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Förord 

I vår utbildning, Event Management, har vi fått möjlighet att på nära håll studera evenemang 

och fått en förståelse för hur viktig resurs volontärer är för att kunna genomföra evenemang. 

Av den anledning var det självklart för oss att belysa och fördjupa oss inom detta område. 

  

Vi vill tacka de respondenter som deltagit i studien för deras kunskap och engagemang. Att vi 

fått möjligheten att intervjua dessa personer har varit avgörande för att genomföra denna 

uppsats. Vi vill även tacka vår handledare, Magnus Jansson, för vägledning genom 

processen.  
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Abstract 
 
This study examines the leadership strategies of event organizations in their work with 

volunteers. Since earlier studies tend to be based solely on volunteers' perspectives, we found 

it interesting to conduct a study from an organizational perspective, which was made possible 

by semi-structured interviews with event organizations.  

 

The purpose of this thesis is to investigate the leadership strategies that different event 

organizations applies when recruiting and leading volunteers. Three research questions were 

asked to answer our purpose: Which strategies do event organizations use when recruiting 

volunteers? Which strategies do event organizations use when leading volunteers? Which 

similarities and differences are there between the strategies that the event organizations use 

when recruiting and leading volunteers? This thesis is using four theoretical frameworks that 

help us to answer our research questions. Firstly, the framework Volunteer functions inventory, 

used an index to investigate how strategies are related to volunteer motivation factors. 

Secondly, the theory of The five practices of exemplary leadership, explaining how leaders will 

achieve idealistic leadership is presented. Thirdly, a theory for ideal strategy when recruiting 

volunteers, volunteer recruitment is explained. Lastly, Transformational leadership that 

describes a leadership style with the aim of involving volunteers in decision-making processes 

is presented.  

 

The study results indicate that event organizations formulates strategies for deciding how 

volunteers should be recruited and managed and that there are many similarities and differences 

found between these strategies. It is possible to identify that motivational factors, requirements, 

goals and visions, involvement and communication are the main factors that event organizations 

highlight as important to attract and satisfy volunteers.  

 

The result should be the basis for how organizations can recruit and lead volunteers through 

events via their leadership to create the result that event organizations strives for. The study 

will also help to understand if organizations in the event industry use strategies for how to 

recruit new volunteers and retain existing volunteers. The language of this thesis is Swedish. 
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Sammanfattning 
 
Uppsatsen avhandlar en undersökning om evenemangsorganisationers ledarskapsstrategier vid 

rekrytering och ledning av volontärer. Då tidigare forskning inom området tenderar att utgå 

från volontärernas perspektiv fanns det ett intresse att utföra en studie utifrån ett organisatoriskt 

perspektiv.  Detta möjliggjordes genom semistrukturerade intervjuer med 

evenemangsorganisationer.  

 

Syftet med uppsatsen var att undersöka olika evenemangsorganisationers strategier för att 

rekrytera och leda volontärer. För att uppnå studiens syfte utformades följande frågeställningar: 

Vilka strategier använder evenemangsorganisationer för att rekrytera volontärer? Vilka 

strategier använder evenemangsorganisationer för att leda volontärer? Vilka likheter och 

skillnader finns mellan de olika evenemangsorganisationernas strategier vid rekrytering och 

ledning av volontärer? För att besvara våra frågeställningar utgick vi från fyra teoretiska 

utgångspunkter. Första utgångspunkten som presenteras är modellen Volunteer functions 

inventory, ett index som används för att förklara hur anpassade ledarskapsstrategier i relation 

till volontärers motivationsfaktorer kan bidra till tillfredsställda volontärer. Därefter redogörs 

teorin om De fem praktikernas ledarskap, som förklarar hur ledare ska gå tillväga för att uppnå 

ett idealistiskt ledarskap. Sedan presenteras en teori om ett idealläge vid rekrytering av 

volontärer, Volunteer recruitment. Avslutningsvis beskrivs Transformativt ledarskap, en 

ledarskapsstil med syfte att involvera volontärer i beslutsprocesser.  

 

Studiens resultat påvisade att valda evenemangsorganisationer till viss mån utformar strategier 

för hur volontärer ska rekryteras och ledas, där strategierna både skiljer sig och liknar varandra. 

Det går att identifiera att motivationsfaktorer, kravställande, mål och visioner, involvering och 

kommunikation är de strategier som evenemangsorganisationer belyser är av betydelse vid 

rekrytering och ledning av volontärer.  

 

Resultatet kommer att ligga till underlag för hur organisationer genom sitt ledarskap kan 

rekrytera och leda volontärer vid evenemang, med syfte att skapa tillfredsställda volontärer.  

Studien ska även bidra till förståelse för de strategier organisationer inom 

evenemangsbranschen kan tillämpa för att rekrytera nya volontärer samt för att behålla 

befintliga volontärer.  
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1. Inledning 
 

I det inledande kapitlet introduceras vikten av volontärer utifrån ett organisatoriskt perspektiv. 

Vidare presenteras tidigare forskning med utgångspunkt i strategier för att rekrytera och leda 

volontärer. Därefter redogörs den problematik som går att identifiera vid rekrytering och 

ledning av volontärer. Avslutningsvis kommer studiens syfte och frågeställningar presenteras. 

 

1.1 Bakgrund 

 

Volontärer vid evenemang är en viktig resurs för att organisationer ska kunna genomföra 

evenemang. Genom att en organisation har förståelse för hur ledare kan påverka en volontärs 

motivation till att vilja delta i ett evenemang, möjliggör det för organisationen att växa, bygga 

upp ett nätverk med volontärer samt att utveckla organisationen. Ledarna inom en organisation 

är grunden för organisationens företagskultur och skapas av att ledarens mål, utövanden och 

beteenden förmedlas vidare till sina medarbetare (Linda Parris & Welty Peachey 2012).  

Även Allen och Bartle (2014) förklarar att volontärer är en betydelsefull resurs för ett 

evenemang. De beskriver däremot att organisationer i vissa fall anser att volontärernas 

bidragande till evenemanget är begränsad och att volontärerna kan ses som en börda för 

organisationen. Därför bör organisationer överväga den påverkan som deras ledarskap har över 

volontärernas prestation (Allen & Bartle 2014).  

McMorrow (2014) förklarar att det har visat sig att volontärer har blivit en begränsad resurs, då 

viljan till att vara volontär minskar trots att efterfrågan av volontärer ökar. Forskarna menar 

därför att det är avgörande för organisationer att arbeta aktivt med både att rekrytera och behålla 

volontärer (McMorrow 2014). Av den anledning blir det intressant att studera organisationers 

strategier vid rekrytering och ledning av volontärer. Vi har genom vår utbildning bevittnat 

fördelarna med volontärer vid evenemang, vilket också blir en anledning till att varför ämnet 

blir av intresse.  

I studien kommer vi att undersöka strategier som ledare använder för att rekrytera och leda 

volontärer. Gray (2005) menar att en strategi är processen av att förstå en organisations interna 

struktur vilket innebär att kontinuerligt granska och utvärdera de olika funktionerna som finns 

inom organisationen (Gray 2005). I studien definieras begreppet strategi som den interna 

planeringen över evenemangsorganisationers ledarskap vid att rekrytera och leda volontärer.  

I uppsatsen kommer begreppen rekrytering och ledning av volontärer att användas och vi 

kommer att särskilja dessa begrepp. Rekrytering syftar till hur evenemangsorganisationer aktivt 

arbetar med att rekrytera nya volontärer till sina evenemang. Ledning syftar till vilka strategier 

som evenemangsorganisationer tillämpar för att leda volontärer vid sina evenemang samt 

strategier för att få volontärerna att bli återkommande.  
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1.2 Forskningsöversikt 

 

1.2.1 Rekrytering 

 

Østerlund (2012) har undersökt fem olika hypoteser kring rekrytering av volontärer och kan i 

sin undersökning påvisa att det för organisationer går att skapa ett ideal utgångsläge för 

rekrytering av volontärer. Østerlund (2012) förklarar att endast en minoritet av de undersökta 

organisationerna berättade att de använde sig av en medveten strategi för att rekrytera 

volontärer. Detta trots att organisationsteorier visar att det underlättar för organisationers 

rekrytering om de använder sig av en utformad strategi (Østerlund 2012).  

 

Ahn (2017) konstaterar i sin studie att evenemangsorganisationer borde utveckla effektiva 

strategier för att rekrytera kvalificerade volontärer till evenemang genom utbildning och 

regelbunden kontakt med volontärer. Ahn (2017) har identifierat svårigheterna vid att rekrytera 

volontärer. Då evenemangen bara är under en begränsad tid är det svårt att hitta de personer 

som vill utöva sina förmågor och kunskaper samt engagera sig under den korta tiden utan att få 

något för det. Ahn (2017) beskriver att både inre och yttre belöningar samt att utveckla ett 

prestationsutvärderingsprogram kan vara ett effektivt sätt att öka engagemanget till att vilja 

vara volontär. Detta då volontärerna får ett erkännande och belöningar för att ställa upp frivilligt 

(Ahn 2017).  

 

Kappelides, Cuskelly & Hoye (2019) beskriver att rekrytering och att bibehålla volontärer är 

viktiga frågor för evenemangsorganisationer. Forskarna har undersökt volontärers 

uppfattningar om hur de tycker att organisationen värderar deras bidragande vid evenemanget. 

Keppelides, Cuskelly & Hoye (2019) förklarar att hur volontärer rekryteras och att deras 

förväntningar på arbetet påverkas av de första interaktionerna de har med organisationen, även 

redan innan de börjat sitt volontärarbete. Resultaten av studien visar på att hur organisationer 

hanterar rekryteringen av volontärer påverkar de potentiella volontärernas förväntningar, vilket 

i sin tur kommer att underlätta vid rekrytering av volontärer (Kappelides, Cuskelly & Hoye 

2019). 

 

Pauline & Pauline (2009) beskriver i sin studie att evenemangsorganisationer måste bli mer 

effektiva i sitt arbete med att rekrytera volontärer baserat på den brist som råder på personer 

som vill ställa upp som volontär. Författarna förklarar att organisationerna måste arbeta med att 

möta volontärernas motivationsfaktorer för att kunna rekrytera nya och behålla befintliga 

volontärer. Den huvudsakliga strategin anser författarna vara att organisationerna ska 

säkerställa att de kan möta de behov deras volontärer har för att få dem att känna sig 

tillfredsställda. Detta är även något som ska marknadsföras under rekryteringsprocessen, 

forskarna menar att detta är väsentligt då det råder ett ökat behov av volontärer men finns ett 

begränsat utbud (Pauline & Pauline 2009).  

 

Hur organisationer kan sammanfoga rekryteringsstrategier med volontärers 

motivationsfaktorer är något som Treuren (2014) har undersökt. Studien visar på att det finns 

olika grupper av hur individer är som volontärer, där grupperna skiljer sig i bland annat vilka 

olika motivationsfaktorer som anses viktigast. Genom att identifiera och särskilja dessa grupper 

av volontärer underlättar det för organisationer att rekrytera den typen av volontärer de önskar 

till sitt evenemang samt att de kan undvika att rekrytera den typ av volontär som inte önskas till 

evenemang. Det skapar även möjlighet att utforma en strategi över arbetet med volontärer som 
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kommer underlätta för att tillgodose volontärers behov och därmed få dem att bli återkommande 

(Treuren 2014).   

 

1.2.2 Ledning 

 

Mykletun och Himanen (2016) beskriver i sin studie att bemöta volontärers motivationsfaktorer 

är av betydelse för att evenemangsorganisationer ska få volontärer att bli återkommande till 

evenemanget. I studien identifieras det fyra motivationsfaktorer som påverkar volontärer till att 

återkomma till samma evenemang igen. Studien är gjord i relation till ett sportevenemang och 

de identifierade motivationsfaktorerna är egoistisk motivation, altruistisk motivation, relationen 

till sporten och extern motivation. Att identifiera volontärers motivationsfaktorer kan medföra 

kunskap för att ledare ska kunna arbeta för att få återkommande volontärer (Mykletun och 

Himanen 2016). 

 

I Lee, Kim & Koos (2016) studie konstaterar forskarna att de som leder volontärer behöver 

förstå kraften av hur evenemangsorganisationens rykte påverkar volontärernas uppfattning om 

organisationen, då ryktesspridning är en form av interaktiv kommunikation som sker mellan 

volontärer. De presenterar att sociala medier kan vara en strategi som organisationer kan 

använda i syfte att få volontärer att bli återkommande. De förklarar att sociala medier bland 

annat underlättar för att kommunicera med volontärerna och för att ge dem feedback (Lee, Kim 

& Koo 2016).  

 

Forskarna presenterar även ett tredje tillvägagångssätt som är av betydelse för de personer som 

arbetar med volontärer. De menar att ledarna ska skapa gruppaktiviteter under volontärernas 

utbildning, vilket bidrar till att volontärerna får träffa andra personer med delat intresse. 

Utbildningsaktiviteter där volontärerna får arbeta i grupper, är något som kan påverka 

volontärerna positivt och som kan medföra en ökad kvalité i relationerna mellan dem (Lee, Kim 

& Koo 2016).  

 

Avslutningsvis förklarar Lee, Kim och Koo (2016) att när de som leder volontärer ska skapa 

program för att få återkommande volontärer, är det viktigt att de är införstådda i vilka 

motivationsfaktorer volontärerna har. De som leder volontärer behöver även dela med sig av 

de mål och visioner som organisationen har samt hjälpa volontärerna vid behov. Ledarna 

behöver också bidra med expertis och utbyta information med volontärerna. Detta kan ske 

genom träningsprogram, volontärhandböcker, gruppmöten och informationsmöten (Lee, Kim 

& Koo 2016).  

