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Förord 

Vi vill inleda vårt examensarbete med att rikta ett stort tack till de individer som 
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tog Er tid och gav oss insikt i Era motivationer. Utan Er hade studien inte kunnat 
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Vi vill tacka vår handledare Marcus Ednarsson för hans kloka kommentarer och 

uppmuntrande ord samt för de tips och råd som vi har mottagit under arbetets gång. Vi 

är även tacksamma för den hjälp som Anneli Andersson har bidragit med i sökandet 
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hösten.  

Med dessa ord sagda önskar vi Er en intressant läsning! 
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”Jag har tid, jag är nyfiken, det skulle vara kul att vara med (…)” – en kvalitativ 

studie kring eventvolontärers motivationsfaktorer 

Uppsatsen behandlar eventvolontärer och deras motivationsfaktorer, och syftar till att 

identifiera vad som motiverar individer till att spendera sin fria tid engagerad i denna 

aktivitet. Forskare menar att eventvolontärer är oumbärliga för event och att de därmed 

är betydelsefulla för turismen. Eftersom volontärarbete utförs på fritiden är den fria 

tiden en förutsättning för aktiviteten. Forskare betonar att individer alltmer eftersträvar 

en aktiv fritid, där volontärarbete inbegrips, och effektivitet och erfarenhet kan nås. 

Eventvolontärers motivationer har studerats utifrån en kvalitativ intervjuansats i syfte 

att nå en djupare förståelse för individers motivationer, vilka sedan analyserats utifrån 

existerande teori. Empirin har kategoriserats efter teman som visar på att 

eventvolontärer motiveras av flertalet faktorer som existerar samtidigt. En del 

motivationer förekommer i tidigare studier medan andra uppfattas som nytillkomna. 

Tid, nyfikenhet och nöje är några av de motivationer som engagerar till medverkan.  

Nyckelord: Event, eventvolontär, motivation, fritid  

 

”I have time, I am curious, it would be fun to be part of it (…)” – a qualitative 

study regarding motivational factors amongst event volunteers  

This essay discusses event volunteers and their motivational factors, and aims to 

identify the motivations for individuals wanting to spend their free time engaged in this 

activity. Researchers agree that event volunteers are indispensable for events and 

therefore important for tourism. Since volunteer work is performed during leisure time, 

leisure is a prerequisite for this activity. Researchers emphasize that individuals are 

increasingly searching for active leisure, where volunteer work is included, and 

effectiveness and experience can be reached. In order to reach a deeper understanding of 

individuals’ motivations, this subject has been studied from a qualitative interview 

approach, which was later analysed through existing theories. The empirical data has 

been categorized by themes that indicate that event volunteers are motivated by several 

motivations that exist simultaneously, some of which occur in previous studies while 

others are perceived as new additions. Time, curiosity and pleasure are some of the 

motivational factors that engage people in participation. 

Keywords: Event, event volunteer, motivation, leisure 
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1 Inledning 

 It takes the hard work and support from community volunteers to ensure that a festival or 

event runs smoothly. - Gallarza et al (2013:110). 

Forskare är eniga om att volontärer krävs för att möjliggöra framgångsrika event
1
 då 

volontärer kan bidra med innovativa idéer samtidigt som de minimerar eventets utgifter 

(Gallarza et al, 2013:110; Mirsafian och Mohamadinejad, 2012:74). Eventvolontärers 

motivationsfaktorer är ett aktuellt ämne som även utgör en viktig fråga för 

eventarrangörer. Eftersom volontärer beskrivs som betydelsefulla anses det lämpligt att 

undersöka vad som motiverar individer till att engagera sig som eventvolontärer. En 

studie i ämnet är synnerligen aktuellt för Sverige då flera internationella event 

arrangerats under 2013, däribland UEFA Dam-EM. Inför stundande event, såsom Skid-

VM (Falun2015), anses det därför viktigt att Sverige tar till vara på de erfarenheter och 

kunskaper som de har fått av att anordna tidigare event samt införskaffar information 

kring volontärer och deras förväntningar. Nyligen rapporterades det även att Sveriges 

Olympiska Kommitté lämnat in en preliminär ansökan om att få arrangera vinter-OS 

och Paralympics år 2022 (Sveriges Olympiska Kommitté, 2013). Därtill har Svenska 

fotbollsförbundet uttryckt intresse för att ingå delat värdskap med tolv städer gällande 

fotbolls-EM 2020 (Svenska fotbollsförbundet, 2013), vilket bidrar ytterligare till 

ämnesområdets relevans. 

Det inledande citatet indikerar hur beroende event har kommit att bli av mänskliga 

resurser, vilket även påpekas av Mirsafian och Mohamadinejad (2012:74) som menar att 

volontärer numera utgör en oumbärlig resurs för eventarrangörer. Volontärer beskrivs 

som en av de mest värdefulla resurserna som ett event har och har länge 

uppmärksammats som direkt avgörande för dess framgång, då deras bidrag i form av fri 

arbetskraft underlättar för eventets ekonomiska genomförande (Mirsafian och 

Mohamadinejad, 2012:74). Det blir därmed viktigt att uppmärksamma eventvolontärer 

som en del av eventindustrin och även turismen, eftersom volontärerna är aktivt 

involverade i produktionen av en turismaktivitet. Volontärer som värdefulla resurser för 

event argumenterar för den studie som har genomförts och som beskrivs i denna 

uppsats.  

                                                        
1
 Begreppet event används konsekvent genom hela uppsatsen då det upplevs som ett övergripande ord. 

Event har kursiverats för att förtydliga att ordet är hämtat från det engelska språket. 
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1.1 Bakgrund 

Inom turismvetenskaplig forskning har eventvolontärers motivationer uppmärksammats 

som ett hittills outforskat område, vilket stärks av den forskning som ligger till grund 

för uppsatsen. En avgränsning av litteraturen har genomförts för att göra materialet 

hanterbart och därmed finns en medvetenhet om att oupptäckt forskning kan behandla 

ämnet mer ingående. Det har uppmärksammats att de studier som tidigare utförts faller 

inom socialpsykologi, event management eller human resource management. Gallarza 

et al (2013:107) betonar att forskning kring volontärbeteende har sin grund i 

sociologiska och psykologiska forskningssammanhang, vilket har färgat tidigare studier 

inom ämnesområdet. 

Ett ämne som däremot blivit vida omskrivit under senare år är event. Getz (2008:403) 

hävdar att event numera är en viktig del av en destinations portfolio och ett medel för att 

särskilja sig på marknaden. Trots att event uppmärksammats som ytterst viktigt för 

turismens framfart är det emellertid först under de senaste decennierna som event har 

sammankopplats med turism och bildat begreppet eventturism. Därtill har volontärer 

och i synnerhet då volontärturisters motivationer uppkommit som ett aktuellt 

forskningsområde, vilket har sin grund i att volontärresor numera utgör turismens 

snabbast växande nischmarknad (Pegg et al, 2012:801; Sin, 2009:487-491). Tillväxten 

av studier kring event och volontärmotivationer indikerar att ämnesområdena är 

intressanta ur ett forskningsperspektiv. Få studier har emellertid förmått att kombinera 

dessa två fenomen.  

Den upplevda kunskapsluckan, inom det turismvetenskapliga fältet, är således bristen 

på forskning beträffande event och dess volontärer. Som tidigare nämnts grundar sig 

uppsatsen i utvald forskning, vilket innebär att kunskapsluckan identifierats utifrån den 

litteratur som framtagits inför uppsatsen. Baum och Lockstone (2007:30) påstår att 

forskning kring eventvolontärer är ett relativt nytt fenomen och att desto mer forskning 

kring volontärarbete återfinns inom kultur- och kulturarvssektorn samt tjänstesektorn.  

Eftersom de studier som ligger till grund för uppsatsen visar på varierade resultat så 

finns det ingen allmängiltig teori för vad som motiverar individer till att engagera sig 

som eventvolontärer. Flertalet motivationsfaktorer återkommer dock i samtliga studier. 

Genomgående poängteras egennytta, sociala faktorer och altruism (oegennytta) som 

huvudsakliga argument, men skillnader i prioritet förekommer (Farrell et al, 1998:292; 
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Mirsafian och Mohamadinejad, 2012:78; Strigas och Newton Jackson, 2003:118-119). 

Utifrån refererad litteratur är det numera osannolikt att individer enbart motiveras av att 

bistå andra, trots att det är just altruism som vanligtvis uppmärksammas i 

motivationssammanhang och återfinns konsekvent i litteraturen. Faktum är att 

volontärer sannolikt motiveras av ett flertal olika faktorer, vilka kan vara såväl inre som 

yttre. Stebbins (1982:265; 1996:216) förtydligar att altruistiska motivationer endast är 

sekundära i förhållande till egennytta och själviska intressen och menar att tonvikt läggs 

vid altruism, trots att volontärerna får något positivt i utbyte. Mirsafian och 

Mohamadinejad (2012:74) poängterar på liknande vis att volontärarbete ofrånkomligen 

gynnar tre parter; volontären, mottagande organisation samt omgivande samhälle. 

Cugno och Ferrero (2004:637-638) hävdar dock att det är volontären som i slutändan får 

den största fördelen och att individers primära anledning till att volontärarbeta är att 

investera i sig själva, vilket är snarlikt Stebbins (1982:265; 1996:216) påstående. Vidare 

hävdar Gallarza (2013:108) att volontärarbete har utvecklats från att enbart anta formen 

av altruism och prosocialt beteende till att uppfattas som ett utbyte där volontärarbete 

ses som ett ge och ta åtagande. 

Värdet av att förstå vad som motiverar individer till att engagera sig i volontärarbete 

diskuteras av Farrell et al (1998:288-289) samt Prouteau och Wolff (2008:315) som 

menar att det är av essentiell betydelse att en organisation kan erbjuda volontärer 

arbetsuppgifter som främjar deras individuella mål och förväntningar. People will 

continue to volunteer as long as the experience as a whole is rewarding and satisfying 

to their unique needs (Cnaan och Goldberg-Glen, 1991:281). Det kan då antas att insikt 

om vad som motiverar individer kan resultera i lämpligare hantering av volontärer, 

vilket med stor sannolikhet leder till nöjdare individer och mer framgångsrika event. 

Gallarza et al (2013:105) uttrycker att; volunteering has important insights for tourism, 

especially in the context of special events. Med citatet förtydligas att volontärarbete är 

betydelsefullt för turism och att volontärarbete i samband med event är särskilt viktigt.   

Det förefaller således lämpligt att avsätta nästkommande stycke till att exemplifiera 

volontärarbetets globala omfattning och då i synnerhet i relation till sportevent.  

Giannoulakis et al (2008:191) skildrar hur beroende event är av dess volontärer och ger 

som exempel att 18 000 volontärer rekryterades för Olympiska Vinterspelen 2006 och 

15 000 för Världsmästerskapen i fotboll samma år. Vidare menar författarna att 
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miljontals individer, världen över, numera är engagerade i sportrelaterade 

volontärprojekt och att event har kommit att bli allt mer beroende av volontärernas 

bidrag och engagemang. Samtidigt påstår Costa et al (2006:166) att antalet 

eventvolontärer minskar, trots att volontärerna uppmärksammas som alltmer värdefulla, 

vilket indikerar att forskningsområdet är väsentligt och kräver kontinuerlig forskning. 

Påståendet att ytterligare forskning behövs understöds av åtskilliga forskare som hävdar 

att det finns en viss kunskapsbrist när det kommer till event och hanteringen av de 

tillfälligt involverade. Dessutom har begränsad uppmärksamhet riktats mot de 

motivationsfaktorer som agerar drivkraft för eventvolontärer (Getz, 2012:301; 

Giannoulakis et al, 2008:191-193).  

1.2 Problemdiskussion 

Motivationer utgör en av anledningarna till varför individer väljer att agera på ett 

specifikt vis och kan därmed vara orsaken till att en aktivitet väljs framför en annan. 

Mirsafian och Mohamadinejad (2012:75) skildrar att motivationer är än mer viktiga för 

de individer som bidrar med tid och energi utan att få betalt. Därmed är 

eventvolontärers motivationer ett relevant fenomen att studera och då det finns ett flertal 

teorier kring motivationsfaktorer krävs empiriska studier för att testa hur väl teorierna 

överensstämmer med verkligheten.  

För att kunna undersöka vad som motiverar individer till att medverka som 

eventvolontärer är det viktigt att uppmärksamma fritiden som en möjliggörande aspekt 

för volontärarbete. Dagens samhälle karaktäriseras av stressande livssituationer, vilket 

har lett till att fritiden har fått en ökad betydelse där individer ges möjlighet att uttrycka 

sig själva genom sina val. Parker och Dumazedier menar att fritiden fyller tre funktioner 

och består av avkoppling, underhållning och personlig utveckling (Steene, 2013:21). 

Fritiden är den tid som individer har möjlighet att disponera själva, bortom de 

åtaganden som i övrigt styr en människas liv. Steene (2013:9) påpekar att utbudet av 

fritidsaktiviteter är större än någonsin och menar att individer styrs mot de aktiviteter 

som bäst uppfyller individens fritidsrelaterade mål; upplevelse, omväxling eller 

avkoppling. Därmed blir det intressant att studera vad som får individer att ägna sin 

fritid åt volontärarbete och för att göra det krävs en medvetenhet kring den utveckling 

som fritiden genomgått för att förstå hur individer resonerar kring val av 

fritidsaktiviteter.  
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Stebbins (1982:251-252) poängterar att fritiden inte längre har samma betydelse som för 

ett par decennier sedan. Att spendera den fria tiden med avkoppling och vila har länge 

varit det som representerat vad fritiden innebär. I det nutida samhället har den fria tiden 

kommit att stå för så mycket mer och inbegriper numera en aktiv tid som skall 

spenderas med att utveckla sig som individ, utöka sin kompetens och sitt nätverk. 

Fritiden agerar därmed verktyg för individers personliga uttryck och självförverkligande 

och har således utvecklats från att enbart innefatta återhämtning till att alltmer inkludera 

nytta.  

