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IDEELLT ARBETE — IDEELLT ENGAGEMANG I EN SIMFÖRENING

Karin Landqvist

I Sverige finns idag många som är ideellt engagerade och många ut-
av dem återfinns inom idrotten. Tusentals individer är engagerade som
tränare och ledare på ideell basis. Denna studie syftade till att förstå
hur individen själv ser på sitt engagemang, vad som motiverade ho-
nom/henne att engagera sig från början samt hur man kan göra enga-
gemanget mer långsiktigt. Sju kvalitativa intervjuer genomfördes med
ideellt engagerade tränare i en av Stockholms större simföreningar. Ma-
terialet tolkades med hjälp av induktiv tematisk analys. Resultatet visar
att dessa tränare motiveras av ett genuint intresse för simning och barns
utveckling, en vilja att själva utvecklas och må bra, den ekonomiska
ersättningen samt en strävan att vara en del av ett socialt sammanhang.

I Sverige finns en omfattande ideell sektor i idrottsrörelsen. Svenska idrottsföreningar har
mer än 2,5 miljoner medlemmar, i mer än 20 000 olika idrottsföreningar (Riksidrottsför-
bundet, 2009). Betänker man dessutom att dessa medlemmar har anhöriga som hjälper
till, är delaktiga och kanske engagerade, inte bara i skjutsandet till och från träningen, ut-
an dessutom i föreningen så förstår man att den svenska idrottsrörelsen är omfattande. För
att organisera och sysselsätta alla dessa medlemmar behövs en hel del ledare och tränare.
Utan ledarnas engagemang skulle idrottsrörelsen inte leva vidare. Men vad är det som gör
att ungdomar och vuxna lägger ner sin tid på att engagera sig i andras idrottsutövande?
Vad motiverar den enskilda individen att gå kurser, sitta på möten och inte minst finnas
på träningar och tävlingar? Att förstå dessa individers agerande och deras tankar kring
sitt engagemang är centralt för att förstå hur vi ska hantera den ideella arbetskraften. Hur
kan nya individer rekryteras och hur kan dessa eldsjälar vårdas så att deras engagemang
blir mer långsiktigt? Den här studien hade ambitionen att hitta några ledtrådar till detta
och öka förståelsen för det ideella engagemanget i syfte att hjälpa organisationerna vårda
dessa individer men också ge organisationerna möjlighet att skapa rätt förutsättningar för
att maximera organisationen.

Ett fåtal ledare är engagerade som en del av en anställning men de allra flesta engagerar
sig på frivillig basis och utöver sin ordinarie sysselsättning. Det finns omfattande forsk-
ning kring varför man väljer att arbeta som volontär, utan ekonomisk ersättning. Wilson
(2000) definierar volontärarbete eller volunteer work som "any activity in which time is
given freely to benefit another person, group, or organization"(sid 215). Det ideella arbe-
tet i Sverige som är starkt förknippat med idrotten är i många avseenden identiskt med
volontärarbetet. Både volontärarbete och ideellt arbete handlar om att främja medlem-
marnas intressen. Det finns dock en stark koppling mellan ordet volontär och hjälparbete
och begreppet volontär kommer därför att användas i betydelsen hjälparbetare inom Röda
Korset eller liknande. Begreppet ideellt arbete kommer att användas för att beskriva de
ideellt engagerade inom idrotten.
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Det finns likheter mellan ideellt arbete och en anställning. Det ideella arbetet innebär att
man "verkar utan vinstintresse (för ett gott syfte); som inte kan räknas i pengar" (Natio-
nalencyklopedin, 2009). Engagemanget innebär liksom en anställning ett löfte från indi-
videns sida att fullfölja vissa uppgifter samt ett löfte från organisationens sida att stötta
individen. Trots att det sällan finns ett skrivet anställningskontrakt mellan individen och
organisationen så har parterna lovat varandra en viss arbetsinsats.

Det som karaktäriserar en anställning är det formella kontrakt, oftast i skriftlig form, som
ligger till grund för anställningen. Utöver det finns det också ett informellt kontrakt i form
av ett psykologiskt kontrakt.

Psykologiska kontrakt
Det psykologiska kontraktet handlar om den anställdes respektive arbetsgivarens förvänt-
ningar på anställningen utöver det som finns skrivet i anställningskontraktet. Både arbets-
tagaren och arbetsgivaren har tankar och förväntningar på varandra och på vad som ingår
i anställningen. Dessa förväntningar är implicita vilket medför att de kan vara helt olika,
kanske till och med tala emot varandra. Det handlar om subjektiviteten i kontraktet som
alltid finns där. Varje individ tolkar anställningen på sitt sätt. Man lägger in sina egna tolk-
ningar utifrån sina egna referensramar. Utöver att olika individer förväntar sig olika saker
och tolkar det på olika sätt så förändras även dessa förväntningar över tid och i relation
till händelser i omgivningen. Det psykologiska kontraktet är ömsesidigt med förväntning-
ar från både arbetsgivare och arbetstagare, subjektivt, föränderligt över tid och implicit
(Rousseau, 1989).

