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Abstract 
Volunteer labor is crucial for the success of sporting events. Without volunteers’ help there would be 
no implementation of sporting events due to the large costs. According to some researchers there is a 
decreasing willingness to work as a volunteer in general. The aim of this study is to increase the 
understanding of why sporting event volunteers are willing to continue volunteer for major sporting 
events. This study examines which characteristics of supervisor's leadership and conditions affect the 
volunteers to return to the event. The data for this study was collected by semi-structured interviews. 
Six women who all served as volunteers at more than one sporting event were interviewed about their 
expectations and experiences of the organizational support and the supervisor’s leadership before, 
during and after the event. The results from the data analysis show that these women are most of the 
time satisfied with the supervisor’s leadership, and that they believe the conditions for the event are 
good. When they feel satisfied their commitment to the organization and event increase. The main 
conclusion from this study is that when volunteers feel satisfied with the supervisor’s leadership and 
the conditions they are willing to return and serve as volunteers at the sporting event again.  
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Ett stort tack till 
Respondenterna som tagit sig tid att bli intervjuade, utan er hade det inte blivit något resultat. Tack till 

min mamma som har korrekturläst mer än en gång. Ett extra stort tack till min handledare Inger 
Eliasson som under hela processen har granskat och gett synpunkter för att utveckla uppsatsen. 
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Inledning 
De senaste åren har det blivit allt mer populärt att arrangera och delta i olika typer av löptävlingar i 
Sverige. 2016 arrangeras det 415 löpartävlingar i Sverige, alla godkända av Svensk Friidrott (Svensk 
Friidrott, 2016). Deltagandet i de stora loppen Stockholm maraton och  GöteborgsVarvet har ökat 
stadigt. 1980 hade Stockholm marathon strax under 5500 deltagare vilket 2015 hade vuxit till 20 500 
anmälda (Stockholm marathon, 2016). Antalet anmälningar till GöteborgsVarvet har ökat från 1800 år 
1980 till hela 64 300 anmälda 2015 (GöteborgsVarvet, 2016). Även deltagandet i andra typer av 
motionärstävlingar som Vasaloppet (Vasaloppet, 2016) och Vätternrundan (Vätternrundan, 2016a) 
har ökat de senaste åren. 

För att logistiken i dessa idrottsevenemang ska fungera behövs det många människor som hjälper till 
och delar på arbetsuppgifterna (Aisbett & Hoye, 2015). Ett stort idrottsevenemang som Olympiska 
spelen 2004 i Aten krävde att cirka 45 000 personer arbetade (Cuskelly et. al., 2006). Om alla dessa 
personer skulle vara anställda och få betalt finns det ingen organisation som skulle ha råd att 
arrangera idrottsevenemang (Green & Chalip, 2004). Inte heller skulle någon ha råd att besöka 
evenemanget eftersom inträdesavgifterna skulle höjas väsentligt (Cuskelly et. al., 2006). Volontärer 
som arbetskraft vid idrottsevenemang är därför avgörande för att evenemanget ska kunna genomföras 
(Farrell et. al., 1998; Cuskelly et. al., 2006). Att vara volontär innebär att frivilligt arbeta (Cuskelly et. 
al., 2006) utan betalning för en organisation eller ett evenemang (Nationalencyklopedin, a). Enligt 
Davis, Hall och Mayer (2003) är beslutet att arbeta som volontär ofta noga genomtänkt och de menar 
att många volontärer därför stannar kvar under en längre tid. En del av de uppgifter volontärer utför 
under ett idrottsevenemang kräver speciell utbildning och förberedelse medan andra uppgifter kan 
genomföras utan varken utbildning eller speciella förberedelser (Cuskelly et. al., 2006). Vid 
evenemang som GöteborgsVarvet, Vasaloppet och Vätternrundan är det mellan 4000 till 5000 
volontärer som hjälper till med diverse olika arbetsuppgifter. De kommer främst från idrottsföreningar 
i närområdet och överskottet från evenemangen går tillbaka till föreningarna (GöteborgsVarvet, 2016; 
Vasaloppet, 2016; Vätternrundan, 2016b). Det är därför ekonomiskt lönsamt för föreningarna att ställa 
upp med volontärer vid dessa typer av evenemang. 
 
Traditionellt har idrotten organiserats av ideella idrottsentusiaster och målet har varit antalet 
deltagare (Taylor & McGraw, 2006). På senare tid att utvecklingen gått mot att effektivisera 
organisationerna och med sådana mål kommer krav på mer formella strukturer och utbildad personal. 
Detta har gjort att det idag finns både anställda och volontärer i idrottsföreningarna som jobbar med 
att få idrotten och idrottsevenemangen att fungera. Kikulis, Slack, Hinings och Zimmerman (1989) 
anser att det kan finnas en risk för att de som är anställda inom idrotten och för samtal med förbund, 
andra organisationer och myndigheter regelbundet undervärderar volontärernas förmåga och 
kompetens att driva föreningarna framåt. Volontärerna är ofta de som får göra grovjobbet och mycket 
ansvar läggs på dem trots att de inte får vara med i diskussionen om hur idrotten/idrottsevenemangen 
ska utvecklas. Cuskelly (2004) skriver om karriärsvolontärer, att jämföra med de vi ofta kallar 
eldsjälar, inom idrotten och menar att de är få men finns inom de flesta idrottsorganisationerna. Dessa 
eldsjälar finns ofta med inom idrotten under många år och drivs av både individuell tillfredställelse 
och av att göra något bra för samhället. Utan dem hade det varit svårt att få idrotten att fungera. 
Cuskelly, Auld och Hoye (2006) påstår att det vid evenemang som återkommer år efter år kan det vara 
bra att föra en diskussion med volontärer som varit med länge för att få deras synpunkter på vad som 
fungerar bra och mindre bra. De tror att det till och med kan vara bra att låta dessa volontärer delta i 
planeringen för att ge dem en större känsla av att de är viktiga för evenemanget. Cuskelly et. al. (2006) 
menar även att det vid återkommande evenemang kan vara bra om organisationen håller kontakt med 
volontärerna under de tider på året då deras arbetskraft inte behövs. Detta kan göras genom att 
exempelvis skicka ut uppdateringar angående planeringen eller information om andra 
volontärsmöjligheter. 
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Besöksnäringen och idrottsrörelsen i Sverige storsatsar sedan 2013 för att få fler internationella 
idrottsevenemang (EM, VM och världscup) att arrangeras i Sverige. Internationella idrottsevenemang 
uppmärksammas runt om i världen av media och ökar därmed attraktionskraften för Sverige, inte bara 
vid evenemangen utan även i andra sammanhang. Just nu räknas inte motionslopp och cuper in i 
denna strategi men de är ändå viktiga för Sverige och framförallt för de städer/kommuner som 
arrangerar dem (Riksidrottsförbundet). Ossian Stiernstrand på Göteborg & Co menar att de lokala 
idrottsevenemangen har många fördelar, både på kort och lång sikt. Han anser att de långsiktiga 
fördelarna är att attraktionsvärdet för Göteborg ökar och därmed lockas fler studenter och företag till 
staden vilket utvecklar och sätter Göteborg på kartan (Wikström, 2012).  
 
De studier som gjorts på volontärer inom idrotten är främst baserade på stora urval och enkäter. Med 
den typen av datainsamlingsmetod är det svårt att undersöka volontärernas erfarenheter och 
förväntningar på ledarskapet och förutsättningarna vid stora idrottsevenemang. Forskningen på 
volontärer vid idrottsevenemang är begränsad då det mesta av forskningen är baserad på volontärer i 
idrottsföreningar och idrottsförbund. Denna studie syftar därför till att undersöka hur volontärer vid 
stora svenska återkommande idrottsevenemang upplever ledarskapet från arrangörsorganisationen 
och gruppledaren samt hur väl deras förväntningar gällande ledarskap och förutsättningar på 
evenemanget uppfylls.  
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Bakgrund 
Här nedan följer ett avsnitt om idrottens utveckling från antiken till dagens idrott. Detta för att förstå 
hur idrottsevenemangen utvecklats och varför de blivit en så stor del av dagens nöjesindustri. 

Idrotten från antiken till idag 
Idrott är ingen ny företeelse, redan på antiken utövade människor olika former av idrott. Löpning, 
bågskytte, hästkapplöpning, rodd och brottning är några av de idrotter som finns dokumenterade som 
målningar långt före Kristus i Egypten och på Kreta. Om idrotten då var tävlingsinriktad är svårt att 
avgöra, det verkar som den hade mer lekkaraktär. År 776 före Kristus korades den första olympiska 
segraren och därmed kan man anta att tävlingsidrotten var född. Tidpunkten är något oviss men från 
högklassisk tid finns det gott om bevarade skulpturer och vaser med idrottsmotiv. Arkeologer har även 
funnit hela idrottsarenor och idrottsredskap vid utgrävningar. Den mest kända skulpturen är Myrons 
diskuskastare som vittnar om mästerskap i kraftmätning. Man har även hittat hyllningsdikter till 
olympiska segrare av Pindaros, båda från 400-talet f.Kr. Antikens idrott har inspirerat dagens 
idrottskultur även om den engelska tävlingsidrotten som tog fart i början på 1800-talet, haft större 
inflytande på den moderna idrottskulturen (Lindroth, 2011).  
 
I 1800-talets England utvecklades den moderna idrotten. Idrotten hade en central roll i public schools 
och gav prestige åt de som lyckades inom olika idrottsliga grenar. Public school var allt annat än 
publik, eleverna kom från ekonomiskt välbärgade familjer vilket gjorde det möjligt att bekosta dyra 
idrottsanläggningar. Idrotten under den här tiden präglades av karaktär och moral, ledordet var 
disciplin vilket gjorde att intresset för regler och målmedveten träning ökade. Prestation vid tävling 
och personlig utveckling var viktigt liksom ledaregenskaper, laganda och mod. Vid 1800-talets slut fick 
idrotten fler regler och blev därmed mer enhetlig vilket ledde till att allmänhetens intresse för idrotten 
ökade i och med att fler tävlingstillfällen arrangerades. Även ett intresse av att jämföra prestationer 
utanför nationsgränserna föddes. Vid sekelskiftet började ett internationellt tävlingsutbyte i och med 
att Internationella Olympiska kommittén (IOK) och Internationella idrottsförbund för de olika 
idrotterna skapades. När de första moderna olympiska spelen (OS) i Athen 1896 gick av stapeln var 
inte Europamästerskap och Världsmästerskap etablerade, OS blev därför det viktigaste internationella 
idrottsevenemanget. Det tillkom fler regler för de olika idrotterna men eftersom dessa inte var 
internationellt gemensamma ställde de till problem med orättvisor och irritation vid de första 
olympiska spelen. Avsaknaden av rutin gällande att arrangera ett stort mästerskap saknades också 
vilket ledde till att improviserade lösningar fick användas. I och med de internationella 
idrottsförbundens tillväxt har gemensamma regler och världsmästerskap tillkommit (Lindroth, 2011). 
 
Enligt Emery (2010) har det skett en tydlig utveckling av hur idrottsevenemang organiseras. Under 
1970-talet var det vanligt att evenemangen var lokala, planeringen var begränsad och den utfördes 
främst av volontärer, i en så kallad temporär amatörorganisation. Under 1980- och 1990-talen gick 
idrottsevenemangen från att ha nationellt till internationellt fokus och från att organiseras av amatörer 
till erfarna organisatörer. Politiker och media fick mer inflytande över evenemangen och under 1990-
talet började även en del av de som arbetade med evenemangen få betalt för sitt engagemang. 2000-
talets idrottsevenemang har präglats av en mer effektiv och hållbar evenemangsplanering, 
organisationerna har blivit professionella och evenemangens fokus har blivit globala.   
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Syfte och frågeställningar 
Studiens övergripande syfte är att beskriva och förstå vad det innebär att arbeta som volontär i ett 
idrottsevenemang. Det specifika syftet är att studera hur utvalda volontärer upplever 
volontärsuppdraget och ledarskapet från arrangörsorganisationen.  

 
- Vilken betydelse har ledarskapet hos gruppledare för de som arbetar som volontärer både före, 

under och efter evenemanget?  
- Vilka förväntningar har volontärer på sitt uppdrag, ledarskapet och förutsättningar? 
- Hur väl stämmer volontärernas förväntningar överens med volontärernas erfarenheter av 

uppdrag, ledarskap och förutsättningar? 
- Vilken betydelse får det för ett idrottsevenemang om volontärernas förväntningar på och 

erfarenheter av volontärsarbetet inte stämmer överens? 
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Tidigare forskning 
Här nedan följer en genomgång av tidigare forskning på området volontärer och ledarskap. Hur 
ledaren på bästa sätt kan motivera volontärerna att göra ett bra arbete, vilka faktorer gör att 
volontärerna blir engagerade och tillfredsställda samtidigt som organisationens mål uppnås tas upp 
här. Vad som anses vara ett bra ledarskap och hur kan en ledare påverka volontärerna att komma 
tillbaka till återkommande evenemang behandlas.  

 

Volontärer och ledarskap vid idrottsevenemang 

Att leda idrottsvolontärer på ett effektivt sätt är avgörande för om ett evenemang blir lyckat eller inte, 
frågan är inte om volontärer ska ledas utan hur de ska ledas (Cuskelly et. al., 20o6). Volontärer arbetar 
vid idrottsevenemang av flera anledningar, bland annat för att de har en koppling till idrotten eller 
evenemanget, för att vänner deltar, för känslan av att göra något viktigt eller för att det är roligt 
(Farrell, Johnston och Twynam, 1998; Cuskelly et. al., 2006; Allen & Shaw, 2009). Silverberg et. al. 
(2002) har med hjälp av enkäter studerat hur tillfredsställda volontärer vid parker och 
rekreationscenter är, de tillfrågade 455 volontärer varav 167 skickade tillbaka fullständigt ifyllda 
enkäter. De kom fram till att gruppledaren bör ta reda på vad varje enskild volontärs motiv till att delta 
är och sedan fundera över vad de kan göra för att volontärernas motiv ska uppnås och vad som gör 
volontärerna tillfredsställda. Författarna menar vidare att gruppledaren bör lägga mer kraft på 
volontärernas motiv att delta framför fokus på arbetsmiljö, vilket de anser genererar fler 
tillfredsställda volontärer. Organisationen och gruppledarna bör ta hänsyn till volontärernas motiv till 
att arbeta under evenemanget för att kunna organisera volontärerna på bästa sätt. Hur volontärerna 
organiseras och hur deras kunskaper förvaltas har nämligen en direkt koppling till hur tillfredsställda 
de är med evenemangets helhet, något som Farell et. al. (1998) kom fram till efter att ha studerat vilka 
arrtribut som gjorde volontärer tillfredsställda och motiverade vid de Kanadensiska mästerskapen i 
curling för damer 1996. Enkäten som skickades ut till 300 volontärer i nära anslutning till 
mästerskapet innehöll frågor om attityder, uppfattningar, tillfredsställelse och motivation kopplade till 
evenemanget samt vilket förhållande volontärerna har till curling, 137 personer svarade på enkäten. 
 