En trend som vuxit fram i takt med eventturismen är valet att spendera den fria tiden 

som eventvolontär. Stebbins (1982:251-252) menar således att individer alltmer frångår 

traditionella fritidsaktiviteter och eftersöker en aktiv fritid, vilket författaren definierar 

som serious leisure. Green och Jones (2005:176-177) påstår att serious leisure så väl 

som turistbeteende kan förstås utifrån önskan att fly vardagen och finna 

nöjesupplevelser som reflekterar individens intressen och därmed den egna identiteten. 

Med begreppet serious leisure menar Stebbins (1982:251-252) att en distinkt åtskillnad 

mellan arbete och fritid inte längre är giltig. Den fria tiden, som tidigare definierats som 

en bekymmersfri undflykt från vardagen, har kommit att influeras av en seriösare 

underton där fritid numera innefattar effektivitet och åtaganden. Serious leisure är 

sålunda ett begrepp som åsyftar sökandet efter fritidsaktiviteter som möjliggör 

utvecklandet av färdigheter, kunskaper och erfarenheter. På så vis blir serious leisure en 

kombination av fritidens nöjen och arbetets förpliktelser, vilka under lång tid ansetts 

utgöra varandras motpoler (Green och Jones, 2005:166).  

Fortsatta studier kring eventvolontärers motivationsfaktorer kan medföra  positiva 

fördelar för eventarrangörer. För att uppnå dessa bör deras prioritet vara att nyttja 

eventvolontärerna på bästa vis och sträva efter att göra deras medverkan till en positiv 

upplevelse. Det är viktigt att eventarrangörer kan tillgodose individernas behov för att 

de skall bidra med sitt yttersta till eventet. Om eventvolontärernas upplevelse samtidigt 

blir givande kan det förmodas att de återigen vill engagera sig och ge sin tid till att 

medverka. Det handlar trots allt om att individen skall få ut något av sin fritid och att 

fritiden skall tillgodose de behov som inte blivit tillfredsställda i andra aspekter av livet. 

Studier kring eventvolontärers motivationer är således viktiga för att eventarrangörer 

skall kunna tillgodose individernas förhoppningar. De studier som hittills genomförts 
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ger en översikt till de motivationsfaktorer som styr eventvolontärers beteende, men för 

att verkligen förstå och kunna engagera fler individer i aktiviteten krävs fler studier i 

ämnet. 

1.3 Syfte och frågeställning 

Uppsatsen åsyftar att identifiera de motivationsfaktorer som agerar drivkraft för 

individer vars önskan är att spendera sin fria tid som eventvolontär. Syftet avser att 

underlätta rekrytering och hantering av volontärer för eventarrangörer. Genom att förstå 

vad som motiverar individer till att volontärarbeta kan eventarrangörer bemöta och 

tillgodose motivationerna, vilket gynnar såväl eventarrangör som volontär. Det kan 

förmodas att tillgodosedda motivationer resulterar i ett starkare engagemang från 

volontärens sida, vilket leder till bättre utförda event.  

Nedanstående frågeställning har således formulerats; 

 Vad motiverar individer till att spendera sin fria tid som volontärer vid ett event? 

Frågeställningen ämnas att besvaras med hjälp av fem eventvolontärer som medverkade 

vid UEFA Dam-EM 2013 i Kalmar. 

1.4 Centrala begrepp 

De begrepp som utgör underlag för uppsatsens förförståelse är event, eventvolontär, 

motivation och fritid. Begreppen definieras i denna uppsats enligt följande; 

Emery (2010:160) hävdar att eventindustrins omfattande tillväxt, under de senaste 

decennierna, har resulterat i en otydlig och bristfällig definition av begreppet event. 

Därav är det av desto större betydelse att precisera den definition som anammats i denna 

uppsats. Enligt Getz, citerad av Gallarza et al (2013:109), omfattar ett event en speciell 

händelse som är tidsbegränsad och irreguljär. Därmed skapar event möjligheter för 

individer att ägna sig åt aktiviteter som inte är vardagligt förekommande.  

 

Gällande begreppet volontär krävs en distinktion mellan volontär, eventvolontär och 

volontärturist. Tidigare studier inom området för turism har tenderat att fokusera på 

volontärturisters motivationer, vilket sålunda upplevs ha överskuggat ämnesområdet 

kring eventvolontärer. Pegg et al (2012:801) tillämpar Wearings definition av en 

volontärturist och menar då att volontärturister omfattas av individer som av diverse 
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anledningar reser för att involvera sig i arbete. Volontärerna vill då, med sitt obetalda 

arbete, bistå utsatta grupper i samhället alternativt lindra den materiella fattigdomen.  

Volontärer i allmän bemärkelse definieras enligt följande; en individ som engagerar sig 

i obetalt arbete av fri vilja (Ziemek, 2006:540). Den fria viljan är central i definitionen 

av begreppet, vilket utesluter individer som engagerar sig på grund av en pliktkänsla 

som exempelvis kan vara relaterad till föreningar. Som aktiv medlem i en förening kan 

det förväntas att fri tid skall undvaras för att gynna organisationen, vilket innebär att 

deltagandet således inte är ett resultat av fri vilja. Tidigare forskning har undgått att 

uppmärksamma begreppet eventvolontär i den bemärkelse som åsyftas i uppsatsen. 

Följaktligen anammas en egenframtagen definition där en eventvolontär ses som en 

individ som enbart medverkar vid event samtidigt som Ziemeks (2006:540) 

volontäraspekter integreras i definitionen. Eventvolontärer definieras således som 

individer som av fri vilja utför obetalt arbete vid upprepade tillfällen på event för att 

gynna en tredje part bortom familj och släkt.  

 

Ryan och Deci (2000:54) argumenterar för definitionen av motivation och menar att 

begreppet har sin grund i att motivation resulterar i rörelse och handling. Således är 

motivation en drivkraft och inspiration för individer. Utifrån den definition som 

Crompton och McKay (1997:425) uttrycker angående motiv är begreppen motiv och 

motivation nära relaterade. Ett motiv återfinns inom en individ och agerar drivande kraft 

för dennes beteende genom att väcka och styra handlandet. Trots likheterna ämnas 

endast begreppet motivation att användas i uppsatsen, då det anses mer lämpligt i 

tilltänkt sammanhang. Motiv riskerar att förväxlas med uppsåt, vilket enbart blir 

tillämpligt för egennytta, medan motivation anses kunna omfatta samtliga 

motivationsaspekter. Därmed kommer motivationsfaktorer, motivationsaspekter och 

motivationsgrunder att användas likvärdigt i uppsatsen. Därtill används drivkraft som 

synonym till motivation. 

 

Avkoppling och återhämtning har länge varit begrepp som förknippats med fritiden, 

vilka står i kontrast till det ansvar och de skyldigheter som betalt arbete medför. Fritid 

är därmed den tid som spenderas bortom arbetsplatsen och fritt från arbetsuppgifter 

(Green och Jones, 2005:165). Som tidigare nämnts har fritiden kommit att innefatta en 

alltmer aktiv tid, där individen ges möjlighet att uttrycka sig som person genom sina 
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aktiviteter. De individer som åsyftar att använda fritiden på sådant vis bör, enligt 

Stebbins (1982:253), engagera sig i de fritidsaktiviteter som erbjuder störst personlig 

förtjänst, vilket uppnås genom serious leisure som motsats till mindre krävande 

fritidsaktiviteter. Serious leisure omfattar istället fritidsaktiviteter som gynnar 

kunskapsutveckling och bidrar till ny erfarenhet (Stebbins, 1996:215). 

1.5 Avgränsning 

Studien har avgränsats till att behandla eventvolontärers motivationsfaktorer, vilket 

upplevs som mindre undersökt än volontärturisters motivationer. Studien identifierar de 

motivationer som eventvolontärerna vid UEFA Dam-EM upplevde som avgörande i det 

initiala skedet. UEFA Dam-EM 2013 i Kalmar utgör således verktyg för studiens 

genomförbarhet och eventet bör därför betraktas som ett fall. Eventvolontärers 

motivationsfaktorer skall dock ses som kärnan i uppsatsen.   

1.6 Disposition 

De återstående delarna av uppsatsen är strukturerade enligt följande; nästkommande 

kapitel behandlar studiens tillvägagångssätt, inklusive metodval. Här argumenteras för 

de val som ligger till grund för uppsatsens genomförande, där upplevda för- och 

nackdelar framhålls. Tänkbara konsekvenser som följd av metodvalet diskuteras likaså.  

I efterföljande kapitel presenteras uppsatsens teori. I kapitlet redogörs för etablerade 

motivationsteorier liksom tidigare forskning kring eventvolontärers motivationer, där 

framstående och vanligt återkommande studier har valts ut. Kapitlets innehåll har valts 

grundat på relevans i förhållande till frågeställning och agerar verktyg för senare 

analysarbete. I kapitel fyra presenteras empirin, där studiens resultat sålunda framgår. I 

kapitlet sammanbinds teori och empiri i en analys. I det avslutande kapitlet diskuteras 

tankar och slutsatser kring resultat liksom förslag till vidare forskning.  
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2 Metod 

I nedanstående kapitel redogörs för de val och tillvägagångssätt som studien har 

formulerats utifrån. Därtill presenteras etiska aspekter, tillförlitlighet och trovärdighet 

samt källkritik i kapitlet. Metodkapitlet syftar således till att på ett konkret vis redovisa 

studiens genomförande och de överväganden som gjorts.  

2.1 Metodologisk ansats 

Tidigare forskning kring eventvolontärers motivationer har uteslutande använt sig av en 

kvantitativ forskningsansats. Påståendet understöds av litteratur framtagen av Farrell et 

al (1998:291), Giannoulakis et al (2008:194), Mirsafian och Mohamadinejad (2012:77), 

Ralston et al (2005:510) samt Strigas och Newton Jackson (2003:116). Det är således 

sannolikt att ett kvantitativt tillvägagångssätt har inneburit att enkäternas utformning har 

styrt svaren genom de svarsalternativ som erbjudits. Därmed har utformningen troligtvis 

haft en direkt inverkan på de resultat som framkommit i tidigare studier.  

Forskningstraditionen har medfört att övergripande motivationer har uppmärksammats, 

men inte erbjudit ett vidare resonemang kring eventvolontärers drivkrafter. Motivationer 

kommer inifrån och anses således vara personliga. För att kunna identifiera dessa krävs 

det därför att människan beskriver dem fritt från svarsalternativ. Därmed uppfattas 

enkäter som mindre lämpade för att vidare undersöka fenomenet, då de erbjuder en mer 

generell bild av människans drivkrafter. För att kunna identifiera de motivationer som är 

direkt avgörande i valet att medverka ansågs ett alternativt tillvägagångssätt vara 

passande. Utifrån tidigare studier och det faktum att motivationer anses vara personliga 

och variera med varje enskild individ valdes fenomenet att studeras med hjälp av 

kvalitativa intervjuer.  

2.2 Metodval 

Trost (2010:25) beskriver att val av metod bör ske i samförståelse med vad forskningen 

syftar till att uppmärksamma och menar att tradition inte skall avgöra valet av metod. 

Gällande eventvolontärers motivationer har tidigare forskning uteslutande använt sig av 

kvantitativa enkätundersökningar, vilket kan ha sin grund i det faktum att kvantitativ 

forskning alltjämt uppfattas som mer trovärdig och korrekt kontra kvalitativa 

undersökningar (Trost, 2010:25). Författarens påstående styrker användandet av en 

alternativ metod som kontrast till att upprätthålla forskningstraditionen. 
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Eftersom studien syftar till att identifiera de motivationsfaktorer som styr en individs 

vilja att engagera sig som eventvolontär diskuterades åtskilliga metoder, vilket 

resulterade i ett övervägt metodval. Valet av tillvägagångssätt hade sin utgångspunkt i 

det faktum, vilket lyfts fram av Trost (2010:32) och Turner (2010:754), att kvalitativa 

studier agerar verktyg för att skapa förståelse för individers tankar och deras sätt att se 

på ett ämne. Syftet med att använda en intervjumetod i uppsatsens studie var för att 

kunna urskilja mönster och skillnader i empirin, vilket Trost (2010:32) beskriver som 

karaktäristiskt för kvalitativa intervjuansatser. Därmed ansågs metodvalet vara en 

naturlig följd av uppsatsens frågeställning, vilket i kombination med tidigare erfarenhet 

motiverade valet.  

Enkätundersökningar och fokusgrupper bortvaldes, vilka ansågs vara möjliga alternativ, 

till förmån för enskilda kvalitativa intervjuer. Enkätundersökningar upplevs som vanligt 

förekommande inom området och därmed eftersträvdes en annan metod att användas. 

Det är emellertid troligt att kvalitativa studier har föranlett den forskning som senare 

dominerats av enkätundersökningar. Sådan forskning har dock inte redogjorts för. 

Kvantitativa enkätundersökningar hade ofrånkomligen lett till en mer omfattande studie, 

där fler individer hade kunnat medverka och där ett större urval hade möjliggjort för 

studien att bli mer representativ för eventvolontärer i allmänhet. Även fokusgrupper 

valdes bort till följd av att individer då riskerar att influeras av varandra samtidigt som 

genuina tankar och åsikter kan undanhållas av rädsla för att särskilja sig från övriga i 

gruppen. Sådana aspekter ansågs kunna försvåra framtagandet av tillförlitligt material 

och undveks följaktligen genom enskilda intervjuer. Mot bakgrund av ovanstående 

vidmakthålls att kvalitativa intervjuer var bäst lämpat för studiens frågeställning. 

Studien kan således ses som ett komplement till tidigare studier inom området och bidra 

med ytterligare förståelse till vad som motiverar en individ till att spendera sin fritid 

som volontär vid ett event.  

2.3 Urval 

Studiens urval baserades på den tillgång av respondenter som återfanns i närmiljön. 

Således tillämpades ett bekvämlighetsurval, där den inledande kontakten med 

respondenterna upprättades via den volontäransvarige vid UEFA Dam-EM 2013 i 

Kalmar liksom genom deltagandet i en inspirationsföreläsning arrangerad av Drivhuset i 
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Kalmar. Den initiala kontakten med respondenterna var därmed en kombination av 

personligt möte och kontakt via e-post och per telefon.  

