå sina mål. Vidare kan människor ha samma attityder för olika 
motiv och för olika psykologiska funktioner. Till exempel kan två personer båda ha attityden att 
ideellt arbete är bra, men den ena därför att ideellt arbete hjälper människor i nöd och den andra 
personen tycker det är bra därför att det hjälper denne att glömma bort sina egna problem. Utifrån 
det funktionalistiska perspektivet undersöks alltså om behov blir mötta, motiv uppfyllda och de 
funktioner som det har att vara engagerad ideellt blir tillfredställda. Enligt det funktionalistiska 
perspektivet kan ideella arbeten som verkar vara väldigt likartade ligga till grund för olika 
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psykologiska funktioner hos olika personer. Det vill säga det kan finnas flera olika motiv till att 
utföra samma ideella arbete. Att arbeta ideellt kan på samma gång vara en altruistisk och en självisk 
handling. Personen som arbetar ideellt kan till exempel både göra det för att hjälpa människor 
(altruistiskt motiv) och för att förbättra sin självkänsla (själviskt motiv). De motiv som finns till att 
börja arbeta ideellt kan också fortsätta påverka hur länge de förblir aktiva ideellt. Personer som 
slutat engagera sig ideellt uppger ofta att det ideella arbetet tagit för mycket tid och fått dem att 
känna sig obekväma eller dåligt bemötta. De som slutade fokuserade mer på de negativa sidorna av 
ideellt arbete. De som istället fortsatte med sitt ideella arbete var de som motiverade sitt ideella 
arbete med att det fick dem att tycka om sig själva och lärde dem nya saker. Därför, föreslår Snyder, 
bör ideella organisationer påminna sina ideella medarbetare om hur det gynnar dem själva att arbeta 
ideellt, snarare än att fokusera altruistiska motiv som att hjälpa andra (Snyder, 1993). Ideella 
arbetare föredrar att utföra uppgifter som tillfredställer deras motiv till att engagera sig (Houle, 
Sagarin, & Kaplan, 2005). Olika uppgifter passar till olika motiv. Dock kan personer ha olika 
uppfattning om vilka uppgifter som bäst tillfredställde deras motiv. För att kunna förutsäga vilken 
uppgift en person väljer att utföra behöver personen märka att en uppgift stämmer överens med 
dennes motiv (Houle et al., 2005).  

Clary och Snyder (1999) och Clary et al. (1998) har hittat sex huvudmotiv till varför människor 
väljer att arbeta ideellt och varför de fortsätter med det: (a) värderingar, personen arbetar ideellt för 
att uttrycka eller agera efter viktiga värderingar, (b) kunskap, personen vill lära sig mer om världen 
eller använda förmågor som denne vanligtvis inte använder, (c) att utvecklas psykologiskt genom 
det ideella arbetet, (d) karriär, personen vill ha erfarenhet som hjälper dennes karriär, (e) socialt 
motiv, personen som utför ideellt arbete stärker vänskapsbanden, och (f) skyddsmotiv, ideellt arbete 
används för att minska negativa känslor eller skjuta undan personliga problem. Utifrån dessa sex 
motiv har Clary et al. (1998) konstruerat en enkät, Volunteer Functions Inventory (VFI). Det kan 
finnas andra motiv förutom dessa sex motiv som kan förklara beteendet, men dessa sex har visat sig 
vara generella motiv för flera typer av ideellt arbete, till exempel stöd till cancerdrabbade och 
barnskötsel (Mowen & Sujan, 2005). 

VFI har visat sig vara ett väl fungerande verktyg (Clary & Snyder, 1999). De vanligaste motiven 
är värderingar, kunskap och att utvecklas psykologiskt. Detta kan dock variera mellan olika grupper. 
Till exempel kan det var viktigare att utvecklas psykologiskt för en grupp som är ledare för barn än 
för en grupp som lägger broschyrer i brevlådor. Olika personer kan ha olika mål, och samma person 
kan drivas av mer än ett mål. Personers vilja att fortsätta arbeta ideellt kan härledas till hur väl 
motiven till att arbeta ideellt har matchats med de möjligheter de har i sitt ideella arbete att uppfylla 
dessa önskningar (Clary & Snyder, 1999). 

Studierna som refererats till ovan använder och beskriver ideellt arbete utifrån det 
funktionalistiska perspektivet, vilket också är det perspektiv som denna studie har. 

 
 

Karaktärsdrag, beteendens och förberedelsers inverkan på motivation till ideellt 
arbete 

 
En undersökning (Carlos, Okun, Knight, & de Guzman, 2005) har studerat sambandet mellan 
karaktärsdrag och motivation för ideellt arbete. Författarna studerade femfaktorteorins 
karaktärsdrag (medgörlighet, extroversion, öppenhet, neurotism, medvetenhet) och ”prosocial 
value” motivation. ”Prosocial value” handlar om att personen är intresserad av sociala relationer 
och är länkat till altruism. Av femfaktorteorins karaktärsdrag så var det medgörlighet följt av 
extroversion som hade starkast samband med ideellt arbete. ”Prosocial value” var det motiv som 
över lag var starkast relaterat till ideellt arbete.  Både medgörlighet och extroversion påverkade 
indirekt det ideella arbetet via ”prosocial value”. (Carlos, Okun, Knight, & de Guzman, 2005) 

 Personer som engagerar sig ideellt är med större sannolikhet mer intresserade av människor än 
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personer som inte är engagerade ideellt (Hettman & Jenkins, 1990). Detta människointresse skiljer 
sig åt beroende på vilken sorts ideellt arbete personen ägnar sig åt.  