Det psykologiska kontraktet kan exempelvis innehålla förväntningar kring hur man som
anställd ska behandlas av organisationen, anställningstrygghet och möjlighet till inflytan-
de och delaktighet. Arbetsgivaren å andra sidan kan ha förväntningar kring den anställdes
kompetens och lojalitet gentemot organisationen. Forskning visar dock att många faktiskt
inte vet vad de förväntar sig vilket bidrar till att det psykologiska kontraktet är otydligt
och utvecklas ostadigt över tid (Armstrong, 2006).

Det finns två olika typer av psykologiska kontrakt, det transaktionella och det relationella
kontraktet. Skillnaden mellan dessa två typer återfinns i tidsaspekten samt i kravet på
prestation. Det transaktionella kontraktet är tydligt avgränsat i tid och tydligt formulerat
med avseende på prestationskrav. Det relationella kontraktet å andra sidan är i många
avseenden otydligt och bygger på relationen mellan arbetstagaren och arbetsgivaren vilket
kan medfölja stora förändringar över tid. En kort tidsbestämd anställning brukar ha tydligt
formulerade krav på prestation medan någon som varit anställd i 20 år ofta har mer fria
tyglar i sitt arbete. Ju längre anställningen fortlöper desto större är förutsättningarna för
att kontraktet blir relationellt, baserat på tillit och subjektiva aspekter, till skillnad från ett
transaktionellt kontrakt som rör sig om en affärsöverenskommelse (Rousseau, 1995).

Det formella anställningsavtalet som ligger till grund för anställningen innebär också en
maktfördelning. Arbetstagaren skriver under att han eller hon kommer att arbeta för or-
ganisationens bästa medan arbetsgivaren lovar att betala ut lön till den anställde. Genom
denna lön har arbetsgivaren möjlighet att påverka den anställdes arbetsinsats. Det är ock-
så arbetsgivaren som bestämmer förutsättningarna för de förväntningar som ingår i det
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psykologiska kontraktet (Armstrong, 2006).

Det faktum att det psykologiska kontraktet är just ett kontrakt innebär också att det kan
brytas (Rousseau, 1995). Det är individens tolkning som avgör om det rör sig om ett kon-
traktsbrott eller inte eftersom det är individen själv som satt upp förväntningarna. Det är
helt beroende av hur individen tolkar situationen, det som en individ tolkar som ett kon-
traktsbrott skulle en annan individ knappt uppmärksamma. Kontraktsbrott är oundvikliga
i och med att kontrakten är subjektiva och parternas tolkningar inte med nödvändighet
stämmer överens. Det kan medföra att trots att båda parter strävar efter att uppfylla sin
tolkning av kontraktet så kan ena partens agerande tolkas som ett kontraktsbrott av den
andra parten då det bryter mot dennes föreställningar och förväntningar. Hur man hante-
rar ett kontraktsbrott är även det subjektivt. Vissa individer säger upp kontraktet medan
andra antingen lider i tysthet eller påtalar kontraktsbrottet. När kontraktsbrottet väl har på-
talats kan parterna enas om ett nytt psykologiskt kontrakt och nya förväntningar uppstår
(Rousseau, 1995).

Psykologiska kontrakt berör relationen mellan den anställde och arbetsgivaren och för-
väntningarna däremellan. Även i relationen mellan den ideellt engagerade och organi-
sationen återfinns psykologiska kontrakt (Farmer & Fedor, 1999). Den stora skillnaden
mellan ideellt arbete och den traditionella anställningen är som tidigare diskuterats avlö-
ningen. Det faktum att det vid ideellt arbete inte finns någon ekonomisk ersättning eller
endast en symbolisk ekonomisk ersättning innebär också att organisationen har svårare
att styra individen. Vid en traditionell anställning har arbetsgivaren möjlighet att justera
lönen utifrån individens prestation vilket också kan användas som ett sätt att få individen
att sträva mot organisationens mål. Vid ideellt engagemang har organisationen inte denna
möjlighet. Farmer & Fedor (1999) menar att det gör det psykologiska kontraktet så myc-
ket viktigare. Organisationen bör vara uppmärksam på hur individen tolkar sitt kontrakt,
vilka förväntningar han eller hon har och sträva efter att uppfylla dem samt att gå indivi-
den tillmötes. Om individen väljer att avsluta sitt engagemang på grund av att han eller
hon upplever att organisationen inte uppfyller sin del av kontraktet så finns det ingenting
organisationen kan göra, individen har gått organisationen förlorad. Därför är det centralt
att organisationen värnar om individens förväntningar och strävar efter att tillmötesgå dem
hela tiden.

Men om de inte får någon lön, eller bara en symbolisk ekonomisk ersättning, vad är det
då som motiverar dessa individer att engagera sig?

Motivation
Det finns många teorier kring vad som motiverar individen i arbetet. Instrumentell motiva-
tionsteori menar att det som motiverar individen att arbeta och prestera är de belöningar
och bestraffningar som är direkt kopplade till arbetet (Armstrong, 2006). Detta synsätt
ligger till grund för provisionsbaserade löner vilket innebär att ju bättre du jobbar, desto
mer tjänar du. Det som motiverar till arbete är alltså den belöning man får ut av det. Detta
har dock visat sig vara en förenklad bild av verkligheten. Eftersom alla har olika behov
och mål samt skilda strategier för att uppnå dessa kan man inte med självklarhet säga att
en ekonomisk ersättning kopplad till en viss prestation är motiverande för alla. Även det
ideella arbetet talar för att ytterligare förklaringsmodeller behövs.
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Herzberg (1957, refererat i Armstrong, 2006) skiljer på intrinsic och extrinsic motivation,
där intrinsic på svenska är inre motivation och extrinsic yttre motivation. Inre motivation
härstammar inifrån individen själv och kan exemplifieras med en känsla av ansvar, själv-
ständighet och en upplevelse av att arbetet är utvecklande och utmanande. Yttre motiva-
tion å andra sidan innebär att individen motiveras genom yttre faktorer såsom belöningar
eller bestraffningar.