 

Mahmood, Uddin och Fan (2019) förklarar transformativt ledarskap som en ledarskapsstrategi 

som kan användas för att involvera medarbetare i organisationen (Mahmood, Uddin och Fan 

2019). Dwyer et al. (2013) konstaterar i sin studie att transformativt ledarskap leder till mer 

tillfredsställda volontärer. Studien visar på att volontärer känner högre meningsfullhet med 

lagarbete när ledarna tillämpar transformativt ledarskap. Den metod som användes i studien var 

en surveyundersökning där enkäter skickades ut online till alla aktiva medlemmar inom en 

volontärs agentur. Resultatet av surveyundersökningen visade att volontärerna känner sig mer 

tillfredsställda när ledaren är inspirerande, vill att volontären ska utvecklas individuellt, 

fokuserar på meningen med arbetet och involverar dem i beslutsfattande. Studien belyser de 

fördelar som finns med att implementera transformativt ledarskap i organisationer som arbetar 

med volontärer (Dwyer et al. 2013).  
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Även Wilks (2015) beskriver ledarskap för volontärer med utgångspunkt i transformativt 

ledarskap. Utifrån resultatet identifierades fyra olika kluster av ledarskap, vilka innefattar: 

Inspiration, delaktighet, omhändertagande och prestation. Inspirera handlar om att ledare 

behöver inspirera volontärer och skapa entusiasm. Delaktighet innefattar bland annat att 

genomföra lagaktiviteter och att ledare tar hänsyn till volontärernas synpunkter. 

Omhändertagande innefattar bland annat att volontärer får möjlighet att utvecklas. Slutligen 

avser prestation hur ledarna arbetar med olika uppgifters utförande. Denna aspekt innebär också 

att ledarna är villiga att ta risker, som exempelvis kan innebära att inkalla viktiga resurser 

(Wilks 2015).  

 

1.3 Problematisering 

 

Wang och Yu (2015) beskriver att evenemangsorganisationer möter utmaningar med att 

rekrytera, utbilda, hantera, motivera samt behålla volontärer. Trots problematiken har forskning 

om ämnet länge blivit försummat (Wang & Yu 2015). Østerlund (2012) beskriver att en av de 

främsta utmaningarna för sportorganisationer är att rekrytera volontärer men att arbetet med 

rekrytering av volontärer är väsentligt för organisationers utveckling. Författaren förklarar att 

när tidigare studier gällande arbetet med volontärer har genomförts har det visat sig att forskare 

ofta åsidosätter ledarskapets påverkan på rekrytering av volontärer. Det finns därför ett intresse 

av att utveckla kunskapen om hur rekrytering kan påverkas av ledarskap (Østerlund 2012).  

McMorrow (2014) beskriver att antalet organisationer som förlitar sig på volontärer ökar 

samtidigt som antalet individer som är villiga att delta som volontärer minskar (McMorrow 

2014). Då det utifrån McMorrows (2014) studie går att förstå att det finns en problematik 

gällande volontärers bristande vilja till att delta med ideell arbetskraft vid evenemang, blir det 

därmed intressant att undersöka de strategier som evenemangsorganisationer tillämpa för att 

rekrytera och leda volontärer. 

Vilka motivationsfaktorer som utifrån volontärers perspektiv är av intresse för att vilja vara en 

del av ett evenemang, är ett ämne som tidigare presenterade studier belyser. Däremot finns det 

ett glapp i tidigare nämnd forskning gällande vilka strategier som evenemangsorganisationer 

använder för att rekrytera och leda volontärer och därmed är det relevant att utforska ämnet 

utifrån ett organisatoriskt ett organisatoriskt perspektiv. Linda Parris och Welty Peachey (2012) 

beskriver att volontärer är en av de viktigaste resurserna för genomförandet av ett evenemang 

och att ledare har en betydande roll för att för få engagerade volontärer (Linda Parris & Welty 

Peachey 2012). Då Linda Parris & Welty Peachy (2012) beskriver den påverkan ledare har för 

att få engagerade volontärer, är det av relevans att undersöka vilka strategier 

evenemangsorganisationer använder vid rekrytering och ledning av volontärer. Tidigare studier 

om volontärer utgår främst från kvantitativa undersökningar och det saknas därmed forskning 

om ämnet utifrån ett kvalitativt tolkande perspektiv. 

Denna studie kommer att undersöka vilka strategier som evenemangsorganisationer använder 

för att rekrytera och leda volontärer. Østerlund (2012) beskriver att volontärer är en av de 

viktigaste resurserna för ett evenemangs överlevnad (Østerlund 2012). Det gör att det blir 

intressant att ta reda på hur evenemangsorganisationer aktivt arbetar för att rekrytera och leda 

volontärer. Studien kommer även att undersöka vilka likheter och skillnader det finns vid 

rekrytering och ledning av volontärer utifrån olika evenemangsorganisationer.  
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1.4 Syfte och forskningsfrågor 

 

Syftet med studien är att undersöka olika evenemangsorganisationers strategier för att rekrytera 

och leda volontärer. För att besvara syftet har vi utgått från nedanstående frågeställningar:  

Vilka strategier använder evenemangsorganisationer för att rekrytera volontärer? 

Vilka strategier använder evenemangsorganisationer för att leda volontärer?  

Vilka likheter och skillnader finns mellan de olika evenemangsorganisationernas strategier vid 

rekrytering och ledning av volontärer?  

 

2. Teoretisk referensram  
 

I följande kapitel presenteras teoretiska utgångspunkter gällande rekrytering och ledning av 

volontärer. Inledningsvis kommer modellen Volunteer functions inventory presenteras, ett 

index som används för att förklara hur anpassade ledarskapsstrategier i relation till volontärers 

motivationsfaktorer kan bidra till tillfredsställda volontärer. Sedan presenteras teorin Volunteer 

recruitment, som förklarar hur organisationer uppnår ett idealläge vid rekrytering av volontärer. 

Därefter beskrivs Transformativt ledarskap, en ledarskapsstil med syfte att involvera volontärer 

i beslutsprocesser. Avslutningsvis presenteras teorin De fem praktikernas ledarskap, som 

förklarar hur ledare ska gå tillväga för att uppnå ett idealistiskt ledarskap. 

 

2.1 Rekrytering 

 

2.1.1 Volunteer functions inventory - VFI 

 

Teorin Volunteer functions inventory (VFI) är ett index som används för att förklara hur väl 

ledarskapsstrategier är anpassade till volontärers motivationsfaktorer. En volontär med högt 

index inom VFI kommer sannolikt fortsätta vara volontär i framtiden. VFI är ett index som 

organisationer kan använda sig av för att få tillfredsställda volontärer (Kim 2018).  

 

Teorin innehåller sex kategorier: värderingar, förståelse, sociala aspekter, karriär, skydd och 

förbättring. Kategorin värderingar innefattar de altruistiska och humana investeringar en person 

har i andra personer. Förståelse innefattar utövandet av sina egna färdigheter och förmågor 

såväl som möjligheten till lärande. Den sociala aspekten belyser involveringen av sociala 

interaktioner och nätverkande mellan volontärerna. Fördelarna som erhålls genom att engagera 

sig vid volontärarbete förklaras genom kategorin som benämns karriär. Skydd innebär att 

minska ens egna upplevda skuld samt reducera privata problem. Avslutningsvis förklaras 

kategorin förbättring, som innebär att volontärer upplever ett förstärkt självförtroende och ett 

bidragande till sin personliga utveckling (Kim 2018). 

  

Clary och Snyder (1999) presenterar i sin studie att de under framtagandet av VFI- indexet har 

studerat aktiva volontärer, personer som tidigare varit volontärer och personer som inte är 
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volontärer. Deras studie visade att alla variabler i indexet relaterar till varandra och är viktiga 

för organisationers interna struktur. Författarna kunde se att värderingar, förståelse och 

förbättring är de främsta variablerna för volontärer medan karriär, social och skydd visar sig 

vara av mindre betydelse för volontärer. Det finns dock variationer mellan olika personer, ett 

exempel är att karriärsvariabeln är viktigare för yngre personer än för äldre (Clary & Snyder 

1999). VFI har hjälpt evenemangsorganisationer att identifiera och bedöma olika volontärers 

motivationsfaktorer. Genom information från VFI-indexet kan organisationen strategiskt 

främja sin verksamhet för att attrahera volontärer och möta deras behov (Clary et al. 1998).  

 

2.1.2 Volunteer Recruitment 

 

Østerlund (2012) beskriver volunteer recruitment som en strategi som sportorganisationer kan 

använda för att motivera deras medlemmar till att vilja ställa upp som volontärer vid sina 

evenemang. Strategin syftar till att uppnå ett idealläge för rekrytering av volontärer. För att 

uppnå ett idealläge har fem antaganden utformats som ledare bör reflektera över vid rekrytering 

av volontärer. Första antagandet innebär att involvering av medlemmar i beslutsfattande kan 

underlätta för organisationen vid rekrytering. Organisationer bör säkerställa en viss grad av 

beslutsrätt för volontärer inom organisationen. Det andra antagandet handlar om att 

organisationen istället kan delegera rätten att vara beslutsfattande till visst antal volontärer eller 

genom kommittéer, vilket även kan underlätta vid rekrytering. De argument som förespråkar 

volontärernas egen beslutsrätt menar på att de bidrar till att öka deras motivation till deltagande 

(Østerlund 2012).  

 

Det tredje antagandet innebär att materiell uppmuntran som tack för det ideella engagemanget 

skulle kunna underlätta vid rekrytering av volontärer. Däremot används denna typ av 

uppmuntran främst för att behålla befintliga volontärer. Dock anses denna typ av motivation 

inte tillräcklig för att människor ska besluta sig för att vara volontärer för första gången, detta 

på grund av att det finns andra betydande aspekter att ta hänsyn till. Det fjärde antagandet 

innebär att en utformad strategi för hur volontärer ska rekryteras kan underlätta vid rekrytering. 

Att utforma en strategi innebär inte bara att sätta mål och delmål utan innefattar även vikten av 

en handlingsplan för hur mål ska uppnås och hur resurser bör fördelas (Østerlund 2012).  

 

Det sista antagandet innebär att kommunikation genom elektroniska verktyg kan bidra till att 

förenkla för organisationer vid rekrytering av volontärer. Även då den personliga kontakten 

inte är något som bör försummas av elektroniska kommunikationsverktyg finns det fördelar 

med elektronisk kommunikation, då det är ett billigt och effektivt verktyg för att rekrytera och 

behålla befintliga volontärer (Østerlund 2012).  

 

2.2 Ledarskap 

 

2.2.1 Transformativt ledarskap 

 

Grunden i transformativt ledarskap innebär att känna tillhörighet till en organisation och att 

gemensamt sträva efter organisationens mål, medför engagemang hos medarbetarna. Genom 

att ständigt ifrågasätta och utmana de anställdas tankar stimuleras volontärernas intellektuella 

tänkande. Transformativa ledare har en förmåga att formulera sina mål tillsammans med sina 

medarbetares individuella mål. Det i sin tur medför ett ökat engagemang hos medarbetarna. 
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Transformativa ledare kan inspirera enskilda medarbetare genom att relatera deras framtid med 

organisationens (Mahmood, Uddin & Fan 2019).  

Kendrick (2011) beskriver fyra olika tillvägagångssätt som utgör ett transformativt ledarskap. 

Den första benämns som idealiserat inflytande och är baserat på förtroende. Genom förtroende 

skapas relationer mellan ledare och medarbetare. Det andra tillvägagångssättet är inspirerande 

motivation som innebär att ledare vägleder sina medarbetare mot gemensamma mål och 

visioner. Det tredje tillvägagångssättet är intellektuell stimulans, vilket innebär att ledaren 

utmanar medarbetarens antaganden genom ifrågasättande. Detta för att sedan kunna skapa en 

kreativ lösning på eventuella problem. Till sist förklaras individuell övervägning, som innebär 

att ledaren behandlar varje medarbetare unikt och ger dem coaching, mentorskap, feedback och 

utvecklingsmöjligheter. Det finns inget generellt tillvägagångssätt som fungerar för alla 

volontärer utan tillvägagångssättet blir unikt för varje person. Det har konstaterats att om 

ledaren en gång givit en medarbetare möjlighet att växa, har individen presterat över förväntan 

(Kendrick 2011). 

 

2.2.2 De fem praktikernas ledarskap 

 

Förhållandet mellan att vilja leda och att ha människor som följer en, är definitionen av 

ledarskap. Posner (2015) presenterar fem olika faktorer som är av betydelse vid ledarskap. Den 

första faktorn innebär att visa föredöme genom sitt beteende. Det innebär att ledarna ska visa 

vägen för sin personal och upprätthålla samma beteende som önskas av personalen. Den andra 

faktorn innebär att dela med sig av visioner. Det innebär att ledarna behöver presentera den 

framtida vision som finns inom organisationen till personalen. Visionerna innefattar de mål 

som organisationen har för framtiden och det är betydande att ledarna förklarar dessa (Posner 

2015).  

 

Den tredje faktorn handlar om att leda volontärer vid svårigheter. Det innebär att leda, 

informera och stötta volontärerna genom innovation, förändring och osäkerhet. Ledare ska 

kunna hantera misstag på ett sätt som innebär att det går att dra lärdomar av dem. Den fjärde 

faktorn innefattar att ledare behöver få andra personer att agera. Det betyder att förtroende och 

samarbete ska främjas av ledarna. Den femte och sista faktorn handlar om att uppmuntra 

engagemanget och innefattar att ledarna behöver bevisa för personalen vilket värde de har för 

organisationen. Det kan göras genom att bland annat belöna sin personal (Posner 2015).  