En studie (Erez, Mikulincer,  van Ijzendoorn, & Kroonenberg, 2008) har funnit att personer som 
var osäkra mer sällan var involverade i ideellt arbete, och om de var involverade så var det sällan av 
altruistiska skäl. Undersökningen visade att osäkra personer som inte trivdes med människor 
faktiskt utförde ideellt arbete i fall där egoistiska skäl fanns inblandade.    

En studie (Ziemek, 2006) om hur motiven för att arbeta ideellt påverkades av hur mycket andra 
bidrog finansiellt med, fann att om bidragandet från publika källor ökar har det en negativ effekt på 
det altruistiska motivet och en positiv effekt på ett investeringsmotiv. Individspecifika variabler, till 
exempel om personen är hemmafru, påverkade motiven vilket indikerade att personer med olika 
motiv också har olika personliga karaktärsdrag. Slutsatsen som drogs var att de som arbetar ideellt 
reagerar olika på förändringar i nivån av bidragande, beroende på vad som motiverar dem. 
Bidragande hade en positiv effekt på motivet självkänsla.   

 Personer som känner sig förberedd på att hantera uppgiften utför mer frekvent ideellt arbete och 
ser också sitt arbete som mycket viktigt (Nassar-McMillan & Lambert, 2003). Vilken typ av 
organisation som det ideella arbetet utförs för är relaterat till hur viktigt de ideella arbetarna anser 
att det ideella arbete de utför är.  
 
 
Ålderns betydelse för motivation till ideellt arbete 
Enligt det funktionalistiska perspektivet varierar motiven till att engagera sig ideellt mellan olika 
åldersgrupper. Okun och Schultz (2003) undersökte motiv hos volontärer i alla åldrar. Deras 
deltagare ansåg att det viktigaste motivet för dem var värderingar, följt av kunskap, skaffa vänner, 
utvecklas som person, socialt, skyddsmotiv och sist karriär. Äldre personer var mindre intresserade 
av att arbeta ideellt för att lära sig nya saker. Att skaffa nya vänner var ett viktigt motiv för nästan 
alla åldersgrupper, förutom de i medelåldern. Det sociala motivet blev viktigare ju äldre personen 
var. Värderingar var viktigt för alla åldersgrupperna inom ideellt arbete. (Okun & Schultz, 2003) 

Även kvalitativa metoder har använts för att finna motiv till ideellt engagemang. En japansk 
studie kontaktade flera olika ideella organisationer och intervjuade ledare därifrån (Oda, 1991). När 
motiven delats in i grupperna altruistiska, själviska och kombinationer av själviska och altruistiska 
motiv fann de att 50 procent av deltagarna angav ett altruistiskt motiv medan majoriteten angav ett 
eller flera själviska motiv. En förklaring till detta kan vara att deltagarna hade engagerat sig ideellt 
under en lång tid. De uppgav att de i början hade engagerat sig av mer altruistiska motiv. Deltagarna 
runt tjugoårsåldern uppgav betydligt färre altruistiska motiv än de andra åldersgrupperna (Oda, 
1991). 

Personer i olika organisationer och olika åldrar kan skilja sig åt vad gällande motiv till att arbeta 
ideellt (Ferrari, Loftus, & Pesek, 1999). En studie (Ferrari, Loftus, & Pesek, 1999) har undersökt 
yngre och äldre ideella arbetare på härbärgen för hemlösa djur, och härbärgen för hemlösa 
människor. Unga personer på djurhemmet spenderade mer tid med dem som de hade ansvar för än 
vad de andra tre grupperna gjorde. Unga på djurhem och äldre på människohärbärge tog om hand 
flest hemlösa jämfört med de andra två grupperna. De som var på djurhemmet var där fler gånger i 
månaden än de som hjälpte till på människohärbärget. De som var på människohärbärget såg ideellt 
arbete som en del av vad de behövde göra för att leva upp till förväntade sociala normer. Det kan 
alltså skilja sig i hur mycket tid som läggs ned på det ideella arbetet och vilka motiv den ideella 
arbetaren har. 

Äldre personer som arbetar ideellt gör det ofta för att de vill hjälpa andra människor och andra 
personer vill att de hjälper till. De som har flera motiv till att arbeta ideellt är de som ofta fortsätter 
att engagera sig ideellt. (Okun & Eisenberg, 1992) Studier har visat att ju äldre en person blir desto 
mindre intressant är karriär som ett motiv till att arbeta ideellt (Ferrari et al.,1999; Okun & Schultz, 
2003). Ferrari et. al. (1999) fann att de yngre motiverades mer av skydd mot dåliga känslor, sociala 
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förväntningar och förståelse för andra människor än vad de äldre personerna gjorde. 
Vidare har Oesterle, Johnson och Mortimer (2004) uppmärksammat att tidigare forskning till 

större delen fokuserat på vuxna och äldre populationer medan unga vuxnas engagemang till stor del 
förbisetts. De valde därför att titta på unga vuxna i åldern 18-27. Deras studie visade att ungdomar 
med högre utbildning i större utsträckning engagerade sig i ideellt arbete. Resultatet stämmer 
överens med Curtis et al:s internationella studie (1992) som visade att människor med hög 
utbildning oftare var engagerade än de lågutbildade. De ungdomar som hade ett fulltidsjobb var mer 
sällan involverade. Ungdomarna associerade inte ideellt arbete med att ha en inkomstkälla. 
Äktenskap varken uppmuntrade eller förhindrade ideellt arbete bland unga män och kvinnor. Det 
var få unga föräldrar med barn i förskoleåldern som engagerade sig ideellt. Att ha barn i 
förskoleåldern när föräldrarna var äldre hindrade däremot inte ideellt arbete i lika hög utsträckning. 
De personer som varit engagerade ideellt året innan var åtta gånger mer troliga att gör det även 
följande år. Studien visade således att ideellt arbete kan ses som ett varaktigt beteende. Färre män än 
kvinnor arbetade ideellt. (Oesterle, et al., 2004) Resultatet från studien av Oesterle et al. (2004) 
stämmer således inte överens med den svenska befolkningsstudien där det var fler män än kvinnor 
som engagerade sig ideellt (Olsson under utgivning i Grosse, 2006). Det är möjligt att skillnaden 
beror på att det kan se olika ut i olika länder. 