Balansgången mellan inre och yttre motivation är svår. Optimalt vore förstås att individen
stimuleras och har ett utmanande jobb, inre motivationsfaktorer, i kombination med att
individen är nöjd med de yttre motivationsfaktorerna såsom lönen. Det har dock visat sig
att om man använder pengar som yttre motivation så minskar den inre motivationen. Om
man istället belönar individen med verbal feedback och uppskattning så ökar den inre
motivationen (Deci, 1971).

Dikotomin mellan inre och yttre motivation, har kritiserats då den anses vara förenklad.
Som svar på denna kritik kom self-determination theory som även den diskuterar dessa ty-
per av motivationsfaktorer men menar att det finns fler än två faktorer. Self-determination
theory bygger på 6 olika nivåer längs ett kontinuum (se figur 1). Vid den första nivån
är individen omotiverad inför ett visst agerande, därefter följer fyra olika typer av yttre
motivation och slutligen återfinns inre motivation (Gagné & Deci, 2005).

En central distinktion inom self-determination theory är skillnaden mellan autonom mo-
tivation, som bygger på frivillighet och en känsla av att ha ett val, och kontrollerad moti-
vation, som bygger på en känsla av påtryckningar (Gagné & Deci, 2005).
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1. Omotiverad — individen är totalt omotiverad och påverkas varken av inre eller yttre
motivationsfaktorer

2. Yttre motivation

A. Yttre motivation — beteendet motiveras av en yttre belöning eller en känsla av
tvång

B. Introjicerad motivation — beteendet utförs i syfte att undvika skuldkänslor eller
som en effekt av en prestationsbaserad självkänsla.

C. Identifierad motivation — beteendet sammanfaller med individens personliga
mål.

D. Integrerad motivation — beteendet motiveras av att det utgör en del av indivi-
den och är viktigt för dennes identitet.

3. Inre motivation — individen är intresserad och finner tillfredsställelse i beteendet.

Herzberg (1974) presenterar en tvåfaktormodell för arbetsmotivation som bestod av motiv-
ations- och hygienfaktorer. Han menar att de faktorer som motiverar individen och som le-
der till arbetstillfredsställelse inte är desamma som bidrar till otillfredsställelse och miss-
nöje utan att dessa istället är två separata grupper av faktorer. Motivationsfaktorerna är
kopplade till innehållet i arbetet, såsom prestation, erkännande, arbetet i sig, ökat ansvar,
befordran och utveckling. Det som kan leda till missnöje och otrivsel är å andra sidan hur
individen blir behandlad, faktorer som handlar om arbetskontexten; organisationens poli-
tik och administation, arbetsledningen, den fysiska arbetsmiljön, relationer mellan över-
och underordnade, den ekonomiska ersättningen, status, trygghet i arbetet samt privatlivet
(Herzberg, 1974).

Det finns omfattande forskning kring motivation i arbetet och på senare tid också vad
som motiverar volontärer. I en strävan att förstå varför volontärer erbjuder sin tid och
sitt engagemang skapades Volunteer Functions Inventory, VFI (Clary et al., 1998). Detta
test förklarar volontärens motivation med sex faktorer; values, understanding, enhance-
ment, career, social och protective. Values, värderingar, handlar om att individen jobbar
som volontär för att uttrycka sina värderingar, exempelvis vikten av att hjälpa andra. Un-
derstanding innebär att individen vill lära sig mer om omvärlden eller använda kunskaper
som annars skulle förbli oanvända. Enhancement handlar om individens utveckling och
innebär att han eller hon är volontär för att själv utvecklas psykologiskt och må bättre.
Career innebär att individen ser volontärarbetet som meriterande och som en möjlighet
att få in en fot på arbetsmarknaden. Den sociala faktorn, social, handlar om att volon-
tärarbetet är en möjlighet för individen att stärka sitt sociala nätverk. Slutligen handlar
protective, som på svenska betyder beskyddande, om en flykt från något annat, att använ-
da volontärarbetet för att reducera stress eller lösa personliga problem (Clary & Snyder,
1999).

Även Wang (2004) presenterar en mångdimensionell modell för motivation, i hans fall
mer specifikt till sports volunteering. De personer som innefattas i hans studie var volon-
tärer under OS i Sydney 2000. Studien utmynnar i fem faktorer; altruistic value, personal
development, community concern, ego enhancement och social adjustment. Altruistic va-
lue, altruistiskt värde motsvarar faktorn value i VFI, och representerar individens inre
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övertygelse om att hjälpa andra. Personal development, personlig utveckling, handlar om
individens egoistiska motiv till sitt ideella engagemang. Individen vill själv utvecklas, lära
sig nytt och utmana de kunskaper han/hon har. I denna faktor inkluderas också aspekten
att engagemanget kan vara en merit i arbetslivet. Community concern handlar om indivi-
dens känsla av att tjäna samhället eller omgivningen. Ego enhancement motsvarar VFIs
enhancement och handlar om att individen engagerar sig för att själv må bra. Wangs femte
faktor är social adjustment, social anpassning, som handlar om individens sociala relation
till andra människor (Wang, 2004).