 

3 Metod 
 

I kommande kapitel beskrivs de tillvägagångssätt som använts i studien. Därefter presenteras 

val av metod, organisationer och tillvägagångssätt som använts för insamlandet av det 

empiriska materialet. Avslutningsvis redogörs studiens trovärdighet och kvalitet, 

metodreflektion, alternativa metoder och etiska överväganden. 
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3.1 Val av metod 

 

Då tidigare forskning tenderar att utgå från volontärers perspektiv, fanns det ett intresse att 

istället samla in empiriskt material med utgångspunkt i ett organisatoriskt perspektiv. Det 

insamlade materialet beskriver evenemangsorganisationers ledarskapsstrategier för att 

rekrytera och leda volontärer. Tidigare forskning som belyser organisationers 

ledarskapsstrategier tenderar att vara genomförda genom kvantitativa studier, fann vi därför ett 

intresse i att redogöra evenemangsorganisationers ledarskapsstrategier utifrån ett mer tolkande 

kvalitativt perspektiv.  

Den metod som användes för att besvara frågeställningarna är semistrukturerade intervjuer. Det 

var en metod som gav oss möjlighet att få en djupare förståelse för hur 

evenemangsorganisationer rekryterar och leder volontärer.  

 

3.2 Val av organisationer 

 

 

Vid valet av organisationer i studien ansåg vi det viktigt att nå olika evenemangsorganisationer 

som är verksamma inom olika branscher och som genomför olika typer av evenemang. Genom 

att intervjua olika organisationer, kunde vi samla in det empiriska material som ligger till grund 

för den jämförelse av de rekrytering och ledarskapsstrategier som kommer att redogöras.  

 

Under studien förekom en geografisk avgränsning, då alla organisationer är verksamma i 

Västsverige. Avgränsningen gjordes för att underlätta problematiken med att få tillgång till 

respondenter. Då det hos författarna fanns kontakter hos organisationer inom Västsverige 

underlättade det att få respondenterna att ställa upp på en intervju.  

 

3.3 Datainsamling 

 

Insamlandet av data skedde genom semistrukturerade intervjuer. Dessa ägde rum hos respektive 

evenemangsorganisation eller genomfördes via telefonintervjuer eller Skype. Vi genomförde 

totalt sex intervjuer där två möten var fysiska, två var genom telefonintervjuer och resterande 

två genomfördes via Skype. Efter intervjuerna transkriberades och kodades det empiriska 

materialet med syfte att identifiera teman. Dessa teman kartlades utifrån de teoretiska 

utgångspunkter som tidigare presenterats. Den tematiska analysen låg till grund för identifiering 

av strategier vid rekrytering och ledning av volontärer.  

 

Då syftet är att undersöka evenemangsorganisationers strategier vid rekrytering och ledning av 

volontärer samt jämföra de olika organisationernas strategier, var en tematisk analys ett 

tillvägagångssätt för att identifiera teman som hjälpte oss att besvara våra frågeställningar. Den 

tematiska analysen bidrog till att urskilja likheter och skillnader mellan organisationernas 

strategier.  
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3.3.1 Semistrukturerade intervjuer 

 

För att samla in empiriskt material genomfördes semistrukturerade intervjuer. Innan 

intervjuerna genomfördes, gjorde vi en intervjuguide (bilaga 1) där vi utformade frågor som 

var relevanta i förhållande till våra frågeställningar. En intervjuguide medförde att vi under 

intervjuerna kunde utgå från de teman och frågor som hade utformats, Detta för att säkerställa 

att respondenten tillfrågades alla frågor som var av intresse och att inget relevant ämnesområde 

glömdes bort.  

 

En väsentlig del av semistrukturerade intervjuer, förklarar Bryman & Bell (2017) är flexibilitet. 

För att reda ut motsägelser eller om någonting är oklart behöver intervjuaren kunna vara 

flexibel, detta innebär att anpassa i vilken ordning frågorna ställs och hur svaren följs upp 

(Bryman & Bell 2017). Semistrukturerade intervjuer möjliggjorde flexibilitet vid insamlandet 

av det empiriska materialet. Under intervjuerna varierade ordningsföljden på frågorna beroende 

på hur respondenten svarade. Vi kunde anpassa frågorna och dess ordningsföljd under 

intervjuns gång. Vi valde att utforma intervjuguiden på ett sådant sätt att intervjuerna började 

med att ställa introducerande frågor där respondenten fick förklara vilken befattning personen 

har samt bakgrundsinformation om organisationen. Därefter följde frågor om vilka strategier 

som används för att rekrytera och leda volontärer. 

  

Frågorna i intervjuguiden utformades utifrån tidigare forskning (se bilaga 2) som har 

utgångspunkt i strategier för antingen hur rekrytering av volontärer skall ske, eller hur ledarskap 

inom organisationer kan påverka volontärer till att bli återkommande. Utifrån dessa teorier 

utformades frågor till intervjuguiden. Genom att använda tidigare teorier som utgångspunkt för 

intervjuguiden, säkerställdes det att intervjufrågorna var skapade utifrån vetenskaplig grund.  

 

Som tidigare beskrivits, valde vi att genomföra intervjuerna både genom digitala och fysiska 

möten. Det vi i efterhand kan inse, är att det hade varit positivt om alla intervjuer hade 

genomförts genom fysiska möten där vi hade fått möjlighet att träffa respondenterna. Ett möte 

i verkligheten kunde ha medfört till ett helhetsintryck som kunde varit av intresse, men som 

uteslöts vid digitala möten. Orsaken till att vi genomförde intervjuer digitalt var för att vi ansåg 

det vara ett mer flexibelt tillvägagångssätt för oss som intervjuare. Detta på grund av att det är 

mindre tidskrävande med ett Skype eller telefonmöte jämfört med ett fysiskt möte som kräver 

mer planering och logistik utifrån intervjuarna. 

 

3.4 Studiens trovärdighet och kvalitet 

 

Innan genomförandet av intervjuer genomfördes en pilotstudie. Anledningen till att en 

pilotstudie utfördes var för att säkerställa att valda frågor förstods av respondenten. Genom 

pilotstudien fick vi också möjlighet att revidera frågorna, vilket ledde till ökad kvalitet i de 

frågor som användes vid intervjuerna med resterande respondenter. Pilotstudien bidrog till att 

vi adderade frågor av relevans och var därför ett betydande tillvägagångssätt. Vi valde att 

genomföra pilotstudien med en organisation som arbetar med volontärer och var därmed 

intressant i relation till våra frågeställningar. Svaren från pilotstudien användes inte i uppsatsen, 

men genomförandet av en pilotstudie bidrog till att våra frågor utvecklades innan vi genomförde 

de intervjuer som var underlag för studiens resultat.  

 

Bryman & Bell (2017) beskriver begreppet respondentvalidering som ett tillvägagångssätt för 

att bekräfta att vi som intervjuat har förstått de personer som blivit intervjuade och därmed 
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styrka att vi uppfattat respondenterna på ett riktigt sätt (Bryman & Bell 2017). Efter genomförda 

intervjuer, skickades den transkriberade intervjun till respondenten. Detta för att säkerställa att 

vi hade förstått den intervjuade personen och därmed uteslöts missuppfattningar. Detta var ett 

sätt för oss att öka trovärdigheten i studien, då det medförde att vi endast använde svar som 

respondenten godkänt. Återkom respondenten med ändringar justerades det empiriska 

materialet. För att öka trovärdigheten vid insamlade av det empiriska materialet, valde vi även 

att ha minst två personer från gruppen närvarande vid intervjuerna. Det var viktigt att 

intervjuarna hade upplevt och förstått respondenternas svar på samma sätt för att säkerställa att 

den informationen vi presenterat utifrån intervjuerna är trovärdig. 

 

3.5 Metodreflektion  

 

Det urval som tillämpades för insamlande av det empiriska materialet var ett målstyrt urval som 

innebar att de respondenter vi intervjuade medvetet valdes ut på grund av att de var av intresse 

utifrån våra frågeställningar. Eftersom vi valde organisationer i Västsverige, förstår vi att det 

inte går att dra generella slutsatser av resultatet utanför detta geografiska område. Då syftet var 

att analysera evenemangsorganisationer som arbetar med volontärer, behövde vi få en förståelse 

för de organisationer där volontärer är delaktiga. Detta resulterade i att vi genom ett målstyrt 

urval valde organisationer som vi upplevde kunde besvara de frågeställningar vi valt. 

 

3.5.1 Alternativa metoder 

 

I den tidigare forskning som presenterats, har de främsta metoder som använts varit kvantitativa 

och inneburit surveyundersökningar. Då vårt syfte var att undersöka strategier utifrån ett 

organisatoriskt perspektiv, var det relevant för oss att få ett tolkande perspektiv med fördjupad 

förståelse, vilket vi inte kunde uppnå genom en surveyundersökning. Däremot är vi medvetna 

om att det finns kvantitativa tillvägagångssätt som hade kunnat vara relevanta, då vi genom 

enkäter förmodligen hade kunnat nå ett större urval. Vi är också medvetna om att intervjuer 

kräver mer tid av respondenterna till skillnad från om en enkät skulle fyllas i. I slutändan ville 

vi genom vår studie undersöka evenemangsorganisationers strategier för att rekrytera och leda 

volontärer och därmed blev intervjuer den metod som tillät oss att gå på djupet och undersöka 

detta. Kvantitativa metoder blev därmed inte intressanta för insamlandet av det empiriska 

materialet. 

 

3.5.2 Etiska överväganden  

 

Få etiska överväganden krävdes. För att skydda deltagarnas integritet genomfördes intervjuerna 

anonymt, vilket innebar att inga namn presenterades. I inledningen vid varje intervju förklarade 

vi för respondenterna att samtalet kommer spelas in, men att inga namn ska nämnas och att inga 

personuppgifter samlas in. Slutligen förklarade vi att vi värnar om respondenternas integritet 

genom att ge dem chans till att avstå sig från att svara eller avbryta intervjun helt. Vi har fått 

godkännande av samtliga respondenter att spela in intervjuerna samt benämna vilken befattning 

dessa personer har inom organisationen.  
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4 Resultat 
 

Innan vi redogör studiens resultat presenteras de organisationer som intervjuats samt 

respondenternas befattning inom organisationen. Därefter följer resultatet bestående av empiri 

från de genomförda intervjuerna. Utifrån det empiriska materialet identifierades följande 

teman: motivationsfaktorer, kravställningar, mål och visioner, involvering samt 

kommunikation. 

4.1 Organisationerna 
 

Samtliga respondenter arbetar inom evenemangsorganisationer i Västsverige och har 

regelbundet kontakt med volontärer i sitt arbete. Respondenterna kommer att presenteras från 

1 - 6. 

 

4.1.1 Organisation 1  

 

Organisation ett är ett evenemangsföretag som hjälper organisationer med att skapa upplevelser 

och leder innovationsprocesser. Respondenten har en roll som processledare och 

arbetsutvecklare. 

 

4.1.2 Organisation 2 

 

Organisation två är ett evenemangs - och arenabolag i Göteborg. Respondenten arbetar som HR 

chef på bolaget och har varit involverad i flera evenemang samt varit ansvarig för volontärer. 

 

4.1.3 Organisation 3 

 

Organisation tre är ett förbund. Respondenten har en roll som projektchef och arbetar även som 

chef över de projektledare som arbetar med evenemanget. 

 

4.1.4 Organisation 4 

 

Organisation fyra är en arrangör av ett årligt återkommande sportevenemang. Respondenten 

har projektkoordinator och controller som befattning. 

 

4.1.5 Organisation 5 

 
Respondentens befattning är turistkommunikatör i en stad som kontinuerligt arrangerar 

evenemang. 
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4.1.6 Organisation 6 

 
Organisation sex är en förening. Respondenten har tidigare arbetat som ordförande för 

föreningen och är nu en aktiv medlem. 

 

4.2 Tematisk Analys 

 

Följande fem teman har identifierats utifrån det empiriska materialet. 

 

 

Figur 1 - De fem identifierade teman som evenemangsorganisationer involverar i deras 

rekrytering och ledarskapsstrategier i arbete med volontärer. 

 

4.2.1 Motivationsfaktorer  

 

Det första temat som kunde identifieras av det insamlade empiriska materialet, var vikten av att 

evenemangsorganisationen är medveten om de motivationsfaktorer som finns hos volontärer, 

se figur 1. Orsaken till att det är väsentligt för evenemangsorganisationer att ha förståelse och 

kunskap för vad som motiverar personer att vilja vara volontärer, är för organisationer då kan 

bemöta dessa faktorer. I det insamlade materialet beskrev respondenterna de olika 

motivationsfaktorer som de tror att volontärerna upplever väsentliga för att delta vid ett 

evenemang.  
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Flertalet respondenter beskriver att de tror att en viktig motivationsfaktor för att volontärerna 

ska engagera sig, är altruistiska faktorer. En av respondenterna menar på att personer i 

framtiden kommer engagera sig mer i frågor som de brinner för. Respondenten menar på att 

volontärers vilja att göra saker ökar och fler personer vill gå in med sin tid i evenemang som 

berör samhällsfrågor.  

 

R1 “Viljan att göra saker ökar känner jag och även hur unga ser på det ideella engagemang, 

då de går in med sin tid”  

 

Respondenterna beskriver att de tror att en motivationsfaktor för volontärer även kan vara de 

karriärmässiga fördelarna som ett evenemang kan skapa och menar att det är meriterande för 

volontärers Cv att ha varit delaktig i ett evenemang. Flertalet respondenter förklarar att det kan 

ses som meriterande att ha arbetat som volontär. När de själva läser Cv:n så är det berikande att 

läsa om när personer jobbat som volontärer. Respondenterna anser att det visar på driv och 

engagemang.  