Det upplevdes inledningsvis som viktigt att ingen tidigare relation mellan intervjuare 

och respondenter fanns, vilket speglar den objektivitet som eftersträvats genom hela 

forskningsprocessen. Fördelar och nackdelar med att känna respondenterna finns dock, 

där en tidigare relation kan leda till större bekvämlighet i intervjusituationen samtidigt 

som det kan försvåra för objektiviteten då tidigare kännedom kan existera. Å andra 

sidan kan en tidigare relation troligtvis bidra till desto mer sanningsenliga svar.  

I uppsatsens studie genomfördes fem intervjuer, då ett sådant antal ansågs tillgodose 

informationsbehovet. Kritik kan i viss mån riktas mot det metodval som ligger till grund 

för uppsatsen då beslutet att genomföra kvalitativa intervjuer medförde ett begränsat 

urval, vilket försvårar generaliserbarhet. Uppsatsens frågeställning ansågs emellertid 

kunna besvaras utifrån genomförda intervjuer, eftersom tydliga teman kunde urskiljas 

emellan intervjusituationerna. Teman som även finns representerade i tidigare 

forskning. 

Respondenterna tillhörde åldersintervallet 20-65 år, varav tre var kvinnor och två var 

män. Respondenterna hade olika bakgrunder gällande yrkesval liksom olika erfarenheter 

från tidigare event och volontärarbete. Gemensamt var emellertid att samtliga var 

involverade som volontärer vid UEFA Dam-EM 2013 i Kalmar. 

2.4 Genomförande 

Den inledande kontakten med respondenterna togs relativt omgående. Potentiella 

deltagare fick då information om studiens syfte och utformning, och gavs samtidigt 

möjligheten att ge sitt samtycke gällande medverkan. Därtill uppmärksammades 

respondenterna om att en avidentifiering skulle ske samt att de givna svaren inte skulle 

kunna härledas till den specifika individen. Vidare omfattade den inledande 

informationen respondentens rätt att avsluta intervjun utan att ange orsak samt dennes 

valmöjlighet att inte besvara en ställd fråga. Det informationsblad som medföljde vid 

den initiala kontakten formulerades utifrån de riktlinjer som Trost (2010:26) definierat 

för att säkerställa respondenterna rättigheter (se bilaga 1). 

Lantz (2007:17) betonar att förberedelser är av essentiell betydelse och att problematik 

kan uppstå då intervjuerna föranleds av bristfälligt förarbete. Inför intervjutillfällena 
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formulerades därför en intervjuplan (se bilaga 2) och en pilotintervju genomfördes. 

Eftersom studien efterfrågade individers personliga uppfattningar och åsikter så föreföll 

valet av ett semistrukturerat och standardiserat intervjuformat naturligt. Som följd av 

uppsatsens frågeställning upplevdes det viktigt att se till att frågeformuleringen varken 

blev ledande eller manipulativ. Frågorna speglade dock den teori som framtagits genom 

att indirekt ta med aspekter från tidigare forskning. Genom att fråga hur respondenterna 

skulle ha spenderat sin fria tid om de inte medverkade i eventet var frågan anpassad 

efter den fritidsfaktor som uppmärksammats. Samma gäller en fråga angående 

respondenternas koppling till eventet där det då förutsågs att det fanns en sådan baserad 

på existerande teori. På liknande vis förutsatte frågan beträffande individers 

motivationer att motivationer är essentiella och att medverkan uteblir vid avsaknad av 

dem. De kategorier som uppmärksammats i tidigare forskning prövades därmed i 

intervjuerna. Frågorna formulerades dock på ett öppet vis för att uppmuntra till 

eftertanke hos individen och möjliggöra för respondenten att fritt besvara frågorna, 

vilket ansågs underlätta för vidare resonemang kring motivationsfaktorer. Av den 

orsaken var intervjuerna semistrukturerade. Identiska frågor framfördes till samtliga 

individer och följdfrågor formulerades enligt de svar som respondenterna gav.  

2.4.1 Pilotintervju 

En pilotintervju genomfördes i förberedande syfte för att säkerställa att 

tolkningsutrymmet var begränsat och att frågeformuleringen var korrekt utifrån studiens 

avsikt. Därmed upptäcktes och justerades långa frågor, ledande frågor och dubbelfrågor. 

Pilotintervjun utfördes för att förenkla kommunikationen med senare respondenter och 

omfattade en eventvolontär med likvärdig erfarenhet, vilket Turner (2010:757) betonar 

som viktigt för att enklare upptäcka brister. Vid pilotintervjun testades dessutom 

inspelningsapparaturen och det inspelade materialet transkriberades därefter ord för ord. 

Sålunda fastställdes en struktur för transkriberingen som senare användes i intervjuernas 

efterarbete. Den information som framkom under pilotintervjun analyserades sedan och 

frågorna bedömdes lämpliga för att besvara uppsatsens frågeställning.  

2.4.2 Intervjutillfälle 

Trost (2010:65-66) menar att val av intervjumiljö kan få stora implikationer gällande 

den riktning intervjun tar och hävdar att det är brukligt att respondenten ges möjligheten 

att bestämma plats. I samförstånd med respondenterna beslutades det att majoriteten av 
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intervjuerna skulle äga rum i avskilda grupprum på bibliotek och skola. Ett 

intervjutillfälle ägde dock rum i respondentens hemmiljö. 

Genomgående eftersträvades en ostörd intervjumiljö under intervjuerna, där risken för 

distraktionsmoment kunde minimeras och därmed underlätta användandet av 

ljudupptagare. Bandinspelning användes vid samtliga intervjutillfällen och möjliggjorde 

för senare transkriberingen. Respondenterna informerades om önskan att använda 

ljudupptagare, varav ingen utnyttjade rätten att avsäga sig detta. För att säkerställa 

bandinspelningens ljudkvalitet användes två ljudupptagare vid samtliga intervjuer, vars 

avsikt var att förebygga eventuella fel med inspelningsutrustningen. Därutöver 

antecknade en av intervjuarna, i syfte att säkerställa informationen ytterligare. Beslutet 

att använda ljudupptagare medförde konsekvenser, positiva såväl som negativa. En 

negativ aspekt var att en respondent tycktes märkbart hämmad av bandinspelningen, 

vilket tydliggjordes genom att individen gick från att vara fåordig till att tala mer fritt 

och utförligt efter det att ljudinspelningen upphört. Övriga respondenter föreföll dock 

inte synligt påverkade av inspelningen. Genom rollfördelning under intervjuerna 

möjliggjordes det för den passiva intervjuaren att observera respondenten och dennes 

beteende gällande bandinspelning och distraktionsmoment samt intervjumiljö och 

maktförhållanden.  

Samtliga intervjuer genomfördes med två intervjuare närvarande, vilket kan ha påverkat 

maktförhållandet i viss mån, trots att detta inte var uppenbart. Vähäsantanen och 

Saarinen (2012:494) betonar att det finns ett maktförhållande i varje intervjusituation, 

vilket vanligtvis är till intervjuarens fördel då denne styr intervjun utifrån sin 

forskningsfråga. Det stämmer emellertid inte att intervjuaren har all makt, vilket 

författarna exemplifierar genom att respondenten kan välja att gå utanför ämnet och tala 

om annat samt undanhålla information. Enligt Vähäsantanen och Saarinen (2012:494-

495) har genus en inverkan på intervjusituationen där traditionella roller kan förstärkas 

för att återta makten, vilket visat sig i situationer där intervjuaren varit kvinna och 

respondenten man. Aspekten är intressant, men har inte framkommit i uppsatsens 

intervjuer. Däremot har ålder upplevts påverka maktsituationen då intervjuarna till 

mestadels varit yngre än respondenterna. Ålder är en av flera maktfaktorer som 

Vähäsantanen och Saarinen (2012:495) beskriver. 
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Den enda intervju som uppfattades ha en annan maktsituation än de övriga var den som 

ägde rum i respondentens hemmiljö. Respondenten var då bekväm i miljön medan den 

för intervjuarna upplevdes främmande. Därtill var distraktionsmomenten som störst i 

hemmet, trots att respondenten gjorde sitt yttersta för att avlägsna störande moment i 

form av telefon och husdjur.  

Intervjuerna inleddes med att intervjuarna uppmärksammade respondenterna om 

tidsaspekter, rättigheter och etiska förhållningssätt, vilka är exempel på principer som 

Turner (2010:757) framhåller som viktiga för intervjun. Vidare beskriver Lantz 

(2007:57) den inledande informationen som betydelsefull för att senare kunna hävda att 

tillförlitlighet uppnåddes. Efter det att respondenterna tagit del av informationen och 

gett sitt skriftliga samtycke inleddes intervjuerna med att respondenterna gavs möjlighet 

att beskriva sig själva, vilket ansågs avdramatisera intervjun och underlätta för de mer 

ämnesspecifika frågorna. Intervjuerna inleddes med övergripande frågor och övergick i 

desto mer detaljerade, vilket beskrivs av Patel och Davidson (2011:78) som tratt-

tekniken. I efterhand kan kritik riktas mot en av frågorna som inte tillförde material till 

resultatbeskrivningen.  

Som tidigare nämnts genomfördes fem intervjuer, vilka ägde rum under vecka 47. 

Tidsmässigt tog intervjuerna 25-30 minuter, vilket var tillräckligt för att besvara de 

frågor som ställdes.  

2.5 Analys och bearbetning 

Det material som framkom under de kvalitativa intervjuerna transkriberades ordagrant i 

syfte att underlätta senare analys. Materialet transkriberades samma dag som intervjun 

ägde rum, då det upplevdes viktigt att intervjun var nyligen genomförd. 

Transkriberingen utgjorde verktyg för att översiktligt ordna materialet och säkerställa att 

empirin fanns sammanställd i dokumentform. Intervjuerna transkriberades av praktiska 

skäl enskilt som kontrast till att samtliga intervjuare deltog i samtliga transkriberingar. 

Således uppnåddes tidseffektivitet. Därefter skickades de transkriberade intervjuerna via 

e-post till samtliga intervjuare för att dessa skulle få möjlighet att läsa in sig på och bli 

bekväm med materialet.  

I och med bearbetningen av det empiriska materialet kodades intervjuerna och den 

information som framkommit genom att respondenterna avidentifierades i 
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uppsatsarbetet. Respondenterna avidentifierades genom tilldelningen av numeriska 

benämningar. Turner (2010:756) påstår att den kritik som kan riktas mot öppna 

intervjuer är att de medför svårigheter med att koda materialet. Författaren menar att det 

kan vara svårt att finna gemensamma nämnare eftersom respondenterna får tala fritt om 

ämnet. Detta upplevdes dock inte som ett problem i uppsatsens studie, vilket med stor 

sannolikhet kan bero på det begränsade urvalet. Med hjälp av färgpennor underlättades 

bearbetningen. Likheter färglades med identiska kulörer, vars syfte var att på ett konkret 

vis särskilja materialet och tydliggöra kopplingar.  

Materialet kategoriserades sedan utifrån Strigas och Newton Jacksons femfaktormodell
2
 

som utgjorde verktyg för tematiseringen. Empirin kategoriserades därmed utifrån 

materiell faktor, ändamål, fritid och egennytta samt externa omständigheter och 

materialet genomgick därigenom en reducering. Utifrån tematiseringen uppkom ett antal 

huvudteman, vilka rubriksattes provisoriskt för att underlätta analys samtidigt som citat 

valdes. Rubriksättningen justerades senare och följande rubriker återfinns numera i 

uppsatsen; Emotionell anknytning till sporten, Nyfikenhet kring event, Känslan av att 

kunna bidra, Delaktighet som motivation samt Inspirerande engagemang. Strigas och 

Newton Jacksons modell anammades enbart delvis i resultatbeskrivningen.   

Därefter inträdde analysfasen där materialet analyserades med stöd av den teori som 

inledningsvis framtagits. På så vis uppmärksammades paralleller mellan intervjuerna 

och tidigare forskning och därmed prövades sanningsvärdet i teorierna.  

2.6 Etiska överväganden 

De etiska aspekter som begrundades i samband med intervjuerna var 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet, vilka 

definierats av Vetenskapsrådet (Vetenskapsrådet, 2002). 

Vid den inledande kontakten delgavs respondenterna information kring studiens syfte 

genom ett skriftligt informationsblad, vilket syftade till att bemöta informationskravet. I 

informationsbladet framgick det att respondenternas medverkan var frivillig och att de 

kunde avstå från att delta i studien. Ytterligare aspekter av samtyckeskravet gjorde att 

respondenterna inledningsvis fick bekräfta sin medverkan för att senare vid 

                                                        
2
 Femfaktormodellen redogörs för i nästföljande kapitel. 
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intervjutillfället ge sitt skriftliga medgivande till användandet av materialet. För att 

respondenterna skulle känna sig bekväma med detta uppmärksammades det att en 

avidentifiering skulle ske vid färdigställandet av uppsatsen i enighet med 

konfidentialitetskravet. Därtill noterades det i informationsbladet att den empiri som 

framkom enbart skulle användas i åsyftat ändamål, vilket ansågs förenligt med 

nyttjandekravet.  

Tydlig information i missivbrevet samt skriftligt samtycke till intervju medförde att 

etiska aspekter bemöttes. Respondenternas information hölls konfidentiell och 

behandlades i enighet med överenskommelse. Begreppet anonymitet undveks medvetet 

eftersom respondenten i en intervjusituation inte kan vara anonym för intervjuaren 

(Trost, 2010:61). Ett antagande om att fler individer skulle vara villiga att låta sig 

intervjuas om svaren inte skulle kunna härledas till individen ledde till beslutet att 

avidentifiera respondenterna. En avidentifiering upplevdes därtill kunna leda till desto 

ärligare svar under intervjutillfällena. Genom att betona att respondenternas information 

skulle hållas konfidentiell kunde större bekvämlighet uppnås i intervjusituationerna. 

Därtill upplevdes det obefogat att sprida personlig information, då uppsatsens syfte var 

att identifiera eventvolontärers motivationsfaktorer som kontrast till att exempelvis 

intervjua högt uppsatta individer inom ett visst område, vars titlar skulle kunna bidra 

med tillförlitlighet till studien. På liknande vis har hänsyn tagits till respondenternas 

integritet vid val av citat, där citaten inte lämnar ut någon personlig information som 

kan härledas till den enskilde respondenten.  

Kvalitativ forskning har historiskt sett upplevts mer etisk än kvantitativ forskning. 