Enligt Silverberg et. al. (2002) är det främst två faktorer som påverkar hur nöjda volontärer är med 
uppgiften och organisationen, nämligen uppgiftens natur och hur väl volontärens motiv för att delta 
uppfylls. Dessa två faktorer kan förklaras genom hur meningsfull volontären anser uppgiften vara och 
vilken grad av tillfredsställelse och glädje volontären känner när uppgiften utförs. Författarna menar 
att kvalitén på gruppledarens tillsyn inte har någon stor betydelse för hur tillfredsställda volontärerna 
är. Däremot har det betydelse för engagemanget inom organisationen, vilket de påstår handlar om 
lojalitet. Om relationen mellan gruppledaren och volontären är bra känner volontären lojalitet till 
organisationen och visar ett större engagemang även om volontären inte tycker att uppgiften som 
denne utför är meningsfull och tillfredställande.  
 
Allen och Bartle (2014) fick under damernas British Open i golf 2011 tillgång till området reserverat för 
protokollförare och ordningsmän. Där tillfrågades de om deltagande i en enkätstudie med fokus på 
individernas motivation att delta som volontär, engagemang samt om deras uppfattningar av 
arbetsklimatet. Totalt deltog 44 protokollförare och ordningsmän i studien. De kom fram till att den 
inre motivationen har större påverkan än externa faktorer när volontärer väljer att delta vid ett 
evenemang. För att skapa inre motivation hos volontärerna menar Allen och Bartle att det är att 
föredra att låta volontärerna välja vilka uppgifter och tider som passar dem bäst, det ger volontärerna 
en känsla av självständighet och ökar därmed den inre motivationen. Att låta volontärerna välja är 
dock inte alltid möjligt eftersom det alltid finns mindre önskvärda uppgifter, exempelvis att plocka upp 
skräp, som ingen då skulle utföra. Volontärerna kan dock visa engagemang och vara motiverade även 
inför mindre önskvärda uppgifter om de förstår värdet som uppgiften har för evenemanget (Allen & 
Bartle, 2014; Allen och Shaw, 2009). Gruppledaren har där en viktig roll i att förklara för volontärerna 
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varför den mindre önskvärda uppgiften är viktig för att evenemanget ska bli lyckat (Allen & Bartle, 
2014).  
 
Aisbett, Randle och Kappelides (2015) har gjort en studie på volontärer vid ett stort idrottsevenemang 
i Geelong, Australien där de genom enkäter studerade hur organisationens och gruppledarens stöd 
uppfattades av volontärerna. I studien jämfördes två grupper, allmänna volontärer (de som sökt sig till 
uppdraget) och idrottsvolontärer (som representerar sin förening) och de kom fram till att stödet från 
arrangörsorganisationen var viktigast för de allmänna volontärerna. Att gruppledaren visar att de bryr 
sig och visar uppskattning var viktigare för idrottsvolontärerna, troligen eftersom gruppledaren kom 
från samma förening som volontärerna och var en person de kände sedan tidigare. De allmänna 
volontärerna var mer intresserade av att arbeta som volontär vid liknande evenemang igen medan 
idrottsvolontärerna var mer intresserade av att arbeta på evenemang arrangerat av den egna 
föreningen (Aisbett et. al., 2015). Enligt Aisbett och Hoye (2015) kan en del volontärer uppleva att 
gruppledaren är arrangörsorganisationen. De anser därför att stödet från gruppledaren är viktigare än 
det från organisationen för att skapa ett positivt intryck på volontären. Fallon och Rice (2015) kom 
fram till att en positiv upplevelse som volontär gör att man gärna tar på sig nya volontärsuppdrag 
inom samma eller andra evenemang.  
 
Aisbett och Hoye (2015) har studerat hur volontärers tillfredsställelse och engagemang påverkas av 
organisationen och gruppledarens stöd samt hur ledarskapet kan förbättra volontärernas 
tillfredsställelse och engagemang. Studien genomfördes i två steg på ett cykelevenemang i Australien. 
Vid det första steget skickades en enkät ut till de av 540 volontärer som lämnat sin e-post adress till 
organisationen, av dessa fick forskarna tillbaka 178 fullständigt ifyllda enkäter. Av dessa 178 
respondenter svarade 75 att de kunde tänka sig att delta i steg två vilket innebar en intervju, varpå 25 
respondenter erbjöds att delta i en gruppintervju om tre till fem deltagare i varje. De anser att 
engagemanget påverkas mer av stödet från organisationen än från gruppledaren. Med organisatoriskt 
stöd avser de hur information, faciliteter, kläder och erkännandet av volontärerna hanteras. Tvärt om 
gäller för tillfredställelsen av evenemanget som påverkas mer av gruppledarens stöd, vilket har sin 
grund i den relation som skapas mellan gruppledaren och volontären. De påstår att om relationen 
mellan gruppledaren och volontärerna är bra så anses evenemangets helhet mer lyckat. Detta stämmer 
överens med Allen och Bartle (2014) som menar att de volontärer som är motiverade och som har en 
bra relation till gruppledaren känner en större grad av engagemang och tillfredsställelse. Om 
volontärerna istället upplever att gruppledarens instruktioner är otydliga och otillräckliga (Sakires, 
Doherty & Misener, 2009) och om stödet från gruppledaren uteblir (Aisbett & Hoye, 2015) drabbar det 
helhetsintrycket och upplevelsen av organisationen och evenemanget blir negativ (Aisbett & Hoye, 
2015; Sakires, Doherty & Misener, 2009). 
 
Fallon och Rice (2015) har studerat hur tillfredsställda arbetare vid en räddningstjänst i Australien är i 
relation till deras upplevelse av investering i deras utveckling samt tillgängligheten till utbildning 
kopplat till omsättningen av arbetskraft. I organisationen arbetar ca 1000 anställda och 58 000 
volontärer, av dessa lämnade 2580 personer in fullständiga enkäter som författarna analyserat. 115 
personer hade roller både som anställd och volontär och totalt var 274 personer anställda. Författarna 
kom fram till att det stöd och den uppskattning volontärerna får från ansvariga och organisationen är 
avgörande för volontärernas relation till organisationen och påverkar därmed viljan att stanna kvar 
som volontär. Om medarbetarna känner att det investeras i deras utveckling känner de mer troligt 
tillfredställelse för sitt arbete vilket i sin tur leder till att de stannar kvar. Det kan därför vara lämpligt 
att organisationen anordnar aktiviteter tänkta att utveckla medarbetarnas kompetens för att därmed 
utveckla organisationen.  
 
Kulik (2007) har med enkäter studerat sambandet mellan volontärer, utbrändhet och tillfredsställelse 
hos 275 volontärer från olika serviceorganisationer i Israel. Hon kom fram till att ju äldre volontärerna 
är desto lägre grad av utbrändhet hade de och de var mer tillfredsställda med sitt volontärarbete, 
troligen beror detta på att de har mer erfarenhet att hantera stressade och svåra situationer. Hur en 
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volontär klarar av att hantera stress och hur lätt denne anpassar sig till situationen påverkar graden av 
tillfredställelse. Davis, Hall och Meyers (2003) studie bygger på enkäter med 238 volontärer från fyra 
olika tillfällen under ett år. De undersökte nya volontärers tillfredsställelse och engagemang för att ta 
reda på vilka faktorer som påverkade dem att fortsätta eller sluta som volontärer. Författarna kom 
fram till att stressade situationer gör att volontärer blir missnöjda med uppdraget. Genom att reducera 
antalet stressade situationer och ge volontärerna utbildning i hur de ska hantera sådana situationer 
ökar organisationens chanser att få tillfredsställda volontärer som stannar kvar. De menar även att en 
del stressiga situationer inte lämpar sig för förstagångsvolontärer, de bör istället tilldelas uppgifter 
som är enklare och mindre stressiga för att de i framtiden ska vilja komma tillbaka. Aisbett och Hoye 
(2015) anser att organisationen bör lägga tid och kraft på att utbilda gruppledarna så att de har rätt 
inställning och attityd till uppdraget. I en sådan utbildning menar författarna att det bör ingå hur man 
ger klara tydliga instruktioner, problemlösning samt hur man uppmuntrar volontärerna.  
 
Enligt Farrell et. al. (1998) krävs det mer än att uppfylla volontärernas förväntningar för att de ska 
vara nöjda med evenemangets helhet. Faciliteter som tillgång till toaletter och mat, 
parkeringsmöjligheter, kommunikation mellan volontärer samt uppskattning från organisationen är 
faktorer som Farrell et. al. menar är viktiga för att volontärerna ska vara tillfredsställda med 
evenemanget. De menar att organisationen både kan och bör påverka dessa faktorer så att 
volontärerna blir nöjda med evenemanget, om volontärerna är nöjda är det mer troligt att de 
återvänder vid andra evenemang i framtiden (Fallon & Rice, 2015). Interaktionen mellan gruppledaren 
och volontärerna gör det möjligt för volontärerna att lära känna organisationens värderingar och 
normer vilket är viktigt för att volontärerna ska göra ett bra arbete (Catano, Pond och Kelloway, 2001).  
 
Att känna engagemang och delaktighet kan vara anledningar till att volontärer ställer upp vid 
evenemang, dessa positiva känslor kan enligt Allen och Bartle (2014) främja valet av att delta vid 
framtida volontäruppdrag. Om volontärerna har varit med tidigare kan det vara just dessa känslor som 
gjort att de kommit tillbaka till evenemanget. Cuskelly et. al. (2006) tror att det är lättare för 
volontärer som varit med tidigare att byta roll inom organisationen eftersom de redan känner till 
organisationskulturen. Sakires, Doherty & Misener (2009) skriver att ju mer erfarenhet man har inom 
en organisation desto tydligare vet man vad som förväntas av en, vilket gör det enklare att nå 
tillfredsställelse vid evenemanget. Detta stämmer överens med de volontärer Aisbett och Hoye (2015) 
intervjuade som varit med vid tidigare evenemang då de var mer tillfredsställda än de som var med för 
första gången.  
 
Doherty och Carron (2003) har med hjälp av enkäter studerat samhörigheten bland 117 personer i 
verkställande utskott från tolv idrottsföreningar i Kanada. Enligt författarna är samhörigheten i att 
utföra en uppgift viktigare än den sociala samhörigheten bland volontärer, även om många söker sig 
till volontärarbete på grund av båda. Volontärer vid idrottsevenemang kan anses vara en typ av 
arbetsgrupp och det är fullt förståeligt varför dessa volontärer anser att uppgiften är viktigare än den 
sociala samhörigheten eftersom de sökt sig till just det uppdraget eller idrottsevenemanget. 
 

Human resource management 

Med human resource management (HRM) menas att leda människor genom att ta tillvara på deras 
kunskaper och förmågor för att nå bästa möjliga prestation inom en organisation eller ett företag 
(Nationalencyklopedin, b). Dagens begrepp HRM har växt fram ur den skola som under 1900-talets 
början och mitt kallades för Human relations. I Human relationsskolan ansågs det viktigt att motivera 
och stimulera anställda till att göra ett bra jobb. HRM, som vi kallar det idag, började utvecklas under 
1980-talet i och med att samhället förändrades mot att människor blev mer medvetna och ett mer 
kunskapsorienterat arbetsklimat uppstod. Att ta vara på människors kunskap ansågs vara viktigt för 
att hänga med i utvecklingen och vara ett konkurrenskraftigt företag. Den förnyade synen på företaget 
var att ta hand om sina anställda och se till deras behov istället för att se de anställda som maskiner. 
Denna förnyade syn krävde att ledningen i företagen skapade sig större kunskap och förståelse kring 
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organisationskultur, de anställdas roll i företaget samt hur de anställda bäst vägleds. HRM handlar 
således om att låta de anställda utvecklas i sin roll inom företaget samtidigt som företaget utvecklas, 
det vill säga de mänskliga resurserna ska passa ihop med företagets verksamhets- och affärsplan. HRM 
bygger på att motivera, se till att medarbetare har tydlig förståelse för arbetet och kan se det lilla i det 
stora samt att situationsanpassa arbetet och ledarskapet (Lindmark & Önnevik, 2011). 
 
Traditionell HRM 

Med traditionell HRM menas att en organisationen passar ihop volontärernas behov och 
förväntningar med organisationens. Görs detta på ett effektivt sätt leder det ofta till engagerade och 
tillfredsställda volontärer som gärna kommer tillbaka på nya uppdrag. I en organisation som arbetar 
med traditionell HRM ligger fokus den cykliska process som bygger på rekrytering, utbildning, 
utveckling, prestation och erkännande av volontärerna (se figur 1) (Cuskelly et. al., 2006).  

  
Figur 1 Den cykliska processen i traditionell HRM  

Enligt Frisby och Kikulis (1996, refererat i Cuskelly et. al., 2006) används traditionell HRM för att 
hitta de människor som passar in i organisationens plan. De menar dock att traditionell HRM inte tar 
hänsyn till subgrupper inom organisationen och tar för givet att relationen mellan individen och 
organisationen börjar vid anställningen, vilket inte alltid är fallet vid idrottsevenemang. Många 
volontärer har en relation till idrotten sedan tidigare och även om de är nya vid ett specifikt 
evenemang betyder det att relationen snarare utvecklas än påbörjas (Cuskelly et. al., 2006).  

HRM, ledarskap och volontärer 

I en grupp eller ett företag finns ofta en ledare vars uppgift är att få gruppen att gå åt samma håll, man 
kan säga att ledaren visar vägen och att medarbetarna följer efter. Som ledare ur ett HRM perspektiv 
menar Lindmark och Önnevik (2011) att man ska få med sig medarbetarna i utvecklingen av alla delar 
inom företaget, vilket de anser skapar effektivitet och tillfredsställelse bland medarbetarna. Men vad 
kännetecknar en bra ledare? Enligt Lindmark och Önnevik ska en bra ledare vägleda gruppen genom 
att skapa trygghet och välbefinnande på arbetsplatsen, vara rättvis, lyssna på medarbetarna, kunna 
kommunicera tydligt, vara positiv och sprida glädje, kunna hantera konflikter samt kunna anpassa sig 
efter nya direktiv och situationer. De påstår dock att det i praktiken är nästintill omöjligt att leva upp 
till alla dessa kriterier men att det är något att sträva efter. Några övriga punkter som Lindmark och 
Önnevik nämner i samband med ledarskap och HRM är ansvar, delaktighet, förståelse, tydlighet och 
kommunikation. De anser att ledaren bör ha dessa punkter i åtanke när han eller hon vägleder 
medarbetarna.  
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Cuskelly, Taylor, Hoye och Darcy (2006) har med ett HRM perspektiv studerat hur effektivt volontärer 
leds i samband med problem att få volontärerna att stanna kvar. Studien är uppdelad i två delar där 
den första innebar gruppintervjuer med 98 personer från rugbyföreningar i Australien. Intervjuerna 
bestod av 2-12 personer i varje. Deltagarna hade administrativa roller som ledamöter och sekreterare 
och bland dem fanns både anställda och volontärer. I den andra delen av studien användes enkäter för 
att ta reda på hur föreningarna arbetar med att leda volontärer. Representanter för 375 av 814 möjliga 
föreningar skickade in fullständiga enkäter som forskarna analyserade. Det kan vara frestande för 
förbund att skapa en strikt HRM policy för idrottsföreningar och Cuskelly, Taylor et. al. (2006) kom 
fram till att organisationer som använder sig av HRM har färre problem med avhopp bland volontärer. 
Det kan dock finnas en risk med att skapa strikta HRM policys, som används på företag, framförallt för 
de organisationer som redan har en fungerade mindre formell struktur på sin organisation. 
Författarna menar dock att HRM policys behövs för att leda volontärer i idrottsorganisationer.  
 
