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Abstrakt 
Det här arbetet syftar till att ta reda på hur svenska idrottsevenemang går tillväga när de 

rekryterar sina volontärer. Volontärers betydelse på det svenska samhället är otroligt stor 

då de skapar oerhört viktiga ekonomiska förutsättningar för flera svenska 

idrottsföreningar. Att rekrytera volontärer är inte enkelt då volontärerna idag förväntar 

sig någon sorts belöning av sin insats. Spelar storleken hos ett evenemang någon roll 

gällande hur man rekryterar? För att komma fram till ett resultat i studien så har det 

använts kvalitativa metoder i form utav intervjuer med volontärsansvariga hos varje 

idrottsevenemang, för att djupare kunna förstå deras tankesätt och den 

rekryteringsprocess de använt sig utav. Det har använts en teori framställd av Bourdieu 

(1991) som handlar om hur volontärer reagerar gentemot sina roller i olika evenemang 

och vad de förväntar sig i utbyte mot sin arbetskraft. Resultatet på vår studie visade att 

det finns en skillnad gällande hur stora och små evenemang rekryterar. Generellt 

rekryterar de stora evenemangen volontärer ifrån idrottsföreningar medan de mindre 

evenemangen inte har samma förutsättningar så de behöver nå ut till olika 

volontärssegment i form utav pensionärer, studenter etc. Hur evenemangen rekryterar 

genom att motivera olika sorters människor är en viktig del av resultatet.  
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Nyckelord 
Agent: En människa kopplad till teorin från Pierre Bourdieu (1991). I detta arbete en 

volontär. 

Rekryteringsstrategi – Hur en organisation rekryterar individer till ett uppdrag.  

Rekryteringsprocess – Hur en rekryteringsstrategi går till. 

RF – Riksidrottsförbundet. 

M (i Resultat) – Mindre evenemangs volontärsansvariga 

S (i Resultat) – Större evenemangs volontärsansvariga 

Volontär – En individ som arbetar utan ekonomiska fördelar. 

Volontärsegment – Kategori av volontärernas ursprung. T.ex pensionärer och studenter. 

Volontäransvariga – Ansvariga för volontärer och rekryteringen av dem vid ett 

idrottsevenemang. 
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Förord 
Volontärer har någonstans alltid ingått i planen att skriva om i detta examensarbete. Att 

det skulle ske tillsammans med idrottsevenemang var inte planerat från början utan 

tillkom under diskussioner kring forskningsplanen. Först och främst vill vi tacka alla som 

har gjort detta examensarbete möjligt. Alla respondenter som har ställt upp på intervjuer 

och tagit sig tid till att träffa oss samt genom ett trevligt bemötande och öppna 

diskussioner som slutat med att vi lämnat dessa intervjutillfällen med ett leende på 

läpparna. Vi vill också tacka vår handledare Marie Hedberg som har guidat oss och hjälpt 

oss att nå ett slutresultat av detta arbete. Marie har också genom sitt skarpa öga båda höjt 

vår motivation och kommit med konstruktiv kritik för delar i arbetet vilket har hjälpt oss 

och föra arbetet framåt. Vi vill tillslut även tacka våra gruppmedlemmar som har 

opponerat på vårt arbete under grupphandledningstillfällena där även de kommit med bra 

och användbar feedback för arbetet. 
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1 Inledning 
165 kronor i timmen är värdet för ett volontärarbete vid ett idrottsevenemang. Det 

monetära värdet för ett volontärarbete är oerhört betydelsefullt för föreningen då inte ett 

evenemang skulle kunna genomföras utan volontärer (Riksidrottsförbundet, 2008). 

Idrottsevenemang har flera fördelar och positiva sidor men för att dessa evenemangen ska 

kunna genomföras så behövs det arbetare, en vanlig väg att gå är att hitta ideella arbetare 

och volontärer som hjälper till med eventet. Det behöver inte alltid vara självklart att alla 

jobb som behövs kring event och evenemang fylls direkt utan det behöver finnas en 

rekryteringsprocess för att hitta rätt människor till varje position. Jeppsson Grassman 

(1993) menar att för att förstå varför människor vill arbeta ideellt så behöver man studera 

vad som en gång fick dem att börja med den sortens arbete och vad som får dem att 

fortsätta. Volontärernas arbete är betydelsefullt för varje organisation och det är därför 

även viktigt att förstå volontärernas underliggande motivation, rekrytering av volontärer 

och deras behållning (Hallman & Harms, 2012). Det här kan användas fördelaktigt i 

rekryteringen för att veta vad som verkligen lockar de ideella arbetarna. 