Kvalitativa intervjuer medför dock dilemman som inte är lika vanligt förekommande i 

kvantitativa sammanhang. Ett sådant dilemma kan exempelvis vara att finna balansen 

mellan viljan att få information och samtidigt visa respekt för respondenten (Brinkmann 

och Kvale, 2005:162-169). I uppsatsen respekterades denna balans genom de 

överväganden som gjordes, vilka beskrivs av Brinkmann och Kvale (2005:167) som 

etik på mikronivå. Där i ingår samtycke och konfidentialitet, men även forskarens roll 

och dennes ansvar att undvika skadliga konsekvenser för respondenterna. När hänsyn 

istället tas till forskningens påverkan på samhälle och individer beskriver författarna 

detta som makroetik.  
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2.7 Tillförlitlighet och trovärdighet 

Thurén (2007:26) beskriver begreppen reliabilitet och validitet, vilka indikerar huruvida 

studien är korrekt utförd samt om det som ämnades att undersökas verkligen 

undersöktes. Begreppen har ersatts av tillförlitlighet och trovärdighet i uppsatsen 

eftersom Trost (2010:33) poängterar att reliabilitet och validitet kommer från kvantitativ 

forskning och inte är anpassade för kvalitativa intervjuer 

För att säkerställa att tillförlitlighet och trovärdighet uppnåddes i studien närvarade 

samtliga intervjuare vid samtliga intervjutillfällen. Således bekräftades empirin av två 

intervjuare. Vidare anses tillförlitlighet ha uppnåtts genom att materialet omgående 

transkriberades ordagrant samt då anteckningar fördes som stöd för eventuella brister i 

ljudupptagningen. Anteckningarna utgjorde således ett komplement till 

bandinspelningen. Detta ledde till att korrekta citat kunde väljas, vilka upplevs styrka 

uppsatsens resultat. Vidare har objektivitet i intervjusituationerna eftersträvats, vilket 

möjliggjorts genom öppna frågor som inte anspelat på ett önskat svar. Dock är det med 

en förförståelse som intervjuerna har genomförts, vilket medfört att specifika aspekter 

av intresse har uppmärksammats genom följdfrågor.  

Utformandet av en tydlig metod anses därtill stödja studiens trovärdighet. Genom 

konsekvent sidreferering åsyftades ärlighet och öppenhet att uppnås och därmed 

underlätta för kontroll av ursprunglig formulering. Kritik kan emellertid riktas mot det 

faktum att respondenterna inte går att spåra, vilket har medfört lägre tillförlitlighet. Ett 

resonemang kring valet att avidentifiera individerna återfinns dock i föregående avsnitt.  

Trovärdigheten anses ha gynnats av att intervjuerna avslutades med en kort 

sammanfattning av det som framkommit, vilket Lantz (2007:59) uttrycker som 

fördelaktigt då det ger intervjuaren en indikation på huruvida svaren har uppfattats 

korrekt. Genom att utföra en pilotintervju testades frågeformuleringen och brister 

eliminerades. Detta anses styrka uppsatsens trovärdighet då justeringar kan bidra till 

mer korrekta frågeformuleringar i relation till studiens syfte. Majoriteten av frågorna 

ansågs återkoppla till syftet och samtliga återfinns som bilaga i uppsatsen, vilket ger 

ytterligare stöd till studiens trovärdighet.  
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2.7.1 Källkritik 

I uppsatsen har användning av originalkällor eftersträvats, då ursprungskällan upplevs 

som den enda källa som garanterar korrekt information. Teorikapitlet uppmärksammar 

denna strävan genom att artiklar av Maslow, Herzberg och Ryan och Deci har tillämpats 

för att förklara de teorier som författarna utvecklat. Därmed har eventuella feltolkningar 

av en tredje part eliminerats. Dock har originalkällor inte alltid funnits tillgängliga, 

vilket har resulterat i ett kritiskt förhållningssätt gentemot de författare som återgett 

forskningen. För att bidra till en mer tillförlitlig text har litteratur av etablerade forskare, 

såsom eventforskaren Getz och fritidsforskaren Stebbins, använts.  

I avsaknad av böcker, beträffande eventvolontärers motivationsfaktorer, har 

vetenskapliga artiklar utgjort primär grund för uppsatsens teoretiska förankring. Kritik 

kan riktas mot att de vetenskapliga artiklarna har sitt ursprung i olika vetenskaper och 

inte enbart återfinns i turismbaserade tidsskrifter. Frånvaron av lämplig forskning inom 

området har således gett upphov till användningen av forskning från andra discipliner. 

Samtidigt har ett sådant tillvägagångssätt bidragit med fler synvinklar och möjliggjort 

en djupare förståelse för ämnet. Att nya källor har kombinerats med äldre kan möjligtvis 

kritiseras eftersom de äldre kan påstås vara föråldrade. Den litteratur som används i 

uppsatsen anses dock relevant för ämnesområdet. 
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3 Motivationsfaktorer i tidigare forskning 

Motivationsteorier har sitt ursprung i psykologiska forskningssammanhang, men har 

adapterats av åtskilliga vetenskaper under senare år. Det psykologiska bidraget präglar 

studier kring individers inre värld och blir således ofrånkomligt i studier kring 

motivationsfaktorer. För att bidra till en djupare förståelse för ämnet samt för att 

uppmärksamma vilka aspekter som tidigare forskning behandlat avsätts ett avsnitt i 

kapitlet till att presentera forskningsresultat kring eventvolontärers motivationsfaktorer.  

3.1 Abraham Maslows behovshierarki 

En motivationsteori som har fått stort genomslag i forskningssammanhang är Maslows 

behovshierarki (Wahba och Bridwell, 1976:212). Maslow (1943:371) framtog med 

utgångspunkt i mänskliga behov en behovshierarki vars syfte var att erbjuda ett ramverk 

för framtida forskning kring individers motivationer. 

Maslows (1943:372-383) behovshierarki är en femdelad modell som hierarkiskt ordnar 

människans behov utifrån styrka och prioritet. Fysiologiska behov intar primär position 

följt av behoven av trygghet, gemenskap och uppskattning samt självförverkligande. 

Maslow (1943:372-383) beskriver de fysiologiska behoven som människans mest 

fundamentala och menar att individens primära motivation är att tillfredsställa sin 

hunger. Vid avsaknaden av mat, trygghet, gemenskap och uppskattning blir behovet av 

föda starkare än strävan efter övriga aspekter. All kapacitet som individen besitter riktas 

då åt att tillfredsställa hungern, vilket således dominerar individens beteende och 

tankevärld.  

Vidare menar Maslow (1943:372-383) att när ett behov har tillfredsställts uppkommer 

ett nytt och därefter ett annat. På så vis är de mänskliga behoven hierarkiskt ordnade 

utifrån styrka och prioritet. Maslow (1943:388) uppmärksammar dock att 

behovshierarkin kan ge ett felaktigt intryck, då den indikerar att ett lägre behov måste 

vara tillgodosett innan nästkommande framträder. Författaren förtydligar istället att en 

mer verklighetsskildrande beskrivning är att behoven existerar samtidigt. 

Utifrån Maslows (1943:372-383) teori följs de fysiologiska behoven av trygghet, 

gemenskap, uppskattning och självförverkligande. Behovet av gemenskap inkluderar 

kärlek, tillgivenhet och samhörighet, medan uppskattning innefattar självförtroende, 

prestige och självvärde samt respekt från andra. Genom att tillfredsställa behovet av 
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uppskattning inges individen en känsla av att kunna bidra med något och vara till nytta. 

Maslow (1943:372-383) uppmärksammar självförverkligande som människans 

slutgiltiga mål och menar att individen då strävar efter att fullborda sin inneboende 

potential. Vidare förtydligas att få individer når självförverkligande och att 

tillfredsställda individer utgör undantag i det nutida samhället. Därmed förblir behovet 

av självförverkligande ett relativt outforskat område.  

Wahba och Bridwell (1976:212) framför emellertid kritik mot behovshierarkin och 

menar att den godtagits trots att den inte är empiriskt bevisad. I själva verket är det få 

studier som indikerar att behovshierarkin speglar verkligheten. Den huvudsakliga 

kritiken riktas mot Maslows försök att hierarkiskt ordna behoven. Men trots frånvaron 

av empiriska bevis fortsätter Maslows behovshierarki att nämnas i 

motivationssammanhang.
3
  

3.2 Frederick Herzbergs tvåfaktorteori  

En motivationsteori som är vanligt förekommande tillsammans med Maslows 

behovshierarki är Herzbergs tvåfaktorteori. Herzbergs (1987:8-9) teori omfattar hygien 

och motivation och har sin utgångspunkt i vad som motiverar anställda till att arbeta. 

Teorin bygger på en studie kring ingenjörer och revisorer och har senare replikerats 

flertalet gånger.  

Herzberg (1987:9) fann att de faktorer som leder till motivation och arbetsglädje är 

åtskilda dem som producerar missnöje. Fyndet resulterade i att två mänskliga behov 

identifierades, vilka fick benämningarna hygienfaktorer och motivatorer. Herzberg 

(1987:9) exemplifierar hygienfaktorerna genom att framhålla föda som människans 

mest basala behov och menar att hunger nödvändiggör betalt arbete. Hygienfaktorerna 

är således inte motiverande utan existerar enbart för att undvika missnöje. 

Motivatorerna relaterar istället till personlig utveckling och syftar till arbetets innehåll 

medan hygienfaktorerna utgår från arbetsförhållanden och arbetsvillkor. 

Hygienfaktorerna är sålunda yttre motivationer som inbegriper säkerhet och trygghet i 

arbetssituationen, medan motivatorerna har sin grund i inre motivationer såsom 

erkännande, utmaningar, personlig utveckling och ansvar.  

                                                        
3
 Av samma anledning har Maslows behovshierarki valts som teori i denna uppsats, där delar av teorin 

anses relevanta. Den hierarkiska ordningen är inte en sådan aspekt. Istället utgör motivationerna fokus.  
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3.3 Intrinsic and extrinsic motivation 

Ryan och Deci (2000:54) hävdar att motivation inte är ett enhetligt fenomen, utan en 

företeelse som varierar i styrka och uppkomst. Med uppkomst åsyftas varifrån den 

underliggande motivationen kommer och innefattar därmed det som orsakar en 

handling. Ryan och Deci (2000:55) särskiljer mellan intrinsic motivation och extrinsic 

motivation, vilket kan likställas vid inre och yttre motivationsfaktorer, för att förklara 

vad som motiverar individen. Den inre motivationen uppkommer ur en vilja att utföra 

en aktivitet i syfte att uppnå inre tillfredsställelse. En individ beskrivs som motiverad av 

inre faktorer när denne väljer att agera eftersom aktiviteten i sig upplevs som rolig och 

utmanande som kontrast till att motiveras av yttre omständigheter i form av 

påtryckningar eller belöningar.  

Ryan och Deci (2000:56-57) argumenterar för att inre motivation inte enbart återfinns 

inom individen utan även i individens relation till aktiviteten, vilket understöds av det 

faktum att vissa aktiviteter anses vara motiverande medan andra inte ger upphov till ett 

intresse eller engagemang. Inre motivation kan följaktligen ses som antingen 

motiverande utifrån ett inre intresse för aktiviteten eller utifrån inre psykologiska drifter, 

där individen motiveras av att tillfredsställa ett behov.  

Utifrån ovanstående konstaterar Ryan och Deci (2000:60) att den inre motivationen är 

betydelsefull för individer, men påpekar även att flertalet handlingar orsakas av yttre 

påverkan, vilket kan härledas till sociala och materiella belöningar. En sådan motivation 

framkallas av yttre faktorer, där individen önskar att uppnå något konkret med sitt 

handlande alternativt påverkas av andras ord och handlingar. Inre och yttre motivation 

står därmed i kontrast till varandra, då den förstnämnda innefattar utförandet av en 

aktivitet för nöjes skull som motsats till att motiveras av yttre belöningar.  

3.3.1 Self-Determination Theory 

Ryan och Deci (2008:14) har applicerat intrinsic motivation och extrinsic motivation i 

en egenframtagen teori, vilken benämns Self-Determination Theory (SDT). Teorin utgår 

ifrån att individer är driftiga och självmotiverande varelser som vill lyckas med sina 

åtaganden. Genom att lyckas uppnås automatiskt personlig belöning och tillfredställelse. 

Ryan och Deci (2008:15) menar att deras studier visar på att individer motiveras av 

kompetens, självbestämmande och social tillhörighet. Gällande kompetens anses 

individer motiveras av insikten att denne besitter de kunskaper som efterfrågas och är 
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tillräckligt kvalificerad för utförandet av aktiviteten. Självbestämmande är motiverande 

då den fria viljan är central och individen ges möjlighet att själv ta beslut utifrån sin 

självkänsla. Vidare blir social tillhörighet motiverande då individen eftersträvar 

uppskattning och gemenskap (Ryan och Deci, 2000:57-59).  

3.4 Ziemeks trefaktormodell 

Ziemek (2006:533) tillför ytterligare perspektiv till diskussionen kring motivationer och 

menar att individer drivs av diverse motivationsfaktorer som inplacerar dem i en utav 

tre möjliga kategorier; public goods, private consumption eller investment. 

Trefaktormodellen har applicerats på traditionellt volontärarbete och är desto mer 

ämnesspecifik. 

Ziemek (2006:534-536) beskriver att individer som kategoriseras som public goods har 

en altruistisk drivkraft och agerar volontärer i syfte att främja samhället, medan private 

consumption gynnar individens självvärde genom glädje för volontärarbete. De 

belöningar som volontärarbetet ger, i form av social status och tillfredställelse, utgör då 

motivationsgrund för volontären. Den tredje faktorn påvisar en allmän motivation, där 

volontärarbete agerar arena för arbetslivserfarenhet och kontakter. Volontärarbete är på 

så vis ett tillvägagångssätt för att öka individens personliga värde på arbetsmarknaden. 

Ziemek (2006:536) hävdar att ytterligare fokus bör läggas på ovanstående antagande 

och menar att den nutida samhällsmiljön driver individer till att engagera sig i 

volontärprojekt i syfte att särskilja sig på arbetsmarknaden samt för att försätta sig i en 

bättre förhandlingsposition än övriga individer. 