Den aktuella föreningen
Den simförening som utgjorde grunden för denna studie är en utav Stockholms största
simföreningar med ca 1300 aktiva simmare, från babysim upp till elitsimning. Förening-
en är en av många som engagerar ideella krafter och har ca 80 aktiva tränare. Dessa tränare
är mellan 13 och 65 år gamla, kvinnor och män, föräldrar och inte föräldrar, personer som
själva har simmarbakgrund eller som fortfarande simmar och personer som kommit in på
andra sätt. Tränarna får en liten ekonomisk ersättning för sitt arbete, ersättningstrappan
börjar på 30 kronor per timme och går upp till ungefär 80 kronor per timme. Ersättningen
är beroende av hur gammal man är, hur länge man varit tränare samt hur många utbild-
ningar man genomgått.

Denna studie syftade till att förstå hur individen själv ser på sitt engagemang, vad som mo-
tiverade honom/henne att engagera sig från början samt hur man kan göra engagemanget
mer långsiktigt.

Metod

Deltagare
Sju personer aktiva som tränare i simföreningen valde efter förfrågan att tacka ja till del-
tagande i studien. Dessa individer valdes ut i syfte att på bästa sätt täcka in alla olika typer
av tränare aktiva i föreningen, det vill säga både män och kvinnor, studenter och personer
med arbete, yngre personer som fortfarande bodde hemma hos sina föräldrar samt lite äld-
re personer som hade egen familj. Studiens deltagare bestod av fyra kvinnor och tre män
mellan 16 och ca 50 år1. Deltagarna lade också ner olika mycket tid på sitt engagemang i
föreningen, allt ifrån en och en halv timme i veckan upp till ca tio timmar i veckan. Några
var själva gamla simmare och andra hade kommit in i föreningen på annat sätt.

Samtliga deltagare fick förfrågan via mail om de kunde tänka sig att ställa upp på en
intervju om ideellt arbete. I mailet framgick studiens syfte, att intervjuerna spelades in
samt att materialet behandlades konfidentiellt. Vid genomförandet av intervjuerna fick
deltagarna informationen än en gång samt information om att deltagandet var frivilligt,
de hade när som helst möjlighet att avbryta sitt deltagande eller att välja att inte besvara
vissa frågor.

Datainsamling
Data samlades in genom att kvalitativa intervjuer genomfördes med de utvalda deltagarna.

1För att undvika identifikation av den äldsta deltagaren kan exakt ålder ej återges.
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Intervjuerna genomfördes i simföreningens lokaler och hemma hos intervjuaren och var
mellan 30 och 60 minuter långa. De var semistrukturerade med ett antal färdigformule-
rade frågor som kompletterades med lämpliga följdfrågor (se bilaga). Samtliga intervjuer
spelades in och transkriberades i efterhand i sin helhet.

Intervjuaren hade viss förförståelse för ämnet då hon själv är ideellt engagerad i förening-
en. Detta innebär att hon hade en tidigare relation till deltagarna. Denna förförståelse har
förstås påverkat processen men har i möjligaste mån lagts åt sidan under själva intervju-
erna.

Analys
Materialet från intervjuerna bearbetades och tolkades enligt en induktiv tematisk analys.
Intervjuerna lästes igenom ett flertal gånger och de avsnitt som bedömdes vara relevan-
ta utifrån frågeställningen markerades. Därefter sorterades avsnitten utifrån preliminära
teman. Det visade sig att de mest framträdande temana återfanns hos flera deltagare och
dessa blev därför de teman som analysen grundades på. Med ett tema i taget som ut-
gångspunkt bearbetades materialet än en gång och hela materialet kategoriserades efter
de aktuella temana. Slutligen gjordea en kort sammanfattning av vad respektive tema in-
nefattade och dessa belystes med relevanta citat från intervjuerna (Langemar, 2008).

Resultat

De teman som mynnade ut ur denna analys var:

• intresse
• ekonomisk ersättning
• personlig utveckling och eget lärande
• variation i vardagen
• koppling till organisationen
• att få uppskattning
• förväntningar

Intresse
I samtliga intervjuer framhålls en distinktion mellan ett jobb och ett intresse. De flesta av
studiens deltagare ser sitt engagemang som ett intresse. De deltagare som har heltidsjobb
på dagtid menar att det är naturligt att det här är ett intresse, de gör det inte för ekonomisk
vinning utan för att de har så roligt när de är i simhallen tillsammans med barnen.

Jag tycker det är roligt! (. . . ) Man får så mycket tillbaka när man jobbar med barn.

Jag är simmare själv i botten och tycker att det är roligt att hålla på med barn och
utveckling.

Jag tycker faktiskt att det är kul, jag brukar säga det när folk frågar, att delad
glädje är dubbel glädje säger man och nu har jag ju 20 stycken å dela glädjen med



8

Flera utav tränarna som deltagit i studien studerar på gymnasienivå eller har nyligen ta-
git studenten. Över lag menar dessa tränare att deras engagemang i simföreningen är ett
intresse, något man själv har valt och håller på med för att man tycker att det är roligt.