Hos ungdomar som arbetar ideellt är den uppgift de tilldelas av största vikt för deras motivation 
(Briggs, Landy, & Wood, 2007). Deras attityd till sin uppgift har stor inverkan på deras beteende 
och medverkan. Vilka värderingar personen har är viktigt att beakta vid rekrytering menar Briggs 
med flera (2007). Ungdomar som har mycket materialistiska värderingar är svårare att rekrytera, 
och ska det lyckas behövs en uppgift som ungdomarna tycker är intressant och utmanande. Har den 
”materialistiska ungdomen” väl rekryterats är kvalitén på deras engagemang för ideellt arbete inte 
sämre än de mer icke-materialistiska ungdomarna enligt Briggs et al.. Studien visade även att bland 
ungdomar är det vanligt att de som ägnar sig åt ideellt arbete har en låg självkänsla. Detta kan bero 
på, föreslår Briggs et al. (2007), att de ser ideellt arbete som ett medel för att bättra på självkänslan. 

Unga personer som lägger ner mycket tid på ideellt arbete lägger ofta stor vikt vid altruistiska 
handlingar och vid att få utforska nya saker (Avrahami & Dar, 1993). Avrahami och Dar (1993) 
fann att bland ungdomar som ägnade ett år åt olika sorters ideellt arbete, till exempel  
somungdomsledare, hade två tredjedelar av alla respondenter mer än ett motiv till att arbeta ideellt. 
Dessa författare fann också olika typer av ungdomar; Den experimentelle som ville upptäcka nya 
saker, som var aktiv och nyfiken, och motsatsen, den vagt motiverade som hade låg personlig 
energi; Den tredje sortens volontär benämnde de Den uppgiftsorienterade kollektivisten som 
kombinerar altruistiska motiv med sin lojalitet till en viss organisation; Den fjärde typen de fann var 
Den idealistiska individualisten som kombinerade intresse för uppgiften, altruism och nyfikenhet. 
Slutligen fanns Den uttrycksfulla individualisten som var självcentrerad och utförde uppgifterna av 
sina egna personliga skäl. När Avrahami och Dar (1993) jämförde de ungdomar som valt att 
engagera sig ideellt med dem som avstått upptäckte de att de ungdomar som valt att engagera sig 
ideellt värderade altruism och att upptäcka nya saker högre än de som inte valt att engarera sig 
ideellt.  

Zweigenhaft, Armstrong, Quintis och Riddick (1996) tittade på motivationsfaktorer hos personer 
som arbetade ideellt på sjukhus. De fann att de tre viktigaste faktorerna var att det kändes bra att 
hjälpa andra, att ge något tillbaka till samhället och att personen bryr sig om dem som inte är så 
lyckligt lottade. Det var också viktigt att känna sig behövd. De äldre personerna som arbetade 
ideellt sågs av sina chefer som mer pålitliga, och kvinnor sågs som mer pålitliga än männen när det 
gällde att utföra uppgifterna. Utbildningsnivån påverkade inte hur bra personen var på ideellt arbete 
(Zweingehaft et al., 1996).  

Studierna ovan (Oda, 1991; Ferrari, et al., 1999; Okun & Schultz, 2003) har visat att personer i 
olika åldrar motiveras av olika saker.  Få studier har fokuserat på yngre personer som arbetar ideellt, 
och inga ut av de nämnda studierna intresserar sig för ungdomsorganisationer, förutom delvis 
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Avrahami och Dar (1993). Denna studie avser att täcka en del av denna kunskapslucka.  
 

 
Syfte och frågeställningar   
 

Syftet med denna studie var att undersöka vad som motiverar de personer som arbetar ideellt i 
svenska ungdomsorganisationer. Framför allt fokuserades betydelsen av ålder och tiden som 
personen varit ideellt engagerad för vad som motiverar till arbetet. Frågeställningarna löd:  
 
1) Vilka är de främsta motivationsfaktorerna för unga personer (17-22 år) som arbetar ideellt i en 
svensk ungdomsorganisation? 
2) Vilka är de främsta motivationsfaktorerna för äldre personer (30-59 år) som arbetar ideellt i en 
svensk ungdomsorganisation? 
3) Finns det en åldersskillnad i motiven och i så fall hur skiljer sig de äldres (30-59 år) och de 
yngres (17-22 år) motiv till att arbeta ideellt?  
4) Har antal år av ideellt arbete någon effekt på hur viktiga de olika motiven till ideellt arbete är? 

 
 

Metod 
 
 

Deltagare 
 
Deltagarna bestod av personer som arbetar ideellt på rikstäckande nivå i fem olika 
ungdomsorganisationer i Sverige. Tanken bakom att ha personer som arbetade rikstäckande varit att 
inga lokala skillnader skulle påverka utfallet av studien. Ungdomsorganisationerna var alla politiskt 
obundna och ingen av organisationerna klassades som idrottsorganisation. I organisationerna 
förekom mängder av olika aktiviteter, men några exempel på aktiviteter som kunde förekomma var 
lägerverksamhet, brädspel, djurskötsel, teater, klättring och filmtittande. Ungdomsorganisationerna 
valdes från en lista med godkända riksorganisationer som fått statsbidrag 2008 från 
ungdomsstyrelsen, dock med kriteriet att det inte skulle röra sig om en politisk eller idrottslig 
organisation. Deltagarnas ålder sträckte sig från deltagare födda 1949 till 1991. Det var 
övervägande yngre personer i urvalet, 50 % av deltagarna var födda mellan 1985 och 1991. 
Könsfördelningen var ganska jämn med 47.1 % kvinnor och 52.9 % män. Cirka 162 personer hade 
möjlighet att svara på enkäten. Det generella bortfallet var cirka 60 deltagare som inte läst eller 
besvarat enkäten. Det partiella bortfallet bestod av fyra mycket ofullständigt besvarade enkäter som 
inte räknades med i analysen. I analyserna ingick slutligen 102 individer. 
 