3.5 Studier kring motivation 

Tidigare forskning har intresserat sig för att hierarkiskt ordna de motivationsfaktorer 

som eventvolontärer uttryckt. Det saknas dock en universell teori, vilket kan bero på att 

eventens volontärer är av olika ursprung, åldrar och sysselsättningar. Sådana faktorer 

bidrar med stor sannolikhet till att motivationerna varierar.  

3.5.1 Strigas och Newton Jacksons femfaktormodell 

Strigas och Newton Jackson (2003:118-119) har formulerat en modell som anses 

förklara de grundläggande motivationsfaktorerna för volontärer vid ett event. 

Forskningen indikerar att individers intresse agerar drivkraft för volontärarbete och att 

de avgörande motivationsaspekterna för eventvolontärer med stor sannolikhet kan 
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härledas till individens personliga intressen. Modellen är indelad enligt fem faktorer där 

faktor ett benämns som materiell och där motivationen bakom individens volontärarbete 

är att få materiella belöningar. Individen styrs då av en önskan att motta kostnadsfria 

gåvor och beräknar därmed den förväntade nyttovinsten mot den förväntade 

uppoffringen. Den ändamålsenliga faktorn, vilken utgör faktor två, innebär istället att 

individen styrs av en önskan och tro på att volontärarbete skapar ett bättre samhälle. 

Faktor tre benämns som fritidsfaktor och innebär att individen ser volontärarbete som 

en möjlighet att fly vardagen och utveckla nya intressen. Femfaktormodellen 

uppmärksammar som nummer fyra den egoistiska aspekten av volontärarbete. Individen 

hyser då förhoppning om att volontärarbete skall förbättra individens självkänsla, främja 

social interaktion och underlätta nätverksskapandet. Modellen består avslutningsvis av 

en femte faktor, nämligen den yttre, vilken signalerar att individers motivationsgrund 

kan existera bortom den omedelbara kontrollen, i form av familjetraditioner och krav 

(Strigas och Newton Jackson, 2003:118-119).  

I den studie som presenteras av Strigas och Newton Jackson (2003:117) framkom det att 

de högst rankade motivationerna bland eventvolontärer var tron på att volontärarbete 

skapar ett bättre samhälle samt viljan att bidra till eventets framgång. Därtill betonas 

personligt nöje som primärt skäl samt möjliggörandet av fler servicetjänster i 

anknytning till eventet. Forskning kring de lägst rankade skälen visade att praktisk 

erfarenhet, möjligheten till bonus/poäng från arbetsplats/skola, mottagandet av 

eventuella gratisprodukter, förbättring av CV samt gemenskap och erkännande var 

mindre avgörande än tidigare nämnda motivationer. Ziemek (2006:536) menar 

emellertid att dagens samhälle karaktäriseras av en konkurrensdriven arbetsmarknad, 

vilket stimulerar ett kritiskt förhållningssätt gentemot de lägst rankade motivationerna 

som presenteras av Strigas och Newton Jackson (2003:117).  

I enighet med Ziemeks påstående menar Getz (2012:213) att undersökningar har visat 

att de motivationer som är av primär betydelse för volontärer är möjligheten att utöka 

sitt kontaktnät, vara en del av eventets atmosfär samt att förbättra den arbetsrelaterade 

kompetensen, vilket signalerar att individer inte enbart utför volontärarbete i altruistiskt 

syfte utan därtill för att tjäna ett egenintresse. Individer uppges bland annat företa 

volontärarbete dels på grund av personligt intresse och dels för karriärdrivande orsaker. 

Forskning påvisar därtill att medverkan vid ett event upplevs som en givande utmaning 
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och att volontärer uppskattar den sociala tillhörighet som uppstår när eventet äger rum 

(Getz, 2012:301).  

3.5.2 Farrells motivationsskala 

Farrell et al (1998:294) har utvecklat en motivationsskala som innefattar fyra faktorer, 

vilken benämns som Special Event Volunteer Motivation Scale (SEVMS) och 

inkluderar ändamål, solidaritet, externa traditioner och engagemang. Motivationsskalan 

utgår från en studie initierad av Caldwell och Andereck från 1994, där det framkom att 

volontärer motiveras av tre faktorer relaterade till ändamål, solidaritet och materiella 

aspekter. Ändamål åsyftar i denna kontext att individer motiveras av möjligheten att 

kunna bidra till samhället och göra någonting nyttigt. Vidare relaterar solidaritet till 

social gemenskap och i synnerhet grupptillhörighet samt etablering av nya kontakter, 

medan den materiella aspekten betonar incitament i form av minnessaker och ytterligare 

förmåner. I studien konkluderades det att den starkaste motivationsfaktorn var ändamål 

och att den minst betydelsefulla var materiell faktor (Farrell et al, 1998:288-289).  

Caldwell och Anderecks studie föregicks av forskning framtagen av Knoke och Prensky 

som uppmärksammade utilitaristiska, affektiva och normativa motivationsfaktorer som 

kontrast till ändamål, solidaritet och materiella aspekter. Den utilitaristiska aspekten 

omfattade kunskaper, färdigheter och erfarenheter, medan de affektiva motivationerna 

berörde sociala samspel, tillhörighet, prestige och respekt. Den normativa drivkraften 

ansågs relatera till välgörenhet och altruism och omfattades således av viljan att bistå 

andra (Mirsafian och Mohamadinejad, 2012:75). 

Baserat på Caldwell och Anderecks studie samt Knoke och Prenskys forskning 

formulerade Farrell et al (1998:289-290) en skala som utgår från eventmotivationer. 

Dessförinnan utarbetade Farrell et al (1998:292) en undersökning kring ett sportevent i 

Kanada och fann att de tre högst rankade skälen till att delta i eventet som volontär var 

att bidra till eventets framgång, skapa ett bättre samhälle och göra något nyttigt med den 

egna tiden, medan de tre lägst rankade skälen var att få en lärorik erfarenhet, erbjuda en 

närstående hjälp eller att delta i ett prestigefyllt event. Således kan de högst rankade 

motivationsgrunderna anses vara parallella med studien från 1994.  

Utifrån erhållna resultat sammanställde Farrell et al (1998:293-294) en omarbetad 

version av de tre faktorerna från 1994, vilket resulterade i SEVMS. Från Caldwell och 
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Anderecks studie antogs ändamål och solidaritet, medan materiella aspekter ersattes av 

externa traditioner och engagemang. De sistnämnda kom att omfattas av en önskan att 

fullfölja en familjetradition, möjligheten att träffa utövare och att se matcher samt 

positiva tidigare erfarenheter liksom uppfattningen att individens färdigheter 

efterfrågades. I likhet med studien från 1994 framkom det att ändamål var det högst 

rankade skälet, medan externa traditioner och engagemang rankades i botten.  

3.5.3 Giannoulakis motivationsfaktorer 

Forskning av Giannoulakis et al (2008:198) visar på oförenligheter med tidigare studier. 

I en studie kring Olympiska spelen i Aten 2004 framkom det att ändamålsfaktorn var av 

minst betydelse, vilket uppgavs kunna förklaras utifrån volontärernas unga ålder. Istället 

framhölls OS-relaterade faktorer som primär motivationsgrund, vilket omfattade 

möjligheten att delta i och associeras till de Olympiska spelen samt tänkbarheten att 

träffa olympiska utövare. Den egoistiska faktorn placerade sig således emellan OS-

faktorn och ändamålsfaktorn i hierarkin. Getz (2012:301) menar att forskare har 

intresserat sig för att studera motivationsfaktorer i samband med de Olympiska spelen, 

men att sådana resultat inte visat sig applicerbara på mindre omfattande event. 

Olympiska spelen särskiljer sig genom att eventets prestige är en vedertagen motivation. 

Ralston et al (2005:512-513) uttrycker en liknande åsikt och menar att eventets unika 

karaktär kan verka motiverande för individer och att eventvolontärer kan uppfatta sitt 

deltagande som en icke återkommande möjlighet. Ralston et al (2005:512-513) 

beskriver därtill spänning och chance of a lifetime, samt möjligheten till att socialisera 

med intressanta individer som de främsta skälen bakom volontärarbete och menar då att 

dessa faktorer tillsammans med att stödja idrotten och göra någonting nyttigt utgör 

primär orsaksgrund för volontärers engagemang.  

Coyne och Coyne (2001:208) menar dock att den emotionella anknytningen till 

aktiviteten är desto mer betydelsefull, vilket framkom i deras studie baserad på en 

golfturnering i Florida. Primär motivation för eventets volontärer uppmärksammades 

som kärleken till golfen, följt av gemenskap och möjligheten till socialt samspel.    
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4 Eventvolontärernas motivationer 

I nedanstående avsnitt presenteras uppsatsens empiri och hur den förhåller sig till de 

teorier och den forskning som framtagits som analysverktyg. Kapitlet är strukturerat 

utifrån de huvudteman som framkommit under intervjuerna och syftar till att underlätta 

läsningen. Genom att sammanbinda empiri och teori tydliggörs kopplingen dem emellan 

och en bättre förståelse erbjuds. Uppsatsens respondenter har avidentifierats och 

tilldelats benämningarna eventvolontär 1,2,3,4 och 5.  

4.1 Emotionell anknytning till sporten 

Flertalet eventvolontärer uttrycker att en emotionell anknytning till sporten utgjorde en 

betydande motivation för medverkan som eventvolontär. Eventvolontärerna delger att 

en anknytning till sport finns och trots att relationen till fotboll inte är genomgående så 

benämns sportintresset som motiverande i sammanhanget. Friidrott, badminton, golf, 

ridsport och agility beskrivs som primära intressen bland eventvolontärerna och att 

intresset för sport således gav upphov till engagemanget. Ryan och Deci (2000:56-57) 

menar att individers relation till aktiviteten kan agera motivation för att få individer att 

engagera sig i en viss handling. Därmed blir teorin kring intrinsic motivation 

applicerbar genom att studiens eventvolontärer innehar en inre motivation som är direkt 

kopplad till intresset för sport. På liknande vis menar Green och Jones (2005:176-177) 

att serious leisure handlar om individers vilja att engagera sig i fritidsaktiviteter som 

speglar personliga intressen.  

Ja, jag är allmänt sportintresserad för det mesta (…) – Eventvolontär 5. 

Samtidigt framhåller Getz (2012:301) samt Strigas och Newton Jackson (2003:118-119) 

individers personliga intressen som avgörande motivationer för valet att medverka. I 

studien framgår det att samtliga eventvolontärer har en anknytning till sport, men att 

enbart en individ direkt motiverats av sitt fotbollsintresse. 

Jag har alltid (…) gillat fotboll (…). Jag har vart ordförande i den lokala 

fotbollsföreningen i över 20 år så att, nu är det länge sedan, men kopplingen fotboll och 

mig har alltid funnits. – Eventvolontär 3. 

Coyne och Coyne (2001:208) menar att en känslomässig koppling till aktiviteten är av 

betydelse för individers engagemang. Eventvolontär 3 uttrycker att kopplingen till 

fotboll har funnits närvarande hela livet, vilket medfört att fotbollen inte endast har 
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uppfattats som ett intresse utan istället utgjort en stor del av fritiden och därmed även 

dennes liv. Således blev valet att medverka mer aktuellt på grund av eventets 

fotbollskaraktär. Författarnas teori är därmed applicerbar, men då endast en 

eventvolontär beskriver kärleken till fotbollen som motivation är det svårt att befästa 

teorin. Det kan tänkas att kärleken till den specifika sporten är en motivation för 

eventvolontärer, men i denna studie blir teorin kring personligt intresse desto mer 

användbar. Getz (2012:301) och Strigas och Newton Jackson (2003:118-119) menar att 

det inte är relationen till den specifika aktiviteten som är motiverande, utan att det 

istället är ett mer allmänt intresse som motiverar till handling. 

En eventvolontär uttrycker en mer indirekt koppling till fotbollen, vilken går genom 

dennes barnbarn, och menar att det upplevdes viktigt att engagera sig som eventvolontär 

eftersom eventet gällde damfotboll.  

Men det var självklart att ställa upp eftersom det va, ja kanske först och främst tjejfotboll 

(…) det tror jag nog (…) annars går jag ju aldrig och tittar på fotboll här ute så(…)  – 

Eventvolontär 1. 

Med citatet förtydligas att eventvolontärens främsta motivationsfaktor var att stödja 

damfotbollen och trots frånvaro av ett personligt intresse för sporten så var det den 

specifika sportgenren som utgjorde motivation för deltagandet. Vidare beskriver 

eventvolontären att det upplevdes viktigt att belysa damfotbollen samt att dennes 

barnbarn uppfattade en eventuell medverkan som spännande, vilket bidrog till beslutet 

att medverka. En emotionell anknytning kan därmed urskiljas i det framkomna svaret 

gällande eventvolontär 1. Eftersom barnbarnens fotbollsintresse utövade inflytande på 

individens val att medverka blir teorin kring extrinsic motivation relevant, vilken 

indikerar att individer motiveras av andra individers ord och handlingar (Ryan och Deci, 

2000:60). Den anknytning som eventvolontär 1 kände till damfotbollen kan således 

kopplas till barnbarnens uttalade förtjusning samt att barnbarnen var aktiva i 

fotbollssammanhang, vilket är förenligt med teorin. 

Två eventvolontärer beskriver viljan att stödja idrotten som en konkret motivation i det 

initiala skedet, där en eventvolontär uttrycker att idrottens positiva inverkan på barns 

utveckling agerade motivation och därmed bidrog till önskan att bistå eventet. 

Eventvolontären uttrycker därtill att engagemanget för barns sportaktiviteter uppkommit 

ur en övertygelse om att en lämplig sysselsättning kan förhindra att barn far illa och 
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hamnar på fel spår. Motivationen kan i viss mån anses förenlig med Strigas och Newton 

Jacksons (2003:118-119) ändamålsfaktor som skildrar att individer kan motiveras av en 

tro på att deras medverkan bidrar till ett bättre samhälle. Att vara en god förebild var 

även det en motivation, vilken tydliggörs genom eventvolontärens önskan om att dennes 

medverkan skulle ha en positiv inverkan på ungdomar och deras val av fritidsaktiviteter. 