 

1.1 Bakgrund 

En faktor som får människor att ställa upp och arbeta gratis är enligt (Carboni and Ehrlich, 

2013) gruppdynamik som ökar arbetsförmågan och viljan att utföra ett arbete på ett bra 

sätt. Caldwell och Andereck (1994) styrker också detta i ordet solidaritet som är en en av 

sina kategorier för varför en individ väljer att ställa upp gratis. De andra två kategorierna 

är målmedvetenhet och material där det förstnämnda är baserat på känslan av att göra 

något värdefullt. Vidare fokuserar material på de materiella föremål som volontären får 

av att ställa upp som t.ex kläder och diplom. 

 

Riksidrottsförbundet (2008) beskriver vilka effekter ideella arbetare tillhörande ett 

idrottsevenemang har på föreningen eller företaget som äger evenemanget. Vi skiljer på 

två olika värden där de sociala värdena handlar om en förbättring av folkhälsan vid både 

fysisk och psykisk hälsa samt den personliga utvecklingen. Till de sociala värdena hör 

också en demokratisk uppfostran och integration vilket kan öka en förståelse för andra 

människors livsvillkor och bakgrunder.  

 

De monetära effekterna vilket utgörs av intäkter vilket till en stor del går direkt till 

föreningen vilket i sin tur påverkar kommunen då föreningen har aktiva medlemmar från 

kommunen. De ideella arbetarna vid ett idrottsevenemang har en stor betydelse för 
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idrottsevenemangets överlevnad vilket i sin tur blir en stor intäkt för föreningen. Ett 

ideellt arbete kan enligt RF (2008) värderas till 165 kr i timmen baserat på EU:s 

strukturfond. För vem det är värt 165 kr i timmen för är dock frågan. För föreningen som 

sparar ekonomiska medel för att inte ha personal som är en kostnad i vanliga fall är det 

av stor betydelse eftersom en sådan budget för att klara av att betala anställda sällan finns 

hos ideella föreningar. Det kan också vara ett stort värde för kommunen som inte betalar 

för att det ska komma besökare till orten vilket ökar marknadsvärdet avsevärt.  

 

Idag arbetar omkring hälften av den vuxna befolkningen ideellt i Sverige, störst av alla 

segment är det ideella arbetet inom idrottsrörelsen. Det här medför att  Sverige ligger i 

framkant gällande ideellt arbete i jämförelse med andra länder. Det ideella arbetet har en 

stor betydelse för Sveriges föreningsliv och utveckling. I och med att idrottsrörelsen har 

ett så framstående engagemang hos folket leder det till att den svenska idrottsrörelsen är 

väldigt nära det svenska samhället. Det ideella arbetet är ansett att ha en enorm roll för 

idrotten och hjälper föreningar samt evenemang att gå runt och hela tiden kunna 

utvecklas. Att hela tiden kunna rekrytera ideella ledare till olika uppgifter är någonting 

som är oerhört viktigt inom idrotten (Riksidrottsförbundet, 2008). 

 

För att förstå varför en organisation behöver volontärer till sitt idrottsevenemang behöver 

man veta varför ett idrottsevenamang är viktigt (Warner & Starnes, 2008). 

Riksidrottsförbundet (2008) lyfter fram hur viktigt det är för Sverige att arrangera stora 

internationella evenemang på mer än ett sätt. Utöver individuella fördelar med 

evenemang som till exempel glädje, gemenskap och jobb så syftar RF (2008) på att 

idrottsevenemang också främjar näringslivet, samhället och föreningslivet. Det krävs ett 

samarbete mellan dessa parter för att kunna skapa hållbara och framgångsrika 

evenemang. Idrottsevenemangen är även en bidragande faktor till ökad turism samt att 

bilden av Sverige stärks för andra länder. RF (2008) talar om att Sverige har en lång och 

stolt historia inom att just arrangera diverse idrottsevenemang. Det finns flera fördelar 

med att arrangera evenemang, inte minst att det skapar ett stort antal jobbmöjligheter.  