 
Material  
 
En enkät konstruerades för att besvara frågeställningarna. Enkäten innehöll demografiska frågor 
som kön och ålder. Deltagarna fick fylla i vilken ungdomsorganisation de tillhörde, om de var 
engagerade i ytterligare någon ungdomsorganisation och hur många år de varit ideellt engagerade. 
Därefter följde en öppen fråga där deltagarna ombads att fritt beskriva vad som motiverade dem till 
ideellt arbete. Sist i enkäten var frågorna som Clary et al. (1998) hade i VFI, översatta till svenska 
av Malin Karlsson. Deltagarna ombads att på en sjugradig skala (1 = inte alls viktigt, 7 = väldigt 
viktigt) skatta hur bra 30 påståenden, 5 per motiv, stämde in på deras motiv till att arbeta ideellt. 
Påståendena täckte in Clary och Snyders sex huvudmotiv: Värderingar, kunskap, utveckling, karriär, 
socialt och skydd. Exempel på påståenden från vardera av VFI:s huvudmotiv är från socialt ”Mina 
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vänner hjälper till ideellt”, från kunskap ”Genom ideellt arbete lär jag mig saker direkt, genom att 
utföra dem”, från värderingar ”Jag kan göra något för ett syfte som är viktigt för mig”,från karriär 
”Att arbeta ideellt kommer hjälpa mig att lyckas i mitt yrkesliv”, från utveckling ”Att arbeta ideellt 
ökar min självkänsla”, från skydd ”Att arbeta ideellt hjälper mig att arbeta med mina egna 
problem”.  
 
 
Procedur 
 
En internetenkät med ett funktionalistiskt perspektiv konstruerades. Studien vände sig till 
rikstäckande organisationer vilket betydde att deltagarna var utspridda över hela landet. Några bra 
tillfällen för att personligen dela ut enkäten fanns därmed inte. 

Via telefon kontaktades ungdomsorganisationernas rikskansli. Var ungdomsorganisationen 
intresserad av att medverka så kontaktades de personer som arbetade ideellt på riksnivå i 
ungdomsorganisationen. I en organisation skedde kontakten genom att missivbrev och en länk till 
internetenkäten lades ut på organisationens intranät. Intranätet var en kommunikationsplats på 
internet som enbart personer på riksnivå inom organisationen hade tillgång till. I de övriga 
organisationerna skedde kontakten med deltagarna genom e-mailutskick innehållande missivbrevet 
och en länk till internetenkäten. I missivbrevet beskrevs de etiska principerna som gäller för 
humanistisk – samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet, 2002), det vill säga syftet med 
studien beskrevs och deltagarna försäkrades om att insamlade data enbart skulle användas i 
forskningssyfte. Det framhölls att deltagandet var frivilligt och de hade när som helst rätt att avbryta 
sin medverkan. Det informerades även om att deltagarna skulle ges största möjliga konfidentialitet i 
analys och rapport. Deltagarna fick kontaktuppgifter både till författaren och till handledaren, om de 
i efterhand skulle ha några frågor eller ville veta hur utfallet av studien blev. Enkätsvaren samlades 
in under april och maj månad. 

 
 
 

Resultat 
 
 

Deskriptiva analyser visade att deltagarna hade varit aktivt engagerade i ideellt arbete i minst 2 år 
och högst 40 år. 46.1 % hade varit aktiva i 2 – 9 år och 53.9 % hade varit aktiva i 10 – 40 år. 56 
personer (54.9 %) var engagerade i någon annan ideell organisation utöver den organisationen de 
blev tillfrågade om. Vad för slags annan organisation de var medlem i varierade, men vanligast (16 
%) var att de andra organisationerna de var engagerade i höll på med någon form av kulturell 
verksamhet.  
 
 
Kvantitativt resultat 
 
Pearsons korrelation räknades mellan studiens variabler. Resultatet visas i Tabell 1. Det skapades 
index av de separata frågorna i formuläret för vardera huvudmotiv  genom att beräkna medelvärde 
av dessa för varje deltagare. Dessa benämndes Utveckling, Kunskap, Social, Karriär, Värderingar 
och Skydd. 
 
Tabell 1 
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Pearsonkorrelationer mellan indexerade variablerna, samt ålder och kön 

Not. Cronbach's alpha i diagonalen 
 

För vidare analyser gjordes ålder om till en kategorivariabel. Först gjordes en kategorivariabel 
med två åldersgrupper (ålder 2). Indelningen gjordes utifrån kumulativ frekvens med brytpunkt 50 
% vilket innebar att brytpunkten låg vid personer födda 1984. Sedan gjordes en kategorivariabel 
med tre grupper (ålder 3). Brytpunkterna låg här vid 33 %. Personer födda mellan 1949 och 1978 
räknades till äldre, 1979-1985 medel och 1986-1991 yngre. På samma sätt gjordes en 
kategorivariabel av frågan hur många år deltagarna engagerat sig ideellt. Brytpunkten låg vid 50 % 
vilket gav grupperna 2-9 år och 10- 40 år.  