Saksida, Alfes och Shantz (2016) har studerat hur volontärer från en stor religiös organisation i 
Storbritannien upplever hur tydlig rollen som volontär är och självkänslan för att klara av rollen 
kopplat till hur trogna de är organisationen. I enkäten, som 647 personer svarade på, fanns frågor om 
utbildning i volontärsrollen kopplat till tillfredsställelse med rollen, hur stöttande volontärerna 
upplevde att de anställda inom organisationen var vid problem och frågor, hur tydlig rollbeskrivningen 
var, hur självsäkra volontärerna upplevde att de var i rollen samt frågor om hur mycket organisationen 
betydde för dem. De kom fram till att stödet från anställda och utbildning i volontärsrollen är av stor 
vikt när det kommer till hur volontärerna behärskar rollen. Ett samband fanns även mellan 
volontärernas självkänsla i utförandet av uppdraget och stödet från anställda. Detta ledde i sin tur till 
att volontärernas känsla av att vilja fortsätta engagera sig i organisationen växte. Författarna kom även 
fram till att den typ av utbildning för uppdraget som används på företag även kan användas inom den 
ideella sektorn, det vill säga de organisationer där volontärer finns. De menar dock att utbildningen 
måste anpassas efter organisationens behov och vem den är till för, volontärer och anställda behöver 
nödvändigtvis inte samma utbildning. En sådan utbildning anser författarna bör innehålla möten där 
gamla och nya volontärer kan diskutera olika roller och organisationens syfte, dela erfarenheter med 
varandra för att utveckla volontärernas färdigheter inom exempelvis kommunikation (Saksida, Alfes & 
Shantz, 2016).  
 
Taylor och McGraw (2006) har studerat vilka HRM policys som används inom idrottsorganisationer, 
om det finns skillnader i hur dessa policys används för anställda och volontärer samt vilka utmaningar 
som finns i användandet av dem. Deltagarna i studien kom från ideella föreningar och 
specialdistriktsförbund kopplade till idrottsförbundet i New South Wales, Australien. Både anställda 
och volontärer deltog. Av de 125 utskickade enkäterna var 43 fullständigt ifyllda och därmed 
användbara för studien. Resultatet visade att endast 26% av förbunden/föreningarna hade en formell 
HRM plan och de kom fram till att de flesta HRM policys används på samma sätt för anställda och 
volontärer. Författarna menar att i och med professionaliseringen av idrotten anställer föreningar och 
förbund hellre ny personal som innehar ledaregenskaper och affärskunskaper än utbildar de som 
redan finns inom organisationen. De påstår att när det gäller volontärer accepterar föreningarna och 
förbunden ofta de personer som är villiga att ställa upp även om de inte innehar de kompetenser som 
eftersöks, författarna menar att detta beror på att färre är villiga att arbeta ideellt. Volontärerna får då 
utbildning för att skaffa sig de kompetenser som organisationen är ute efter. Taylor och McGraw 
menar att det inte är enkelt att direkt flytta över HRM policys från företag till ideella 
idrottsorganisationer, detta beror enligt författarna på att det ofta saknas ett långsiktigt perspektiv på 
rekrytering och utbildning av volontärer i idrottsorganisationerna. Precis som Saksida et. al. (2016) 
anser Taylor och McGraw (2006) att det inte finns en HRM praktik som passar alla organisationer 
utan att de måste anpassas efter organisationens behov.  
 
Programhantering och medlemshantering 

Med programhantering (programme management) menas att organisationen letar efter de personer 
som passar bäst för respektive uppgift till skillnad från medlemshantering (membership management) 



10 
 

där organisationen redan har medarbetare och passar ihop dem med en uppgift (Meijs och Karr, 2004, 
refererad i Cuskelly et. al., 2006). 

Organisationer som använder sig av programhantering har lätt för att anpassa sig till förändringar 
eftersom de fokuserar på uppgiften och letar efter volontärer som passar till uppgiften och inte tvärt 
om som vid medlemshantering. Volontärer kommer och går i stor utsträckning och det kan vara svårt 
att få volontärerna att återkomma i dessa organisationer. Vid medlemshantering, vilket kan ses som 
motsatsen till programhantering, är volontärerna ofta nöjda och lojala med organisationen och de 
återkommer gärna vid evenemang. Troligen beror detta på att organisationer som använder 
medlemshantering anpassar sig efter volontärernas förväntningar och behov. Vid programhantering är  
det viktigaste att uppgiften utförs på ett korrekt sätt, volontärernas behov kommer i andra hand 
(Cuskelly et. al., 2006). 

Organisationens och gruppledarens stöd 

Aisbett och Hoye (2015) har studerat organisationens och gruppledarens stöd till volontärerna i 
relation till volontärernas engagemang och hur tillfredsställda de är med idrottsevenemanget. 
Författarna kom fram till att volontärernas upplevelser av stödet från organisationen och 
gruppledaren varierade från obefintligt och otillräckligt till mycket positivt och bra. De som uppgav 
negativa upplevelser var främst förstagångsvolontärer och majoriteten av dem upplevde att de inte fick 
tillräckligt med information om vad de skulle göra och vad som förväntades av dem. Tvärt om gällde 
för de som var tillfredsställda med organisationens stöd, de volontärerna menade att de fått tydliga 
instruktioner och bra förutsättningar för att klara uppgiften. Majoriteten av volontärerna var däremot 
missnöjda med gruppledarens stöd, en volontär menade att det inte fanns något stöd alls från 
gruppledaren. Författarna förklarar att känslan av uteblivet stöd troligen beror på dålig information 
och kommunikation mellan organisationen, gruppledaren och volontärerna. Tillfredsställelsen och 
engagemanget till arbetet och organisationen var direkt kopplat till hur volontärerna upplevde stödet 
från organisationen och gruppledaren. 

Författarna menar att resultatet från studien visar att traditionell HRM, med vissa små förändringar, 
passar bra när volontärer vid idrottsevenemang ska vägledas. Enligt dem uppskattar volontärerna ett 
formellt stöd från organisationen och ett informellt stöd från gruppledaren. Författarna påstår därför 
att både formellt och informellt ledarskap bör användas. Ledaren behöver tänka på att information till 
volontärer bör innehålla aktuell information om tider och platser, instruktioner och arbetsfördelning 
av uppgiften, kontaktuppgifter till personer inom organisationen samt hur en krissituation ska 
hanteras för att skapa de bästa förutsättningarna för volontärerna att klara av uppgiften på ett 
tillfredsställande sätt.  

 
Transformativt ledarskap 

Enligt Burns (1978, refererat i Northouse 2013) skiljer sig  ledarskap från makt eftersom ledaren är 
beroende av medarbetarna för att kunna utöva sitt ledarskap. En typ av ledarskap kallas 
transformativt ledarskap vilket enligt Senge (1995) innebär att ledaren tar ansvar för gruppens och 
uppgiftens utvecklingsprocess. Burns (1978, refererat i Northouse 2013) menar att en transformativ 
ledare måste skapa en relation till medarbetarna och ta hänsyn till deras behov för att de ska motiveras 
att nå sin fulla potential. Enligt Northouse (2013) vill medarbetare bli inspirerade av deras ledare, 
framförallt i situationer där de är osäkra. Han skriver att transformativt ledarskap syftar till att 
förändra människor och att ledarskapet har sin grund i känslor, värderingar, etik och långsiktiga mål. 
För ledaren handlar det om att nå en vision genom att ta tillvara på medarbetarnas kompetens och 
behandla dem med respekt så att de presterar mer än vad de annars skulle gjort. Typiskt för en 
transformativ ledare är att denne är karismatisk och skapar en relation till medarbetarna så att de 
känner sig sedda och behövda. Enligt Svedberg (2012) är det gemensamt för transformativa ledare att 
de kan väcka intresse, skapa engagemang och en relation till gruppen de leder. Den transformative 
ledaren vill även skapa en bra gemenskap inom gruppen och ett värde för det arbete som utförs. 
Produktiviteten anses vara viktig men vägen dit präglas av att utveckla varje individs kompetens för 
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uppgiften och ledarrollen måste inte nödvändigtvis vara formell, ledarskapet kan även fördelas till 
andra inom gruppen.  
 
Motsatsen till transformativt ledarskap kallas transaktionellt ledarskap vilket enligt Svedberg (2012) 
betyder att ledaren arbetar mer rakt mot målet än med att utveckla gruppdynamiken för att nå den 
fulla potentialen. Det är vanligt med belöning och bestraffning inom det transaktionella ledarskapet, 
något som inte transformativa ledare använder sig av. Att transformera något betyder att förändra och 
målet är att förändra eller snarare utveckla organisationen mot dess fulla kapacitet. Detta görs med 
fördel genom att se till helheten och genom att lära sig något av de misstag som sker istället för att se 
det som ett misslyckande (Svedberg, 2012). 
 
Enligt Catano, Pond och Kelloway (2001) är det vanligt att volontärledare, de som här  kallas 
gruppledare, har ett transformativt ledarskap vilket de menar uppmuntrar till engagemang hos 
volontärerna. De påstår vidare att organisationer måste arbeta aktivt med ett transformativt ledarskap 
för att få fler att engagera sig som volontärer. Likt Fallon och Rice (2015) anser Catano et. al. (2001) att 
det är bra med workshops eller andra aktiviteter som syftar till att utveckla det transformativa 
ledarskapet och därigenom organisationen. Catano et. al. (2001) menar vidare att det genom ett 
transformativt ledarskap går att motivera fler volontärer att stanna kvar men även att de kan vara lika 
engagerade som de gruppansvariga. 
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Metod 
Datainsamlingsmetod 

För att ta del av volontärernas erfarenheter och synpunkter kring ledarskapet och förväntningar på 
evenemanget ansågs kvalitativ data mest lämplig att analysera och därför valdes intervju som 
datainsamlingsmetod för denna studie. Enligt Alvehus (2013) är intervju en lämplig metod när syftet 
är att ta reda på vad respondenter känner och tycker eller hur respondenter uppfattar olika händelser 
och situationer. 

Det finns flera olika typer av intervjuer. För att besvara syftet och dess tillhörande frågeställningar föll 
valet av intervju på semistrukturerade intervjuer eftersom respondenten vid denna typ av intervju ges 
större utrymme att påverka samtalet (Alvehus, 2013). Enligt Bryman (2011) är det vanligt att en 
intervjuguide med öppna frågor eller övergripande teman skapas för att alla intervjuer ska ha samma 
grund. Vid semistrukturerade intervjuer ska intervjuguiden ses just som en guide där det är möjligt att 
frångå den för att ställa ytterligare frågor beroende på vad respondenten berättar. Alvehus (2013) 
menar att det därför är viktigt att intervjuaren är en aktiv lyssnare så att följdfrågor som utvecklar 
samtalet ställs. Frågorna behöver inte heller nödvändigtvis ställas i samma följd och frågorna kan 
anpassas efter respondenten, det kan då hända att man får svar på sådant man missat i intervjuguiden 
(Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). Vid intervju kan även kroppsspråk och tonfall tas med i 
beaktning i analysen. 

Urval 
Urvalsramen är personer som har arbetat som volontär vid ett stort idrottsevenemang i Sverige vid 
minst ett tillfälle. De aktuella evenemangen är en stor löpartävling med 64 500 anmälda 2016 och en 
av Sveriges största triathlon tävlingar för både elit och motionärer. Volontärer valdes för att få en bild 
av arrangörsorganisationens och gruppledares ledarskap vid idrottsevenemang. Volontärer som gör 
jobbet under evenemanget och inte har något huvudansvar för uppgiften eller gruppen kontaktades. 
Gruppledarna är även de volontärer, ideellt arbetande, men har huvudansvaret för volontärerna vid en 
funktion under tävlingen, på grund av ansvaret valdes de bort från urvalet. Denna typ av urval kallas 
enligt Alvehus (2013) för strategiskt urval. För att komma i kontakt med möjliga respondenter 
skickades ett e-mail (se bilaga 1) ut till 20 gruppledare från olika föreningar, vid ett av 
idrottsevenemangen. Detta e-mail skickades ut två veckor innan önskad vecka för genomförandet. 
Därefter kontaktades 15 volontärer via e-mail (se bilaga 2) med förfrågan om att ställa upp på en 
intervju. Av dessa 15 svarade fem att de ville ställa upp. Då det trots påminnelser till gruppledarna var 
svårt att få kontaktuppgifter till volontärer från det tänkta idrottsevenemanget kontaktades ytterligare 
en volontär via personliga kontakter. 

Alla sex respondenterna är kvinnor som har varit volontär mer än en gång och vid fler än ett 
evenemang. En av respondenterna har vid ett tillfälle varit gruppledare men intervjun för den här 
studien fokuserades på de tillfällen då hon inte varit gruppledare. I den här studien har fokus legat på 
det evenemang där respondenterna varit volontärer senast. Hur många år respondenterna varit 
volontärer varierade mellan fyra till över tio år, vid allt från små lokala tävlingar till världsmästerskap. 
Tre av volontärerna har varit med via den förening där deras barn är aktiva, en volontär är själv aktiv i 
föreningen, dessa kallas idrottsvolontärer. Två respondenter har själva sökt sig till volontärsuppdraget 
eftersom de tycker att det är roligt och de kallas allmänna volontärer. Volontärernas arbetsuppgifter 
har varit inom områdena service, säkerhet och sjukvård, för exakta uppgifter se tabell 1.  

Tabell 1 Respondenternas volontärsuppgifter 
Respondent  Huvuduppgift Andra uppgifter 

1 Paddling  Chaufför, grindvakt, vätskekontroll 
2 Målområdet Informatör, grindvakt 
3 Sjukvård (administration) Ackreditering 
4 Målområdet  
5 Målområdet (deltävling barn)  
6 Vätskekontroll Nationsvärd 
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Procedur 

Arbetet inleddes med litteratursökning vid Umeå Universitetsbiblioteks databas där sökord som 
”volunteer”, ”sport event”, ”management” och ”organization” samt kombinationer av dessa användes. 
Ett större antal artiklar och kurslitteratur har granskats och utgör grunden för såväl inledning, syfte 
och tidigare forskning.  