. . . man har så kul på nå sätt så man tänker inte riktigt på det som ett jobb-jobb

Men en tränare är tydlig med att för honom är det här ett jobb.
". . . jag ser det här som ett jobb, jag kommer hit, jag har hand om en viss del, jag har
chef, jag, folk kollar mig säger ifall jag gör bra eller dåligt vad jag kan förbättra och så,
så jag anser att det är ett jobb."

Flera utav deltagarna berättar att de väljer att hålla på med detta för att de själva är gamla
simmare och att de inte riktigt vill lämna simningen bakom sig. Att vara kvar som tränare
blir en bra kompromiss istället för att sluta helt med simningen när man avslutar sin egen
satsning.

En tränare med ett heltidsjobb beskriver sitt engagemang i föreningen som sin fritid.
". . . det är ju det här jag gör på fritiden för att jag tycker att det är roligt, Det finns
de som tycker fritiden, skönare att sitta hemma och läsa en bok, det finns de som sitter
och spelar på datorn och läser och googlar där. Och jag har inte sådär jätte, visst kan jag
tycka det är kul att ibland sitta och leka på datorn jag också men jag inte det där behovet
av att sitta timmar som många andra har. Däremot tycker jag det här är jättekul, komma
hit, mötas av 10 glada ansikten och säger hej när man kommer"

Ekonomisk ersättning
En central aspekt av det ideella arbetet är att man inte får någon eller bara en liten ekono-
misk ersättning för sitt engagemang, vilket inte kan likställas med en lön. I den aktuella
föreningen får man, som tidigare redovisats, en liten ekonomisk ersättning på mellan 30
och 80 kronor i timmen. Intervjudeltagarna har olika uppfattningar om detta. Flera be-
rättar att de initialt började som tränare för att tjäna pengar under studietiden, alltså som
ett extrajobb. De beskriver det som att det vore trevligt med högre ersättning, man skulle
bli "rikare och gladare" men det skulle inte göra någon skillnad för deras arbetsinsats. En
utav deltagarna menar att han skulle fortsätta som tränare även utan ersättningen medan
andra menar att pengarna bidrar till att man fortsätter.

En intervjudeltagare beskriver det som att han vill gå plus minus noll, han vill inte gå back
på att vara tränare men är inte aktiv i föreningen utifrån ekonomiska motiv.

De deltagare som studerar och fortfarande bor hemma hos sina föräldrar är eniga om att
den ekonomiska ersättningen inte är så viktig för deras engagemang.

. . . jag känner inte att jag har så stort behov av mera pengar

. . . man jobbar ju inte för pengar, eller asså det är ju väldigt små summor

Det kunde vara lite högre kanske, men asså jag bryr mig inte så mycket om pengar
egentligen men ifall jag fick nånting att säga så kanske lite högre skulle ju vara bra.
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Personlig utveckling och eget lärande
En aspekt av varför deltagarna är engagerade ideellt är personlig utveckling och eget
lärande. De pratar under intervjuerna om att de lär sig ledarskap och kommunikation, att
det ibland kan krävas att man förklarar samma sak på flera olika sätt för olika barn och att
man genom det lär sig mycket. Dessutom tar de upp att man lär sig mer om sig själv och
hur man är som person, vad som är ens styrkor och kanske också svagheter.

En utav deltagarna som inte själv hållit på med simning tidigare, menar att utöver hans
egen utveckling som ledare så lär han sig också mer om simning, han lär sig att simma
genom att lära andra.

Deltagarna beskriver också att de själva mår bra av sitt engagemang. De känner att de
bidrar och att de gör nytta vilket får dem att må bra inombords.

. . . jag mår bra av att göra det här, asså själv inom mig själv liksom, det känns bra
att komma hit, jag gör nytta, jag känner att folk kan ta del av det jag vet, jag känner
att jag gör nånting bra

Trots att de flesta utav deltagarna inte ser det som ett jobb beskrivs det som en bra merit
för framtiden. De menar att de lär sig mycket om hur en organisation fungerar och att alla
måste göra sin del bra för att helheten ska fungera.

Deltagarna lär sig genom att vara aktiva som tränare men förstås också genom att gå
utbildningar, både inriktade på simning men också pedagogiska utbildningar. Några del-
tagare uppfattar det som att man förväntas gå utbildningar, att det ingår i engagemanget,
medan andra upplever det som frivilligt.

Variation i vardagen
. . . när man är med 10–20 ungar omkring sig, då finns inte jobbet, då är det de så

att säga, de tar all tid och det är det som är det fina.

Att gå från sitt heltidsjobb till ett engagemang i en ideell förening kan verka som att gå
från ett jobb till ett annat. Men deltagarna beskriver det snarare som att gå från jobbet till
simningen och varva ner, träffa en massa glada ansikten och tänka på annat innan man går
hem till familjen.

Även de deltagare vars huvudsysselsättning är studier beskriver sitt engagemang som ett
avbrott i vardagen, att göra något annat än att bara gå till skolan och göra läxor och som
en variation istället för att bara sitta hemma och inte göra nånting.