För att ta reda på de främsta motivationsfaktorerna för äldre respektive yngre deltagarna 
rangordnades medelvärden för vardera motiv. De äldre skattade (1-7) hur viktiga de sex 
huvudmotiven var i följande rangordning: Kunskap (M = 5.38, SD = 0.98), utveckling (M = 4.68, 
SD = 1.3), värderingar (M = 4.53, SD = 0.91), socialt (M = 4.19, SD = 1.09), karriär (M = 3.51, SD 
= 1.32) och skydd (M = 2.63, SD = 1.05). De yngre deltagarnas rangordning avvek från denna 
endast genom att de skattade karriärmotivet som genomsnittligt viktigare än det sociala motivet. 

För att undersöka om det fanns några skillnader mellan olika åldersgrupper vad gällande hur 
viktigt ett motiv var gjordes en serie variansanalyser (ANOVA) på ålder 3 och vardera av de sex 
huvudmotiven som beroende variabel, dessutom kontrollerades kön. En 2x2 ANOVA med motivet 
utveckling visade att det fanns en signifikant skillnad F(2,96) = 2.97; p = 0.05 mellan 
åldersgrupperna. Ett post hoc test (Tukey, p < 0.05) visade att det var den äldsta och den yngsta 
gruppen som skiljde sig från varandra. Utvecklingsmotivet var viktigare för de yngre deltagarna. En 
ANOVA med huvudmotivet karriär visade på en signifikant skillnad mellan grupperna F(2,96) = 
4.88; p = 0.01. Post hoc testet (Tukey, p < 0.05) visade att för de yngsta deltagarna var karriär ett 
viktigare motiv till ideellt arbete än vad det var för de äldsta deltagarna.  Mellan de övriga motiven 
fanns inte några signifikanta ålders- och könseffekter.. Endast 2x2 ANOVA med motivet kunskap 
visade att det fanns en signifikant huvudeffekt av kön F(2,96) = 6.88; p = 0.01 så att motivet var 
viktigare för kvinnor än för män. 

För att ta reda på vilken effekt antal år av ideellt engagemang har på motiven till att arbeta 
ideellt, genomfördes en ANOVA på vardera huvudmotiv, få och många år av ideellt arbete och även 
ålder 2. Hur många år deltagarna engagerat sig ideellt hade ingen huvudeffekt på något motiv. 
Däremot fanns en interaktionseffekt F(1,98) = 5.07; p = 0.03 på det sociala motivet (se figur 1). För 
äldre personer som varit engagerade färre år var det sociala motivet viktigare (M = 4.53, SD = 0.55) 
än för äldre personer som varit ideellt engagerade i fler år (M = 3.86, SD = 1.19). Hos yngre 
personer som varit engagerade i färre år var det sociala motivet mindre viktigt (M = 3.76, SD = 
1.23) än vad det var för yngre personer som varit engagerade i många år (M = 4.32, SD = 0.81).  
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Figur 1. Det sociala motivet till ideellt arbete som en funktion av deltagarnas ålder och hur länge de 
engagerat sig arbete. 

 
 

Kvalitativt resultat 
 

Den öppna frågan behandlades med kvalitativ analys med en abduktiv ansats. Först lästes alla svar 
igenom för att ge en helhetsbild. Därefter plockades meningsbärande enheter ut genom 
meningskoncentrering (Kvale, 1997). Sedan kategoriserades enheterna och det noterades hur ofta de 
förekom. När enheterna skulle kategoriseras användes VFI-kategorierna som spårbegrepp men även 
en ny kategori utanför de kategorier som ryms i VFI  framkom. 

När enheterna kategoriserats upptäcktes det att många av kategorierna överensstämde med 
motiven som finns med i VFI, men även ett nytt motiv, ansvar/påverkan, kom fram. Skyddsmotivet 
som VFI lyfter fram berördes nästan inte alls när deltagarna fritt beskrev vad som motiverade just 
dem. Därför presenteras inte detta VFI-motiv som en enskild kategori. Nedan presenteras resultatet 
utifrån de kategorier som framkom. 
 

Värderingar. Fyrtiosex personer uttryckte att värderingar var viktiga för deras engagemang. Det 
var givande att ge och flera berättade om att de vuxit upp med organisationen och nu kände att det 
var deras tur att ge tillbaka vad de själva fått. Att arbeta ideellt kändes meningsfullt och att se barn 
och ungdomar utvecklas i organisationen var en viktig del. Flera uttryckte att de ville hjälpa 
människor att förändras. Värderingarna som själva organisationen stod för framhävdes också. Det 
poängterades att demokrati och styrelsearbete var något som ungdomar idag har stor nytta av. Några 
av respondenterna uttryckte det på följande sätt:  

 
 Att ge tillbaka och att jag tror på verksamheten. Vill förändra. 
 
 Just min förening började jag i som barn....Då kändes sedan självklart att fortsätta arbetet när 
jag blev äldre, jobba som ledare och ge andra barn samma upplevelser som jag har haft. 

Jag tror på föreningslivet, det är något som alla borde få uppleva, hur kul det är att engagera 
sig ideellt.  
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Det som motiverar mig är när jag får arbeta med frågor som engagerar mig och som jag har 
en emotionell och idealistisk relation till. 

Känner att det jag gör är viktigt och att organisationen och frågorna jag arbetar med är viktiga 

Social. Fyrtiotvå personer tog upp det sociala som en viktig faktor. Dock inte på ett sätt som 
överensstämmer med VFI. VFI fokuserar på att ideellt arbete är något man gör för att de människor 
som står en nära är engagerade ideellt. Deltagarna i denna studie berättade om vilka möjligheter 
ideellt arbete gav dem både vad gällande att träffa sina gamla vänner men framför allt att träffa nya 
människor. Gemenskapen i organisationen och glädjen över att samarbeta var något som framhölls 
av många av deltagarna. Så här beskrev några av respondenterna det sociala som motivationsfaktor:  

 

Arbetar med människor som har liknande intressen och brinner för samma ändamål. 