  

1.2 Problemformulering 

Att rekrytera volontärer till idrottsevenamang är ett utmanande problem för 

organisationen som står värd för evenemanget då det krävs både tid och resurser för att 

uppfylla sin kvot med volontärer som man behöver för att kunna genomföra projektet 

(Burns, 2006).  
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1.2.1 Evenemangets effekter på samhället 

För föreningar och idrottsförbund som står som värd för svenska idrottsevenemang är 

betydelsen stor att evenemanget genomförs, inte minst för de ekonomiska effekterna (RF, 

2008). Ett idrottsevenemang påverkar samhället genom en hel del faktorer där det som 

påverkas mest är de ekonomiska, sportsliga, sociala och kulturella, turism, samt den 

urbana tillväxtens effekter. De ekonomiska effekterna är inte alltid mätbara, ett 

idrottsevenemang genererar t.ex. inkomster till det lokala näringslivet samt vid större 

evenemang spenderas pengar på boende i orten. I denna studie problematiseras 

rekryteringen av de frivilliga krafter som utgör stora insatser vid ett idrottsevenemang. 

Dessa insatser kan omvandlas till ekonomiska värden och samtidigt bidra till inte bara de 

monetära effekterna utan även bidra till olika effekter som baserar sig på de 

motivationsfaktorer som utgörs för volontärens vilja att arbeta gratis 

(Riksidrottsförbundet, 2008).  

 

1.2.2 Problem i rekryteringen av volontärer 

Det gjordes en studie i England 2003 av Taylor (2004) där de studerade vad för problem 

idrottsföreningar hade när det kom till att hantera och rekrytera volontärer till deras 

organisationer och idrottsevenemang. De kom fram till att det totala antalet av volontärer 

som engagerar sig i idrottsklubbar har fallit samtidigt som rekryteringen av volontärer har 

mött problem vilket har lett till att idrottsklubbarna är tvungna att slå ihop viktiga 

volontärers roller och tvingas att själva göra flera saker samtidigt. Deras slutsatser visade 

även att volontärer visar ett beteende där de vill ha något i utbyte för arbetet de  tagit på 

sig som volontär. Det behöver inte nödvändigtvis vara pengar det handlar om utan 

generella belöningar som t.ex kläder och biljetter. Detta har lett till att volontärerna har 

fått ett annorlunda beteende där de inte vill följa sina originella uppdrag när detta inte går 

att uppfylla (Taylor, 2004).  

 

En rekrytering är gjord för att locka rätt sorts volontärer med en bra motivation till sitt 

arbete. Det har visat sig att flera volontärer arbetar under tvång och i kombination till det  

har 74% av idrottsföreningar rapporterat att det inte finns tillräckligt med frivilliga som 

vill ställa upp som volontärer (Cuskelly, Hoye & Auld, 2006).  
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2 Syfte och Frågeställningar 
Syftet med studien är att undersöka hur svenska idrottsvenemang arbetar med rekrytering 

av volontärer samt hur man rekryterar olika volontärsroller. 

 

Studiens frågeställningar är följande: 

·     Hur arbetar svenska idrottsevenemang med rekrytering av volontärer? 

·     Finns det något samband mellan rekryteringsprocessen hos svenska idrottsevenemang 

och olika människors motivationsfaktorer? 

 

3 Tidigare forskning 
I det här avsnittet kommer tidigare forskning inom området idrott och volontärer att tas 

upp och förklaras. Avsnittet kommer att innehålla betydelsefull information som kommer 

att spela en stor roll i arbetet. 

 

3.1  Rekrytering 
Wymer & Starnes (2001) framhäver i sin studie att det finns två sätt som organisationer 

kan attrahera och rekrytera nya volontärer, direkt- och indirekt rekrytering. 

 

3.1.1 Direktrekrytering  

Inom strategin direktrekrytering finns det olika tillvägagångssätt att rekrytera volontärer 

på och dessa har fokus i att sikta på att värva volontärer genom offentlig marknadsföring 

som t.ex genom annonsering, marknadsföring via internet, rekryteringsevent, reklam och 

affischer. Direktrekrytering är mer personlig där man från person till person försöker 

värva nya volontärer till sitt evenemang. Denna process baseras på organisationens 

värden och vad de söker för just sitt evenamang (Wymer & Starnes 2001). Wymer & 

Starnes (2001) menar på att de volontärer som tilltalas av dessa aktiviteter har en större 

chans att passa in i organisationens planer. Nedan förklaras två av de viktigaste kanalerna 

för direktrekrytering. 