Koppling till organisationen
Ytterligare en aspekt som bidrar till det ideella engagemanget är den känslomässiga kopp-
lingen till organisationen, i detta fall simföreningen. Att själv ha simmat i föreningen i
många år och ha växt och utvecklats inom föreningen ger en stark känslomässig koppling
till organisationen.

Simföreningen är ändå liksom en del som, det är som ett hem, de kan man inte
begära så mycket av.



10

Denna känslomässiga koppling och en känsla av att vilja ge något tillbaka återfinns inte
bara gentemot föreningen utan också gentemot idrotten som helhet. De deltagare som
har jobb och familj påtalar att de själva en gång fick så mycket inom idrotten att de idag
vill ge någonting tillbaka. Detta resonemang återfinns även hos de yngre tränarna men då
specifikt kopplat till föreningen medan de äldre tränarna menar att idrottssverige bygger
på det ideella arbetet och utan det skulle idrotten inte fungera.

Att få uppskattning
En av deltagarna belyser att man i samspelet med barn får uppskattning direkt, de låtsas in-
te, de visar på en gång om de gillar det du gör. De flesta deltagarna pratar om uppskattning
från barnen, den direkta responsen och glädjen man möter. Kanske är den uppskattningen
viktigast men några utav deltagarna påtalar också uppskattningen från föreningens sida i
första hand som något man efterfrågar.

Man vill att folk ska visa uppmuntran.

Visserligen får tränarna en viss ekonomisk ersättning som kan tolkas som en uppskattning,
men deltagarna upplever inte att de får någon uppskattning utöver det.

. . . att man talar om för tränarna, de som är duktiga, de ska få veta det också. Är
man jätteduktig och aktiv som tränare, då tycker jag att man ska få veta det.

Förväntningar
Vad förväntar sig tränaren från föreningen? Vad förväntar sig föreningen av tränaren?
Tränarna upplever dessa direkta frågor som svåra att besvara och kan inte ge ett rakt svar
på dessa frågor. Trots det framkommer det under intervjuerna tecken på förväntningar.
Flera deltagare uttrycker att de vill ha hjälp med praktiska saker från föreningen, såsom
att få en våtdräkt att använda under tiden man är i vattnet och undervisar eller att få hjälp
att bemöta föräldrar som har frågor eller synpunkter. Tränarna upplever att det är "segt"
och att det tar lång tid innan de får den hjälp de efterfrågat och önskar. En deltagare
beskriver det som att det går så segt att han valt att inte ha så mycket kontakt med den
anställda personalen på föreningens kansli.

Ja, men liksom, jag sköter min och jag tar ju för givet att de sköter sin. Ja, men
liksom du gör din lilla business och jag gör min.

En deltagare har själv funderat över det här med förväntningar och skillnaden mellan
krav och förväntningar. Hon tror att man behöver höja den ekonomiska ersättningen för
att kunna ställa krav. Med högre krav och tydligare mål menar hon att man kan få en bättre
verksamhet. Hon menar också att ett bra sätt att få tränare att stanna längre vore att prata
med respektive tränare om hur han eller hon ser på sin framtid i föreningen, sitt övriga liv,
sina utbildningsmöjligheter med mera.

Samtliga deltagare är överens om att föreningens förväntningar på dem består i att de ska
göra ett bra jobb. Men uppfattningarna kring vad det innebär att göra ett bra jobb skiljer
sig åt.

Man gör det man blir tillsagd att göra helt enkelt
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Man ska komma i tid, man ska liksom ha vad ska man säga, en öppen dialog
med föräldrarna, man ska kunna samarbeta med andra kollegor, man ska kunna se
utveckling bland simmarna, att det inte ligger kvar på samma nivå som när de kom

Ja, det är väl, det finns väl ingen, the sky is the limit ungefär

Diskussion

Syftet med denna studie var att förstå hur individen själv ser på sitt engagemang, vad
som motiverade honom/henne att engagera sig från början samt hur man kan göra enga-
gemanget mer långsiktigt.

Psykologiska kontrakt
Dessa individer är inte anställda av föreningen och har alltså inget skrivet kontrakt som
binder dem till föreningen. De har en muntlig överenskommelse vilket innebär att det
finns ännu större utrymmen att tolka saker och ting olika och att missförstå varandra.
Under intervjuerna visade det sig att deltagarna tolkat frågan om utbildning på olika sätt.
Några menade att det är en del utav engagemanget att man ska gå utbildningar medan
andra tolkat det som att alla får inbjudningarna och om man är sugen så kan man gå dem
men att det är frivilligt. Dessa två uppfattningar, som talar emot varandra, tyder på att
förväntningarna från föreningens sida inte är tydliga för deltagarna vilket innebär en risk
att alla parter gör vad de kan för att uppfylla förväntningarna men helt enkelt inte förstått
förväntningarna på samma sätt.

Temat förväntningar visar också att tränarna inte själva vet vad de förväntar sig av för-
eningen. På den direkta frågan om förväntningar svarar deltagarna otydligt men senare
under intervjuerna framkommer besvikelser över att det är "segt" på föreningens kansli
och att man inte får den hjälp man vill ha när man behöver den.