Glädjen, värmen, och den gemenskap jag får ut av ideellt arbete är härlig. 

Väldigt många av mina vänner har jag lärt känna och umgås med i ideella föreningar. 

 Alla nya kontakter och vänskapsband man knyter, både inom Sverige och i hela världen. 

Samhörigheten, kraften hos många som vill åstadkomma något. 

Utveckling. Sammanlagt nämnde trettiotvå personer utveckling som en motivationsfaktor. De 
kände att ideellt arbete utvecklade dem som människor. De kände sig behövda och var stolta över 
vad de gjorde. Genom ideellt arbete fick de uppskattning och kände sig bekräftade. Ideellt arbete 
var för en del en möjlighet att utföra utmaningar och visa vad de kan. Tre av respondenterna 
uttryckte det på följande sätt: 

Det har någon mystisk dragningskraft. Mest handlar det nog om att få göra något meningsfullt 
med sin fritid och utvecklas. 

Känslan när någon visar tacksamhet eller uppmuntrar en till ett fortsatt bra arbete. 

En viss personlig tillfredställelse (bekräftelse) av att göra något för andra. 
 
Kunskap. Tjugo personer tog upp kunskap som en motivationsfaktor. Att arbeta ideellt gav 

deltagarna möjlighet att lära sig nya saker och uppleva saker de annars inte skulle komma i närheten 
av. Här kommer några exempel på hur deltagarna uttryckte det:  

 
 Jag lär mig mycket ... genom uppgifter, utbildningar och möten med många olika 
människor. 

Jag får uppleva saker jag annars aldrig skulle stöta på. Jag lär mig många nya saker. 

Man lär sig mycket om hur man ska hantera olika situationer...och får mycket gratis som till 
exempel hur man ska bete sig på möten och annat. 

Karriär. Det var elva respondenter som tog upp karriärmöjligheter som en motivationsfaktor. 
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Ideellt arbete kan vara en bra möjlighet att få erfarenheter och meriter inför framtida jobb. I 
ungdomsorganisationer får respondenterna möjlighet att utveckla sina ledaregenskaper och knyta 
kontakter. En av respondenterna beskrev det på följande sätt: 

 
Genom ideellt arbete kan jag höja min kompetens och skaffa värdefulla kontakter. 

 
Ansvar/påverka. Tolv av deltagarna beskrev att det var möjligheterna de fick att påverka och 

ta ansvar som motiverade dem. De fick vara med och organisera och kunde se det direkta resultat 
av vad de planerat inför, till exempel ett läger. Genom ideellt arbete fick de möjlighet att utveckla 
sina idéer och att organisera tyckte de var roligt. Påverka och en vilja att förändra var 
återkommande i vad deltagarna beskriv.  Ansvarsmotivet kom ofta i samband med det sociala 
motivet. Det var viktigt att få stöd från andra som också arbetade ideellt. Så här berättade två av 
respondenterna: 

Det ger stor tillfredställelse att känna att man gör skillnad. Man får en rejäl kick av att se 
något man har planerat och jobbat med tas emot med glädje och intresse av av deltagare. 

Det finns inget bättre än den känslan jag får när jag sitter på ett möte och diskuterar en massa 
häftiga frågor som rör organisationen, hur den ska förbättras och utvecklas osv. Sen känslan 
av att få komma ut på läger, utbildningar och förbundsstämman och se alla dessa unga 
personer som har jätteroligt och gör precis det de själva vill och att det faktiskt är vi som är 
unga som själva har genomfört arrangemanget och som sitter på årsmöten och tar besluten 
om allt som ska hända, det gör att man blir så stolt och glad!  

 

Diskussion 
 

Den föreliggande studien syftade till att undersöka vad som motiverar de personer som arbetar 
ideellt i svenska ungdomsorganisationer. Framför allt fokuserades betydelsen av ålder och tiden 
som personen varit ideellt engagerad för vad som motiverar till arbetet. En deskriptiv analys visade 
att de tre främsta funktionalistiska motiven till ideellt arbete i ungdomsorganisationer handlade om 
kunskap, utveckling och värderingar, följt av sociala behov, karriärs och skyddsbehov. 
Variansanalyser som utfördes på deltagarnas skattningar av de sex angivna motiven i VFI fann 
vidare att yngre personer skattade karriärsmotivet och utvecklingsmotivet som viktigare än de äldre. 
Utvecklingsmotivet var också viktigare för kvinnorna än för männen. Antal år av ideellt 
engagemang hade i sig ingen effekt på motiven, om antal år inte kombinerades med deltagarnas 
ålder.  Särskillt när det gäller socialt motiv fanns en intressant interaktion som antydde att för äldre 
personer som varit engagerade färre år var det sociala motivet viktigare än för äldre personer som 
varit ideellt engagerade i fler år. Hos yngre personer som varit engagerade i färre år var det sociala 
motivet istället mindre viktigt än vad det var för yngre personer som varit engagerade i många år.  

Kvalitativ analys av en open-ended fråga i formuläret gav en mer nyanserad bild av de viktigaste 
motiven för ideellt arbete. De främsta drivkrafterna var värderingar, det sociala värdet och att 
utvecklas, följt av kunskap, ansvar/påverkan och karriär. Dessa motiv återfinns i VFI-modellen av 
Clary et al. (1998) utom ansvarsmotivet som inte ingår i den tidigare modellen. 

