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Formålet med dette speciale var at undersøge de danske frivilliges motiver for at deltage ved EM 

i kvindehåndbold 2010, Aarhus. Problemformuleringen lød derfor som følger; hvilke motiver har 

de frivillige ved EM 2010 i kvindehåndbold i Aarhus for deres deltagelse? Og hvad fremmer og 

begrænser denne deltagelse? 

For at belyse og forklare de motiver de frivillige havde, inddragede jeg Lars Denciks forståelse 

af postmoderniseringen og identitetsdannelsen. Endvidere har jeg inddraget Maslows 

behovsteori, og som supplement Axel Honneths begreb om anerkendelse og Zygmunt Baumans 

begreb om fællesskab. 

For at besvare problemformuleringen, benyttede jeg det semistrukturerede kvalitative 

forskningsinterview. Jeg foretog 13 interviews på to kampdage. For at kategorisere de frivilliges 

motiver, inddelte jeg dem i de fem motivkategorier udarbejdet af  Gerry Treuren.  

Jeg fandt frem til, at de  frivilliges motiver er varierende fra person til person samt at de har flere 

motiver til deltagelse. Deltagelsen var mest påvirket af, hvor i livet informanterne befandt sig, 

men også om de kom fra en hjælpeklub eller ej. De frivillige fra hjælpeklubberne deltog for at få 

penge til deres respektive klubber, mens de andre informanter, rekrutteret igennem Dansk 

Håndbold Forbund og andre kanaler, gerne ville støtte eventen. 

De mest vægtede motiver var de associative-støttende, solidariske og egoistiske motiver. 

Herefter fulgte de altruistiske motiver og derefter de mindst vægtede instrumentelle motiver. 

Alle informanterne havde en tilknytning til og interesse i håndbold. Jeg uddybede specielt to 

personlighedstyper; den unge interessestyrede type og typen med frivillighed som livsstil. Disse 

var mere fremtrædende end de øvrige informanter i forhold til, hvor i livets fase de befandt sig 

og hvilke deltagermotiver de havde. Dermed illustrerede de den forskel, som herskede blandt 

informanterne. 



Rekruttering af frivillige kan være fremmende, hvis forespørgslen kommer fra en person, der ved 

noget om arbejdet. Motiverne som informanterne har, kan, hvis de bliver opfyldt, have en 

fremmende effekt for deltagelse og modsætningsvis en begrænsende effekt, hvis de ikke bliver 

opfyldt. Endvidere kan de praktiske rammer som kommunikationen og informationen også 

påvirke de fremmende og begrænsende forhold.  

Dette speciale finder, som lignende undersøgelser, også motiver til frivillighed varierende.  

Set i et samfundsperspektiv kan frivilligheden uden tvivl være med til at løse nogle af de 

problemer, som er i samfundet. Adskillelige tiltag er igangsat, både på nationalt og internationalt 

plan, for at sætte støre fokus på frivillighed. 

 