Utformning av intervjuguide 

Som stöd vid intervjuerna användes en intervjuguide (se bilaga 3). Frågorna i intervjuguiden är 
baserade på syftet och forskningsfrågorna och är skapade med Kvale  och Brinkmanns (2009) 
frågekategorier och Charmaz (2002) frågetyper i åtanke för att skapa en struktur i intervjuguiden. 
Intervjuguiden inleds med några frågor om respondentens bakgrund som volontär, varför de valde att 
delta som volontär samt vilka olika typer av arbetsuppgifter de utfört som volontär. Denna typ av 
frågor kallar Kvale och Brinkmann (2009) för inledande frågor och dessa användes dels för att 
respondenten skulle känna sig bekväm i samtalet och dels för att sådan information kan vara viktigt 
för att kunna jämföra respondenternas erfarenheter (Bryman, 2011). Därefter följer frågor på tre 
teman; Ledarskap, Förväntningar och Vad händer när förväntningarna uppfylls eller inte uppfylls. 
Under några frågor i de tre teman som intervjuguiden bygger på finns även möjliga följdfrågor, då 
används uppföljnings- och sonderingsfrågor för att få djupare och mer utvecklade svar på den tidigare 
frågan (Kvale & Brinkmann, 2009). Exempel på sonderingsfrågor som användes är ”Har du något 
konkret exempel på vad som varit bra ledarskapsmässigt?” och ”Du säger att du förväntar dig att det 
ska vara som förut, kan du beskriva lite hur det har varit förut?”. Alvehus (2013) menar att följdfrågor 
ska uppmuntra respondenten att utveckla svaret. Under temat förväntningar finns i slutet en fråga 
som lyder ”Har dina förväntningar förändrats sedan du började arbeta som volontär?” med tillhörande 
följdfråga ”Har du högre eller lägre förväntningar?” en sådan fråga är vad Charmaz (2002) kallar 
avslutande frågor. Intervjuguiden avslutas med en fråga om respondenten har något mer att tillägga, 
för att få med eventuella funderingar som inte tidigare nämnts. Hela intervjuguiden innehåller 24 
huvudfrågor och ett antal följdfrågor, enligt Alvehus (2013) är det bra att vara sparsam med antalet 
frågor i intervjuguiden så att inte fokus flyttas från respondentens berättelse till att få svar på alla 
frågor. Antalet frågor i det här fallet uppfattades som lagom många, då alla frågor blev besvarade på ett 
tillfredställande sätt. Beroende på vad respondenterna har berättat har några frågor bytts ut och någon 
tagits bort under genomförandet, fokus låg på respondentens berättelse.  

Genomförande av intervjuer 

Fem av intervjuerna genomfördes ansikte mot ansikte på en plats som respondenten föreslagit. 
Eftersom alla intervjuerna spelades in, efter respondenternas godkännande, fick respondenterna en 
förfrågan om att platsen skulle vara tyst och avskild för att kvalitén på inspelningen skulle bli så bra 
som möjligt. Att spela in intervjuer menar Bryman (2011) är viktigt för att få med respondentens egna 
ord i analysen och för att som intervjuare hänga med i samtalet och ställa följdfrågor istället för att 
anteckna svar. Att spela in och sedan skriva ut intervjun, så kallad transkribering, har underlättat 
arbetet med att analysera datamaterialet. Intervjuerna transkriberades i nära anslutning till intervjun 
för att ha uttryck och kroppsspråk färskt i minnet. 
 
Tre av intervjuerna genomfördes på bibliotek, varav en i ett grupprum. En intervju genomfördes 
hemma i respondentens kök och den sista på respondentens arbetsplats. Vid den intervju som 
genomfördes på respondentens arbetsplats förekom en hel del störande ljud vilket gjorde det svårt att 
fokusera på frågorna. Inspelningen hade dock så pass bra ljudkvalitet att inget gick förlorat. Vid de 
övriga intervjuerna förekom inga nämnvärda störningsmoment. Den sjätte intervjun genomfördes via 
telefon och även den spelades in på en mobiltelefon. Bryman (2011) nämner en del risker med 
telefonintervjuar, bland annat störningar i ljudkvalitén och att intervjuaren inte kan se respondentens 
kroppsspråk. I detta fallet var dock en telefonintervju nödvändig på grund av geografisk 
otillgänglighet.  
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Intervjuernas längd varierade mellan 20-40 minuter, vilket var något kortare än de förväntade 30-40 
minuterna. Enligt Bryman (2011) kan dock en kort intervju generera lika mycket datamaterial av god 
kvalité som en lång intervju. Han menar att de som accepterat att dela i en intervju ofta samarbetar 
under intervjun genom att svara på alla frågor och då spelar intervjuns längd ingen större roll. Alla sex 
respondenterna upplevdes som samarbetsvilliga under intervjuerna då de svarade på alla frågor och 
även uttryckte andra funderingar kring ledarskap och förväntningar i slutet av intervjun. Under 
intervjuerna var det vid några tillfällen tyst en längre tid, detta för att låta respondenten tänka igenom 
sina svar. Att låta det vara tyst tillsammans med att inte avbryta respondenten, utan låta 
honom/henne tala till punkt anser Kvale och Brinkmann (2009) och Alvehus (2013) är viktigt att 
tänka på under intervjun. Vid några tillfällen svävade respondenten iväg och började prata om helt 
andra saker, då användes så kallade struktureringsfrågor för att leda respondenten tillbaka in på temat 
(Kvale & Brinkmann, 2009). Alvehus (2013) påstår vidare att är det viktigt att tänka på att intervjun 
inte är något förhör, respondenten har inget att ställas till svars för, det intressanta är respondentens 
åsikter och känslor kring ämnet. 
 
Analys 

Enligt Alvehus (2013) görs analysen för att kunna säga något om den data som samlats in, för att 
kunna svara på det problem som undersökts. Datamaterialet till den här studien har analyserats med 
utgångspunkt i tidigare forskning om volontärer och ledarskap, transformativt ledarskap och HRM. 
Det arbetssätt som har använts vid analysen av datamaterialet är det som Rennstam och Wästerfors 
(2015) samt Alvehus (2013) beskriver i tre steg; att sortera, att reducera och slutligen att 
argumentera. Datamaterialet till denna studie består av transskript från sex intervjuer om 20-40 
minuter. Först och främst har alla transkriberingarna lästs igenom noga flera gånger för att ”lära 
känna” materialet (Rennstam & Wästerfors, 2015). Respondenternas svar har sedan sorterats efter 
frågorna och samlats i ett dokument för att få en tydligare överblick över svaren på varje fråga. Varje 
respondent tilldelades en färg i dokumentet för att enkelt hålla reda på vem som sagt vad när 
kategoriseringen av svaren påbörjades. I kategoriseringen analyserades varje fråga för sig för att hitta 
likheter och skillnader i respondenternas svar. Först plockades positiva erfarenheter och känslor kring 
ledarskapet och förväntningarna ut för att sedan plocka ut negativa uttalanden, Rennstam och 
Wästerfors (2015) menar att man i analysen bör lägga fokus på att kategorisera en sak i taget. Då de 
positiva erfarenheterna är betydligt fler än de negativa var det svårt att hitta några motsägelser i 
intervjuerna, de sex respondenterna beskriver sina erfarenheter väldigt lika.  

I reduceringen har uttalanden och de citat som tydligast illustrerar och tillför den slutgiltiga texten 
något plockats ut, det är just detta, att välja och välja bort, som Rennstam och Wästerfors (2015) 
menar är reducering. I resultatet återfinns många citat för att få med respondenternas egna ord och för 
att inga viktiga synpunkter ska försvinna (Alvehus, 2013). De citat och synpunkter som har valts ut 
med tidigare forskning i åtanke, något som Rennstam och Wästerfors anser är viktigt för att få med de 
mest väsentliga delarna från transkriberingen. Här uppmärksammas dock även sådant som inte passar 
in i tidigare forskning för att resultatet ska spegla innehållet i datamaterialet och inte endast det som 
forskaren anser vara mest intressant (Rennstam & Wästerfors, 2015).  

Slutligen har resultatet analyserats i relation till tidigare forskning för att kunna dra slutsatser utifrån 
syftet och frågeställningarna.  Det vill säga respondenternas uppfattningar och erfarenheter av 
ledarskapet och förutsättningarna har kopplats ihop med de studier som presenteras under tidigare 
forskning och slutsatser att det som framkommit i denna studie stämmer överens med tidigare 
forskning har dragits. Det är detta som Alvehus (2013) och Rennstam och Wästerfors (2015) kallar för 
argumentering. 

 

Forskningsetiska principer 
De forskningsetiska principer som tagits hänsyn till i den här studien är; Informationskravet vilket 
innebär att respondenterna har blivit informerade om att deltagande i studien är helt frivilligt och att 



15 
 

det går att avbryta sitt deltagande när helst respondenten vill utan några negativa följder. 
Samtyckeskravet som innebär att respondenterna givit sitt godkännande att delta i studien, 
konfidentialitetskravet vilket innebär att respondenterna är anonyma i studien, istället för deras namn 
används Respondent 1, 2, osv i resultatet. Den sista principen är  nyttjandekravet som betyder att all 
data som framkommer under studiens gång endast kommer att användas som analysunderlag i denna 
studie (Vetenskapsrådet, 2002). Dessa forskningsetiska principer framkommer tydligt i det mail som 
skickades ut till gruppledarna och volontärerna (se bilaga 1 och 2). De tillsammans med studiens syfte 
nämndes även innan intervjuerna påbörjades för att säkerställa att respondenterna tagit del av 
informationen.  
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Resultat 
Resultatet som presenteras här bygger på sex intervjuer med volontärer vid idrottsevenemang i 
Sverige. Respondenterna benämns, som tidigare nämnts i metoden, med respondent 1, 2, 3 och så 
vidare. Det är deras tankar och beskrivningar kring erfarenheter av ledarskap, förutsättningar och 
förväntningar vid idrottsevenemanget som behandlas här.  

Resultatet är uppdelat i fyra avsnitt och följer intervjuguidens struktur. Den första delen är en 
bakgrundsdel där frågan om varför respondenterna valt att delta som volontärer och vilka 
arbetsuppgifter de haft behandlas. Avsnitt två behandlar respondenternas upplevelser av ledarskapet 
från arrangörsorganisationen och gruppledaren för respektive arbetsgrupp. Det tredje avsnittet 
handlar om volontärernas förväntningar på evenemanget och ledarskapet och det fjärde och sista 
avsnittet behandlar volontärernas reaktioner på huruvida förväntningarna uppfyllts eller inte 
uppfyllts.  

 

Motiv till att vara volontär och volontärernas uppgifter 

På frågan om varför respondenterna valt att delta som volontär svarade de fyra idrottsvolontärerna att 
man ställer upp när föreningen är med och arrangerar ett evenemang. Respondent 1 uttryckte att ”är 
man med i en klubb tycker jag att man ställer upp” och respondent 5 sa att ”… på varje klubb så har 
man ett visst antal arrangemang man ska göra och då ska man liksom hjälpa till där”. De menar att 
man måste hjälpa till för annars skulle föreningen inte kunna arrangera några evenemang. 
Respondent 1 nämner att i en förening hon känner till får man gå ur om man inte hjälper till vid något 
av föreningens arrangemang. De två respondenter som själva sökt sig till volontärsrollen uttryckte att 
de först och  främst är med för att de är intresserade av idrott och ser det som en chans att delta i 
idrottsrörelsen. Alla sex respondenterna nämnde att de är med för att det är roligt, socialt och givande 
att hjälpa till. Respondent 2 berättar dock att innan hon blev volontär för det aktuella evenemanget 
hade hon aldrig ens varit där och tittat på tävlingen. Hon tyckte att det var för mycket folk och kunde 
inte förstå varför så många människor ska envisas med att springa samtidigt, hon säger att 
tävlingsformen egentligen inte där något för henne. Hon har varit volontär på evenemanget fyra 
gånger och nu kan hon inte tänka sig att inte vara med, att det är så mycket folk överallt säger hon sig 
stå ut med under en dag.  

En respondent svarade att ”Jag tycker det är roligt när man får träffa mycket folk så dom som är mer 
åt det sociala hållet” (Respondent 3) på frågan om vilka arbetsuppgifter hon tycker är roligast. 
Respondenterna har haft arbetsuppgifter inom säkerhet, service och sjukvård vid de aktuella 
evenemangen. Tre av respondenterna har stått vid målet och delat ut medaljer, vatten, bananer och 
kexchoklad till löparna. En av dem har även vid ett tillfälle varit informatör, något hon tyckte var roligt 
just för att hon fick träffa så mycket folk. De andra två har även varit med vid tävlingen för barn där de 
delat ut dricka till barnen och hjälpt dem hitta sina föräldrar i vimlet av folk. En av dem beskriver hur 
det går till när barnen har gått i mål efter loppet 

… dom börjar ju med dom äldre åldersgrupperna, då får man se till.. eller dom vet ju hur 
det fungerar dom vet att dom tar en mugg och går vidare, men dom mindre grupperna 
ställer sig på kö, så den kan vara hur lång som helst så då får man få fram alla barnen och 
visa att man slänger muggarna i papperskorgarna, så … ja och en del blir alldeles 
förvirrade när dom gått förbi målet och fått sina påsar med bananer och allting och så 
hittar dom inte sina föräldrar, då får man lotsa dom till nästa station för det är ju stationer 
hela vägen, det är väldigt organiserat, (respondent 5). 

En respondent har varit paddlare och hjälpt tävlande upp ur vattnet när de fått panik men även peppat 
de som tror att de inte kommer klara av simningen. Hon berättar att det kändes mer som ett 
psykologuppdrag och beskriver hur hon pratade med de tävlande i vattnet, ”du kan andas, du kommer 
klara av den här sträckan, det här kommer gå bra” (Respondent 1) för att de inte skulle ge upp. Två 
respondenter har varit vakt vid en övergång eller ingång och fått tala om för de som vill passera att de 



17 
 

inte får gå igenom på platsen, något som de båda menar ibland har skapat irritation mellan volontärer 
och tävlande/publik. De menar att det gäller att stå på sig och vara tuff, men även att tänka på att 
imorgon menar personen nog inte det han/hon sa. En av respondenterna har arbetat med 
administrationen i sjukvårdstältet, en uppgift hon menar är givande och spännande men även stressig, 
man vet aldrig vad som händer. Hon har även jobbat med ackreditering något som hon också tycker är 
kul framförallt för att det är socialt men även för att man då hinner se tävlingarna också. En 
respondent har vid tidigare evenemang varit nationsvärd. Hon fick då ett land tilldelat sig och hennes 
uppgift innebar att vara en hjälpande hand till lagkaptenen och bistå med diverse olika saker som rör 
laget och de tävlande. Denna uppgift var hennes första som volontär och hon tyckte det var så roligt att 
hon har sökt sig till fler uppdrag efter det.  