De föreliggande resultaten är i linje med tidigare studier som har visat att de tre mest typiska 
motiven är värderingar, kunskap och att utvecklas psykologiskt (Clary & Snyder, 1999). Dock var 
rangordningen något annorlunda. Angående rangordningen på motiven påpekar dock Clary och 
Snyder (1999) att denna kan variera beroende på vilken grupp av ideella arbetare det handlar om. 
En annan förklaring till varför de själviska motiven kunskap och utveckling kommer före de 
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altruistiska motiven är antal år som respondenterna arbetat ideellt. I Odas studie (1991) nämner 50 
% ett altruistiskt motiv medan nästan alla anger ett själviskt motiv. Oda framhåller att deltagarna i 
studien varit aktiva ideellt en längre tid. Deltagarna uppgav också att de i början gick med av 
altruistiska skäl, men att det med tiden blev de själviska skälen som höll dem kvar. Det går att 
spekulera i huruvida det kan vara på liknande sätt i föreliggande studie då deltagarna är erfarna 
inom ideellt arbete. 

Om resultatet från den föreliggande studien jämför med Okun och Schultz (2003) studie så 
skiljer sig rangordningen på de olika motiven. Deras deltagare rankade värderingar som det 
viktigaste motivet till ideellt arbete, och karriärmotivet hamnade allra sist. För de äldre deltagarna i 
deras studie var det mindre viktigt att lära sig nya saker. Denna skillnad framkom inte i denna 
studie. I denna studie var kunskap istället varit det högst rankade motivet bland alla åldersgrupperna 
förutom när deltagarna skrev i den öppna frågan där värderingar angavs av den största delen av 
deltagare vara mest viktig drivkraft. Det är en intressant skillnad och det går att spekulera i huruvida 
det har spelat en stor roll för rangordningen att deltagarna varit en så specifik grupp då alla arbetar 
på rikstäckande nivå i en ungdomsförening. Det kan vara på det sättet att personer som är 
intresserade av att lära sig  nya saker och samtidigt drivs av värderingar är mer benägna att söka sig 
till ungdomsföreningar. 

De tre viktigaste faktorerna som framkommit i Zweigenhaft et al:s studie (1996) var att det 
kändes bra att hjälpa andra, att ge något tillbaka till samhället och att personen bryr sig om 
människor som inte är så lyckligt lottade, framkom visserligen i de kvalitativa analyserna i 
föreliggande studien men nämndes inte som det allra viktigaste. Skillnaden här kan bero på att 
Zweigenhaft et al. (1996) hade en annan sorts deltagare, nämligen personer som arbetade ideellt på 
sjukhus. Då sjukhus är en vårdande och omhändertagande miljö är det tänkbart att personer som 
söker sig dit i större utsträckning arbetar ideellt av empatiska skäl än vad personer i 
ungdomsorganisationer gör. 

Erez et al (2008) fann att osäkra personer som arbetar ideellt ofta gör det av egoistiska skäl. I 
föreliggande undersökning placerade kunskap och utveckling som de två främsta motiven. Dessa 
motiv kan ses som egoistiska, enligt Erez et al. (2008) skulle detta då tyda på att många av 
deltagarna var osäkra personer. Detta emotsägs dock av att skyddsmotiven knappt nämns alls. 
Dessutom tas ansvarsmotivet upp, ett motiv som kanske inte skulle läggas fram av personer som 
känner sig osäkra. Måhända är den sortens uppgifter som förekommer i ungdomsorganisationer 
sådana att de kräver en viss grundtrygghet för att en person ska ta sig an en sådan uppgift.  

Tidigare forskning har visat att ju äldre en person blir desto mindre intressant är karriär som ett 
motiv till att arbeta ideellt (Ferrari, et al., 1999; Okun & Schultz, 2003). Detta är något som också 
märkts i denna studie där de yngre rankat karriär som ett viktigare motiv än de äldre rankade. Att 
yngre rankat karriär högre kan bero på att yngre personer som kanske söker sitt första jobb har 
väldigt få meriter att visa upp, och då kan ideellt arbete eller en kontakt inom branschen vara en mer 
värdefull tillgång för yngre än för äldre personer. 

Det har tidigare visat sig (Houle, et al., 2005) att ideella arbetare föredrar att utföra uppgifter som 
tillfredställer deras motiv till att engagera sig. Olika uppgifter passar till olika motiv. Föreliggande 
studien har vänt sig till personer som arbetar i ungdomsorganisationer på rikstäckande nivå. Det 
handlar därmed i de flesta fall om personer som har någon form av styrelseuppdrag, sitter i en 
arbetsgrupp och många har eller har haft någon form av ledarroll. Med detta i åtanke är det ganska 
naturligt att ett ansvars/påverkans motiv framkommit. De personer som har ett ansvars/påverkans 
motiv bör föredra en uppgift i föreningen där de få tillfredställa detta behov, vilket det bör finnas 
möjlighet till bland de som arbetar rikstäckande i styrelser och liknande.  

Carlos et al. (2005) fann i sin undersökning att personer som arbetade ideellt påvisade en hög 
grad av medgörlighet och extroversion. Med tanke på det ansvarsmotiv som framkommit är det 
tänkbart att deltagarna i den föreliggande studien inte har någon hög grad av medgörlighet då detta 
inte riktigt går ihop med önskan att kunna påverka. Däremot är det tänkbart att flera av deltagarna i 
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denna studie är extroverta med tanke på att det i den öppna frågan ofta framhölls att ideellt arbete 
var en möjlighet till socialt samspel. Detta är dock inget som undersökts i denna studie, utan är mer 
intressant för framtida studier. 

Personer som engagerar sig ideellt är över lag mer intresserade av människor än personer som 
inte är engagerade ideellt (Hettman & Jenkins, 1990). Detta människointresse märktes i 
föreliggande studie i den kvalitativa delen där deltagarna tar upp hur glädjande det är att se barn och 
ungdomar utvecklas i organisationen. Överlag är det sociala samspelet viktigt för deltagarna i denna 
studie. Att arbeta tillsammans och hjälpas åt är en viktig del av det ideella arbetet på rikstäckande 
nivå. Till exempel måste medlemmarna i en styrelse samarbeta för att föra arbetet frammåt. Det är 
därför möjligt att de personer som valt att engagera sig i sådana uppgifter från början är personer 
med ett stort människointresse. 