Utifrån teorin är det tydligt att det finns mycket att jobba med gällande både tränarnas
förväntningar på föreningen men också föreningens förväntningar på tränarna. Om före-
ningen skulle vara tydligare med sina förväntningar och kontinuerligt prata med tränarna
om vad som förväntas så skulle det bidra till ett bättre arbetsklimat där stora missför-
stånd undviks (Armstrong, 2006). En utav deltagarna säger att han inte längre har särskilt
mycket kontakt med de anställda i föreningen för att han inte får det bemötande han vill
ha. Han upplever, liksom den tränare som inte fått hjälp med en våtdräkt, att föreningen
inte uppfyller sin del av det psykologiska kontraktet – ett kontraktsbrott. Upplevelsen av
kontraktsbrott hanteras olika av olika individer men skulle kunna leda till att de väljer att
lämna organisationen (Rousseau, 1995). I det här fallet verkar det som att tränarna väljer
att backa undan och sköta sitt eget vilket kan tänkas bidra till en organisation med ett
sämre arbetsklimat där alla kör sitt eget race.

Motivation
Flera av de teman som utmynnar ur analysen; intresse, ekonomisk ersättning, utveck-
ling och eget lärande, variation i vardagen samt koppling till organisationen sammanfaller
väl med de förklaringsmodeller som presenteras i motivationsteorierna ovan. Intresse, att
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själv vara genuint intresserad av det man gör och engagera sig utifrån detta ligger i linje
med Herzbergs inre motivation samt self-determinationteorins inre motivation. Deltagar-
na är engagerade för att de själva vill det och för att det ger dem någonting, tillfredsställer
deras egna behov (Gagné & Deci, 2005).

Den ekonomiska ersättningen beskrivs av deltagarna som mer eller mindre oviktig. En
deltagare nämner att hon började med detta för att tjäna pengar men det verkar som att
samtliga deltagare uppfattar det som småpengar. Ingen gör det för ekonomisk vinning.
Trots det återfinns den uppskattning de upplever att de får från föreningens sida i den
ekonomiska ersättningen. Deltagarna efterfrågar en mer personlig uppskattning, att få
höra att man gör något bra. Att belöna med verbalt beröm och uppskattning istället för
ekonomisk ersättning stärker dessutom den inre motivationen (Deci, 1971). Det skulle
kunna bidra till att göra engagemanget mer långsiktigt, att individen upplever att hennes
insatser uppskattas, vilket stärker hennes inre motivation och känsla av att hon vill göra
detta för att hon är intresserad av det och det ger henne tillfredsställelse.

Personlig utveckling och eget lärande beskrivs av deltagarna som viktiga faktorer i varför
man fortsätter vara engagerad. Deltagarna upplever att de lär sig mycket nytt och på så
vis utvecklas men också att de mår bra inombords av att göra något för andra, en känsla
av att bidra till någon annans utveckling. Både i VFI och i Wangs modell för motivation
finns en faktor kallad enhancement respektive ego enhancement som innebär att individen
engagerar sig för att själv må bra och utvecklas (Clary et al., 1998; Wang, 2004). Temat
personlig utveckling och eget lärande i denna studie stämmer väl överens med modellerna
i detta avseende.

Att se sitt engagemang i simföreningen som ett sätt att koppla bort jobbet, att man när
man står på bassängkanten bara finns i nuet och inte behöver tänka på något annat vilket
beskrivs i temat variation i vardagen har även det en teoretisk förankring. Clary & Snyder
(1999) beskriver motivationsfaktorn protective som ett sätt att reducera stress och som en
flykt från någonting annat.

Temat koppling till organisationen har egentligen två olika förklaringsmodeller. Känslan
av att vara starkt känslomässigt kopplad till föreningen är social. En upplevelse av att
"alltid" ha varit en del av föreningen och dess gemenskap och inte vilja hamna utanför.
Clary et al. (1998) menar att en motivationsfaktor till att engagera sig ideellt är en strävan
att utöka sitt sociala sammanhang. För individerna i denna studie handlar det snarare om
att behålla de vänner och det sociala nätverk man redan har genom att fortsatt vara en del
av föreningen.

Den andra aspekten av samma tema, att känna att man vill ge tillbaka för det man själv fått
när man var aktiv inom någon idrott, benämns av Wang (2004) som community concern,
att vilja tjäna samhället och omgivningen.

Wang (2004) beskriver som tidigare redovisats fem motivationsfaktorer till ideellt arbete
inom idrotten; altruistiskt värde, personlig utveckling, community concern, ego enhance-
ment samt social anpassning. Dessa sammanfaller mer eller mindre med de sex faktorerna
som beskrivs i VFI. Dessa faktorer förklarar på ett bra sätt även varför deltagarna i denna
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studie engagerar sig; för att själva utvecklas och må bra, att ge tillbaka till samhället och
av sociala skäl. Något som inte tydligt återfinns i resultaten är en drivkraft i att hjälpa
andra. Ingen av deltagarna säger det rakt ut men flera deltagare pratar om glädjen i att se
barnens utveckling och se att de lärt sig vilket jag uppfattar som ett uttryck för en vilja
att hjälpa dessa barn och ungdomar att lära sig simma och att utvecklas. Kanske är denna
drivkraft så pass självklar att ingen av deltagarna sätter ord på det.