 

R2 “När jag läser Cv:n så är det otroligt berikande att läsa om personer som har jobbat som 

volontär”  

 

R3 “Skulle jag läsa ett CV och man har jobbat som funktionär är det ett tecken på driv och ett 

engagemang som är positivt” 

  

Det fanns likheter i hur ovanstående respondenter anser de karriärmässiga fördelarna med att 

ha arbetat som volontär. Däremot beskriver en respondent att de tror att volontärerna inte bryr 

sig om att erfarenheten av volontärarbete kan användas på deras Cv: n. 

  

R3 “Folk vill inte jobba gratis, folk ser det som ett jobb inte som en erfarenhet eller något som 

är bra att ha på Cv:t”  

 

Sociala interaktioner är annan motivationsfaktor som flertalet respondenter tror påverkar 

volontärers vilja att engagera sig. En respondent förklarar att sociala interaktioner utifrån 

volontärer kan vara en orsak till varför de vill vara en del av ett evenemang. När volontärer 

deltar vid evenemang sker det i samspel med andra volontärer, vilket kan bidra till ett socialt 

nätverk. Att vara en del av en upplevelse är också en anledning till att det känns betydande att 

engagera sig som volontär. Respondenten upplever sammanfattningsvis också att volontärer 

anser att det finns en social kraft i att vara volontär, då dessa personer ser evenemanget som en 

möjlighet att skapa någonting tillsammans.  

 

R 4 “Den sociala biten är extremt viktig och att man har en bra grupp att jobba i, man gör ju 

ändå det på frivillig basis”  

 

En annan respondent Tror att möjligheten till sammanhållning och tillfälle att skapa något 

tillsammans kan vara en motivationsfaktor för volontärerna. Föräldrar vill till exempel engagera 

sig för att ställa upp och stötta sitt barns idrottande. En motivationsfaktor kan även vara att 

volontärer vill ge tillbaka till staden, anser respondenten.  

 

R3 “För den enskilda funktionären kan det vara att man har ett barn som är med i föreningen. 

Man kanske måste ställa upp, men också för att man vill för sitt barns idrottande” 
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En respondent berättar om hur de sociala interaktionerna utspelade sig under ett stort 

mästerskap. Respondenten förklarar att de samlades tidigt på morgonen och drack kaffe 

tillsammans innan alla gick ut på deras olika uppdrag. En annan respondent påstår att den 

sociala aspekten i att vara med i ett evenemang är viktig för volontärer och att det ska vara en 

välfungerande grupp att arbeta med är viktigt när volontärerna gör saker på frivillig basis.  

 

R 2 “Så kom alla med sina tröjor och alla bara rörde sig runt som en myrstack. Det var 

skithäftigt. Som en hel våg liksom”  

 

En tredje faktor som två av respondenterna beskriver som en motivationsfaktor, är att de anser 

att volontärarbetet kan bidra till personlig utveckling. En av respondenterna beskriver att den 

tror den personliga utvecklingen gynnas av att vara volontär. Respondenten anser att 

volontärerna lär sig att samarbeta och anpassa sig till hur andra har löst ett problem. Genom att 

vara en del av ett evenemang lär du dig att det inte alltid är ens egna vilja som styr utan det är 

evenemangsorganisationens vilja som blir den slutgiltiga.  

 

En annan respondent förklarar att den upplever att det är betydande för personlig utveckling att 

ge volontärer ansvar. De volontärer organisationen samarbetar med behöver vara införstådda i 

att organisationen ger volontärerna ett ansvar och att det från organisationens sida innebär att 

lita på dessa personer. 

  

R6 “Du kan inte alltid få det som du själv vill och samarbeta med andra bidrar till utveckling”  

 

R3 “Sen ger man förutsättningar för att de ska kunna utföra sitt uppdrag och det blir 

individuellt”  

 

En fjärde motivationsfaktor och något som flertalet respondenter belyser var materiell 

uppmuntran. En respondent beskriver att när tillfälle ges bjuder de in volontärerna till en 

avslutningsfest där de tilldelas diplom och det bjuds på underhållning och mat. En annan 

respondent förklarar att de bjuder på en funktionärsfest varje år. 

  

R6 “Det gäller att vara positiv, därför bjuder vi på lunchpaket och ibland försöker vi få 

funktionärsmiddag efteråt för att visa uppskattning”  

 

En respondent beskriver att organisationer tenderar att snåla med materiella resurser som till 

exempel kläder. Materiella resurser är något som respondenten anser är viktigt och något som 

inte får fallera. Respondenten beskriver att organisationer tenderar att begränsa materiella 

resurser till volontärer, men respondenten anser att det blir problematiskt om det exempelvis 

visar sig att det inte finns tillräckligt med kläder, kläder i fel storlek eller att kläderna inte är 

funktionsdugliga. Respondenten berättar att volontärerna under ett mästerskap fick skor som 

visade sig vara obekväma och gav alla skavsår. Respondenten förklarar att kläder, mat och att 

skapa en trivsam arbetsmiljö är viktigt. Avslutningsvis beskriver respondenten att volontärerna 

fick en medalj och att i mån av plats kunde de få gå på någon match.  

 

R2 “Det kan man ju tycka inte är så viktigt, kläderna kan man ju slänga sen men det är en rak 

bekräftelse på något sätt”  

 

En femte motivationsfaktor som respondenterna lyfter fram är vikten av att ledarna är med och 

stöttar sina volontärer. Volontärer kan sluta när som helst om organisationen inte är tillräckligt 

intressant och av den anledning förklarar respondenten att det är av betydelse att stötta sina 
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volontärer. På liknande sätt förklarar en annan respondent att de som arbetar med volontärerna 

på ett genuint sätt behöver förklara att volontärerna gör ett bra jobb. 

  

R2 “Så där gäller det ju för oss att göra ett så bra jobb som möjligt, att informera, utbilda, 

motivera”  

 

R3 “Att man verkligen får dem att förstå. Inte bara skriva ett mejl eller säga det lite 

slentrianmässigt på vartenda möte”  

 

Den sjätte faktorn som respondenterna beskriver som en motivationsfaktor är att 

organisationerna förmedlar volontärernas värde på ett autentiskt sätt. De anser att det är viktigt 

att de personer som deltar som volontärer ska förstå deras värde och organisationerna ska vara 

tacksamma för att de får låna individers tid.  

 

R3 “Det handlar mycket om information tycker jag, det handlar om att tala om för dem att dem 

gör ett bra jobb och göra det med hjärtat. Att man verkligen får dem att förstå”  

 

R5 “Vi är jättetacksamma för alla som kan och vill och har möjlighet. Jag förstår helt om man 

inte kan vara med som volontär men det är vår uppgift att förklara hur det är och vad man får 

ut av det själv”  

 

4.2.2 Kravställning 

 

Det andra temat som identifierades utifrån det empiriska materialet, är kravställning. Synen på 

krav hos volontärer återkom bland svaren och har visat ha en betydande roll i ledarskapet, se 

figur 1. Det handlar om krav på förkunskap samt svårigheter gällande om organisationerna kan 

ställa krav eller inte.  

 

Respondenterna beskriver att de i vissa fall behöver ställa krav på förkunskaper hos 

volontärerna. En av respondenterna ger ett exempel på när det kan behövas ställas krav. Om 

volontären exempelvis ska arbeta med IT, så krävs det att personen har förkunskaper inom 

området. En annan respondent belyser att det vid rekryteringen av volontärer är viktigt för 

organisationen att göra en profil för att se vad det är för personer och vad det behövs för 

kompetenser.  

 

R1 “Det ska var rätt person på rätt plats”  

 

R5 “När de anmäler sig som volontärer får de en profil i våran volontärbank. Där skriver de 

in vad de har för intressen, vad de kan och vad de har för erfarenheter”  

 

Respondenterna förklarar olika svårigheter gällande processen vid rekrytering och ledning av 

volontärer. Det som är återkommande, är att två av respondenterna beskriver att ställa krav när 

volontärerna inte får ekonomisk ersättning är en svårighet. En av respondenterna förklarar att 

pengar spelar en viktig roll när ledare sätter krav. Får personer inte någon ekonomisk ersättning 

för sitt arbete, kan det vara svårt för organisationen att ställa krav. 

  

R1 ”Pengar är ju på något sätt också energi, så att det blir ju alltid lite svårare att ställa krav 

på riktigt”  
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En annan respondent anser i likhet med tidigare respondenter att det finns en problematik med 

att ställa krav på volontärer då organisationen inte kan ställa samma krav på personer utan 

ekonomisk ersättning till skillnad från en avlönad person. Är det så att du får betalt, går det att 

tydligare från organisationens sida beskriva vilka arbetsuppgifter som ska genomföras.  

 

R3 “Sedan kan man inte ställa samma krav på en funktionär som man kan göra på en anställd 

som får lön, då är det är mycket lättare att sätta vilka mål man har och arbetsuppgifter man 

ska utföra”  

 

Även då respondenterna är överens om att det är problematisk att ställa krav, säger de emot 

varandra när det kommer till om organisationer kan ställa krav på volontärer eller inte. När det 

kommer till vilka krav som går att ställa på personer som arbetar utan ekonomisk ersättning 

uttrycker en respondent att det går att ställa samma krav som det gör på de personer som arbetar 

avlönat.  

 

R1 “Ja, på ett sätt så tycker jag man kan ha samma krav på volontärerna om det är tydligt från 

början”  

 

En annan respondent förklarar att organisationer inte kan ställa samma krav på volontärer som 

på avlönad personal. Respondenten uttryckte följande:  

 

R6 “Är det volontärer som är där frivilligt får man ta hänsyn att de kan ha barn hemma och 

jobbar konstiga tider, då kan man inte begära att de kan utan de får ställa upp när de har 

möjlighet”  

 

4.2.3 Mål och visioner 

 

Det tredje temat som kunde utläsas utifrån respondenterna var vikten av att volontärerna är 

införstådda i organisationens mål och visioner, se figur 1.  

 

Flertalet av respondenterna anser att organisationens mål och visioner är något som ledarna 

behöver förmedla till sina volontärer. En av respondenterna förklarar att det måste vara tydligt 

för volontärerna vilka förväntningar som finns samt vad volontärerna har för arbetsuppgift. 

Detta för att möjliggöra för volontärerna att nå de uppsatta målen. Respondenten tror att en 

strategi för att volontärerna ska uppnå de mål som organisationen har är att de som arbetar med 

volontärerna uppfattas som inspirerande. Respondenten menar på att det bidrar till att 

människor blir engagerade till att utföra sina uppgifter och vill fortsätta att vara en del av 

organisationen framöver.  

 

Respondenten förklarar också vikten av att ha tydliga mål att arbeta mot tillsammans för att 

volontärerna ska veta vad som förväntas av dem. Det som förväntas praktiskt och vilka känslor 

som ska förmedlas är något som ska presenteras för volontärerna innan själva genomförandet. 

Den här informationen ska inte komma samma dag som evenemanget äger rum. Respondenten 

berättar att det är härligt att arbeta tillsammans mot ett gemensamt mål. Narrativa berättelser är 

ett verktyg som organisationen använder för att beskriva de gemensamma mål och visioner för 

evenemanget och som volontärerna får ta del av.  

 

R1 “Ja, vi skriver alltid berättelser som man kan falla tillbaka på, och sen skapar vi nytt. Vad 

vi än gör så tar vi alltid fram en berättelse”  
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R1 “Det är en väldigt härlig känsla och ha ett gemensamt mål tillsammans. Då är det själva 

upplevelsen att göra en upplevelse”  

 

Till skillnad från ovanstående respondent, förklarade en annan respondent att de inte har satt 

upp mål som volontärerna tar del av. Detta visar på att respondenternas tillvägagångssätt för att 

förmedla mål och visioner, skiljer sig.  

 

R4 “Nej det har vi inte gjort, men det är en intressant fråga, det kan ju vara något vi kan jobba 

på. Dels för att få en morot för gruppledarna som har varit med i många år och dels för att ska 

ha något ytterligare mål att jobba mot”  

För att volontärer ska kunna utföra sin uppgift förklarar flertalet av respondenterna att 

organisationerna behöver skapa förutsättningar för volontärerna. Det som skiljer sig mellan de 

olika organisationerna, är tillvägagångssätten för hur dessa förutsättningar skapas. En 

respondent anser att det är betydande att ha en skriven handbok för att volontärerna ska få all 

information som kan behövas inför ett evenemang. Här inkluderas exempelvis praktisk 

information om evenemanget som är av intresse för volontärerna.  

 

R1 “Även om det bara är ett litet evenemang så försöker jag att alltid skriva en sida i alla fall 

så att man kan ta till sig med alla tider och praktisk information och sånt”  

 

En annan respondent förklarade att det är viktigt att vara tillgänglig. Att till exempel svara på 

mail och att försöka vara med på evenemangen för att förmedla information till volontärerna.  

 

R2 “De kommer vara våra ambassadörer så då måste vi försöka agera lika professionellt mot 

dem, så vi försökte att vara tillgängliga på telefon, svara på mejlen, få ut information och hela 

tiden mata på om det händer någonting”  

 

En tredje respondent beskriver att organisationen för en dialog med de som är 

huvudfunktionärer efter att de sagt ja till att delta. Det innebär också att skriva avtal samt dela 

med sig av en arbetsbeskrivning. Där lyfter organisationen fram i detalj vilka uppgifter som 

funktionärerna har samt vilka tider som är aktuella. Beroende på vad det är för uppgift varierar 

de förutsättningar som krävs för att genomföra uppgifterna. Det kan innebära olika typer av 

verktyg eller redskap, men också extra utbildning. Innan evenemanget sker ett informations- 

och uppstartsmöte. Funktionärerna får under detta möte möjlighet att uttrycka om de vill ändra 

på exempelvis förutsättningar jämfört med tidigare år. Respondenten beskriver även vikten av 

att ha regelbunden kontakt med funktionärerna.  