Enligt en tidigare studie (Avrahami & Dar, 1993) är möjligheten att få utforska nya saker viktigt 
för ungdomar som engagerar sig ideellt. Detta återspeglas i föreliggande studie där respondenterna 
ofta beskriver vilka möjligheter ideellt arbete ger dem till att lära och uppleva nya saker. Kunskap 
var också det motiv från VFI som över lag rankades högst av deltagarna. I denna studie syntes dock 
inga skillnader mellan yngre och äldre när det gällde kunskapsmotivet. Ungdomsorganisationer kan 
vara en plats för lärande och kunskap både för äldre och yngre personer. 

Okun och Schultz (2003) fann i sin studie att det sociala motivet blev viktigare ju äldre 
deltagarna blev. Denna studie fann istället en interaktionseffekt mellan ålder och antal år av ideellt 
engagemang. Att det för äldre personer med färre år av ideellt engagemang är viktigt med det 
sociala motivet kan bero på att delar av deras sociala nätverk har försvunnit och de går med i en 
förening med syftet att skapa sig nya nätverk. Det är tänkbart att när de senare gjort detta, och har 
stannat kvar i organisationen i flera år, tycks det sociala nätverket mindre viktigt och fokus ligger på 
andra motiv. Medan hos de yngre är det tänkbart att de unga som går med redan har fungerande 
sociala nätverk till exempel i skolan och därför tycks det för dem att sociala motivet inte är lika 
viktigt. När de yngre dock varit med i flera år ökar vikten av det sociala motivet, kanske för att de 
efter flera år i organisationen lyckats bygga upp ett socialt nätverk som kommit att betyda väldigt 
mycket för dem.  
 
 
Validitet och begränsningar 
 
Testet som användes i denna studie, det vill säga VFI, är ett beprövat mätinstrument (Clary & 
Snyder, 1999) som fångar upp sju vanliga motiv till ideellt arbete. Då det kan diskuteras om det inte 
finns andra viktiga motiv än dessa sju gjordes i denna studie en öppen fråga som komplement. En 
begränsning är dock att studiens bortfall var högt, vilket inte är ovanligt när det, som i det här fallet, 
rör sig om en internetenkät. Storleken på samplet påverkar studiens statistiska tillförlitlighet. Är 
samplet litet är urvalet kanske inte representativt vilket minskar studiens generaliserbarhet. 

 Bakomliggande variabler som kön har kontrollerats. En viss begränsning kan ha meförts när 
ålder gjordes om till kategorivariabler vilket har lett till mindre styrka ”power”. Detta tillsammans 
med de relativt marginella signifikansnivåerna i de univariata testen medför att slutsatser bör dras 
med en viss försiktighet. Att multipla univariata variansanalyser valdes istället för multivariata 
analyser berodde på att korrelationerna mellan motiven var moderata eller svaga. Positivt i studien 
var dock att alpha värden för de sex motiven var tillfredställande.  

I analyserna användes variansanalys (ANOVA). Ett möjligt bättre tillvägagångssätt hade varit att 
göra multivariata variansanalyser (MANOVA), men då värderna inte hade de egenskaper som 
krävdes för att göra en multivariat variansanalys gjordes följaktligen inte detta. 

Då urvalsgruppen inte var så stor (N = 102) och endast personer som var aktiva i 
ungdomsorganisationer besvarade enkäterna kan undersökningen inte generaliseras till ideella 
organisationer i stort. Däremot kan resultatet generaliseras till personer som har ett antal år av 
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ideellt engagemang i en ungdomsorganisation bakom sig.  
 
 

Slutsats och framtida forskning 
 
Slutsatsen som författaren drar från föreliggande studie är att det kan finnas flera olika motiv till att 
arbeta ideellt i ungdomsorganisationer och för att möta de som arbetar ideellt bör ideella 
organisationer  framhålla inte bara sin värdegrund utan också vilka möjligheter ideellt arbete ger, 
socialt, karriärsmässigt, kunskapsmässigt, för personlig utveckling och inte minst nör det gäller 
möjligheten till att kunna påverka. 

Denna studie har fokuserat på de olika motiven till ideellt arbete. I framtida forskning kan det 
vara intressant att fortsätta  studera ungdomsorganisationer och framförallt fokusera på vilka olika 
karaktärsdrag personer med olika motiv till ideellt arbete har. Detta eftersom forskning tidigare 
funnit att personer som drivs av olika motiv också har olika personliga karaktärsdrag (Ziemek, 
2006). I detta hänseende kunde femfaktorteorins karaktärsdrag vara särskilt intressanta att relateras 
till motiven. Ytterligare ett intressant område skulle vara en jämförande studie mellan vad som 
motiverar till ideellt arbete i ungdomsorganisationer jämfört med andra sorters ideella 
organisationer, exempelvis politiska organisationer.  
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What motivates volunteering in youth organizations? 
 

Malin Karlsson  
 
 

Early studies of what motivates volunteering often have had an older 
sample and youth organizations have not been studied. A survey was 
used to study motives for volunteering in Swedish youth 
organizations. The importance of age and years of volunteering was 
studied. In the analysis 102 persons in age between 17 and 59 years 
participated. The participants ranked the motives as followed: 
knowledge, development, values, social, career and protection. The 
result of a serie of analysis of variance showed that the younger named 
career and development as a motive significant higher than the older. 
A significant interaction showed that youth who had volunteered for a 
longer time valued social motivation higher than youth who had 
volunteered for a shorter time, while it was the other way around for 
the older participants.  

 
Key words: motivation, volunteer, nonprofit organizations, motives, 
helping behavior. 