 

Ledarskapet vid evenemanget 

I de aktuella evenemangen ansvarar arrangörsorganisationen för evenemangets helhet, det är 
organisationen som planerar och gör alla förberedelser innan genomförandet. Under genomförandet 
finns för varje volontärsfunktion i evenemanget en gruppledare som är ansvarig för volontärerna vid 
den funktionen. Gruppledaren är den som har kontakt med arrangörsorganisationen, ansöker om 
volontärer, fördelar volontärerna mellan uppgifterna samt vägleder dem i utförandet av uppgiften.  

Arrangörsorganisationens stöd och ledarskap 

Endast en av respondenterna uttrycker att hon har mycket kontakt med organisationen i rollen som 
volontär. Hon berättar att hon har kontakt med ansvarig för sjukvården från organisationens sida både 
innan och efter evenemanget, oftast sker denna kontakt via mail. Främst handlar det om att 
organisationens ansvarige inte är på plats i sjukvårdstältet under genomförandet och därför vill och 
behöver bli uppdaterad på hur det har gått och vad volontärerna i sjukvårdstältet har för funderingar 
inför kommande år. I år har de för första gången haft möte innan genomförandet, något som 
respondenten tycker är bra och hoppas och tror att de kommer fortsätta med. Hon tyckte att det var ett 
bra tillfälle att hinna gå igenom förändringar och nya direktiv inför årets tävling.  

En av respondenterna är privat vän med tävlingsledaren och har därför kontakt med denne, i rollen 
som volontär är denna kontakt inte mer än vanligt menar respondenten. På grund av oklarhet i 
informationen har respondent 6 haft kontakt med arrangörsorganisationen, hon fick då prata med en 
person från organisationen som dels besvarade hennes fråga men även berättade mer om 
evenemanget och tävlingen. 

Tre av respondenterna talar om att de inte har någon kontakt med arrangörsorganisationen men att de 
också tycker att det är bra så. En respondent som har varit med många gånger säger att ”Alltså jag vet 
ju inte hur den ser ut [organisationen, min anm.] och av ren nyfikenhet hade det varit kul att veta lite 
mer hur den är uppbyggd, men jag känner inte att jag behöver det för att göra ett bra volontärsjobb 
liksom” (Respondent 2). Samma respondent uttrycker att  

Nja.. alltså jag tycker det fungerar bra som det gör.. man ska väl inte in och peta i sånt som 
fungerar tycker jag.. Just det är som du var inne på med gruppledaren eller vad man ska 
kalla dom att det är dom som kör och fördelar arbetet ute på platsen så att inte alla 
springer till hästen och ska höra utan att man tar order annars kan ju alla ha hört olika 
saker och så, så det är ganska skönt att det är en som kör den kontakten... (Respondent 2) 

Även de andra två respondenterna som inte har någon kontakt med arrangörsorganisationen tycker att 
det är bra så, de tror att det skulle bli rörigt och alla volontärer skulle ha kontakt med dem. De menar 
att gruppledaren gör ett bra jobb i att förmedla informationen till dem som ska göra jobbet så att 
volontärerna kan komma dit, göra sitt jobb och sedan åka hem.  

Trots att endast en av respondenterna har mycket kontakt med arrangörsorganisationen är 
uppfattningen att arrangörsorganisationens ledarskap är bra. Ord som fantastiskt arrangemang, 
mycket bra och fenomenalt ledarskap dyker upp i intervjuerna på frågan om arrangörsorganisationens 
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ledarskap. Uppfattningen bland respondenterna är att organisationen har rutin, bra koll på allt som 
händer under evenemanget och att det rullar på hela tiden utan några större problem.  

Dom är ute.. men sen är det ju så att personen som.. han har ju gjort det här i många år, så 
han har ju en enorm rutin på det så hans närmsta grupp är ju enormt väldrillade, dom vet 
ju precis från år till år, beroende på hur många som anmält sig hur många depåer man 
ska ha, hur mycket vätska som kommer gå åt, hur många funktionärer behöver vi ha, hur 
mycket avspärrning, hur många grindar ska vi ha.. Ju mer personerna faktiskt kan som 
sitter i tävlingsledningen desto smidigare går det ju för dom funktionärer som inte kan 
någonting alls.. för det är ju rätt mycket som ska tänkas på liksom.. (Respondent 1). 

En av respondenterna berättar att hon inför ett år blev inbjuden till en förträff som 
arrangörsorganisationen anordnade. På förträffen bjöds det på fika och det var en föreläsare där som 
pratade om motivation, de fick också mycket allmän och nyttig information om evenemanget och 
banan. Den här typen av förträff har hon bara blivit inbjuden till en gång och hon tyckte att det var bra 
att volontärerna fick se vilka det är som bestämmer över evenemanget.  

En annan av respondenterna blev inför ett mästerskap, där hon var volontär, inbjuden till en 
informationsträff inför evenemanget. Hon tyckte det var bra eftersom hon då fick veta vad hennes 
volontärsroll innebar och vad som förväntades av henne. Hon menar dock att man aldrig kan vara helt 
säker på vad volontärsrollen kommer innebär i praktiken vilket framkommer i följande citat, 

[…] där kände man sig lite mer säker på vad man skulle göra men sen så är det alltid så, 
det har jag märkt på alla dom här att dom som är ledare vet ju egentligen inte själv heller, 
dom har en tanke och sen så kan det omkullkastas precis dagen innan, så att hela tiden så 
är det ändå en liten osäkerhet, men där kände jag mig ganska säker på vad jag skulle göra 
och vad jag ville göra och så där […] (Respondent 6). 

Hon har varit volontär vid flera stora och evenemang och menar att det är skillnad i hur 
organisationerna arbetar med att informera volontärerna. Vid riktigt stora evenemang som det 
mästerskap hon deltagit vid var informationsmötet cirka ett halvår innan evenemangets start och 
sedan var det mindre informationsträffar med jämna mellanrum, något hon tycker var ett bra sätt att 
uppdatera volontärerna på vad som händer. Hon uppskattar att få informationen i god tid så att hon 
hinner förbereda sig, dock har det vid några evenemang hon deltagit vid inte sett ut som på 
mästerskapet vilket hon förklarar såhär ”…Sen har det varit olika.. man var van vid det här första som 
man hade då, så när man kom på det mötet så var det nästan så det kastades på en och tycker man inte 
det är roligt, jag är sån så jag vill veta, jag vill kunna när jag har hand om någon så känner jag i alla 
fall” (Respondent 6). 

En av respondenterna som har varit med vid andra evenemang tycker att organisationens ledarskap i 
det aktuella evenemanget skiljer sig från ledarskapet vid andra icke återkommande evenemang. Hon 
berättar att vid det aktuella evenemanget vet organisationen hur de ska lösa problem eftersom de 
flesta problemen har uppstått tidigare, något som organisationer för icke återkommande evenemang 
inte vet. Då blir det ofta en tillfällig lösning som kanske inte alltid är så bra. Hon tycker att den aktuella 
arrangörsorganisationen har ett bra ledarskap och uttrycker ”folk måste ju trivas att jobba med dom 
för det är ju samma människor som återkommer” (Respondent 3).  

Gruppledarens stöd och ledarskap före, under och efter evenemanget 

På frågan om vilka ledaregenskaper respondenterna ser hos gruppledaren nämns tydlighet, bra på att 
kommunicera, positiv och uppmuntrande samt att gruppledaren visar tacksamhet. Detta är även de 
egenskaper som respondenterna anser att en bra gruppledare ska inneha. Den egenskap som nämns 
flest gånger är tydlighet, respondenterna vill veta vad, när och hur de ska utföra sitt uppdrag för att 
känna sig trygga i det. De menar därför att det är viktigt att gruppledaren är bra på att kommunicera. 
Kommunikationen mellan gruppledaren och volontärerna sker främst via mail innan det är dags för 
genomförandet av tävlingen. Under själva tävlingen är det främst verbal kommunikation för att sedan 
återgå till mail efter avslutat evenemang.  
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Före evenemanget 

De fyra respondenterna som tillhör en förening får den första informationen om att föreningen vill ha 
deras hjälp via föreningens hemsida eller Facebook-sida. Tre av respondenterna menar att det på 
föreningens hemsida tidigt, om inte året runt, står vilka evenemang föreningen deltar vid och behöver 
volontärer till. När evenemanget närmar sig får de mail från gruppledaren att deras hjälp behövs och 
att de ska gå in på hemsidan och anmäla sig, ”Ja det ligger på hemsidan hela tiden och sen så får man 
en påminnelse om att man ska anmäla sig och då får man ganska många påminnelser, en för varje 
barn man är engagerad i och en för att man var med förra året, så man blir inte bortglömd liksom” 
(Respondent 2). Denna påminnelse får de en och en halv till två månader innan evenemanget vilket 
respondenterna tycker är lagom nära inpå evenemanget. Om informationen skulle komma tidigare 
tror respondent 2 att det finns risk att de som tänkt delta som volontär vid evenemanget för första 
gången glömmer av det, den risken anser hon inte finns bland de som har varit med förut och menar 
att då kan inte informationen komma för tidigt. Respondent 5 säger att ” Jag vet ju, man vet ju att det 
kommer ett [] även nästa år liksom, men så får vi en förfrågan, ja det är väl en månad innan ungefär 
och sen veckan före får vi exakta tider och arbetsuppgifter”. Hon menar att det kommer ju inte som 
någon nyhet eftersom det är ett återkommande evenemang men anser också att det är bra med en 
påminnelse om att föreningen behöver hjälp. Respondent 4 säger att hon brukar få den första 
informationen i början av året och redan då lägger hon in det i kalendern ”om man nu jättegärna vill 
vara med, då lägger man in det i kalendern att då är det den och den tävlingen och sen när det närmar 
sig så anmäler man sig då för det kan ju dyka upp något som är viktigare, så att i början av året tycker 
jag”. Angående påminnelsen att anmäla sig säger hon så här ”Det är väl några månader innan 
tävlingarna och sen när det börjar närma sig så kollar man väl så att man kan den helgen och så 
anmäler man sig, så är det […] för man vill gärna hjälpa till” (Respondent 4). 

De andra två respondenterna har till det aktuella evenemanget blivit värvade av en annan volontär 
som de arbetat tillsammans med vid ett eller flera andra evenemang. De har först fått informationen 
från den volontären för att sedan få informationen från gruppledaren. Respondent 3 får alltid en 
förfrågan om hon vill vara med i januari och säger att ”… det är jätte lagom, då får man ju också 
datumet när det är, det får man ju i och för sig året innan också med det lägger man ju inte på minnet 
då, och då kan man ju boka in den helgen”. Hon har då några veckor på sig att bestämma ifall hon vill 
vara med eller inte. Hon berättar att kontakten med gruppledaren är bra och att de alltid har en 
informationsträff med alla volontärer för sjukvården några veckor innan för att stämma av läget. Inom 
sjukvården är det nästan alltid samma personer som återkommer vilket hon också tycker är positivt 
eftersom det är viktigt att kommunikationen mellan volontärerna i sjukvårdstältet fungerar bra. Alla 
respondenterna berättar att de främst har positiva upplevelser när det gäller informationen inför 
evenemanget. De anser att gruppledaren sköter det bra och att informationen är tydlig och kommer ut 
i god tid, dock säger respondent 2 att ”Det är betydligt tidigare än vad jag känner att jag behöver det”. 

Under evenemanget 

Respondent 4 beskriver sin gruppledares kommunikationsförmåga under evenemanget, ”Jätteduktig 
på att tala inför stor grupp, fångar alla så att alla lyssnar, det är han jättebra på… man blir peppad och 
glad och positiv till att utföra det uppdraget man ska få så man känner sig behövd när man kommer 
dit.. så att han är bara positiv och glad utstrålning”. I den här meningen får hon med alla de 
egenskaper som respondenterna tillsammans beskriver är viktiga att en bra ledare innehar. Alla 
respondenterna berättar att i veckan innan evenemanget får de ett mail från gruppledaren där 
information om var de ska träffas, vilken tid de ska vara på plats, exakt vilken arbetsuppgift de har 
samt vem de kan kontakta ifall de har frågor. Alla tycker at det är bra att informationen är tydligt så de 
vet vad som förväntas av dem under genomförandet av uppgiften. Respondent 5 och 2 berättar hur det 
går till när de kommer till platsen på morgonen,  

 […] vi har en samling när vi kommer och han berättar var vi ska vara någonstans och 
frågar alla ledare i den gruppen ’har du koll på din grupp nu?’ och har informerat dem i sig 
då vad de ska göra, sen går han runt och kollar om det är nått ni behöver, är det nått som 
inte funkar och då löser han det, han vet vilka han ska få kontakt med och så liksom.. det är 
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ingen som springer runt som yra höns, utan ser han då att nu är ni färdiga på 
vattenstationen, hjälp till på bananerna för där är det fortfarande kaos liksom, så han är 
liksom den där spindeln i nätet, på ett bra sätt (Respondent 5). 

 […] dom som styr och ställer dom är ju på plats först och dom samlar oss liksom, dom har 
en genomgång och lägger upp tidschemat, arbetsuppgifterna har ju kommit ut tidigare 
men när vi förväntas vara klara med packningen och det ena och det andra, när vi får mat 
och när vi förväntas stå vid våra stationer och vara klara och så. Så jag tycker den är 
tydligt och bra, en rutinerad gruppledare tror jag är A och O för att det ska fungera, så det 
är väl svårt att va rookie på en sån post, man har mycket att vinna på att ha nån som har 
vart med förr. (Respondent 2). 

Även respondent 3, som arbetar med sjukvården, tycker att det är viktigt att gruppledaren har varit 
med tidigare. Hon beskriver sin gruppledares ledaregenskaper såhär,  

Väldigt bra, hon har varit med jättelänge så hon är alltid lugn och cool även om det kan så 
att säga hetta till ibland, det gör det ju det kan ju bli lite krisaktigt ibland, men hon är 
jättelugn och säger bara ’då gör du det och du det’, väldigt tydlig, jättetydlig, jag tycker det 
är jättebra, jag tror ingen annan skulle göra det bättre kan jag säga inte av dom som är 
där i alla fall (Respondent 3).  

Respondenterna vill att gruppledaren ska vara tydlig genom att visa att det är han/hon som 
bestämmer, att det är ordning och reda på platsen och att alla vet vem som ska göra vad. Samtidigt 
tycker respondenterna att gruppledaren ska vara uppmuntrande och sprida en positiv anda över 
gruppen. De tycker att en positiv gruppledare gör att arbetet känns ännu roligare och att man inte blir 
lika trött, för det är trots allt en lång dag för volontärerna. ”Han är otroligt positivt, han får med folk i 
den här positiva andan då och samtidigt pekar med hela handen och är väldigt tacksam och berömmer, 
om han har kommit till en station så är alla glad efteråt, han är fantastiskt rätt man på rätt plats tycker 
jag” (Respondent 5). 