 

R3 “Sedan har den som är ansvarig för den funktionen i vår organisation kontakt med den 

föreningen längst med vägen” 

  

En respondent förklarar att de använder narrativa berättelser som verktyg med ambition att 

förmedla en historia. Det är av betydelse att volontären inte bara vet vad personen ska göra, 

utan även varför. Detta för att volontärerna inte alltid ska behöva gå till ledningen, utan alla ska 

kunna ta sina egna beslut utifrån den berättelse som organisationen vill förmedla. Som volontär 

ska du veta vad som förväntas rent praktiskt, vad är det för känslor som ska förmedlas och 

vilken upplevelse som ska skapas tillsammans.  

 



 

18 

R1 “Vad vi än gör så tar vi alltid fram en berättelse. För då är det också enklare för människor 

att kunna tänka och trigga sin egen fantasi för att skapa en känsla. Det är väldigt 

värdeskapande”  

 

4.2.4 Involvering 

 

Det fjärde temat som identifierades utifrån det empiriska materialet är involvering, se figur 1. 

Respondenterna förklarade huruvida de involverar sina volontärer i beslutsfattande eller inte. 

En respondent förklarar att eftersom deras evenemang är så pass stora har de inte möjlighet att 

styra alla beslut och därmed har volontärerna inflytande när beslut ska tas. Alla volontärer får 

efter evenemanget ge en skriftlig utvärdering och det är något som organisationen är väldigt 

beroende av och uppskattar. Efter den skriftliga utvärderingen träffas organisationen 

tillsammans med volontärerna, där de går igenom utvärderingarna och kommer sedan fram till 

utvecklingsmöjligheter för kommande år.  

 

R1 “Vi litar på folk och att folk är väldigt kloka”  

 

En annan respondent förklarar att volontärerna inte får vara med och fatta några beslut. De som 

däremot får vara med och fatta beslut är volontärer som är utvalda till gruppledare, med vilka 

organisationen kontinuerligt har möten. Dessa personer är med och påverkar genom att de 

kommer med synpunkter gällande förbättringar av evenemanget. Respondenten beskriver också 

att gruppledare är med och utvärderar efter evenemangen. Det här gör att organisationen kan ta 

med åsikter gällande vad som har fungerat respektive vad som inte har fungerat under 

evenemanget.  

 

R4 “Volontärerna tar inga beslut. Gruppledarna däremot, dem har vi möten med kontinuerligt 

under hela året”  

 

Flertalet av respondenterna berättar att organisationerna involverar volontärer när beslut ska 

tas. En av respondenterna berättar om hur volontärer vid deras evenemang själva får vara 

delaktiga när beslut tas när det inte gäller operativa frågor och strategiska beslut. Dock anser 

respondenten att ju fler personer som är delaktiga i idéprocessen desto bättre evenemang 

skapas. En annan respondent berättar till skillnad från föregående respondent att volontärerna 

vid deras evenemang inte är involverade alls när beslut ska tas.  

 

R1 “Vi älskar att ha olika människor med i idéprocesserna”  

 

4.2.5 Kommunikation 
 

Det femte temat som kunde utläsas utifrån respondenterna, är vikten av hur 

evenemangsorganisationen kommunicerar med volontärer för att rekrytera och leda dem vid 

evenemang.  

 

Två respondenter förklarar vikten av elektroniska verktyg för att kommunicera med volontärer. 

En av respondenterna beskriver att när det gäller kommunikation måste organisationen förstå 

att personer är olika. Vissa vill ses, vissa vill SMSa och andra inte höras alls. En annan 

respondent berättar att de använder sig av elektroniska verktyg i form av mail. De mailar ut till 

alla volontärer som varit med tidigare år med en länk där volontärerna kan anmäla sig. 
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R1 “Folk är olika och behöver kommunicera på olika sätt”  

 

En annan respondent förklarar hur de kommunicerar uppdraget till volontärerna. Respondenten 

berättar att när volontärerna tackat ja till uppdraget gör de en uppdragsbeskrivning. Då går 

organisationen igenom exakt vad volontärerna ska göra och mellan vilka tider de ska arbeta. 

Det blir som ett kontrakt som vi skriver tillsammans med volontärerna som båda skriver på. 

Sen ger organisationen förutsättningar för att de ska kunna utföra sitt uppdrag.  

 

R3 “När de har sagt ja till att vara funktionärer gör vi ett avtal, en uppdragsbeskrivning som 

vi kallar det. Där går vi igenom exakt vad de ska göra”  

 

Flertalet respondenter beskriver att de hade tydligt utformade strategier för hur organisationen 

kommunicerar till potentiella volontärer att de rekryterar nya volontärer. En av respondenterna 

förklarar att de började med att stämma av med marknadsavdelningen för vilka kampanjer som 

ska användas för att attrahera personer till att vilja vara med som volontärer. Bland annat 

besökte de olika gym för att marknadsföra evenemanget där flygblad delades ut för att 

informera hur personer kan gå tillväga för att anmäla sitt intresse som volontär. När 

evenemanget närmade sig bokades sju tillfällen upp där de kallade in alla intresserade för att få 

information om volontärens uppdrag och organisationens värderingar.  

 

R2 “Vi var på Friskis och Svettis och stod på olika ställen där vi försökte marknadsföra 

evenemanget för att folk skulle vara med på det här evenemanget”  

 

För att rekrytera och kommunicera information berättade en respondent att de använder sig av 

en kampanjplan. Kampanjerna riktar sig mot företag och till de som är volontärer i deras 

volontärbank. 

  

R5 “Sen har vi haft marknadsföring på stan och vi har våra sociala medier”  

 

En respondent uttrycker utmaningar kring kommunikationen med volontärer. Respondenten 

anser att det är en utmaning är att räcka till och att det hade varit positivt att ha en 

kommunikationsansvarig som arbetar med att informera volontärerna om nödvändig 

information.  

 

R2 “Man skulle kanske haft en kommunikationsansvarig som får ut informationen och som har 

det som profession”  

 

5 Analys  
 

I följande kapitel analyseras studiens empiriska material tillsammans med tidigare presenterad 

forskning och teorier. De teman som analyseras är motivationsfaktorer, mål och visioner, 

involvering och kommunikation. 

 

I följande kapitel sammanfogas det empiriska materialet med tidigare presenterad forskning 

och teorier. Efter kodning av det empiriska materialet identifierades fem 

teman, motivationsfaktorer, mål och visioner, kravställning, involvering och kommunikation 

däremot behandlar tidigare presenterade forskningen endast fyra teman. Temat kravställning 

berörs inte av tidigare forskning och analyseras därför inte i detta kapitel. 
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5.1 Motivationsfaktorer 

 

Sociala aspekter är en av faktorerna i indexet VFI. Faktorn belyser vikten av volontärers sociala 

interaktioner (Kim 2018). Utifrån det empiriska materialet identifieras det att respondenterna 

anser att en motivationsfaktor för volontärer är att de känner samhörighet med varandra genom 

sociala interaktioner. En respondent tror att vara volontär bidrar till ett samspel, nätverk och att 

det är en härlig känsla att vara del av en upplevelse. En annan respondent förklarar att 

sammanhållning mellan volontärer skapas genom sociala interaktioner, som leder till en social 

samvaro. I likhet med denna respondent förklarar Lee, Kim och Koo (2016) att den sociala 

aspekten är av betydelse för att volontärer ska vilja vara en del av ett evenemang. De beskriver 

att involvera sociala interaktioner och nätverkande är en väsentlig del för att volontärer ska 

känna sig tillfredsställda och därmed vilja återkomma (Lee, Kim & Koo 2016).  

 

Materiell uppmuntran är en annan motivationsfaktor som flertalet av respondenterna beskriver 

är något som de tror att volontärerna värdesätter. Østerlund (2012) förklarar i teorin Volunteer 

recruitment att materiell uppmuntran kan vara ett tillvägagångssätt för att behålla befintliga 

volontärer men att det inte är en tillräckligt stor motivationsfaktor för att rekrytera nya 

volontärer då det finns mer väsentliga aspekter att ta hänsyn till (Østerlund 2012). Utifrån 

respondenterna går det att förstå att de anser att materiell uppmuntran kan vara en 

motivationsfaktor för att volontärer ska bli tillfredsställda. För att belöna volontärerna, 

beskriver en respondent att de bjuder in volontärerna till avslutningsfest efter evenemanget där 

de bjuder på mat, dryck och underhållning. En annan respondent förklarar att materiell 

uppmuntran bland annat innefattar kläder, mat och diplom och förklarade att det är viktigt att 

sådana saker inte får glömmas bort. Flertalet respondenter är positiva till att lägga resurser på 

materiell uppmuntran till sina volontärer.  

 

En tredje motivationsfaktor som går att identifiera utifrån det empiriska materialet är de 

karriärmässiga fördelar som ett evenemang kan medföra för volontären. Teorin VFI består av 

en faktor som benämns som karriär och som innebär att volontärerna påverkas av de 

karriärmässiga fördelarna som volontärarbete kan skapa (Kim 2018). Det går att identifiera att 

respondenterna har olika åsikter gällande hur de tror att volontärerna uppfattar de 

karriärmässiga fördelarna av att delta vid ett evenemang och på vilket sätt det är meriterande 

för deras CV. Samtliga respondenter anser att det är meriterande att ha deltagit som 

volontär, dock anser en respondent att den tror att volontärer inte bryr sig om att erfarenheter 

från volontärarbete kan användas på deras CV:n.  

 

Alturistiska motivationsfaktorer är en fjärde motivationsfaktor som går att identifiera. 

Mykletun & Himanen (2016) beskriver att altruistiska motivationsfaktorer innebär att 

volontären deltar i ett sammanhang med syfte att hjälpa andra (Mykletun & Himanen 2016). 

Utifrån det empiriska materialet ger en respondent ett exempel på volontärers altruistiska motiv, 

respondenten beskrev att den tror att volontärer känner en vilja av att engagera sig i evenemang 

som berör samhällsfrågor. En annan respondent tror att volontärer ser sitt deltagande vid ett 

evenemang som en möjlighet att ge tillbaka till sin stad. Föregående respondenter menar på att 

volontärer inte endast har egoistiska skäl till att delta i evenemang, utan framförallt har avsikter 

som går utanför sitt eget intresse. Kim (2018) förklarar att volontärers altruistiska investeringar 

utgör en del av faktorn som benämns värderingar i indexet VFI (Kim 2018).  
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En annan motivationsfaktor som går att urskilja är uppskattning, något som flertalet 

respondenter upplevde som en bidragande faktor för att få engagerade volontärer. Den femte 

faktorn i teorin om De fem praktikernas ledarskap är att uppmuntra engagemanget. Det 

förklaras som ett sätt för ledarna att visa för sin personal vilket värde dessa personer har (Posner 

2015). En respondent förklarar att det är väsentligt att organisationen tar ansvar för att förmedla 

volontärernas värde och att de är tacksamma över att de får låna volontärernas tid, vilket 

överensstämmer med Posners (2015) teori.  

 

5.2 Mål och visoner 

 

Ett återkommande tema som går att kartlägga utifrån respondenterna är vikten av att ge 

volontärer förutsättningar för att nå de uppsatta mål och visioner som organisationen har. En av 

respondenterna förklarar att det behövs en tydlighet i vilka mål och visioner organisationen har 

och vad som förväntas av volontären. Respondenten anser också att ledarna behöver vara 

inspirerande för att underlätta för volontärerna att genomföra sin uppgift. Mahmood, Uddin och 

Fan (2019) förklarar att stöttning och att vara personlig mot sina medarbetare är en del av ett 

transformativt ledarskap och bidrar till högre engagemang som i sin tur leder till att uppnå 

organisationens mål och visioner. Att dela med sig av sina mål och visioner medför att 

volontärerna känner tillhörighet till organisationen, vilket leder till högre engagemang och 

kreativitet (Mahmood, Uddin & Fan 2019). Även i teorin om De fem praktikernas ledarskap 

lyfter forskaren fram vikten av att involvera volontärerna i sina mål och visioner och som tydligt 

behöver presenteras av ledarna (Posner 2015).  

 

En respondent belyser vikten av att ha en volontärhandbok för att volontärer ska förstå vad som 

kommer att förväntas av dem. Volontärhandboken används som stöd för att kunna uppnå de 

mål och visioner som finns för evenemanget. En annan respondent förklarar att tillgänglighet, 

i form av att ledaren informerar och finns tillgänglig för frågor och stöd, är det centrala för att 

uppnå de mål som är uppsatta för evenemanget. Kendrick (2011) förklarar att ledare i 

transformativt ledarskap skapar en relation med sina medarbetare genom att bygga ett 

förtroende mellan ledare och medarbetare och att det istället blir den centrala delen i att uppnå 

mål och visioner (Kendrick 2011).  

 

En tredje respondent förklarar att det är viktigt att stimulera volontärers tänkande för att de ska 

kunna uppnå organisationens mål. Respondenten berättar att detta sker genom att arbeta med 

narrativa berättelser. Att stimulera medarbetarnas antaganden genom att ifrågasätta dem, är 

något som ingår i Kendricks (2011) beskrivning av transformativt ledarskap (Kendrick 

2011).  Respondenten berättade att volontärerna inte bara ska veta vad som ska göras, utan 

också förstå varför det ska göras, vilket överensstämmer med transformativt ledarskap.  