Men sen var det ju också att få göra någonting för stan och nånting för idrotten (…). Som 

jag tycker är oerhört viktig för barns uppväxt. Och när jag nu ställer upp så att dom 

tjejerna fick visa sitt och stan fick det här och att förhoppningsvis några ungdomar 

kommer in på det här, så är det jättebra tycker jag.  – Eventvolontär 4. 

Ett flertal eventvolontärer menar således att det upplevdes viktigt att uttrycka sitt stöd 

för idrotten, vilket är en del av de motivationer som Ralston et al (2005:512-513) 

uttrycker. Att ge stöd åt idrotten är, enligt författarna, en primär motivation som 

återfinns bland eventvolontärer. Det är även en motivation som uppmärksammats i 

uppsatsen då flertalet eventvolontärer uttrycker att sporten varit en viktig del av deras 

liv. 

En eventvolontär framhåller en stark familjeanknytning till fotbollen, där individens far 

och broder beskrivs som ytterst fotbollsintresserade. Trots att individen inte delar detta 

intresse uppmärksammas familjens band till sporten i sammanhanget. 

Rent ut sagt så älskar min släkt fotboll (…) och min bror älskar fotboll också, min 

storebror han är sån här Bayern fan (…). – Eventvolontär 2.  

Jag hatar fotboll (…) så det är väldigt konstig kontrast att man går och jobbar på ett 

fotbollsevent. Jag tycker inte om fotboll, men det var många som inte gjorde det för vi var 

inne i stan mest på det här Fan Zone, så då slapp vi se fotbollen. – Eventvolontär 2. 

Trots ett starkt ogillande gentemot fotbollen influerades individen av familjens 

fotbollsengagemang, vilket upplevdes inverka på valet att delta. Strigas och Newton 

Jackson (2003:118-119) uppmärksammar familjetradition som en yttre faktor, vilken 

kan påverka individens besluta att medverka. Därmed blir även teorin kring extrinsic 

motivation applicerbar (Ryan och Deci, 2000:60). 
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4.2 Nyfikenhet kring event 

Flertalet eventvolontärer berättar att deras motivation till att medverka i eventet uppkom 

ur ett intresse och en nyfikenhet beträffande det specifika eventet, vilket resulterade i 

tankar kring att medverka som volontärer. 

Jag har tid, jag är nyfiken, det skulle vara kul att vara med (…). – Eventvolontär 3.  

Men det var just grejen, å allt runt omkring och sen lite nyfiken faktiskt på hur ett sånt evenemang 

går till. – Eventvolontär 1.  

Citaten beskriver att en allmän nyfikenhet kring hur ett event organiseras och utförs 

väckte ett intresse hos eventvolontärerna, vilka uppmärksammade att ny kunskap fanns 

att erhålla. Eventvolontärernas konkreta nyfikenhet beträffande UEFA Dam-EM ledde 

likaså till att flertalet eventvolontärer valde att delta.  

Det är den där nyfikenheten igen. Trots något tilltagande ålder så är jag (…). Mmm jag 

är nog ganska obotligt nyfiken (…) ja jo, fortfarande så är det nog nyfikenheten, hur ser 

det här ut, och hur gör man och ja lite så, jag har aldrig varit volontär på någonting sånt 

här stort förut, alltså finns det en erfarenhet att skaffa sig kring detta, kunde va kul helt 

enkelt. – Eventvolontär 3. 

Ja jag var nyfiken, jag var helt enkelt nyfiken (…) Och varför fan ska du ställa upp på 

sånt sa folk, man måste ju få nån, får du inget betalt? Nää, nää jag blev jättenyfiken på 

det hela. Eftersom jag är så sjukt intresserad (…) av sånt, hur ett sånt evenemang går till 

liksom, hur det är upplagt och så. Och det fick man ju verkligen inblick i eftersom vi var 

bakom backstage kan man ju säga.  – Eventvolontär1. 

Uppsatsens studie visar på att eventvolontärerna uttrycker en nyfikenhet angående 

eventets karaktär, organisation och genomförande och menar att sådana aspekter var 

motiverande för deltagandet. Nyfikenhet som motivation är en aspekt som inte återfinns 

i tidigare forskning och därav saknas en specifik teori kring motivationen. Nyfikenhet 

kan dock kopplas till intrinsic motivation, vilken omfattar inre motivationer i allmän 

bemärkelse (Ryan och Deci, 2000:55). Nyfikenhet betonas av ett flertal eventvolontärer 

i uppsatsens studie, vilket tyder på att motivationsaspekten är betydelsefull och en viktig 

faktor för beslutet att medverka.  

Ytterligare resonemang kring nyfikenhet framförs av en eventvolontär som beskriver sin 

nyfikenhet angående UEFA som organisation och menar att intresset var särskilt stort 

på grund av den internationella organisation som stod bakom eventet. Eventvolontären 
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skildrar hur nyfikenhet kring eventets process, från planering till verklighet, bidrog till 

valet att medverka. Nyfikenheten kring hur en stor organisation fungerar var således en 

faktor som flera eventvolontärer upplevde som motiverande inledningsvis liksom 

möjligheten att vinna ny kunskap och erfarenhet.  

Ja erfarenhet, hur går det till, hur är en sån här stor organisation, för det förstod jag ju 

ganska kvickt att den är ganska stor, det var ju inte bara jag och fem till som var 

volontärer om vi säger så (…) och sen (…) ja om man skickade ut en, nån form av 

hjälpsignal, vi behöver hjälp (…) pja, visst kan jag hjälpa. – Eventvolontär 3. 

Nära relaterat till nyfikenhet är just möjligheten att införskaffa ny kunskap och nya 

erfarenheter. En parallell till Herzbergs tvåfaktorteori blir således möjlig eftersom teorin 

framhåller personlig utveckling som en betydelsefull del av motivatorerna (Herzberg, 

1987:9). I ett sådant resonemang innefattar personlig utveckling att individer ställs inför 

nya utmaningar, vilket möjliggör lärande. Majoriteten av eventvolontärerna menar att 

insikten om att eventuellt kunna erhålla ny kunskap kring eventets utförande var ytterst 

motiverande. Ett sådant förhållningssätt är relaterat till Strigas och Newton Jacksons 

(2003:117) egosistiska faktor, som menar att individer numera motiveras av möjligheten 

att förbättra sina färdigheter. Motivationen går även att koppla till serious leisure 

eftersom begreppet uppmärksammar aktivt lärande som en del av fritiden (Stebbins, 

1982:251-252).    

En eventvolontär skildrar att eventet utgjorde en möjlighet för individen att öva sina 

tyska språkfärdigheter. En medvetenhet fanns om att besökare från Tyskland skulle 

infinna sig på arenan, vilket medförde att eventvolontären såg en möjlighet till att 

förbättra sina kunskaper genom sin medverkan. Ytterligare en eventvolontär uttalar sig 

om att UEFA Dam-EM var ett internationellt event med internationella gäster, vilket 

ansågs kunna bidra till erfarenhet. Möjligheten att eventuellt kunna använda det 

engelska språket förde med sig att eventvolontären upplevde eventet som ett tillfälle att 

träna sin engelska färdighet och således utöka sitt språk. Som åtskilliga studier visar har 

egennytta kommit att bli en alltmer central aspekt av motivation. Egennytta kan 

troligtvis ha uppkommit som ett resultat av den konkurrenskraftiga marknad som 

återfinns i dagens samhälle. Det har således blivit alltmer viktigt att ständigt förbättra 

sina meriter, vilket poängteras av Ziemek (2006:536) och vilket framkommer ur 
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eventvolontärernas svar. Det framgår dock inte om denna önskan stod i relation till 

möjligheten att utöka sitt CV.   

Fenomenet serious leisure blir återigen tydligt i eventvolontärernas beskrivning av att 

vilja utveckla språkfärdigheter och införskaffa sig lärdom om eventet. Kunskaper, 

erfarenheter och färdigheter är motivationsgrunder som Knoke och Prensky tar upp 

under benämningen utilitaristiska motivationsfaktorer (Mirsafian och Mohamadinejad, 

2012:75). Praktisk och lärorik erfarenhet framhålls därtill av Farrell et al (1998:292) 

samt Strigas och Newton Jackson (2003:117) som emellertid menar att sådana faktorer 

är mindre motiverande för individer.  

4.3 Känslan av att kunna bidra  

Strigas och Newton Jackson (2003:118-119) har identifierat en fritidsfaktor i sin 

forskning och menar att individer som har mycket fritid kan fly tristess genom att 

engagera sig i aktiviteter. Flertalet eventvolontärer framhäver att de hade fri tid till sitt 

förfogande, vilket gjorde att de ville engagera sig som eventvolontärer. Ett par individer 

menar att de motiverades av det faktum att de i somras hade mer ledig tid än tidigare år, 

vilken de ville använda på ett effektivt vis. En sådan motivation är överensstämmande 

med serious leisure som indikerar att fritiden numera innefattar effektivitet (Stebbins. 

1982:251-252). Sålunda motiverades eventvolontärerna av möjligheten att kunna bidra 

med arbetskraft och ägna den fria tiden åt att bistå eventet. 

Nu har jag ju all tid i världen. – Eventvolontär 1. 

Ja, från början så tänkte jag, jag har ändå inget att göra (…). – Eventvolontär 2.   

Jaa, å jag hade inget annat för mig heller, för jag tog pension från 1 juni. – Eventvolontär 

5. 

En eventvolontär beskriver att en vanligt förekommande motivation bland 

majoriteten av eventvolontärerna var bristen på en meningsfull sysselsättning 

under fritiden, vilket uppmärksammandes emellan volontärerna under eventets 

gång. Därmed blir Strigas och Newton Jacksons (2003:118-119) fritidsfaktor 

synnerligen relevant. 

Vidare refererar Farrell et al (1998:288-289) till Caldwell och Anderecks 

motivationsfaktorer och uppmärksammar därigenom ändamål som en 
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motivationsaspekt, vilken har sin grund i viljan att göra något nyttigt med den fria tiden. 

Att göra något nyttigt är ett återkommande tema bland eventvolontärerna, vilket 

förstärker påståendet att individer eftersöker en alltmer effektiv fritid. Farrell et al 

(1998:288-289) menar att Caldwell och Anderecks studie fann att ändamål var den 

främsta motivationen, vilket stöds av studier framtagna av Ralston et al (2005:512-513). 

Trots att uppsatsens resultat inte framhåller ändamål som primärt motivationsskäl, så är 

det tydligt att känslan av att göra något nyttigt spelade en viktig roll i sammanhanget. 

Tidigare refererade studier indikerar att individer motiveras av möjligheten att kunna 

bidra med kunskaper och erfarenheter för att säkerställa eventets framgång, vilket är en 

aspekt som även framkommit i uppsatsens studie. Self-Determination Theory upplevs 

relevant baserad på eventvolontärernas svar genom att teorin uttrycker att individer 

motiveras av kompetens. Eventvolontär 5 menar att dennes tyskakunskaper medförde en 

motivation i sig och att individen upplevde att språkfärdigheterna kunde gynna eventet. 

Ett yrkesliv inom turism och språkfärdigheter bidrog således till känslan av att kunna 

bidra till eventet. Därmed motiverades individen av att inneha kunskaper som fick 

denne att känna sig tillräckligt kvalificerad för uppgiften, vilket är förenligt med SDT 

(Ryan och Deci, 2008:15). 

Jaa, jag kanske kan bidra med något… och sen är det som sagt inte så många som talar 

tyska (…) nuförtiden (…).  – Eventvolontär 5. 

En annan eventvolontär uttrycker på snarlikt vis att tidigare erfarenheter inom 

turismbranschen medförde en känsla av att kunna bidra till eventet. Eventvolontären 

menar att dennes tidigare erfarenheter från serviceyrken och kunskap kring 

bokningssystem agerade motivation för dennes medverkan, vilket även är förenligt med 

Farrell et als (1998:293-294) engagemangsfaktor. Vidare beskriver eventvolontären att 

dennes personlighet överensstämde med vad eventet efterfrågade och att dennes 

kunskaper därmed ansågs kunna gynna eventet. Vidare framhäver eventvolontär 1 sina 

tidigare erfarenheter av event och planeringen av sådana samt genomförandet. 

Eventvolontären menar att dennes känsla för service i kombination med förmåga att 

överblicka och se till detaljer upplevdes betydelsefullt för eventet och ansågs 

motiverande. 
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Det där med att tänka kring ett event, en föreställning eller en premiärfest eller en vad det 

nu är jag har ordnat, så att tänka hela vägen liksom, att man inte får missa något, för det 

är ju så himla viktigt. – Eventvolontär 1.  

Maslow (1943:372-383) beskriver att individer motiveras av möjligheten att förbättra 

sitt självförtroende, vilket kan kopplas till eventvolontärernas vilja att lära nytt och 

samtidigt få känna sig behövda. Motivationsfaktorerna på Maslows fjärde nivå 

överensstämmer på så vis med eventvolontärernas önskan om att få uppskattning. 

En annan eventvolontär skildrar att dennes erfarenheter från deltagandet i tidigare event 

motiverade individen till att ställa upp i eventet. Farrell et al (1998:293-294) beskriver 

att en sådan motivation omfattas av engagemangsfaktorn. Eventvolontären menar att 

tidigare erfarenheter har bidragit till en insikt om hur betydelsefulla volontärer är för 

event och att förståelsen sålunda medförde en vilja att engagera sig. Vidare beskrivs att 

insikten om hur svårt det är att få individer att medverka gjorde valet självklart. 

Eventvolontären uttrycker förståelse för hur event genomförs när denne beskriver att 

den obetalda arbetskraften är ovärderlig och direkt avgörande för möjligheten att utföra 

eventet.  

Det känns ju att man behövs (…) när det är såna här evenemang (…). – Eventvolontär 5.  

Maslows behovshierarki får ytterligare belägg då eventvolontärerna uttrycker att de 

motiverades av möjligheten att, utifrån sina tidigare erfarenheter, gynna eventet. 

Maslows (1943:372-383) benämning på den fjärde nivån i behovshierarkin är 

uppskattning, eftersom individer då strävar efter att uppnå känslan av att vara 

betydelsefulla och till nytta. Flertalet eventvolontärer eftersträvade uppskattning och 

ville, med sin medverkan, uppnå en fritid som innefattade aktiviteter där erkännande 

kunde nås.  