 

3.1.1.1 Annonsering 

En strategi för rekrytering är annonsering som är en offentlig och en icke personlig 

kommunikation, ett meddelande som har som syfte att informera de som är intresserade 

om den aktuella produkten eller tjänsten (Solomon, Marshall and Stuart, 2012). 

Annonsering inom volontärrekrytering ska enligt Wymer & Starnes (2001) innehålla en 

specifik rollbeskrivning för en viss roll inom volontärarbetet hos ett evenemang. Detta 
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för att de sökande är mer benägna att ställa upp som volontärer om de förstår vad rollens 

karaktär innebär och om de tilltalar dem då varje volontär roll kan kräva olika egenskaper. 

Precis som när ett företag säljer en produkt så är kunden oftast mer intresserad av vad 

produkten kan ge dem för fördelar än produkten i sig, samma sak gäller för volontärer när 

de då kan vara mer intresserade av det dem får för att ställa upp än evenemanget i sig. En 

annonsering som förmedlar en icke personlig kommunikation kan även påminna 

samhället om ett ideellt engagemang och ett värdefullt evenemang och på det sättet värva 

volontärer. Problemet med annonsering för ideella föreningar är dock att det är dyrt och 

många inte har råd att göra detta för sitt idrottsevenemang (Wymer & Starnes 2001). 

 

3.1.1.2 Marknadsföring via internet 

Utvecklingen av internet genom tiderna har möjliggjort för organisationer att rekrytera 

volontärer med hjälp av onlinemarknadsföring. För det första så är det viktigt för en 

organisation att ha en bra och lättillgänglig hemsida, helst på flera plattformar. Detta för 

att intresserade människor ska kunna hitta information enkelt och samtidigt kunna 

kontakta organisationen om de är intresserade av att anmäla sig som volontär. Som 

tidigare nämnt under annonsering är informationen lika viktig här då den ska vara specifik 

och ha en rollbeskrivning. Minst lika viktigt är det för organisationen att vara 

lättillgängliga själva och kunna ge snabba svar framförallt över e-mail (Wymer & Starnes, 

2001). 

 

3.1.2 Indirekt rekrytering 

Det finns organisationer som inte själva rekryterar volontärer utan går via andra 

institutioner för att söka efter volontärer (Wymer & Starnes, 2001). Exempel på en sådan 

här institution i Sverige är Volontarbyran.org som är en webbsida där organisationer 

kopplas ihop med volontärer. Volontärer kan hitta intressanta uppdrag inom deras 

områden genom att söka på plats hos dessa organisationer samt beskriva själva vad för 

roll den individen vill ha (Volontarbyran, 2019). Genom att använda indirekt rekrytering 

så kan organisationen spara mycket tid och det kan även underlätta för att hitta volontärer 

snabbt. Inom detta område kategoriseras även skolor där studenter kan med fördelar 

användas till idrottsevenemang. I vissa fall kan ett volontärarbete bidra till en del av den 

betygsatta skolgången (Wymer & Starnes, 2001). 
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3.2 Volontärens betydelse 
Volontärer inom alla organisationer oavsett ändamål spelar en oerhört stor roll för 

samhället, till exempel inom skolan, sjukvården och framförallt idrotten. Volontärer inom 

idrotten hjälper till  att behålla idrotten i samhället på en stabil nivå, från små 

organisationer till stora internationella organisationer (Cuskelly, Hoye & Auld, 2006). 

Cuskelly, Hoye & Auld (2006) menar vidare att utan volontärers arbete så hade samhället 

sjunkit på flera nivåer genom att organisationer hade fått det tuffare och behövt öka priser 

för att klara sig ekonomiskt, skatter hade höjts och det hade generellt blivit ett högre pris 

för folket att delta i olika aktiviteter i samhället. För att hjälpa till att stärka bilden av 

vilket otroligt viktigt arbete volontärer verkligen utgör så lyfter Cuskelly, Hoye & Auld 

(2006) fram statistik från Canada och Australien under år 2000 där det sammanlagda 

timmarna som volontärer jobbat räknades upp mot 1.8 miljarder timmar under 12 

månaders tid. Alla de timmarna sparar in oerhörda summor pengar för organisationen och 

staten som senare kan användas för andra saker som hjälper till att utveckla samhället och 

organisationerna. 