 

5.3 Involvering 

 

I det empiriska materialet går det att utläsa att delegera ett beslutsfattande ansvar bland sina 

volontärer är ett tema som respondenterna belyser som viktigt vid rekrytering och ledning av 

volontärer. Mahmood, Fan & Uddin (2019) överensstämmer med respondenterna om att det är 

viktigt att få sina medarbetare delaktiga, de beskriver att transformativt ledarskap handlar om 

att involvera sina anställda i organisationen och att det sedan ska leda till högre engagemang 

(Mahmood, Fan & Uddins 2019). Detta överensstämmer även med det första antagandet i teorin 

Volunteer recruitment, som innebär att involvering av volontärer vid beslut underlättar vid 
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rekrytering av volontärer (Østerlund 2012). Flertalet av respondenterna förklarar att de 

involverar och värdesätter volontärers synpunkter och att den utvärdering som volontärerna 

delar med sig av påverkar den framtida strategin som organisationen kommer använda. En 

respondent beskriver att volontärer är med i de operativa frågorna men de är mindre involverade 

i strategiska frågor. En annan respondent beskrev att de måste lita på att volontärerna själva tar 

ansvar och förklarar att detta är på grund av att evenemangets storlek gör det svårt för 

organisationen att ha kontroll över evenemangets alla beslut och därmed behöver volontärer 

involveras vid beslutsfattande.  

 

Det andra antagandet i teorin Volunteer recruitment innebär att det underlätta vid rekrytering 

av volontärer att ge beslutsfattande ansvar till en mindre grupp av volontärer (Østerlund 2012). 

Två respondenter förklarar att inte alla volontärer involveras vid beslutsfattande utan bara ett 

fåtal volontärer får fatta beslut, i detta fall de som är utvalda till gruppledare. Till skillnad från 

ovanstående respondenter, förklarar en annan respondent att volontärerna inte alls får vara med 

i beslutsfattande processer, det är endast ledarna som tar beslut.  

 

5.4 Kommunikation 

 

Slutligen går det att identifiera att kommunikation är ett tema som flera av respondenterna 

belyser är av vikt vid rekrytering och ledning av volontärer. Flertalet av respondenterna 

förklarar att det är av betydelse att kommunikationen är fungerande vid rekrytering av 

volontärer och beskrev att de använder utformade strategier för att få volontärer att vilja delta 

vid sina evenemang. Flertalet av respondenterna beskriver att de har tydliga strategier gällande 

kampanjer vid rekrytering av volontärer. En respondent besökte olika gym där evenemanget 

marknadsfördes, ytterligare en annan respondent gick ut med information om evenemanget 

genom att besöka olika företag. Teorin Volunteer recruitment beskriver att det underlättar för 

organisationer att rekrytera volontärer om de använder en utformad strategi för hur volontärer 

ska rekryteras (Østerlund 2012).  

 

Kommunikation visade sig inte bara vara av vikt vid rekryteringen av volontärer. 

Respondenterna uttryckte även vikten av kommunikation vid det pågående arbetet med 

volontärer under ett evenemang. Østerlund (2012) beskriver i sin teori Volunteer recruitment 

att elektroniska verktyg är ett effektivt och billigt sätt att kommunicera med volontärer. 

Forskaren förklarar även att det är viktigt att de elektroniska verktygen inte ersätter den 

personliga kontakten (Østerlund 2012). Likt Østerlund (2012) förklarar flera respondenter att 

de använder sig av elektroniska verktyg för att kommunicera. En av dessa respondenter 

beskriver att de anpassar kommunikationen efter individen.  

 

Enligt en annan respondent visar det sig finnas en problematik kring kommunikation. 

Respondenten förklarar att bristen på resurser gör det svårt att kommunicera med volontärerna 

i den utsträckning organisationen hade velat. Posner (2015) förklarar i teorin om De fem 

praktikernas ledarskap att ledare behöver ta ansvar över att sina volontärer är informerade om 

det skulle uppstå någon svårighet eller förändring som påverkar volontärernas arbetsuppgifter 

(Posner 2015).  
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6 Diskussion 
 

I kommande kapitel förs en diskussion mellan det empiriska materialet och tidigare presenterad 

forskning. Här diskuteras även de för och nackdelar som finns med de identifierade rekryterings 

och ledarskapsstrategierna. 

 

6.1 Motivationsfaktorer 

 

Av det empiriska materialet går det att utläsa att respondenterna anser att en central del av en 

volontärs motivationsfaktorer är sociala interaktioner. Det går även att utläsa att 

respondenternas åsikter stämmer överens med varandra gällande att sociala interaktioner är en 

viktig komponent för att volontärer ska vilja bidra med sin tid till evenemanget utan att få någon 

ekonomisk ersättning. Däremot går det inte att identifiera något tillvägagångssätt som 

organisationerna använder sig av för att skapa sociala interaktioner. Då tidigare presenterad 

forskning förklarar att det är avgörande med sociala interaktioner för att få tillfredsställda 

volontärer, går det att ifrågasätta varför organisationerna inte utformar tillvägagångssätt över 

hur sociala interaktioner ska ske. Även då det finns tillvägagångssätt för att underlätta att 

volontärer interagerar med varandra, går det inte alltid att säkerställa att volontärerna kommer 

känna samhörighet med varandra. Det går därmed att förstå att det skulle kunna vara ett aktivt 

val för vissa organisationer att inte utforma ett tillvägagångssätt för hur sociala interaktioner 

ska ske mellan volontärer.  

 

En annan motivationsfaktor som respondenterna lyfte fram är materiell uppmuntran. 

Respondenterna är överens om att materiell uppmuntran är något som de tror att volontärerna 

värdesätter och något som respondenterna vill lägga resurser på. Det finns anledning för 

organisationer att reflektera över hur de ställer sig till materiell uppmuntran vid rekryteringen 

av volontärer. Då tidigare presenterad forskning har påvisat att materiell uppmuntran inte är en 

primär faktor för volontärer, går det att förstå att tidigare forskare menar på att det kan finnas 

andra aspekter som skulle kunna vara mer väsentliga för volontärer. Det går därför att 

ifrågasätta om resurser ska läggas på materiella aspekter vid rekrytering av volontärer eller om 

resurser snarare ska läggas på andra aspekter som kan vara av större betydelse vid rekrytering 

av volontärer. Exempelvis skulle organisationer kunna lägga mer resurser på kommunikation. 

En respondent förklarar att det hade varit önskvärt att kunna kommunicera i större utsträckning 

med sina volontärer, men att det brister på resurserna. Det finns därför en anledning för 

evenemangsorganisationer att reflektera över hur resurser fördelas vid rekrytering av 

volontärer.  

 

De negativa konsekvenserna med att lägga resurser på materiella aspekter vid rekrytering av 

volontärer, är att det skulle kunna bli kostsamt för organisationerna då tidigare presenterad 

forskning antyder att detta inte är avgörande för att attrahera potentiella volontärer. Att därför 

lägga resurser på materiell uppmuntran för att attrahera förstagångsvolontärer skulle kunna ses 

som överflödigt. Det finns ändå fördelar med att använda materiell uppmuntran som en strategi 

för att motivera volontärer, men då istället med de redan befintliga volontärerna. Materiell 

uppmuntran skulle kunna medföra att volontärerna upplever ett mervärde och bidra till att 

volontärerna känner sig tillfredsställda. Organisationerna bör överväga var resurser ska fördelas 

för att bli kostnadseffektiva.  
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Bland respondenterna råder det delade meningar om de tror att de karriärmässiga fördelarna av 

volontärarbete påverkar volontärers motivation till att vilja delta vid evenemang. Några av 

respondenterna tror att volontärer ser det som meriterande medan andra respondenter tror att 

volontärerna inte uppfattar volontärarbetet som en erfarenhet att använda på CV:t. Tidigare 

presenterad forskning visar på att volontärer kan känna att karriärmässiga fördelar påverkar hur 

en volontär känner sig tillfredsställd. Tidigare presenterad forskning visar också på att det är 

viktigare för yngre personer än för äldre. Det finns därför fördelar i att organisationer reflekterar 

över utformandet av strategin i förhållande till volontärernas ålder. Att belysa de karriärmässiga 

fördelarna med volontärarbete görs med fördel till en yngre målgrupp, men det blir mindre 

effektivt vid ledning och rekrytering av en äldre målgrupp.  

 

En annan motivationsfaktor som presenteras både av tidigare presenterad forskning och den 

insamlade empirin är att volontärer kan ha altruistiska motivationsfaktorer. Det finns en fördel 

för evenemangsorganisationer att vara medvetna om att personer inte bara har egoistiska motiv 

utan även altruistiska motiv. Detta för att kunna anpassa sin strategi för hur de leder och 

rekryterar volontärer vid sina evenemang.  

 

Slutligen överensstämmer respondenternas uttalanden med vad tidigare presenterad forskning 

hävdar gällande att ledare ska visa uppskattning gentemot volontärer verkar vara en väsentlig 

del vid rekrytering och ledning av volontärer. Att visa uppskattning kan resultera i engagerade 

volontärer som bidrar till att vilja vara med och skapa ett positivt utfall för evenemanget. Att 

visa uppskattning är något som inte är resurskrävande för ledarna, men som kan vara avgörande 

för att tillfredsställa volontärer. Svårigheten med att ge uppskattning, är att det kan uppfattas 

som icke- genuin och slentrianmässig. Det kan utifrån volontärerna ses som en uppenbar 

strategi för att få volontärerna motiverade. Att individanpassa uppmuntran skulle kunna vara 

en fördel för evenemangsorganisationer för att varje volontär ska känna sig uppskattad.  

 

Respondenterna har delade åsikter gällande vilka motivationsfaktorer som är centrala. En 

anledning till detta kan vara att motivationsfaktorer tenderar att vara individuellt för varje 

enskild volontär. Då organisationerna är verksamma inom olika branscher och genomför olika 

slags evenemang som attraherar olika typer av volontärer, blir det svårt att få fram en gemensam 

motivationsfaktor för alla. Det här i sin tur kan vara en bidragande faktor som skapar svårigheter 

för organisationer för att rekrytera och leda volontärer. Går det inte att identifiera centrala 

motivationsfaktorer, kan det leda till problematik kring utformningen av en strategi för hur 

organisationer ska rekrytera och leda volontärer. Då motivationsfaktorer kan vara individuellt 

för varje enskild volontär, kan det bidra till att organisationen lägger vikt på resurser som kan 

vara av mindre betydelse för de volontärer som vill engagera sig vid deras evenemang. Detta 

kan vidare leda till att volontärer inte känner sig tillfredsställda och inte gör sitt yttersta för att 

påverka evenemangets utfall positivt. Till följd kan det resultera i att volontärerna inte blir 

återkommande till evenemanget.  

 

Det går att konstatera att motivationsfaktorer är något organisationerna framförallt tar hänsyn 

till när de leder volontärer och därmed blir det en ledarskapsstrategi. De sociala aspekterna är 

något som ska bidra till att volontärer känner en samhörighet under eventet. Även den materiella 

uppskattningen ses som en strategi för att volontärer ska bli belönade vid evenemangen. 

Uppskattning bidrar till att organisationerna ska visa hur tacksamma de är över att volontärerna 

ställer upp vid deras evenemang. Ovannämnda faktorer visar på att möta vad organisationen 

tror är volontärers motivationsfaktorer är en strategi för att behålla dem. Tidigare presenterad 

forskning menar på att möta motivationsfaktorer är en del av att leda volontärer och få dem att 

bli återkommande för framtiden, vilket visar på att både tidigare presenterad forskning och det 
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empiriska materialet menar på att möta volontärers motivationsfaktorer kan ses som en 

ledarskapsstrategi.  

 

6.2 Kravställning 

 

En aspekt som är central vid rekrytering och ledning av volontärer utifrån respondenterna, är 

kravställning. Det här är en faktor som ingen tidigare nämnd forskning presenterar, men som 

respondenterna ser som en utmaning när de arbetar med volontärer. Flertalet respondenter anser 

att en svårighet vid att leda volontärer är att det inte går att ställa samma krav på oavlönade 

personer jämfört med de personer som får ekonomisk ersättning. Svårigheterna kan bero på att 

volontärer prioriterar sitt privatliv framför att delta som volontär och att det därmed inte är 

möjligt att ställa samma krav på dessa personer. Det som skiljer sig mellan respondenterna är 

huruvida det går att ställa samma krav på de personer som arbetar utan att få betalt jämfört med 

de personer som är avlönade. Respondenterna motsätter sig varandra i denna mening då en 

respondent tycker att det går att ställa samma krav på en volontär som på en avlönad person, så 

länge det finns en tydlighet från början gällande vilka krav som ställs. Andra respondenter 

hävdar å andra sidan att det inte går att ställa samma krav på volontärer, då dessa personer är 

där på frivillig basis och att organisationen behöver ta hänsyn till volontärernas privatliv.  

 

Det går att konstatera att frågan om krav är något som är relevant både vid rekrytering och 

ledning av volontärer utifrån det empiriska materialet, även om det råder delade meningar kring 

huruvida krav går att ställa på volontärer eller inte. Även om tidigare presenterad forskning inte 

belyser kravställning som varken en rekryteringsstrategi eller ledarskapsstrategi så går det 

utifrån empirin att konstatera att krav är relevant både vid rekrytering och vid ledning av 

volontärer. Att ställa krav kan ses som en strategi vid rekrytering då organisationerna kan kräva 

vissa förkunskaper på volontärerna. Det blir även relevant att ta hänsyn till kravställning vid 

ledning av volontärer, då det finns delade meningar gällande huruvida det går att ställa samma 

krav på en volontär som på en person som arbetar avlönat kan det vara betydande att 

organisationer reflekterar över detta. Krav ses utifrån det empiriska materialet snarare som en 

rekryteringsstrategi och inte en ledarskapsstrategi, men det går ändå att konstatera att det kan 

ses som en svårighet att ställa krav när personer arbetar utan ekonomisk ersättning. 