En eventvolontär beskriver att insikt kring hur volontärarbete gynnar den enskilde 

volontären agerade ytterligare motivation för denne. Eventvolontären menar att 

volontärarbete medför positiva fördelar för den medverkande individen och att tidigare 

erfarenheter kring obetalt arbete medförde ett intresse för att volontärarbeta.  

Det är inte jobb, det är inte att ställa upp och offra sin tid över allt annat, som alla säger 

(…) Man får så mycket tillbaka, helt otroligt (…) – Eventvolontär 4. 
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Ryan och Deci (2000:55) menar att individer styrs av en vilja att uppnå 

välbefinnande och att motivationen då är inre. Individer med möjlighet att fritt 

disponera sin tid väljer då att engagera sig i aktiviteter som är givande för den 

egna personen. Genom att eventvolontär 4 betonar fördelarna med att engagera 

sig i volontärarbete blir sambandet mellan eventvolontärens uttalande och 

egennytta tydligt. Egennytta är en motivationsaspekt som nämns av Strigas och 

Newton Jackson (2003:118-119) liksom Giannoulakis et al (2008:198), vilka 

menar att individer motiveras av att möjligheten att få en bättre självkänsla.  

4.4 Delaktighet som motivation 

En aspekt som flertalet eventvolontärer lyfter fram som en betydande motivationsfaktor 

är viljan att göra något för andra. Eventvolontär 1 och 4 nämner exempelvis en önskan 

om att vara en bra medmänniska, vilket kan förklaras utifrån altruism som innebär att 

individen inte utför en handling för att gynna sig själv utan för att bistå en tredje part 

bortom sig själv. Mirsafian och Mohamadinejad (2012:75) beskriver att i Knoke och 

Prenskys studie framkom en normativ motivation, vilken relaterade till välgörenhet, 

altruism och en vilja att hjälpa andra. Även Ziemeks (2006:534-536) teori innefattar en 

alturistisk dimension, vilken benämns public goods. Nämnda studier samt det resultat 

som presenteras i denna uppsats påvisar att altruism är en motivation som är nära 

kopplad till volontärarbete, då det medföljer en osjälviskhet i att medverka i event utan 

att få någonting konkret tillbaka. Det är emellertid problematiskt att hävda att altruism 

som motivation skulle vara det enda skälet som verkar motiverande i sammanhanget då 

eventvolontärerna uttrycker att flertalet faktorer haft direkt inverkan på deras beslut att 

ställa upp. Det är inte heller möjligt att påstå att uppsatsens eventvolontärer hade 

altruism som primär motivation eftersom det inte tydliggörs i eventvolontärernas svar. 

Eventvolontärerna uttrycker dock att deras engagemang beträffande eventet motiverades 

av en vilja att vara till hjälp, vilket ville uppnås genom att bistå med den fria tiden. 

(…) hjälper det då någon så är det väl okej.  – Eventvolontär 3. 

Jag har tid, jag är nyfiken, det skulle vara kul att vara med, dra sitt strå till stacken typ. – 

Eventvolontär 3.  

Jag har varit ganska engagerad i scouterna för mina barn var engagerade där och kände 

att jag behövde göra en insats för dom och deras kompisar. Så det var väl där 
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engagemanget började för mig, att ställa upp så, har alltid jobbat med människor. – 

Eventvolontär 4. 

Tre av eventvolontärerna uttrycker att möjligheten att få representera Kalmar var 

betydelsefullt för viljan att ställa upp i eventet. De uttrycker en stolthet över att tillhöra 

Kalmar och trakten, vilket medförde att eventvolontärerna vill visa de nationella och de 

internationella gästerna staden ur ett fördelaktigt perspektiv. Det faktum att ett event av 

sådan omfattning och prestige arrangerades i Kalmar var en motivation som yttrades av 

eventvolontärer 1 och 5. 

Och sen vara en bra ambassadör för (…) stan och för det som händer, för det kommer ju 

aldrig hända mer, att vi får fotbolls- EM hit liksom. (…) Nää men det var kul att få vara 

med i ett sammanhang när det händer nått (…) stort (…) ja som är bra för hela (…) hela 

trakten är det ju. – Eventvolontär 1. 

Det en sån här grej händer ju inte i Kalmar något mer. – Eventvolontär 5.  

Strigas och Newton Jackson (2003:118-119) beskriver en ändamålsenlig faktor, vilken 

utgår ifrån att volontärarbete bidrar positivt till samhället. Några eventvolontärer 

beskriver att de motiverades av att eventet skulle äga rum i deras hemstad eftersom det 

var ett tillfälle att visa staden från dess bästa sida. Samtidigt upplevdes eventet kunna 

bidra med ett ökat besöksantal och omfattande publicitet, vilket skulle kunna gynna 

trakten och det omgivande samhället. Att främja staden är överensstämmande med 

ändamålsfaktorn. Enligt majoriteten av eventvolontärerna fanns en vilja att genomföra 

ett bra event vilket positivt skulle reflektera tillbaka på staden och dess invånare. 

Eventvolontär 3 skildrar att när det beslutades att Kalmar skulle bli värdstad så infann 

sig en känsla av entusiasm. 

Kalmar yes we can va, det går inte det är ju inte det va, utan ja vi kan och det i sig är ju 

motiverande och bra motiverande. (…) Vi liksom höjde oss, Kalmar som stad (…). – 

Eventvolontär 3.  

Att få vara delaktig i eventet och uppleva gemenskapen uttalas som direkt motiverande 

för eventvolontärerna. Caldwell och Andereck samt Knoke och Prensky har i sina 

begrepp solidaritet samt affektiva motivationer funnit en gemensam nämnare i att 

tillhörighet utgör en viktig faktor för medverkan (Farrell et al, 1998:288-289; Mirsafian 

och Mohamadinejad, 2012:75). En sådan motivation kan därtill kopplas till Self-

Determination Theory och Maslows behovshierarki. Ryan och Deci (2000:57-59) 
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beskriver att en aspekt av SDT är social tillhörighet, vilket inkluderar gemenskap. På 

liknande vis uttrycker Maslow (1943:372-383) att behovshierarkins tredje nivå 

innefattar samhörighet. Eventvolontärernas önskan om att vara delaktiga är därmed 

förenligt med teorierna. Strigas och Newton Jackson (2003:117) rangordnar emellertid 

gemenskap som en mindre betydande motivation, vilket inte överensstämmer med 

eventvolontärernas svar eftersom samhörighet upplevdes viktigt för individerna. Att få 

vara en del av sammanhanget och gemenskapen beskrivs som betydelsefullt för viljan 

att medverka i eventet. Två eventvolontärer uttrycker mer specifikt att det var viktigt för 

dem att vara en del av arrangemanget i staden då det ansågs medfölja en stolthet i att 

vara involverad.  

Å att vara delaktig i detta (…) enorma, stora som hände stan här. – Eventvolontär 4.  

För eventvolontär 1 var det självklart att ställa upp och medverka i eventet, dels för att 

ge något tillbaka till staden och bygden och dels för att det ansågs prestigefyllt att vara 

delaktig. En viss stolthet och prestige tillkommer med att få arrangera ett internationellt 

event, vilket ett flertal eventvolontärer uppmärksammar. Eventet hade en unik karaktär 

och Ralston et al (2005:512:513) menar att ett speciellt event kan motivera individer till 

att medverka då det ses som en möjlighet som inte kommer tillbaka. Getz (2012:301) 

och Giannoulakis et al (2008:198) nämner eventets prestige som en betydande faktor för 

eventvolontärers motivationer, men menar att prestige inte är applicerbart på samtliga 

event utan nämner Olympiska spelen som exempel. Europamästerskapen i dam-fotboll 

och Olympiska spelen delar emellertid vissa karaktärsdrag, vilket gör att Giannoulakis 

et als (2008:198) OS-relaterade faktor kan appliceras på uppsatsens studie. Den OS-

relaterade faktorn inbegriper att individer motiveras av att bli associerade med eventet. 

Motivationen blir således aktuell i internationella sammanhang och beskrivs av 

eventvolontärerna, i uppsatsens studie, som närvarande i det initiala skedet. 

4.5 Inspirerande engagemang  

Studiens resultat tyder på att individer motiveras av yttre faktorer såväl som inre. Två 

eventvolontärer uttrycker att eventets volontäransvarige utövade stort inflytande på 

individernas val att medverka i eventet.  

I grund och botten är det ju Annelis positiva kommentarer, hennes sprudlande glädje över 

att, att hon liksom är delaktig i det här och ville, det var som att hon på något sätt ville 

delge andra den känslan hon hade för det (…) det var nog det som fick (…) hennes sätt att 
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framföra att man måste inte tycka om fotboll, man kan göra en insats ändå (…).  – 

Eventvolontär 4. 

En sådan yttre motivation är relevant för extrinsic motivation som menar att yttre 

omständigheter kan inverka på individers motivationsfaktorer (Ryan och Deci, 

2000:55), vilket i detta sammanhang åsyftar eventets volontäransvarige. Även Strigas 

och Newton Jackson (2003:118-119) uppmärksammar yttre faktorer i sin forskning och 

menar att individer kan motiveras av aspekter som är bortom den egna kontrollen. 

Vidare beskrivs att eventet framhölls som spännande och att det sålunda medförde ett 

intresse för att delta. 

Då hade vi turen att träffa Anneli, volontäransvarig (…). Min sambo har väl aldrig 

knappt hållt i en fotboll, inte alls intresserad av fotboll. Han rusar hem till datorn och gud 

vad spännande att jobba som volontär och sen (…) okej, har du gjort det så får väl jag 

också göra det då. Och han skulle göra det för stan, att Kalmar behövde det här 

arrangemanget och gör han det så kan väl jag göra det (…) och anmälde mig (…) och 

sen så kom vi med (…) så rullade det bara på (…) Nu måste han se alla fotbollsmatcher 

och är jätteengagerad (…). – Eventvolontär 4. 

Eventvolontären fortsätter att beskriva sin motivation och lägger tonvikt vid hur 

betydelsefullt det är att de involverade har förmågan att inspirera andra till att 

medverka. Eventvolontären hävdar att dennes främsta motivation uppkom ur den 

inspiration och entusiasm som eventets volontäransvarige lyckades förmedla.  

 (…) det första mötet med Anneli på intervjun, det var jättestarkt, hur hon kunde lägga 

fram så att jag efter att ha suttit tio minuter på mötet kände att jag ville vara med i det 

hela (…) det är ju jättestarkt tycker jag (…).  – Eventvolontär 4. 

Eventvolontär 2 menar att motivationen uppkom som resultat av att fler individer i 

närmiljön valde att delta samtidigt som en tredje part ansåg att individen skulle 

medverka.  

Anneli tyckte att jag skulle söka det (…) så jag och några i klassen tog chansen.  – 

Eventvolontär 2.  

Eventvolontären uttrycker att kamraternas deltagande var betydelsefullt för den egna 

medverkan och att motivationen därtill framkom ur de positiva saker som framfördes av 

den volontäransvarige. Att individens kamrater influerade valet att delta är förenligt 

med Self-Determination-Theory. SDT förklarar att individer kan påverkas och således 
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även motiveras av den sociala miljö som individen vistas i (Ryan och Deci, 2008:14). 

Eventvolontären motiverades av möjligheten att finna social gemenskap, vilket 

uppmärksammats som en motivation av såväl Farrell et al (1998:288-289) som Maslow 

(1943:372-383). Ur citatet framkommer även fritidsfaktorns relevans, vilken indikerar 

att individer kan motiveras av att bli ombedda att ställa upp i ett specifikt event (Strigas 

och Newton Jackson, 2003:118). 

Ytterligare en aspekt av Self-Determination Theory är relevant i sammanhanget, då 

teorin uttrycker att individer motiveras av självbestämmande. Ingen eventvolontär 

uttrycker pliktkänsla eller krav som orsak till deras medverkan, vilket betyder att 

deltagandet var ett resultat av fri vilja och således förenligt med SDT. 

Eventvolontärerna uttrycker dock yttre faktorer som indikerar att beslutet att medverka 

påverkades av andra individer. Därmed blir det svårt att hävda att en ren fri vilja var 

orsaken till engagemanget. Trots att yttre faktorer uppmärksammats som motiverande 

har inspirerande individer som motivation inte framkommit i tidigare studier. Två 

eventvolontärer skildrar att deras primära motivation kom från en tredje part med direkt 

anknytning till eventet. Eventvolontärerna uppger att de inspirerades till att delta genom 

den entusiasm som eventets volontäransvarige uppvisade och att dennes engagemang 

direkt bidrog till beslutet att medverka. En sådan motivation har inte presenterats i 

tidigare studier, men går att koppla till extrinsic motivation då teorin behandlar yttre 

omständigheter (Ryan och Deci, 2000:60). 

Vidare skildrar eventvolontär 4 att ett familjeengagemang agerade motivation för 

medverkan i eventet och menar att en önskan om att spendera tid tillsammans med 

familjen och finna en gemensam aktivitet var starkt motiverande för denne. 

Ja, hade han inte gjort det så hade jag kanske inte gjort det heller, för jag ville ju ha 

något tillsammans med honom såklart. Å då kände vi att det här är nog det vi ska göra 

och få något gemensamt då.  – Eventvolontär 4.  

Och sen då att jag och min sambo och två utav mina barn fick göra detta tillsammans 

också, det är ju också jättestort (…) Vi har ju verkligen fått nått gemensamt också.  – 

Eventvolontär 4.  

En sådan motivationsaspekt kan förklaras utifrån Maslows behovshieraki, där nivå tre 

omfattar kärlek, tillgivenhet och samhörighet (Maslow, 1943:372-383). 

Eventvolontären eftersträvade att finna en familjeaktivitet som kunde medföra positiva 
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fördelar för familjens samhörighet. Därmed blev det viktigt att engagera sig i en 

aktivitet som upplevdes rolig av samtliga familjemedlemmar. Eventvolontären 

motiverades även av att dennes sambo valde att medverka, vilket kan kopplas till SDT 

(Ryan och Deci, 2000:60). 