Även om de flesta av respondenternas upplevelser av ledarskapet har varit positiva så nämner tre av 
respondenterna att alla inte borde vara gruppledare. Respondent 3 säger att gruppledaren måste va 
tydlig och lugn, att det inte går att ha en stressad person som gruppledare för sjukvården eftersom det 
är så intensivt under några timmar. Hon nämner att det är just sådana situationer som gjort att det 
blivit omplaceringar i volontärsgruppen.  

Respondent 1 beskriver ett enligt henne dåligt exempel på kommunikation och ledarskap. Vid ett 
tillfälle ringde tävlingsledaren till henne en timma innan start och vädjade till henne att komma dit 
och hjälpa till vid paddlingen. Gruppledaren för paddlingen hade nämligen inte varit tydlig i sin 
kommunikation så de som tidigare sagt att de kunde vara med hade inte dykt upp. Då paddlingen 
tillhör säkerheten för de tävlande är det en funktion som måste finnas och fungera, respondenten 
berättar att det är lag på att ha ett visst antal paddlare i vattnet under tävling. Hon beskriver den 
gruppledarens ledarskap som obefintligt. När hon kom till platsen sa han bara ’hej’ och sedan såg hon 
inte av honom mer förrän när han efter tävlingen vara avslutad och han bad henne om hjälp med 
efterarbetet. Hon tycker att det absolut inte får gå till på det här sättet utan menar att gruppledaren 
måste ta sitt ansvar och kommunicera med volontärerna så att de dyker upp och gör sitt jobb. Vid just 
detta tillfället tyckte hon inte att det var roligt att jobba som volontär.  

Efter evenemanget 

Den spontana reaktionen på frågan om respondenterna har någon kontakt med 
arrangörsorganisationen eller gruppledaren under andra tider på året blev ’Nej’ från alla respondenter. 
När de sedan tänkte efter kom det fram att alla får någon form av sammanfattning hur det har gått 
från gruppledaren. En respondent nämner att de innan evenemanget får veta hur viktigt det är att 
delta eftersom föreningen får ta del av det ekonomiska överskottet efter evenemanget, och att det då 
står hur det har gått för föreningen i den sammanfattning som skickas ut till volontärerna. En av 
respondenterna nämner också att hon har fått en enkät från arrangörsorganisationen med frågor om 
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hur hon upplevde evenemanget och att hon vid ett tillfälle fått komma till organisationen och hämta en 
liten present som tack för hjälpen.  

Tre av respondenterna berättar att de träffar gruppledaren i andra sammanhang under året eftersom 
han är aktiv som tränare i den förening där respondenternas barn är aktiva. En av respondenterna 
nämner att gruppledaren då ibland kommer fram och pratar med dom, ” det väl bara att på nått sätt 
skapa ett intresse så att vi ska ställa upp igen” (Respondent 2). 

 

Volontärernas förväntningar  

Tre av respondenterna svarade att de hoppas på en solig dag när frågan om förväntningar på årets 
evenemang ställdes och en annan förväntar sig att det blir en lång och jobbig dag. En respondent är 
nyfiken på vilken uppgift hon kommer få i år och en annan säger att det ska bli jätteroligt och 
spännande. Framförallt förväntar sig respondenterna att det fungerar lika bra som det har varit innan,  

Att det blir lika roligt som sist, mycket sol.. för funktionärerna inte för löparna kanske 
[skratt], nej men glad positiv stämning som det alltid är, lika proffsigt genomfört som det 
har varit innan, det är inga frågetecken när man kommer dit utan det finns alltid nån att 
fråga där, och bra samarbete mellan funktionärerna när man är på plats, också alla vet 
vad som gäller när man är där, hur länge man ska vara där.. så jag förväntar mig att det 
ska bli lika trevligt som sist (Respondent 4). 

Förväntningar på volontärsuppdraget 

Respondent 1 nämner att hon förväntar sig att hon ska kunna göra det smidigt för de tävlande. Hon 
har själv tävlat en hel del och då sett volontärerna från ett annat perspektiv är hennes största 
förväntning på uppdraget att kunna ge de tävlande bästa möjliga förutsättningar. Hon tycker att det 
ska bara fungera, volontärerna är där för de tävlande.  

Att det ska vara en glad och positiv stämning bland volontärerna i hennes grupp förväntar sig 
respondent 4. Hon nämner att de packar upp medaljer och att det blir en chock varje år hur många 
medaljer det är trots att hon varit med förut, hon förväntar sig därför att det blir mycket att göra men 
hon hoppas att de slipper stressa. Hon beskriver hur det var förra året ”Men det var glatt roligt, vi 
skrattade mycket, man fick lära känna massa nya och sen när löparna kom i mål så var det bara tchu 
tchu dela ut medaljerna i full fart.. tröttheten kom på kvällen sen, för man blev väldigt trött i huvudet 
och sådär” (Respondent 4) och säger att hon hoppas att det blir likadant i år. Hon berättar även att det 
är en lång dag, mellan nio och sju är hon på plats. Hon bokar inte in något den kvällen eftersom hon 
förväntar sig att bli trött efter så många timmars jobb.  

Respondent 3 som arbetar i sjukvårdstältet säger att hon hoppas att det blir lugnt eftersom det inte är 
roligt när utpumpade och skadade löpare kommer till dem. För sin egen del hoppas hon på att kunna 
vara mer strukturerad i år, hon är den som delegerar patienter mellan sjukvårdarna i ett av tälten och 
hon hoppas på att känna sig bättre förberedd och styra upp arbetet lite bättre än förra året. Hennes 
största förhoppning är dock att det ska bli lugnt.  

Förväntningar på ledarskapet  

Respondenterna förväntar sig att gruppledaren visar tacksamhet när de kommer dit, men även att 
gruppledaren är organiserad, lugn och ger tydliga direktiv för vad som ska göras. En bra tidsplanering 
förväntar sig en av respondenterna, hon säger att det är bättre att vara där en halvtimme tidigare än 
att behöva stressa. En annan förväntar sig och tycker att gruppledaren ska lyssna på volontärerna utan 
att bli irriterad om en volontär frågar något, detta gäller framförallt om det dyker upp problem. Hon 
förväntar sig inte att gruppledaren själv ska kunna lösa alla problem utan att denne lyssnar på 
volontärerna så att de kan lösa problemet tillsammans.  

Förväntningarna på ledarskapet är precis som de generella förväntningarna, att det ska vara som det 
varit förut, ”Nej inte mer än att det är lika bra som vanligt, det förväntar jag mig liksom så skulle det 
inte funka blir jag väldigt förvånad” (Respondent 5). Hon förklarar hur det har varit tidigare ”Ja men 
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just att det är så bra organisatoriskt, man får bra information, när man kommer dit så flyter allting så 
det är inga konstigheter, alla saker finns på plats, ja smidigt och positiv anda då.. alla är glada och 
käcka liksom” (Respondent 5). En av respondenterna berättar att de brukar få mat som en kvinna i 
föreningen lagar åt dem, hon säger ”[…] så vi får en rejäl pastasallad innan vi… och det är ju väldigt 
käckt o bli matad för då är man pigg och glad så även där förväntar jag mig väl att dom ska göra som 
dom alltid har gjort.. jag tror att dom har kommit på det där att fullmatade funktionärer är en bra grej” 
(Respondent 2). 

Har volontärernas förväntningarna förändrats över tid 

På frågan om förväntningarna är högre eller lägre nu än tidigare svarar respondent 2 att ”Ja det är ju 
klart.. man har ju blivit lite bortskämd på så sätt.. står inte stackars [] där och har lagat maten så 
kommer det ju balla ur för mig för jag kommer inte ha något med mig”, hon menar att förväntningarna 
höjs när man vant sig vid något. Hon förväntar sig att det ska gå lite bättre och lite smidigare för varje 
år på hennes station både för henne själv med även tillsammans med dem hon har runt omkring sig. 
Det menar hon är lite orättvist eftersom det kan vara första gången några är med som volontär medan 
hon själv anser sig ha en hel del rutin nu. Respondent 3 håller med om att förväntningarna på en själv 
och de runt omkring henne har ökat, hon förväntar sig också att bli mer involverad i organisationen 
och förberedelserna eftersom hon har varit med så många gånger. Två av respondenterna säger att de 
har samma förväntningar i år som de har haft tidigare, de är varken högre, lägre eller förändrade. En 
respondent nämner att den enda skillnaden är att hon känner sig lugnare och mer trygg i att allting 
fungerar under genomförandet. Första gången var hon lite nervös och tänkte ”hur ska det här gå och 
klarar jag detta” (respondent 5), men nu har hon varit med så många gånger att hon vet att allting 
löser sig och att det kommer bli bra.  

 

Förutsättningarna för platsen och förberedelser 

Respondent 1 berättar att hon förbereder sig genom att läsa på om startgruppernas tider och när de 
förväntas vara i mål för att kunna svara på frågor från publiken. På morgonen när respondent 2 
kommer till platsen brukar det vara ganska trångt, någon annan har tidigare kört dit bananlådor och 
lådor med medaljer och kexchoklad som står staplade på varandra. Volontärerna hjälper till på dagen, 
andra förberedelser gör någon annan berättar hon. Den förberedelse som volontärerna gör är då att 
packa upp alla lådorna, i början läggs medaljerna i fina rader men ju längre dagen går desto mer ser 
det ut som ett hav av medaljer på borden berättar respondent 2. Hon beskriver dagen som ”[…] vi går 
dit, packar upp allting, är färdiga, vi får maten och drickan och så får vi jobba sen, to the bitter end 
liksom.”. Respondent 4 berättar att när hon kommer till platsen är allt förberett med staket och 
avspärrningar så att volontärerna får stå ifred och jobba. Aktiva från föreningarna är med och packar 
påsar som löparna får efter målgång, respondent 5 tycker det är bra att dom aktiva som är lite yngre 
också hjälper till. Respondent 6 förklarar att hennes grupp ska träffas klockan tolv, då börjar arbetet 
vid den vattenstation där hon är placerad. Gruppledaren har också bett att volontärerna ska stanna 
kvar när alla löpare passerat för att städa och göra i ordning på platsen. 

För sjukvården blir förutsättningarna bättre och bättre för varje år berättar respondent 3. Hon ska för 
första gången arbeta kvällen innan genomförandet i år för att själv hinna förbereda så mycket som 
möjligt. Hon säger att det krävs att allting är väl organiserat för att arbetet ska fungera bra. I 
sjukvårdstältet har de ganska stor frihet att bestämma själva hur platsen ska se ut, vill hon flytta på 
något kan hon göra det. Hon berättar också att personalen där har en egen toalett som ingen annan får 
använda och att de får mat. Maten måste de dock äta på förmiddagen så hon brukar ta med sig någon 
frukt eller macka för att fylla på med energi under dagen. Förra året fick de en egen kaffebryggare i 
tältet och det brukar finnas en skål med godis om man behöver snabb energi.  

Respondenterna som arbetar i målområdet berättar alla tre att det finns en nyckel till en 
funktionärstoalett som de kan låna och det finns även bajamajor som de kan använda. En av dem 
menar dock att det kan vara svårt att hinna gå på toaletten under genomförandet men om det skulle 
vara kris går det att lösa ”det var inte självklart att jag hade en avbytare, en sån line måste ju fungera 
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hela vägen.. jag kan ju inte stänga den för då blir det fel hela vägen men dom står ju alltid flera vid 
bordet bakom så ja det hade jag kunnat göra” (Respondent 2). Respondent 1 berättar dock att när man 
är med på paddlingen så är det bara att hålla sig, mat och dricka har hon däremot fått med sig ut på 
vattnet. Alla respondenterna berättar att äta får man göra när det är lugnt, respondent 5 förklarar att 
det finns ett schema när alla går i mål så man får hitta en lucka när man kan äta.  

Möjlighet att påverka arbetsuppgiften 

Alla respondenterna, utom hon som är i sjukvårdstältet, uppger att det finns möjlighet att önska vilken 
uppgift de ska få utföra. Respondent 1 berättar att hon till och med har fått välja eftersom hon känner 
tävlingsledningen. Hon har därför valt att prova flera olika typer av uppdrag, allt från att vara chaufför 
åt de aktiva till och från flygplatsen till paddlingen och grindvakt. Enligt henne får dock alla volontärer 
som arbetar på evenemanget önska vad de helst vill göra. Respondent 4 berättar att ”Det kan jag nog få 
ja, för när vi anmäler oss kan man skriva till en kommentar i mailet där och då har jag ju möjlighet att 
skriva om jag vill göra något speciellt eller om det är något annat, så det har jag möjlighet att göra, 
men jag har inte fyllt i något sånt speciellt..”. Respondent 2 och 5 gav liknande svar, de har möjlighet 
att önska men har inte gjort gjort det, ”nu tänker jag mig att nu vet [] vem jag är, vet vad jag kan så han 
placerar nog ut mig där det passar..” (Respondent 2). Den av respondenterna som arbetar med 
sjukvården berättar att hon inte får påverka vilken roll hon ska ha eftersom det krävs 
sjukvårdsutbildning för de andra rollerna. Hon har däremot fått chansen att utveckla sin roll som 
administratör, ”Ja absolut, så till förra året tog jag fram en mall över hur vi ska fylla i skadorna för det 
var jätterörigt ifrån början, man hade liksom lösa lappar och allt möjligt, så det tog jag fram förra året 
och alla bara ’ja jättebra’ och sådär, så allt man gör är ju tacksamt” (Respondent 3). Hon berättar också 
att de ansvariga för sjukvården har frågat henne om hon ’klarar av det här också’ så vissa förändringar 
har skett i hennes volontärsroll sedan hon hade den första gången.  

 

Uppfyllda och uteblivna förväntningar 
Alla respondenterna upplever att deras förväntningar på evenemanget, volontärsrollen och 
ledarskapet har uppfyllts i de flesta fallen. Eftersom alla deltagit flera gånger framkommer några 
exempel på när förväntningarna inte uppfyllts och hur respondenterna tror de skulle reagera om 
förväntningarna uteblir vid ett senare tillfälle.  

Respondent 2 berättar om ett tillfälle för några år sedan då hennes förväntningar inte uppfylldes. Då 
hon var informatör hamnade hon vid sophanteringen vilken hon menar var under all kritik. När hon 
kom dit var det berg av bananskal vid papperskorgarna och ingen från organisationen eller bland 
volontärerna verkade ta tag i situationen. Hon berättar att hon fick tag i två sopsäckar och började 
plocka för annars hade hela utgången blivit full med bananskal. Hon har själv bara varit informatör en 
gång och vet inte säkert vem som var ansvarig för just sophanteringen, men hoppas att det sköts bättre 
numera. Hon ifrågasätter dock de personer som slängde sitt bananskal i högen istället för att ta med 
det till en papperskorg som inte var full. När hon har arbetat i målområdet har hon varit nöjd och 
förväntningarna har uppfyllts, hon tycker det är ett fascinerande evenemang. Frågan hur hon hade 
reagerat om förväntningarna uteblev ställdes därför och hon svarade,  

Nej då hade man ju inte anmält om sig med glädje alltså.. Det är ju ändå.. i målet då, från 
nio till sju man arbetar och gå där och det bara är kaos liksom nej då gör man det bara en 
gång.. För det är så roligt, när det fungerar är det verkligen så roligt men skulle det inte 
fungera är så många timmar en ganska stort lidande, helt obetalt liksom (Respondent 2). 