Metod
Studiens genomförande och de olika stegen i analysen finns beskrivna i metodavsnittet vil-
ket möjliggör för läsaren att förstå hur studien gjorts samt att göra en bedömning av dess
kvalitet. Kvalitativ validitet handlar om att bedöma just kvalitet men också andra aspek-
ter såsom meningsfullhet och användbarhet (Langemar, 2008). Studiens meningsfullhet
kan liknas vid att den har mycket kött på benen, en innehållsrikedom. I detta avseende
kan denna studie sägas ha god validitet då studien består av sju intervjuer vilket ger god
möjlighet att på ett givande sätt analysera materialet.

Man skulle kunna hävda att studiens kvalitativa validitet sänks av att intervjuaren själv
jobbar ideellt och på så vis har en förförståelse för ämnet. I möjligaste mån lades dock
denna förförståelse åt sidan vid själva intervjuernas genomförande för att lyssna till vad
de enskilda individerna sa. Denna förförståelse innebär också att jag som intervjuare har
god möjlighet att förstå individernas tankegångar och resonemang och kan på så vis ses
som en styrka i studien.

Studiens kvalitativa generaliserbarhet anses vara god då deltagarna representerar många
olika kvalitativa variationer, män och kvinnor, studerande och arbetande individer, per-
soner som bor hemma hos sina föräldrar och personer som själva har familj med barn.
Dessutom är studiens åldersspann brett då deltagarna i studien är mellan 16 och ca 50 år
gamla.

Studiens användbarhet handlar om dess konkreta nytta, vad man kan använda studien
till (Langemar, 2008). Studien bedöms ha god validitet i detta avseende då den utgör en
bra grund för att förstå vad som motiverar till ideellt arbete i idrottens värld. Man kan
med denna studie som grund uttala sig om vad som motiverar simtränare i den aktuella
föreningen.

Slutsatser och avslutande kommentarer
Studien visar att dessa tränare motiveras av ett genuint intresse för simning och barns
utveckling, en vilja att själva utvecklas och må bra, den ekonomiska ersättningen samt
en strävan att vara en del av ett socialt sammanhang. Men för att ytterligare bredda sin
förståelse för ideella drivkrafter inom idrotten i Sverige vore det intressant att jämföra
dessa resultat med en annan förening, kanske till och med en annan idrott. I en simföre-
ning, oavsett om det handlar om elitsimning eller inte, finns en vetskap om att det man
lär ut kan vara livsviktigt för individen vid en olycka i närheten av vatten. Denna nyttoa-
spekt finns inte på samma sätt inom andra idrotter. Därför vore det intressant att jämföra
med exempelvis vad som motiverar fotbollstränare för att se om det finns likheter och
skillnader i tränarnas resonemang.
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Den otydlighet som framställs gällande föreningens förväntningar på tränaren och träna-
rens förväntningar på föreningen motiverar också vidare forskning. Det vore relevant att
inkludera en representant från föreningen och studera likheter och skillnader i föreningens
respektive de enskilda tränarnas uppfattningar kring vilka förväntningar som råder.

De simtränare som deltagit i denna studie ger en bild av det ideella engagemanget. De
motiveras i första hand av att de får hålla på med sitt intresse, simning, men också av att
själva utvecklas och må bra, den ekonomiska ersättningen och möjligheten att vara en del
utav ett socialt sammanhang och lära känna nya människor. Dessa sju individer visar att
det finns mycket att göra i den aktuella föreningen för att göra engagemanget mer lång-
siktigt och skapa en bättre arbetsmiljö. Att ge tränarna möjligheten att ge uttryck för sina
synpunkter och föra en dialog med föreningen om vilka förväntningar som råder kring
engagemanget ligger i linje med detta. Dessutom visar materialet att det inte är uppskatt-
ning i form av ekonomisk ersättning som efterfrågas utan istället verbal uppskattning och
feedback.
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Bilaga
Intervjuguide

Kort information
Jag kommer att spela in intervjun men jag kommer att avidentifiera materialet så att det
inte går att spåra till en enskild individ. Din medverkan är frivillig och du kan när som
helst säga till om du vill avbryta eller pausa intervjun. Dessutom väljer du själv om du
vill besvara frågan som ställts eller om vi ska gå vidare. Har du några frågor redan nu?
Du kommer att få möjlighet att ställa frågor efter själva intervjun också.

Bakgrundsfrågor
- Hur gammal är du?
- Hur många år har du varit aktiv i föreningen?
- Hur många timmar per vecka är du aktiv i föreningen?
- Övrig sysselsättning

Intervjufrågor
- Hur kom det sig att du började som tränare i föreningen?
- Vad är det som gör att du väljer att gå hit varje vecka? Vad är det som motiverar dig?
- Vad är det som gör att du fortsätter? Det finns ju andra jobb, varför väljer du att fortsätta
med det här?
- Har det hänt att du varit inte kunnat komma vid något tillfälle?
- Vad berodde det på?
- Hur hanterade du det? Vikarie?
- Ser du på det här som ett jobb? Eller ett fritidsintresse?
- Har du några förväntningar på föreningen?
- Lever de upp till det?
- Hur ser du på den ekonomiska ersättningen som du får?
- Upplever du att föreningen förväntar sig något av dig?
- Lever du upp till det?
- Hur ser du på din framtid inom föreningen?
- Hur länge tänker du fortsätta? Varför?