Att eventet uppfattades som roligt är en motivationsaspekt som framhålls av flertalet 

eventvolontärer. Åtskilliga motivationsteorier och studier behandlar nöje, där Ryan och 

Deci (2000:55) menar att individer styrs av inre motivationer där nöje utgör en 

potentiell motivationsaspekt. Vidare redogör Ziemek (2006:534-536) för att individer 

som motiveras av nöje och glädje omfattas av begreppet private consumption medan 

Strigas och Newton Jackson (2003:118) framhäver nöje som en del av ändamålsfaktorn. 

Flertalet eventvolontärer beskriver att möjligheten att få delta i något givande som 

samtidigt uppfattades som roligt var motiverande. Eventvolontär 4 beskriver att trots 

heltidsarbete under sommarmånaderna och långa dagar med tidig uppstigning så 

upplevde denne att det vore roligt att engagera sig i eventet.  

Med nått kul så orkar man ju mer än man tror. Det här var ju otroligt roligt, så jag gick 

från heltidsjobb och sen direkt ut på arenan och sen jobbade vi till tio-elva på kvällen 

(…).  – Eventvolontär 4. 

Därtill beskrivs att en individ motiverades av de enkla uppgifter som eventarrangörerna 

efterfrågade och menar att då ingen utbildning krävdes för att utföra volontärernas 

uppgifter så verkade medverkan rolig.  

(…) och därför tyckte jag att jaha det här är ju jättekul att få vara med (…). – 

Eventvolontär 5.  

Eventvolontär 3 beskriver att UEFA Dam-EM 2013 troligtvis var dennes enda chans att 

medverka i ett så ansenligt och tongivande event och åsyftar då den omfattande 

planeringstid som föregår ett sådant event. Därmed motiverades individen av eventets 

specifika karaktär och såg medverkan som sitt livs chans. Ralston et al (2005:512-513) 

hävdar att chance of a life time utgör en primär motivation för att delta som 

eventvolontär. Det är emellertid enbart en individ som uttryckligen poängterar att 

insikten om att eventet var en engångsföreteelse påverkade beslutet att delta.     
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5 Slutsatser och förslag till vidare forskning 

Nedan tydliggörs de slutsatser som kan dras gällande uppsatsens empiri i förhållande till 

teori. I slutsatsen framgår bland annat att trots avsaknaden av en universell teori så 

återfinns teman från tidigare studier i uppsatsens resultat. Vidare förs ett resonemang 

kring hur studiens resultat är relevant för event i allmänhet och för dess volontärer. 

Därefter presenteras ett förslag till vidare forskning inom området. 

5.1 Slutsatser 

Eventvolontärernas svar är i hög grad överrensstämmande med de motivationsteorier 

och den forskning som ligger till grund för uppsatsen. De faktorer som identifierats och 

som återfinns i tidigare refererad litteratur är personligt intresse, emotionell anknytning, 

nöje, gemenskap, prestige, altruism, personlig utveckling och tidigare erfarenheter samt 

möjligheten att göra något nyttigt med den egna tiden och medverka i en 

engångsföreteelse. Därmed får tidigare studier stöd av uppsatsens eventvolontärer 

eftersom att även de beskriver motivationerna som viktiga för deras medverkan. Ur 

studiens resultat framgår det att eventvolontärerna motiverades av åtskilliga faktorer. 

Uppsatsens resultat styrker intrinsic och extrinsic motivation i sin helhet, medan delar 

av andra teorier endast är verifierbara. Maslows tredje och fjärde nivå i behovshierarkin 

kan tas som exempel, där dessa överensstämmer med eventvolontärernas svar medan 

övriga nivåer inte går att bekräfta. På liknande vis så erbjuder uppsatsens resultat belägg 

för fem av fyra faktorer i Strigas och Newton Jacksons femfaktormodell, där materiella 

aspekter inte har kunnat bevisas. Teorin kring intrinsic och extrinsic motivation är 

emellertid så övergripande att samtliga motivationer i praktiken skulle kunna ingå i 

någon av kategorierna. 

Den djupare förståelse som efterfrågades i samband med metodvalet har tydliggjorts 

genom att bakomliggande orsaker till motivationerna har framkommit ur individernas 

svar. För att exemplifiera så har tidigare kvantitativa studier visat på en emotionell 

anknytning till sporten, vilket även uppmärksammats som viktigt i uppsatsens studie. 

Här framgår dock vilken slags relation individen har till aktiviteten, vilket har visat sig 

vara ytterst individuellt. Ett allmänt intresse för sport, barnbarnens uppmuntran och 

tidigare fotbollsengagemang är några exempel på relationen dem emellan. De 

motivationsfaktorer som upplevts vara viktigast för eventvolontärerna reflekteras i 
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resultatbeskrivningens rubriksättning; koppling till sport, nyfikenhet, kunna bidra, 

delaktighet och inspirerande individer. Trots att ett flertal andra aspekter 

uppmärksammats så betonar eventvolontärerna dessa i större utsträckning än övriga 

motivationer. 

Två motivationsfaktorer som har uppmärksammats som ytterst viktiga för 

eventvolontärerna i studien är nyfikenhet och inspirerande individer. Det finns 

emellertid inga tidigare studier som framhåller sådana aspekter. Att dessa motivationer 

inte framkommer i tidigare forskning är synnerligen intressant eftersom nyfikenhet och 

inspirerande individer framhålls som primära motivationer för flertalet eventvolontärer i 

uppsatsens studie. Sådana nytillkomna aspekter kan troligtvis bero på metodvalets natur 

som inneburit att eventvolontärerna fått tala fritt kring sina motivationer, vilket 

möjliggjort ett vidare resonemang. Därmed har metoden fångat andra aspekter som inte 

uppkommit i tidigare refererad litteratur. Kännedom om att inspirerande individer kan 

vara direkt avgörande för valet att medverka upplevs viktigt för eventarrangörer att 

uppmärksamma. Genom att uppmuntra till inspirerande ledarskap kan fler volontärer 

rekryteras samtidigt som eventvolontärerna blir desto mer engagerade och utför ett 

bättre arbete. 

Fastän studien omfattar eventvolontärer från UEFA Dam-EM 2013 upplevs den vara 

användbar för att i allmänhet förstå eventvolontärers motivationer. Inspirerande 

individer är exempelvis inte kopplat till det specifika eventet utan istället till det 

studerade fenomenet och är därmed en motivation som rimligtvis kan förekomma i 

andra eventsammanhang. Att motivationer inte enbart är bundna till det studerade 

eventet blir tydligt när motivationsfaktorer från tidigare studier sammanfaller med 

eventvolontärernas svar. Det kan därmed tänkas att de motivationer som framkommit i 

denna studie även är applicerbara och giltiga för eventvolontärer involverade i andra 

event. Således kan uppsatsens studie gynna svenska eventarrangörer i deras strävan efter 

att arrangera fler event samtidigt som studien kan främja närliggande event och framtida 

ansökningar. 

5.2 Förslag till vidare forskning 

Det vore intressant att utföra liknande studier gällande andra event i Sverige för att se 

om de nytillkomna aspekterna, nyfikenhet och inspirerande individer, återkommer som 

motivation eller om dessa möjligtvis var ett resultat av det specifika eventet. Fler studier 
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skulle även kunna bidra till en högre generaliserbarhet bland svenska eventvolontärer 

och medföra en större förståelse för fenomenet.  
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7 Bilagor 
 

7.1 Bilaga 1 - Informationsblad till 

respondenter 

 

Hej, 

Vi är två studenter som studerar vid Linnéuniversitetet i Kalmar med turismvetenskap 

som huvudämne. Vi har nu påbörjat vår femte termin och är i processen att skriva vårt 

examensarbete. Ett gemensamt intresse för event har medfört att detta område önskas att 

undersökas. Studien har avgränsats till att omfattas eventvolontärers motivationsgrunder 

och därför värdesätter vi Din medverkan. Syftet med studien är att undersöka de 

motivationsfaktorer som gjorde att Du valde att spendera Din fria tid som volontär vid 

ett event. Det skulle betyda mycket för oss om Du var villig att ställa upp på en enskild 

intervju för att hjälpa oss i vår studie. Tidsmässigt beräknar vi att intervjun tar 30 

minuter och äger rum under vecka 47-48. Plats, tid och datum bestäms i samförstånd 

med Dig, då vi gladeligen anpassar oss efter Dina önskemål. Vid intervjutillfället 

kommer vi båda att närvara och vår önskan är att med Din tillåtelse använda 

ljudupptagare. Vi ber Dig att kontakta oss snarast om en eventuell intervju är möjlig. 

 

Vid intervjutillfället och uppsatsarbetet kommer hänsyn att tas till de fyra huvudkrav 

som vanligen uppmärksammas i forskningssammanhang. Informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet är benämningar på dessa 

och de syftar till att säkerställa att Du får den informationen som Du är berättigad till. 

Kraven innebär att deltagandet är frivilligt och bygger på Ditt samtycke. Där i ingår att 

Du när som helst under intervjun kan välja att avbryta samtalet, utan att uppge orsaken 

till detta, samt att Du kan välja att avstå från att besvara en specifik fråga. Vi vill 

uppmärksamma Dig om att inga svar kommer att kunna härledas till Dig som person, då 

en avidentifiering kommer att ske inför sammanställandet av uppsatsen. De svar som 

Du ger kommer därtill enbart att användas i detta syfte och inte i andra sammanhang.  

 

Vid frågor, funderingar eller deltagande vänligen kontakta 

Hanna Bergström: xxxx-xxxxxx, hb222cn@student.lnu.se eller 

mailto:hb222cn@student.lnu.se
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Evelina Ljungström: xxxx-xxxxxx , el222ie@student.lnu.se 

 

Tack på förhand, 

Med vänliga hälsningar 

Hanna Bergström och Evelina Ljungström  

2013-11-10 

 

 

Härmed intygar jag att jag har tagit del av ovanstående information och samtycker till 

intervjun och dess användning. 

 

 

______________________________________________________________________ 

Underskrift och datum 

 

 

 

 

mailto:el222ie@student.lnu.se
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7.2 Bilaga 2 - Intervjuplan 

 

Presentation: Intervjun inleds med en kort presentation av intervjuarna och 

deras bakgrund. Ett kortfattat tack uttrycks till respondenten för 

dennes medverkan och bidrag till studiens empiri.  

 

Syfte:     Syftet förklaras för respondenten för att upplysa denne om 

studiens avsikt samt för att upprätthålla de etiska riktlinjerna. 

Således uppmärksammas att det som ämnas att undersökas är 

eventvolontärers motivationsfaktorer. 

Frågeställning:  

 Vad motiverar individer till att spendera sin fria tid som 

volontärer vid ett event?  

Intervjuupplägg: 

             Följande aspekter kommuniceras till respondenten: 

 Intervjuarnas roll: En förklaring kring de båda intervjuarnas 

delaktighet erbjuds respondenterna, där tanken är att en 

intervjuare skall föra anteckningar och inta den passiva rollen 

som åhörare medan den andra är aktivt medskapare av 

intervjun. 

 Tid: Intervjun beräknas att ta 30 minuter 

 Ljudupptagare: Intervjuarna önskar att använda bandinspelning 

med respondentens tillåtelse. Är medgivandet bekräftat? 

 Öppna frågor: De frågor som ställs uppmuntrar till eftertanke 

och fri kommunikation. Svarsalternativ existerar således inte. 

 Kompletterande frågor: Eventuella följdfrågor ställs i samband 

med huvudfrågan. 

 

Samtycke: Det informationsblad som tidigare delgivits respondenten i 

samband med den initiala kontakten presenteras återigen för den 
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denne och respondenten ges nu möjlighet att skriftligt ge sin 

tillåtelse till medverkan och användningen av den framtagna 

informationen.  

 

Funderingar:     Innan intervjun inleds ombeds respondenten att framföra 

eventuella frågor och funderingar. 

Frågor:  

 Hur skulle Du beskriva Dig själv?  

 Hur tänker Du kring Din medverkan i eventet? 

a) Vad skulle Du säga är Din koppling till eventet? 

 Hur skulle Du spenderat Din tid om Du inte varit med i 

eventet? 

 Vad skulle Du säga motiverade Dig att ställa upp i eventet? 

 Vilket upplever Du vara Ditt främsta skäl till medverkan i 

eventet? 

  a)   Vad upplevde Du var minst motiverande? 

 Vilket är Ditt starkaste minne från eventet? 

Följdfrågor: 

 Kan Du berätta mer om detta… 

 Hur menar Du nu… 

 Kan Du förklara närmare… 

 Kan Du ge exempel på detta… 

 Har Du mer detaljerade exempel… 

 Vad tror Du det beror på… 

 

Sammanfattning: Intervjun avrundas med att den aktiva intervjuaren sammanfattar 

de svar som upplevs synnerligen intressanta för studien. Detta 

möjliggör för respondenten att komma med inflikningar kring 

den tolkning som gjorts och sålunda kan respondenten bekräfta 

eller bestrida intervjuarnas sammanfattning. 
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Tillägg: Intervjun avslutas därefter med en fråga kring huruvida 

respondenten har något att tillägga eller ej. 

 

Tack: Innan det att respondenten och intervjuarna skiljs åt skall 

respondenten återigen tackas för dennes medverkan. Ett 

ordentligt tack blir härmed möjligt. Respondenten delges 

avslutningsvis information kring hur intervjumaterialet ämnas att 

användas framöver.  
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Linnéuniversitet – kvalitet och kompetens i fokus 
 
Den 1 januari 2010 gick Växjö universitet och Högskolan i Kalmar samman och bildade 

Linnéuniversitetet. Linnéuniversitetet är resultatet av en vilja att öka kvalitet, attraktionskraft och 

utvecklingspotential för utbildning och forskning, och spela en framträdande roll i samverkan med det 

omgivande samhället. Linnéuniversitetet erbjuder en attraktiv kunskapsmiljö med hög kvalitet och 

konkurrenskraftig kompetens. 

 

Linnéuniversitetet är ett modernt internationellt universitet som betonar nyfikenhet, nytänkande  

och nyttiggörande. För oss är närhet till studenterna, världen och framtiden i fokus. 
 

 

 

 

Linnéuniversitetet 
391 82 Kalmar/351 95 Växjö 

Telefon 0772-28 80 00 