   

En anledning till att synen på kravställningar hos respondenterna skiljer sig kan bero på hur 

beroende organisationen är av den enskilde volontären för att evenemanget ska kunna 

genomföras. Har organisationen inte tillräckligt många volontärer för att täcka alla 

arbetsuppgifter om det sker bortfall, kan de behöva ställa högre krav på de befintliga 

volontärerna för att säkerställa att alla arbetsuppgifter blir utförda. Har organisationen istället 

fler volontärer än vad behövs för genomförandet av evenemanget, finns det utrymme för 

bortfall och samma krav behöver inte ställas på volontärerna. Tidigare presenterad forskning 

belyser inte den problematik som identifierats utifrån det empiriska materialet gällande 

kravställningar. Det är därför intressant att denna typ av utmaning inte tas upp i tidigare 

presenterad forskning, då det är något som organisationer frekvent ser som en svårighet. En 

anledning till detta kan vara att tidigare studier tenderar att ha utgångspunkt från volontärernas 

perspektiv. Den problematik som finns gällande kravställningar utifrån ett organisatoriskt 

perspektiv blir därför inte belyst.  

 

Organisationerna behöver slutligen vara tydliga med vilka förväntningar som krävs av 

volontären, detta framförallt när organisationen ska rekrytera förstagångsvolontärer.  Detta för 

att attrahera personer som faktiskt är där i rätt syfte och som är där för att de vill genomföra 
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arbetsuppgifterna på det sätt som organisationen förväntar sig. Sammanfattningsvis behöver 

organisationer reflektera över vilka krav som går att ställa på personer som arbetar oavlönat då 

det kan skapa en problematik om volontärerna och organisationer har delade åsikter gällande 

vilka krav som kan ställas på volontärernas arbete. Upplever volontärerna att organisationen 

ställer höga krav trots att volontärerna inte får någon ekonomisk ersättning, kan det resultera i 

att volontärerna blir oengagerade och inte genomför arbetsuppgifterna på de sätt som 

organisationen förväntar sig. Att som ledare vara tydlig med vilka förväntningar som finns på 

volontärerna, kan därför underlätta för att evenemanget ska få det utfall som organisationen 

önskar. 

 

6.3 Mål och visioner 

 

Respondenterna är överens om att volontärerna ska känna att de är en del av de uppsatta mål 

och visioner organisationen har. Tidigare presenterad forskning belyser att volontärer känner 

högre engagemang när organisationer involverar dem i att nå organisationens mål och visioner. 

Det går genom det empiriska materialet att utläsa att temat mål och visioner främst används 

som en ledarskapsstrategi hos organisationerna. Flertalet av respondenterna beskriver att de 

använder olika verktyg för att underlätta för volontärerna att uppnå de uppsatta mål som 

organisationen har samt för att volontärerna ska veta vad som förväntas av dem under 

evenemanget. Däremot går det inte att utläsa i det empiriska materialet att mål och visioner är 

något som organisationerna använder sig av som strategi för rekryteringen av volontärer. Ingen 

av organisationerna nämner att de till exempel låter volontärerna får vara involverade i att 

utforma de mål och visioner organisationen ska arbeta mot. 

 

Det skulle kunna vara en fördel att involvera volontärer även vid utformandet av mål och 

visioner och inte endast vid arbetet att uppnå dem. Upplever volontärerna att de får vara med 

och besluta om vilka mål och visioner som ska uppnås, kan det resultera i ett ytterligare 

engagemang hos volontärerna. På så sätt skulle mål och visioner inte bara kunna användas som 

en ledarskapsstrategi utan även som en rekryteringsstrategi hos organisationerna. De 

svårigheter som finns med att låta volontärerna vara delaktiga vid utformningen av mål och 

visioner, är att organisationen då kan behöva ta hänsyn till fler viljor. Då det kan råda olika 

åsikter mellan volontärerna om vilka mål som ska sättas upp, finns det en risk att vissa 

volontärer är oeniga om vad evenemanget ska ha för utfall och konflikter kan skapas.  

 

6.4 Involvering 

 

De likheter som går att identifiera mellan de olika respondenterna är att de beskriver att de bryr 

sig om volontärernas åsikter och att de är viktiga för utveckling av evenemanget. En viktig 

aspekt av att motivera medarbetare är att göra dem delaktiga. Respondenternas strategier 

gällande i vilken omfattning volontärerna är involverade i beslutsfattande skiljer sig. Dessa 

skillnader är något som skulle kunna bero på storleken på evenemangsorganisationen, men även 

storleken på evenemanget. Större evenemangsorganisationer och evenemang, kan kräva att 

organisationerna förlitar sig på att volontärerna själva kan ta beslut. Mindre 

evenemangsorganisationer och evenemang, kan leda till att organisationer i större utsträckning 

själva fattar beslut 

 
Det går att förstå att det finns fördelar med att delegera beslutsfattande till volontärer. En fördel 

skulle kunna innebära att volontärerna känner att de får förtroende från de personer som leder 
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dem och att organisationen tror på att volontärer kan fatta egna beslut. Det skulle också kunna 

finnas nackdelar med att delegera beslutsfattande till volontärer. Den problematik som kan 

uppstå då volontärerna inte är involverade vid beslutsfattande är att det kan leda till att 

volontärerna inte känner sig delaktiga och viktiga för evenemanget. Att vara en del av ett 

evenemang och att få uppmuntran från evenemangsorganisationen beskrivs tidigare som en 

motivationsfaktor för volontärer. Att helt involvera volontärerna vid beslutsfattande skulle 

kunna resultera till att evenemangsorganisationen förlorar kontrollen över evenemanget. Det 

kan vara en risk med att involvera volontärer i beslutsfattandet då det är svårt att på förhand 

veta hur väl lämpade volontärerna är för att ta vissa beslut. Ett beslut kan påverka både 

evenemangsorganisationen och evenemanget negativt och kan resultera i ett försämrat rykte. 
 
Utifrån tidigare presenterad forskning går det att konstatera att involvering vid beslutsfattande 

skulle kunna ses som en strategi vid rekrytering av volontärer och som skulle kunna medföra 

att volontärer vill vara en del av ett evenemang. Det som är intressant att diskutera vidare är att 

involvering vid beslutsfattande inom de valda organisationerna snarare verkar ses som en 

ledarskapsstrategi än en rekryteringsstrategi, vilket visar på att tidigare presenterad forskning 

och det empiriska materialet inte är överensstämmande. Ingen av de intervjuade personerna har 

benämnt att involvering i beslutsfattande kan innebära fördelar vid rekrytering. Däremot 

belyser flera av respondenterna att det är betydande att volontärer är med och fattar beslut 

gällande evenemanget, men snarare som en strategi som används vid ledning av volontärer.  

Frågan är om evenemangsorganisationerna är medvetna om att involvering av volontärer vid 

beslutsfattande skulle kunna innebära fördelar utifrån ett organisatoriskt perspektiv, detta 

genom att exempelvis förtroende och positivt rykte till organisationen kan skapas när 

volontärerna får möjlighet att vara med och ta beslut. 

 
Tidigare presenterad forskning menar på att för att uppnå ett idealläge vid rekrytering, är det 

viktigt att volontärerna får vara med och fatta beslut och av den anledning är det intressant att 

vidare ifrågasätta varför organisationerna inte verkar använda detta som en strategi vid 

rekrytering. Orsaken till detta skulle kunna bero antingen på okunskap, att organisationerna inte 

är medvetna om att det kan användas som en rekryteringsstrategi och därför inte reflekterar 

över det. Det kan också bero på att organisationerna väljer andra strategier som anses mer 

relevanta för organisationen vid rekrytering av volontärer.  

 

Sammanfattningsvis går det att förstå att involvering av volontärer kan ses som en 

rekryteringsstrategi utifrån ett organisatoriskt perspektiv, men utifrån det empiriska materialet 

går det också förstå att det kan ses som en strategi som används som en ledarskapsstrategi för 

volontärer som redan är verksamma inom organisationen. Visar evenemangsorganisationer på 

att volontärer, som är där utan någon ekonomisk ersättning, också får vara med att fatta beslut 

och därmed påverka evenemangets utformande kan det skapa en positiv bild av organisationen 

och de värderingar som finns inom den. Det här kan i slutändan medföra att volontärerna vill 

fortsätta vara en del av organisationen i framtiden. 

 

6.5 Kommunikation 

 

Genom det empiriska materialet går det att utläsa att kommunikation var en betydande faktor i 

att rekrytera och leda volontärer och är något som var gemensamt mellan respondenterna. Det 

som däremot skilde sig, var tillvägagångssätten för hur organisationerna kommunicerar med 

volontärerna.  
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En av respondenterna förklarar att de som är ledare över volontärer ibland har svårt att räcka 

till då det brister i resurser för att kommunicera med volontärerna. Det går därför att anta att 

om organisationen saknar resurser för att kommunicera med sina volontärer kan det leda till att 

viktig information inte når volontärerna. Det går vidare att anta att en bristande 

kommunikationen gällande till exempel var du ska befinna dig, vilka tider som gäller och hur 

du ska gå tillväga vid evenemanget kan påverka att volontärerna inte vet vad som förväntas av 

dem. Om du som volontär inte vet vad som förväntas av dig, kan det bidra till att du inte 

genomför arbetsuppgifterna på de sätt som begärs av dig. Det här kan i sin tur skapa 

konsekvenser för evenemangsorganisationen då evenemanget inte uppnår samma kvalitet som 

hade varit möjlig om volontärerna hade varit införstådda med vad deras roll vid evenemanget 

kräver. Detta kan leda till att volontärerna inte vill återkomma och vara en del av evenemanget 

igen, vilket kan påverka evenemangsorganisationen negativt.  

 

Några av respondenterna förklarar att de väljer att utforma kommunikationsstrategier utifrån 

att attrahera nya potentiella volontärer, alltså som en rekryteringsstrategi medan andra istället 

väljer att utforma strategier för det befintliga arbetet med volontärer under ett evenemang vilket 

blir en ledarskapsstrategi. Orsaken till skillnaderna skulle kunna bero på utgångspunkten för 

evenemangsorganisationen. Har inte en evenemangsorganisation några svårigheter med att 

fylla sitt evenemang med volontärer finns inget behov av en utformad rekryteringsstrategi över 

hur de ska kommunicera med dessa personer. För att behålla befintliga volontärer, kräver dessa 

evenemangsorganisationer ett aktivt arbete med kommunikationen och väl utformade 

ledarskapsstrategier till de redan existerande volontärerna. Är det däremot så att 

evenemangsorganisationen är beroende av nya volontärer eller upplever svårigheter vid 

rekrytering av volontärer, kan det vara nödvändigt att utforma rekryteringsstrategier för hur de 

ska gå tillväga för att attrahera nya volontärer. 

  

Utifrån tidigare presenterad forskning går det att förstå att kommunikation är en viktig 

komponent för evenemangsorganisationer att arbeta med. Det är en viktig komponent både för 

strategier för rekrytering och ledning av volontärer. Det går att utläsa från den tematiska 

analysen att organisationerna i dagsläget lägger resurser på olika strategier vid kommunikation. 

De evenemangsorganisationer som behöver rekrytera nya volontärer, arbetar med 

rekryteringsstrategier för hur de ska attrahera volontärer till skillnad från de 

evenemangsorganisationer som har befintliga volontärer som istället lägger resurser på 

kommunikationsverktyg, alltså ledarskapsstrategier, för att behålla dessa personer. De olika 

strategierna kan tyda på att det finns bristande resurser för att arbeta med både 

rekryteringsstrategier och kommunikationsverktyg. Att aktivt arbeta med båda strategierna, 

hade kunnat medföra en mer hållbar volontärverksamhet där både nya och befintliga volontärer 

är engagerade i sitt arbete vid evenemangen och tillfredsställda med organisationen.  

 

Sammanfattningsvis kan vi förstå att evenemangsorganisationer använder kommunikation som 

en strategi både för rekrytering och ledning. Evenemangsorganisationerna är eniga om att de 

använder strategier vid kommunikation. Vad som däremot skiljer organisationerna åt är hur 

strategierna är utformade. Några evenemangsorganisationer arbetar mer aktivt med väl 

utformade rekryteringsstrategier för att attrahera nya volontärer medan andra lägger mer 

resurser på ledarskapsstrategier i syfte med att behålla redan befintliga volontärer, då med hjälp 

av kommunikationsverktyg. 
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7 Slutsats 
 

I det avslutande kapitlet, sammanfattas studiens resultat och syfte. Studiens frågeställningar 

besvaras och egna reflektioner framförs. Avslutningsvis presenteras förslag till vidare 

forskning. 

 

Det går utifrån det empiriska materialet att identifiera att evenemangsorganisationer använder 

utformade strategier för att rekrytera volontärer. Vi kan konstatera att kravställningar och 

kommunikation är de strategier som är relevanta när en organisation vill attrahera 

förstagångsvolontärer och som därmed blir strategier som går att utläsa. Kravställande syftar 

på de förkunskaper som krävs för att få vara volontär och kommunikation handlar om de 

tillvägagångssätt som respondenterna beskriver att de använder för att marknadsföra 

organisationen och sina evenemang.  