Ett år var respondent 1 med om att bli blixtinkallad som volontär, vid det tillfället var hon inte nöjd 
med gruppledarens ledarskap och hennes förväntningar uppfylldes därmed inte. På frågan hur hon 
skulle reagera om det alltid blev så svarade respondent 1 ”Då ställer jag inte upp mer. Så är det ju, men 
det beror ju också på gruppledaren, hur den uppmuntrar och tackar och om organisationen tackar 
efteråt”. Vid övriga tillfällen då hon har arbetat som volontär har hennes förväntningar uppfyllts och 
hon har tyckt att det varit roligt att delta. Hon berättar även att det brukar anordnas en fest för 
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volontärerna efter att evenemanget är avslutat, hon tror att just den festen är en motivationsfaktor för 
många att delta och att festen har varit väldigt uppskattad bland volontärerna.  

Respondent 4 menar att det blir nya tag nästa år om hennes förväntningar inte uppfylls, hon säger att 
hon hade ställt upp igen ”[…] det gör jag för klubben. Det är ju ett sätt att hjälpa klubben att tjäna 
pengar, så det är ju därför man är med och för en själv för att det är så roligt, så nej då är man med 
nästa år igen”. Hon säger sig aldrig ha upplevt en jobbig och pressad situation i arbetet som volontär 
men menar att om en sådan skulle uppstå så finns det alltid någon hon kan fråga och be om hjälp. Hon 
berättar att hon det ger så henne väldigt mycket att vara med och ”hellre det [bidra med sin tid, min 
anm.] än att gå och sälja massa saker, det är inget roligt tycker jag.. det är en press tycker jag men kan 
man hjälpa till på sånna här enkla grejer så gör jag det..” (Respondent 4). Respondent 5 håller med om 
att det är bättre att bidra med sin tid istället för att sälja saker. Hon anser sig inte ha tid att engagera 
sig som tränare eller i styrelsen men ställer gärna upp vid evenemang och tävling eftersom det endast 
kräver en dags arbete. I grunden tror hon att det kan vara svårt att få folk att ställa upp även till 
evenemang och att det hänger mycket på föreningen och gruppledaren ”man behöver en positiv anda 
och förklara vad det gör för klubben och så och det tror jag dom har lyckats med för vi säljer till 
exempel inga bingo lotter och har inga sånna måsten i klubben då utan det bygger mer på frivillighet 
att hjälpa till”. Hon berättar vidare att vid hennes station finns det några personer som inte tillhör 
föreningen längre och inte behöver vara där men som är med för att de tycker det är roligt. Hon tror 
att hon mycket väl kan tänka sig att ställa upp även om barnen slutar i föreningen så länge hennes 
förväntningar uppfyllt, annars skulle hon inte ställa upp igen. Hon säger att vid andra evenemang där 
hon varit volontär är det mer piska än morot vid stationerna, då tycker hon inte att det är roligt att 
ställa upp. Då blir arrangemanget inte trevligt och man blir så trött i huvudet, inte som vid det aktuella 
evenemanget där man också blir trött men ändå går hem med ett leende på läpparna.  

Det är ett tufft och påfrestande arbete att vara volontär i sjukvårdstältet menar respondent 3, hon 
berättar att det alltid är lite nervöst och spänt inför tävlingarna. Året innan hon var med första gången 
var väldigt tufft så då var hon mer nervös för hur det skulle vara och hur hon skulle reagera men hon 
anser att hennes förväntningar har uppfyllts. Skulle  det dock hända många jobbiga saker efter 
varandra skulle hon börja fundera på om hon vill vara med igen ” för det är som sagt ganska tufft att 
vara där vi är..” (Respondent 3). Respondent 6 menar att det är skillnad på sådant som går att påverka 
och sådant som inte går att påverka, om det blir dåligt väder i år kommer hon troligen ställa upp nästa 
år igen men om hon skulle få en väldigt negativ upplevelse av något annat vet inte ifall hon skulle ställa 
upp igen. Hon påpekar dock att sådant som går att påverka kan ju också bli bättre till nästa år.  

 

Övriga synpunkter på organisationen och volontärsarbetet 

I slutet av intervjun gavs tillfälle för respondenterna att uttrycka övriga synpunkter som har med 
ämnet att göra. Här följer några intressanta funderingar gällande de som återkommer och vilka 
personer som är gruppledare.  

En av respondenterna tog då upp att hon tror att det generellt är svårt att få folk att ställa upp utan 
betalning men att hon och många andra gör det för de inser vilken nytta det är för föreningen. Hon 
tror att gruppledaren och andra inom föreningen måste vara tydliga med vad medlemmarnas 
deltagande som volontär vid den här typen av evenemang innebär för föreningen. En annan 
respondent funderade över de som återkommer till evenemanget,   

[…] det skulle vara kul att veta hur många som är återfallsförbrytare eller hur många blir 
som jag och tycker att det här är fantastiskt roligt att genomföra så att man återkommer 
från år till år utan att man för den delen är anställd som [] och [] är då, gör det ju mer eller 
mindre som ett jobb även om dom inte får betalt just den dan.. men hur många tycker 
verkligen att det här är så roligt och vill göra det igen eller bara för att man måste för att 
föreningarna ska få in sina pengar, den är ju lite intressant den frågan (Respondent 2). 

En annan respondent har lagt märke till att gruppledarna ofta är något äldre  
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Jo en grej som är ganska intressant, nu har vi gjort iakttagelser under dom här åren vi har 
gjort, just inom detta, inom volontärskap använder man ju äldre som resurser på ett helt 
annat sätt än man gör i arbetslivet kan vi tycka för där är det.. kommer det en 25 åring 
som kan ha hur mycket utbildning som helst inom ledarskap dom blir inte gruppledare 
ändå utan det är bara äldre som har erfarenhet och som kan.. eller det behöver inte vara 
som kan säga ifrån eller så och jag tycker dom gör det väldigt bra och jag kan tänka mig 
att det har med att göra att man har olika folk och sådär, för om det kommer en 25 åring 
med utbildning och säger till en 55 åring att sådär ska du göra så tror jag man skiter i det 
ändå, där tycker jag att alla organisationer gör ett väldigt bra jobb att man använder dom 
resurserna som finns (Respondent 3). 

 

Sammanfattning 

De viktigaste resultaten som framkommit ur behandlingen av datamaterialet är att volontärerna är 
nöjda med det uppdrag de utför under evenemangen. Även om arbetsuppgifterna inte alltid uppfattas 
som de roligaste och mest tillfredställande är känslan av att bidra så pass stor att volontärerna ändå är 
nöjda med sin insats. Volontärerna återkommer gärna när de upplever att ledarskapet är tydligt och 
att gruppledaren sprider en positiv stämning bland volontärerna. Gruppledaren har större betydelse 
för volontärerna än vad arrangörsorganisationen har när det gäller ledarskapet och viljan att 
återkomma.   
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Diskussion 
Till att börja med följer här nedan en diskussion där resultatet analyserats i relation till tidigare 
empirisk forskning. Därefter följer ett avsnitt där metoden och utfallet av studien diskuteras i relation 
till varandra. Avslutningsvis presenteras några tankar om vidare forskning i ämnet idrottsevenemang 
och volontärer.  

Ledarskap och förutsättningar  

För att ett idrottsevenemang ska kunna genomföras krävs det att många volontärer delar på 
arbetsuppgifterna. I grunden tror respondent 5 att det är svårt att få folk att ställa upp, hon säger själv 
att hon inte har tid att engagera sig regelbundet men att vid idrottsevenemang hinner hon eftersom det 
handlar om en dag. Detta stämmer väl överens med Taylor och McGraw (2006) som kom fram till att 
det blir allt svårare att få folk som ställer upp på att regelbundet arbeta ideellt. Om det är svårt att få 
folk att ställa upp vid idrottsevenemang får vara osagt, men med respondenternas svar i åtanke verkar 
så inte vara fallet. De respondenter som är idrottsvolontärer deltar som volontär vid evenemanget för 
att hjälpa den förening som de har koppling till. För föreningen är det en ekonomisk vinst att vara med 
och respondenterna ser det som en självklarhet att ställa upp för föreningen. För dem är det känslan 
av att göra något viktigt som är den starkaste motivatorn följt av att de tycker det är roligt att delta. De 
två allmänna volontärerna har valt att delta vid det aktuella evenemanget efter att ha blivit tillfrågade 
av en person som redan är volontär vid evenemanget, för deras del handlar det om att de tycker om 
idrott och känslan av sammanhang inom idrotten (Farrell et. al, 1998; Allen & Shaw, 2009). Att 
respondenternas motiv att delta uppfylls är dock inte tillräckligt för att få dem att återkomma. De är 
eniga om att ledarskapet från arrangörsorganisationen men framförallt gruppledaren både före, under 
och efter evenemanget har betydelse för deras val att komma tillbaka eller inte.  

Trots att endast respondent 3 har mycket kontakt med arrangörsorganisationen uppfattas deras 
ledarskap som mycket bra bland respondenterna. Att de har rutin och vet hur de ska hantera problem 
som uppstår är några av de exempel som ges på varför ledarskapet är bra. Organisationen har lärt sig 
av tidigare problem och använder den kunskapen för att utveckla organisationen istället för att se det 
som ett misslyckande (Svedberg, 2012). Alla respondenterna har varit volontär tidigare och vet därför 
vad det innebär. Att de deltagit tidigare kan ha påverkat nivån av tillfredsställelse, Aisbett och Hoye 
(2015) menar nämligen att de som varit med tidigare oftast är mer nöjda en de som är 
förstagångsvolontärer just på grund av erfarenheten. Respondent 5 uttrycker att hon känner sig mer 
trygg i sin roll som volontär nu än vad som gjorde första gången hon var med. Även respondent 6 
berättar att ju längre hon har varit med desto säkrare känner hon sig på volontärsrollen. Erfarna 
volontärer vet vad som förväntas av dem och vad de ska ha för förväntningar på evenemanget och dess 
förutsättningar (Sakires, Doherty & Misener, 2009).  

Alla respondenterna ansåg att förutsättningarna för arbetet var bra. Att de får mat under arbetsdagen 
tycker alla är bra trots att det kan vara svårt att hitta tid för att äta. Två nämner att det mitt under 
arbetspasset kan vara svårt att hinna gå på toaletten även om de finns i närheten. Aisbett och Hoye 
(2015) anser att just faciliteter är en av fyra komponenter som påverkar hur stödet från organisationen 
uppfattas. Det får antas att respondenterna är nöjda med de faciliteter som finns tillgängliga vid 
evenemanget och därmed att det organisatoriska stödet på denna punkt är bra. De andra punkterna 
som Aisbett och Hoye (2015) nämner i samband med organisatoriskt stöd är information, kläder och 
erkännandet av volontärernas insats, vilka respondenterna i samband med organisationen inte 
nämner i denna studie. Information och erkännande får de från gruppledaren, inte från 
organisationen. Endast en av respondenterna nämner kläder och då endast att gruppledaren 
informerar hur de ska klä sig under evenemanget. Aisebett och Hoye (2015) påstår att det 
organisatoriska stödet påverkar volontärernas grad av engagemang. Det kan i detta fall inte 
säkerställas att så är fallet men alla respondenterna har arbetat vid evenemanget under flera år så det 
kan ändå antas att deras engagemang är stort, om det påverkas mest av organisationen eller 
gruppledaren får vara osagt.  
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När respondenterna beskriver sina gruppledare är det med ord som tydlig, bra på att kommunicera 
och uppmuntra samt att denne är positiv. Detta är några av de attribut som Lindmark och Önnevik 
(2011) anser kännetecknar en bra ledare. Tre av respondenterna kommer från samma förening som 
deras gruppledare, de har därför en relation till gruppledaren även utanför evenemanget och de 
uttrycker att kontakten dem emellan är god. De andra tre respondenterna känner inte gruppledaren 
sedan tidigare men tycker att kontakten mellan dem före, under och efter evenemanget har varit väl 
fungerande. Att ha en bra relation till gruppledaren menar Allen och Bartle (2014) är en av 
förutsättningarna för att volontärer ska vara tillfredsställda med evenemanget och vilja återkomma. 
Respondent 1 nämner att om den gruppledare hon hade när hon blev blixtinkallad hade varit 
gruppledare igen hade hon inte kommit tillbaka som volontär. Eftersom kommunikationen var 
otillräcklig och hon inte fick något stöd från gruppledaren beskriver relationen till gruppledaren och 
hans ledarskap som obefintligt. Uteblivet stöd och otillräcklig information från gruppledaren kan göra 
att volontärernas intryck av evenemanget blir negativ, om så är fallet är det troligt att volontärerna inte 
återkommer och inte heller söker sig till andra volontärsuppdrag (Aisbett & Hoye, 2015; Sakires, 
Doherty & Misener, 2009). Respondent 2 berättade att hon litar på att gruppledaren ger henne en 
passande uppgift vilket tyder på att relationen mellan dem är bra. För att gruppledaren ska kunna 
anpassa arbetet efter volontärerna krävs det att han/hon skapar en relation till volontärerna, detta för 
att de tillsammans ska nå bästa möjliga resultat (Burns 1978, refererat i Northouse, 2013). Att just 
skapa en relation för att kunna skapa engagemang hos volontärerna är det som Svedberg (2012) menar 
kännetecknar en transformativ ledare. En god relation, vilket respondent 1 inte hade med en 
gruppledare men som respondenterna i övrigt uppger att de har med gruppledaren, påverkar nämligen 
volontärernas lojalitet mot gruppledaren och organisationen (Silverberg et. al., 2002). 

Respondenterna berättar om att det har varit en glad och positiv stämning bland volontärerna under 
arbetet, respondent 5 nämner även att efter gruppledaren varit förbi en station är stämningen ännu 
bättre, han peppar volontärerna att göra ett bra arbete. Respondent 4 berättar att hon känner sig 
behövd, något som är en motivator att komma dit. Att gruppledaren sprider glädje, skapar en god 
stämning bland volontärerna och får dem att känna sig behövda är ett tecken på att han har ett 
transformativt ledarskap vilket just kännetecknas av att skapa engagemang och bra gemenskap i 
gruppen (Svedberg, 2012). 