 

En likhet som finns mellan evenemangsorganisationerna är att de utformar strategier vid 

rekrytering och att dessa innefattar kravställande och kommunikation. Det som däremot går att 

förstå utifrån respondenterna, är att kravställning är en faktor som går att se utifrån olika 

perspektiv. Utifrån en respondent handlar kravställande om de krav du kan ställa på 

förkunskaper hos volontärerna. Utifrån ett organisatoriskt perspektiv kan det vara av betydelse 

att ha kunskap i innan man tar beslut om volontären får medverka på organisationens 

evenemang eller inte. För en annan respondent handlar det snarare om att organisationer 

medvetet väljer att inte ställa krav på volontärerna för att ha utrymme för eventuella bortfall 

bland volontärerna. Det här visar slutligen på att det går att identifiera två strategier gällande 

kravställning och att dessa skiljer sig utifrån de valda organisationerna. 

 

Den andra strategin som går att identifiera vid rekrytering är kommunikation. Det som är 

gemensamt mellan respondenterna är att de ser kommunikation som en del av 

rekryteringsprocessen och därmed viktigt för att attrahera volontärer. Det som däremot skiljer 

sig mellan evenemangorganisationerna är hur respondenterna beskriver hur de kommunicerar 

med potentiella volontärer, där den främsta skillnaden innebär de platser där de väljer att 

marknadsföra sig själva och evenemanget.  

 

Det går utifrån det empiriska materialet att organisationerna använder sig av, mål och visioner, 

involvering, kommunikation och motivationsfaktorer som ledarskapsstrategier i deras arbete 

med att leda och få återkommande volontärer.  

 

Det går att identifiera både likheter och skillnader i ledarskapsstrategierna mellan de olika 

organisationerna. En respondent förklarar att deras tillvägagångssätt gällande mål och visioner 

är att tydligt förmedla vad som förväntas av volontären genom att till exempel utforma en 

volontärhandbok. En annan respondent förklarar att deras tillvägagångssätt innebär att ledarna 

behöver vara inspirerande och stöttande för att underlätta för volontärerna att genomföra sin 

uppgift. Ytterligare ett tillvägagångssätt presenteras av en annan organisation och omfattar att 

ledarna alltid är tillgängliga för volontärerna. En respondent förklarar att de skriver avtal och 

utformar en arbetsbeskrivning som de regelbundet stämmer av med volontärerna inför 

utförandet av evenemangen. Slutligen identifieras ett tillvägagångssätt som innebär att 

organisationen arbetar med att stimulera volontärers tänkande genom att arbeta med narrativa 

berättelser för att volontären inte bara ska veta vad den ska göra utan även varför.  

 

Vid strategin gällande involvering av beslutsfattande kan tre olika tillvägagångssätt identifieras 

hos organisationerna. De valde antingen att volontärerna ska vara med och fatta beslut, vara 
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med till viss del eller inte alls låta volontärerna vara med och fatta beslut. Att använda 

kommunikation kan ses som en ledarskapsstrategi förklarar en respondent. Respondentens 

tillvägagångssätt innebar att individ anpassa kommunikationen utifrån volontärerna.  

 

Det går att identifiera och bemöta motivationsfaktorer är strategier organisationer använder för 

att leda volontärer. Dock visar det empiriska materialet att det råder skillnader i vad 

organisationerna anser vara den främsta motivationsfaktorn hos volontärer. Gemensamt visar 

sig dock vara att ingen av evenemangsorganisationerna presenterar något specifikt 

tillvägagångssätt för hur dessa organisationer aktivt kan arbeta för att möta volontärernas 

motivationsfaktorer.  

 

Avslutningsvis går det att dra slutsatsen att det finns en svårighet i att anpassa en strategi för 

hur volontärer ska rekryteras och ledas, då det finns olika faktorer som kan påverka volontärens 

vilja att delta med ideell arbetskraft vid ett evenemang. Faktorer som vilken typ av evenemang 

som ska genomföras, organisationens uppbyggnad och individens individuella behov påverkar 

hur organisationerna behöver utforma sina strategier för att rekrytera och leda volontärer. 

Slutligen går det att konstatera att evenemangsorganisationer använder olika strategier för hur 

de ska rekrytera och leda volontärer, men i slutändan finns det inget givet tillvägagångssätt som 

går att implementera på alla organisationer.  

 

7.1 Egna reflektioner 

 

I efterhand inser vi att det hade varit positivt om vi i referensramen hade presenterat teorier som 

hade varit mer specifika och inriktade på strategier för rekrytering och ledning av volontärer. 

Då vi valde generella teorier som utgångspunkt i denna uppsats, är vi medvetna om att det blev 

svårare att fördjupa oss inom det valda ämnet.  Vi tror att det hade kunnat innebära fördelar för 

både resultat, analys och diskussion om vi hade haft fler teorier som är mer specifika på området 

rekrytering och ledning och inte lika generella som de som använts i nuvarande uppsats. I 

slutändan tror vi att mer specifika teorier hade kunnat medföra fler relevanta frågor till 

intervjuguiden och gett oss mer underlag för att besvara våra frågeställningar. 

 

7.2 Förslag till vidare forskning  

 

Då studien undersöker evenemangsorganisationer inom olika verksamhetsområden är det 

väsentligt att ta hänsyn till organisationers olika branscher när resultatet analyseras. Då 

strategier vid rekrytering och ledning skiljer sig mellan evenemangsorganisationer, är det av 

intresse att i framtida forskning jämföra evenemangsorganisationer som är verksamma inom 

samma bransch. Ett förslag på vidare forskning är att undersöka sportorganisationers strategier 

vid rekrytering och ledning av volontärer, där syftet hade inneburit att kartlägga vilka strategier 

som används för att rekrytera och leda volontärer och som kan sammanfogas med volontärers 

motivationsfaktorer. Studien hade då inte endast avhandlat ett organisatoriskt perspektiv, utan 

även haft utgångspunkt i volontärernas perspektiv. 
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8 Bilagor 
 

8.1 Bilaga 1  

 

Intervjuguide  

 

Instruktioner till intervjuare:  

Spela in med minst två inspelningsapparater  

 

Information till respondenten:  

Vi värnar om anonymitet och undanber personuppgifter i inspelningen.  

Inget material kommer att lagras. Det vill säga att allt material kommer att raderas när studien 

är avslutad och godkänd.  

Du har rätt att undanbe att svara på frågor eller avsluta intervjun när du vill.  

Intervjun kommer att transkriberas och transkriberingen kommer att skickas till respondenter 

för att bekräfta att vi uppfattat intervjun rätt.  

 

Frågor  

1. Hur kommer det sig att du fick denna roll?  

2. Vilka är de främsta evenemangen ni arrangerar?  

• På vilket sätt involverar de volontärer?   

3. Hur många är ni som arbetar med era evenemang?  

4. Hur startar den första kontakten med volontärer?   

5. Utbildar ni volontärer inför evenemangen? Om svaret är ja: I så fall hur?  

6. Vad tror ni att volontärerna vill få ut genom det ideella arbetet vid era evenemang? 

7. Hur går ni tillväga vid rekrytering av volontärer? 

8. Får alla som ansöker om att bli volontärer vara det?   

9. Finns det några kriterier att ta hänsyn till för att kunna bli volontär vid era evenemang?  

10. Upplever du att antalet personer som intresserar sig för att vara volontär ökat eller minskat?  

11. På vilket sätt arbetar ni för att behålla befintliga volontärer? 

12. På vilket sätt är volontärer med och tar beslut? 
13. I vilken utsträckning tror du att den sociala miljön påverkar personers engagemang till att 

vara med som volontär vid ett evenemang? 

14. Vilka krav ställer ni på volontärer?  

15. Vilken upplever ni är den främsta motivationsfaktorn till att människor vill vara volontärer?  

16. Sätter ni upp några individuella mål för enskilda volontärer?  

17. Gör ni något konkret för att stötta era volontärer med deras arbetsuppgift?  

18. Varför tror du vissa inte väljer att vara volontärer?  

19. Vad upplever du är det svåraste med att arbeta med volontärer?  

20. På vilket sätt kan volontärarbete bidra till personens självutveckling?  

21. Finns det någonting du skulle vilja förändra med hur ni arbetar med volontärer? I så fall 

vad?  

22. Är det något mer du vill ta upp/ tillägga? 
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8.2 Bilaga 2 

 

 

Fråga Teori  

1,2 och 

3 
 
 

De tre första frågorna är inledande frågor som Bryman & Bell (2017) anser är 

något som är viktigt att ha med. Detta för att kunna sätta in han eller hennes svar i 

ett sammanhang (Bryman & Bell 2017). 

4 Utgår från Østerlund (2012) teori där forskaren beskriver ett antagande som 

innebär att rekrytering kan underlättas om organisationer använder en utformad 

strategi för hur volontärer ska rekryteras. 

5 Ahn (2017) konstaterar i sin artikel att evenemangsorganisationer borde utveckla 

effektiva strategier för att rekrytera kvalificerade volontärer till evenemang genom 

kontrakt och utbildning. Av den anledning blir det av intresse att undersöka om 

ledare inom evenemangsorganisationer använder utbildning som en strategi vid 

rekrytering och ledning av volontärer.  

6  Denna fråga har konstruerats utifrån Kims (2018) teori om VFI som tar upp hur 

organisationer kan arbeta för att tillmötesgå volontärers motivationsfaktorer. VFI 

lyfter fram sex olika kategorier som anses som motivationsfaktorer: Värderingar, 

förståelse, sociala aspekter, karriär, skydd och förbättring. Då Kim (2018) förklarar 

att om organisationerna tillfredsställer volontärernas behov inom de olika 

kategorierna, medför det ett ökat engagemang hos befintliga volontärerna.  

7, 8 

och 9  

Utgår från Østerlund (2012) teori där forskaren beskriver ett antagande som 

innebär att rekrytering kan underlättas om organisationen använder en utformad 

strategi för hur volontärer ska rekryteras. Forskaren nämner att det inte innebär 

bara mål och delmål utan innefattar även vikt av en handlingsplan för hur mål ska 

uppnås och resurser fördelas. 

10, 14, 

18 

Frågan är grundad i McMorrows (2014) utlåtandet om att det visat sig att 

volontärer som resurs har blivit begränsad då viljan till att vara volontär har 

minskat trots att efterfrågan hos organisationer har ökat.  

11 Østerlund (2012) beskriver i sin teori att det tredje antagandet innebär att materiell 

uppmuntran som tack för det ideella engagemanget kan underlätta vid rekrytering 

av volontärer. Denna typ av uppmuntran används främst för att behålla befintliga 

volontärer. Dock anses denna typ av motivation inte tillräcklig för att människor 

ska besluta sig för att vara volontärer för första gången, detta på grund av att det 

finns andra betydande aspekter att ta hänsyn till. 
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12 Grundar sig i Østerlunds (2012) teori “Volunteeer Recruitment” där första 

antagandet i teorin innebär att om volontärer är med och fattar beslut, blir det 

enklare för evenemangsorganisationer att rekrytera volontärer 

13 Denna fråga är grundat i Kims (2018) teori “VFI”, där en kategori benämns 

“sociala aspekter” och innefattar de sociala interaktioner och nätverkande som 

deltagande som volontär kan bidra till.  

15 Denna fråga har konstruerats utifrån Kims (2018) teori om VFI som tar upp hur 

organisationer kan arbeta för att tillmötesgå volontärers motivationsfaktorer. VFI 

lyfter fram sex olika kategorier som anses som motivationsfaktorer: Värderingar, 

förståelse, sociala aspekter, karriär, skydd och förbättring. Då Kim (2018) förklarar 

att om organisationerna tillfredsställer volontärernas behov inom de olika 

kategorierna, medför det ett ökat engagemang hos befintliga volontärerna. 
 
 

16 Kendricks (2011) förklarar individuell övervägning som en del av transformativt 

ledarskap, vilket innebär att ledaren behandlar varje medarbetare unikt och ger 

dem coaching, mentorskap, feedback och utvecklingsmöjligheter.  

17 För att formulera denna fråga har vi haft utgångspunkt i teorin “Fem praktikernas 

ledarskap”. Där beskriver Posner (2015) för att uppnå ett idealistiskt ledarskap, ska 

man som ledare visa gott föredöme, dela med sig av visioner, leda volontärer vid 

svårigheter, få personal att agera samt att uppmuntra volontärernas 

engagemang och få dem att förstå deras värde genom exempelvis belöning. 

19  Ahn (2017) har identifierat svårigheterna vid att rekrytera volontärer. Då 

evenemangen bara är under en begränsad tid är det svårt att hitta de personer som 

vill utöva sina förmågor och kunskaper samt engagera sig under denna korta tid 

utan att få något för det. Därför blir det intressant att undersöka om detta 

överensstämmer med den problematik som evenemangsorganisationer upplever. 

20  Grund Grundas i Kims (2018) teori “VFI”, där en av kategorierna benämns 

förbättring. Den innebär att volontärer kan förstärka sitt självförtroende genom att 

vara volontär och att det kan bidra till personlig utveckling.  

21 Denna fråga är konstruerad utifrån Linda Parris och Welty Peachey (2012) som 

beskriver att volontärer är en av de viktigaste resurserna för genomförandet av ett 

evenemang och att ledare har en betydande roll för att för få engagerade volontärer 

(Linda Parris & Welty Peachey 2012). Av den anledningen är det intressant att 

utifrån det empiriska materialet ta reda på om det är någonting som 

evenemangsledare vill vid deras arbete med volontärer. 
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22 Grundas i Bryman & Bell (2017) som beskriver att uppsamlingsfråga kan ske i 

slutet som avslut vid en intervju. 
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