Respondent 2 säger att om gruppledaren gjort en bra tidsplanering blir arbetssituationen för 
volontärerna bättre i och med att stress undviks. Att just reducera stressade situationer är något som 
Davis, Hall och Mayer (2003) anser viktigt för att få volontärerna att komma tillbaka, eftersom stress 
kan påverka helhetsintrycket negativt. Detta gäller framförallt förstagångsvolontärer men även de som 
har varit med förut. Respondent 2 har inte blivit inbjuden till någon förträff vilket hade kunnat vara ett 
bra tillfälle att utbilda volontärerna i hur de ska hantera stressiga och/eller svåra situationer. Endast 
två av respondenterna berättar att de inför evenemanget blivit inbjudna till en förträff eller 
informationsträff, de båda ansåg att det var ett bra tillfälle att få veta mer om evenemanget, 
volontärsrollen och varför deras insats är viktig för evenemanget. Att utbilda volontärerna i den roll de 
ska ha ökar deras självkänsla och trygghet i rollen vilket leder till positiva känslor kring evenemanget 
och gör att volontärerna gärna återkommer (Saksida, Alfes och Shantz, 2016). En utbildning eller 
aktivitet för att ge volontärerna en större känsla av delaktighet och att organisationen visar att deras 
bidrag är viktigt för evenemanget kan enligt Fallon och Rice (2015) ge volontärerna större 
tillfredsställelse vilket troligen leder till att de återkommer även nästa år. I en utbildning för volontärer 
kan det enligt Saksida, Alfes och Shantz (2016) med fördel ingå diskussioner mellan nya och erfarna 
volontärer för att dela erfarenheter och funderingar. Respondenterna litar på att deras gruppledare har 
koll på vad som ska göras och vilka förväntningar arrangörsorganisationen har på dem. Flera av dem 
säger att de kan fråga gruppledaren om de undrar något men även att gruppledaren är uppmuntrande 
och får dem att vilja jobba hårdare. Det kan antas att dessa gruppledare har en bra inställning till 
uppdraget och att de fått instruktioner från organisationen hur de ska agera gentemot volontärerna. 
Att utbilda gruppledarna i att just att kommunicera tydligt, hur problem ska lösas och hur volontärer 
uppmuntras menar Aisbett och Hoye (2015) är viktigt för att undvika situationer som den respondent 
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1 hamnade i när hon blev blixtinkallad. Det kan antas att den gruppledaren inte hade fått någon 
utbildning i hur han skulle agera gentemot volontärerna varken innan eller under evenemanget.  

Respondenternas arbetsuppgifter har vid det aktuella evenemanget främst varit inom service, säkerhet 
och sjukvård. Respondenterna säger sig vara nöjda med de uppgifter de blivit tilldelade, de litar på att 
gruppledaren placerar dem på en lämplig uppgift. Det kan därför antas att gruppledaren använder sig 
av medlemshantering eftersom volontären passats ihop med uppgiften (Meijs och Karr, 2004, 
refererad i Cuskelly et. al., 2006). De som arbetar med medlemshantering har också ofta lojala 
arbetare, vilket stämmer in på respondenterna som återkommit under flera år (Cuskelly et. al., 2006). 
Fyra respondenter uppger att de har haft möjlighet att önska vilken uppgift de ska utföra. Respondent 
1 har haft friheten att själv kunna välja uppgift och respondent 3 har haft möjlighet att utveckla sin 
volontärsroll i och med att hon fått mer mandat av gruppledaren att fatta beslut gällande 
arbetssituationen. Att ha möjlighet att välja eller påverka uppgiften menar Allen och Bartle (2014) ger 
en större känsla av självständighet som i sin tur påverkar motivationen till att delta på ett positivt sätt. 
I målområdet har respondenterna haft möjlighet att önska vilken station de ska arbeta vid. 
Volontärerna är uppdelade i stationer för att få ett bra flöde genom målområdet, för varje station finns 
en person som är ansvarig. Denna person kan ses som en informell ledare eftersom denne inte har 
någon kontakt med arrangörsorganisationen och därmed inte fått en uttalad ledarroll från dem. Den 
kontakten sköter gruppledaren som också har det gemensamma ansvaret för alla stationerna. 
Svedberg (2012) påstår att ledarskapet för en grupp måste inte vara formellt för att gruppen ska 
prestera efter sin bästa förmåga. Det får antas att gruppledaren gjort ett bra jobb med att förmedla 
vikten av volontärernas insats under arbetsdagen eftersom de varit tillfredsställda med arbetet även i 
det fallet då respondent 2 fick plocka upp bananskal. Hon insåg värdet av att utföra uppgiften även om 
hon inte uppskattade uppgiften i sig, hennes helhetsintryck av arbetet var därför ändå positivt. Detta 
stämmer överens med Silverberg et. al. (2002) som menar att om gruppledaren lyckats skapa en god 
relation till volontärerna är de lojala mot gruppledaren och mer villiga att utföra mindre uppskattade 
uppgifter. Det kan antas att respondenterna är nöjda med hur de organiserats eftersom de uppger sig 
vara tillfredsställda med evenemanget (Farell et. al., 1998) och flera av dem uttryckt att det är ett 
evenemang man inte vill missa. 

Alla respondenterna uppger att deras förväntningar på evenemanget har uppfyllts. Förväntningarna 
har främst varit att ledarskapet ska vara tydligt, kommunikativt och att gruppledaren ska skapa en bra 
stämning bland volontärerna. Andra förväntningar är att det blir en hel dag med hårt arbete, men att 
det flyter på utan att volontärerna behöver stressa. Framförallt är förväntningarna att det ska fungera 
som det gjort tidigare år vilket tyder på att respondenterna har varit nöjda med uppgiften och 
ledarskapet tidigare år eftersom de återkommit. Detta stämmer överens med det Fallon och Rice 
(2015) kom fram till att volontärer som upplever positiva känslor i samband med evenemanget är mer 
villiga att komma tillbaka som volontär antingen vid samma evenemang om det är återkommande 
eller vid andra liknande evenemang. Respondenterna förväntar sig även att gruppledaren ska visa 
tacksamhet och uppskattning för att de tar sig tid att komma dit för att hjälpa till. De uppger sig också 
ha en bra relation till evenemanget som helhet, vilket även det stämmer överens med Fallon och Rice 
(2015) som säger att uppskattning och en positiv relation till evenemanget direkt påverkar viljan att 
återkomma eller inte återkomma. Om förväntningarna inte uppfylls och ett negativt intryck av 
evenemanget skulle skapas säger fem av sex respondenter att de inte skulle komma tillbaka som 
volontär. Främst menar de att beslutet beror ledarskapet från gruppledaren eftersom det är denne som 
är deras chef under evenemanget. 

 

Slutsatser 

Volontärer vid idrottsevenemang har olika motiv till att bidra med sin tid under evenemanget. 
Idrottsvolontärerna är med för att det är ett sätt att hjälpa föreningen att tjäna pengar medan 
allmänna volontärer är med för att det är en chans att delta i idrottsvärlden. Alla respondenterna i den 
här studien uttryckte även att de deltar för att det är roligt och givande för dem personligen.  
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Det som får respondenterna att återkomma som volontär vid idrottsevenemanget är främst att deras 
förväntningar på ledarskapet uppfylls men även att förväntningarna på förutsättningarna uppfylls. De 
anser att ledaren bör vara bra på att kommunicera tydligt, peppa, uppmuntra och sprida positiv energi 
i volontärsgruppen, då blir volontärerna tillfredsställda och tycker det är roligt att delta. Även 
förutsättningarna har betydelse för om volontärerna vill återkomma eller inte. Med bra förutsättningar 
menar de att de i god tid fått veta vad de ska göra och vad som förväntas av dem. Till förutsättningarna 
räknas även faciliteter, volontärerna är till stor del nöjda med dessa. Slutsatsen är att när volontärerna 
uppfattar ledarskapet och förutsättningarna som tillfredställande återkommer de gärna som volontär 
igen.  

Det som framkommit i den här studien på volontärer vid idrottsevenemang stämmer överens med det 
som tidigare forskning om volontärer och ledarskap säger, att tillfredsställda volontärer är engagerade 
och ofta återvänder till evenemanget eller söker sig till andra volontärsuppdrag. 

 

Metoddiskussion 

För att besvara syftet och tillhörande frågeställningar användes kvalitativ intervju som 
datainsamlingsmetod för att ta del av volontärers erfarenheter och förväntningar på 
volontärsuppdraget, ledarskapet och förutsättningarna vid ett stort idrottsevenemang. För att komma i 
kontakt med volontärerna var det tvunget att gå genom gruppledarna eftersom 
arrangörsorganisationen endast hade kontaktuppgifter till dem. Förväntningen var att det skulle vara 
relativt enkelt och gå snabbt att få tag i volontärer som var villiga att delta i studien. Så var inte fallet, 
det tog mycket längre tid än förväntat att komma i kontakt med volontärerna. Hade studien upprepats 
hade meddelandet skickats ut en till en och en halv vecka tidigare. När väl kontakten med volontärerna 
var etablerad var det inte svårt att bestämma tid och plats för genomförandet, det var över förväntan 
att fem volontärer kunde delta under den önskade veckan. Den sjätte volontären fick en lucka i sitt 
schema under veckan och hörde då av sig att hon kunde delta varpå intervjun genomfördes samma 
dag. Den intervjun genomfördes på hennes arbetsplats där en del störande ljud förekom, idealt hade 
en annan plats valts. I den här studien är alla respondenterna kvinnor vilket beror på att det endast var 
kvinnor som svarade att de ville delta. Detta har inte påverkat möjligheten att besvara 
frågeställningarna men man bör ha i åtanke att resultatet kunde fått ett annat utfall om både kvinnor 
och män intervjuats. Den initiala tanken var att alla respondenterna skulle ha arbetat som volontär vid 
samma idrottsevenemang men eftersom det tog tid innan svar erhölls från gruppledarna kontaktades 
en personlig kontakt från ett annat evenemang med förfrågan om att komma i kontakt med volontärer. 
Därför har volontärer från två idrottsevenemang intervjuats.  

 

Förslag till fortsatt forskning 

Då forskningen på volontärer vid idrottsevenemang är begränsad skulle all fortsatt forskning på ämnet 
vara intressant. Att studera varför volontärerna väljer att stanna kvar, eller som respondent 2 i den här 
studien uttryckte, hur många som är återfallsförbrytare skulle vara intressant. Det skulle vara 
spännande att genomföra en studie med syftet baserat på hennes funderingar om vilka faktorer som 
gör att volontärer återkommer. Ställer volontärerna upp igen för att stötta föreningen eller ställer de 
upp igen för att det är roligt och givande för dem personligen?  

För att komplettera denna studie skulle det även vara intressant att undersöka vilka som är 
gruppledare och vad som krävs för att bli gruppledare för en funktion vid ett idrottsevenemang. En 
respondent för denna studie uttryckte att de flesta gruppledarna är äldre och att det kan vara svårt för 
någon som är yngre att bli gruppledare även om denne har ledarskaps- och organisationsutbildning. 
Att studera gruppledarnas syn på sitt eget uppdrag och volontärernas insats skulle därför vara 
intressant.  
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Bilaga 1 – Informationsbrev gruppledare 
Hej. 

Jag heter Julia och skriver C-uppsats inom ämnet Idrottspedagogik vid Umeå Universitet. Studiens 
syfte är att förstå vad det innebär att arbeta som volontär vid ett idrottsevenemang i Sverige, samt hur 
volontärer upplever ledarskapet från arrangörsorganisationen och gruppledare. Urvalet för den här 
studien är volontärer vid GöteborgsVarvet. Jag ber därför dig om hjälp med att komma i kontakt med 
volontärer som är yrkesverksamma och/eller studerar. De volontärer som jag söker är de som gör 
jobbet under dagarna och inte har något huvudansvar för uppgiften. Både föreningen och de personer 
som jag kommer intervjua är anonyma och deltagandet är helt frivilligt. Vänliga skicka 
kontaktuppgifter till några volontärer till [mailadress borttagen] 

 

Tack för din hjälpsamhet! 

Med vänliga hälsningar, Julia Hornebrant 
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Bilaga 2 – Informationsbrev volontärer 
Hej.  

Jag skriver C-uppsats inom ämnet Idrottspedagogik vid Umeå Universitet och skulle behöva Din hjälp 
för att samla in data. Studiens syfte är att förstå vad det innebär att arbeta som volontär vid ett 
idrottsevenemang i Sverige, samt hur volontärer upplever ledarskapet från arrangörsorganisationen 
och gruppledaren. Jag skulle därför vilja intervjua Dig angående dina erfarenheter som volontär vid 
GöteborgsVarvet. Deltagande i studien är frivilligt och det går att avbryta intervjun när som helst utan 
några konsekvenser. Du som respondent är anonym och all insamlad data kommer endast användas 
till den här studien.  

 

Intervjun tar ca 30 minuter och tillsammans bestämmer vi dag, tid och plats för intervjun. Jag önskar 
spela in intervjun för att underlätta analysen av materialet.  

 

Om Du kan tänka dig att ställa upp och hjälpa mig skulle jag vara väldigt tacksam. 
Hör av dig till [mailadress borttagen] eller på telefonnummer [telefonnummer borttaget] 

 

Med vänliga hälsningar, Julia Hornebrant 
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Bilaga 3 – Intervjuguide 
Bakgrund 

Har du varit med i någon förening? 

 

Är det genom den föreningen som du varit volontär? 

 

Hur kom det sig att du blev volontär?  

 

Hur många år har du varit volontär? 

 

Vilka arbetsuppgifter har du haft som volontär? 

- Vilken arbetsuppgift har du tyckt varit mest givande? 
- Varför?/Kan du utveckla? 

 

Kan du beskriva dina arbetsuppgifter? 

 

Har du några andra volontärsuppdrag utöver? 

 

Tema 1 – Ledarskap 

Hur får du information om volontärsarbetet? 

- När får du informationen? 
- När skulle du vilja ha informationen? 

 

Vilken kontakt har du med arrangörsorganisationen? 

- Skulle du vilja ha mer/mindre kontakt? 
 

Hur skulle du beskriva arrangörsorganisationens ledarskap? 

 

Hur skulle du beskriva kontakten med gruppledaren? 

 

Hur skulle du beskriva din gruppledares ledarskap? 

 

Har du någon kontakt med arrangörsorganisationen eller din gruppledare under andra tider på året? 

- När? 
- Hur ser kontakten ut? 

 

Kan du beskriva din relation till arrangörsorganisationen? 
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Tema 2 – Förväntningar 

Ska du vara volontär i år? 

 

Vad har du för förväntningar på årets tävling (alt. haft för förväntningar tidigare)? 

 

Vilka förväntningar har du på ledarskapet?  

 

Hur ser förutsättningarna ut för ditt arbetet? (Förberedelser, plats mm) 

- Får du chansen att påverka arbetet/arbetsuppgifterna? 
- På vilket sätt? 

 

Vilka faciliteter har du tillgång till under arbetet? 

 

Har dina förväntningar förändrats sedan du började arbeta som volontär? 

- Har du högre eller lägre förväntningar? 
 

 

Tema 3 – Vad händer när förväntningarna uppfylls eller inte uppfylls (reaktioner)? 

Anser du att dina förväntningar uppfyllts? 

 

Vad händer när dina förväntningarna uppfylls/ inte uppfylls? 

- Hur känner du då? 
 

Har du något mer du vill tillägga?
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