 

3.3 Volontärens motivation 
För att förstå vad som motiverar volontärer till att ställa upp för andra organisationer och 

evenemang talar Cardwell och Andereck (1994) om att det finns tre olika kategorier som 

motiverar människor till att bli volontärer och dem är: målmedvetenhet, solidaritet och 

material. Målmedvetenhet menar dem är att volontären motiveras av att individen på 

något sätt kan bidra till samhället genom sitt arbete samt av känslan att man gör någonting 

bra och värdefullt. Solidaritet syftar mer till det sociala där Cardwell och Andereck (1994) 

menar att sociala faktorer, grupp identifiering och att kunna nätverka med andra 

människor är någonting som finns som motivationsfaktor. Slutligen menar dem att 

Material är en motiverande faktor hos volontärerna där det syftas på materiella ting som 

volontärerna får till följd sitt arbete. Exempel på detta är bland annat påtagliga belöningar, 

diverse förmåner och liknande. För att rangordna vilket av dessa tre olika alternativ som 

väger tyngst hos en volontär så säger Cardwell och Anderleckt (1994) att 

Målmedvetenhet är den högst motiverande faktorn följt av solidariteten och sist det 

materiella.  

 

Allt detta arbete spelar som nämnt tidigare en viktig roll för samhället. Det börjar funderas 

på vad som gör att volontärerna faktiskt vill lägga ner sin tid för att hjälpa andra samt 

varför de senare vill fortsätta arbeta som volontärer. Ett flertal motiv till varför folk 
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arbetar som volontärer var för den sociala kontakten, hjälpa andra, ha någonting att göra, 

få uppskattning, hjälpa till att uppnå organisationens mål, utveckla sig individuellt, 

utveckla sina färdigheter och för att det är roligt och intressant. Alla dessa olika motiv till 

vad som motiverar människor är spännande då volontärarbete kan motivera människor så 

många olika sätt. På grund utav just detta så ökar möjligheterna till att rekrytera folk då 

det finns stort intresse och flera saker som motiverar (Davies, 1998). 

 

3.3.1 Motivationsfaktorer 

För att rekrytera volontärer till ett idrottsevenemang så krävs att veta varför en volontär 

väljer att arbeta utan ersättning. Enligt en studie av Farrell et al. (1998) så kan volontärer 

vid ett idrottsevenemang kategoriseras in i fyra grupper: meningsfullhet, solidaritet, 

extern tradition, och åtaganden. Hur man ska rekrytera dessa volontärer beror på vilken 

kategori de tillhör. De två första kategorierna är baserade på den tidigare nämnda studien 

av Cardwell och Andereck (1994) där meningsfullhet innebär att en volontär ställer upp 

för att känna att man gör någonting meningsfullt och bidrar till en ort eller ett samhälle. 

Den andra kategorien som är solidaritet är baserad på de sociala värden som en volontär 

ställer upp på vilket innebär att volontären känner ett behov av att känna en 

grupptillhörighet och ha sociala interaktioner och kunna nätverka med andra människor. 

 

De två övriga kategorier som Farrell et al. (1998) listar är inte lika omfattande eller 

påverkande som de två första kategorierna. Att en volontär arbetar för att de har så kallade 

externa traditioner innebär i sin tur att de har starka traditioner inom familjen i att delta 

som volontär vid ett evenemang. Den sista kategorin vilket är åtaganden handlar om att 

sammanbinda de uppdrag man tar på sig med de externa förväntningar och personliga 

egenskaper man har med de åtaganden i sitt volontärarbete.  

 

Bang & Chelladurai (2009) har även de kategoriserat de motivationsfaktorer som finns 

för att arbeta som volontär. Förutom de som Farrell et al. (1998) hade i sin studie så 

skriver Bang & Chelladurai (2009) att en faktor är patriotism som pekar mot att en 

volontär ställer upp för sin nationella stoltheten och för att påverka en positiv bild för sitt 

samhälle. En till motivationsfaktor är karriärfokus som har baseras på att volontären vill 

få praktiska erfarenheter samt förbereda sig för en karriär. En faktor är också personlig 

utveckling som innebär att att man ökar sitt självförtroende med hjälp av den erfarenheten 
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man får och nu till den sista faktorn som baserar sig på alla belöningar man får för att 

ställa upp som t.ex kläder, gratisbiljetter och andra yttre belöningar.  

 

3.4 Volontärroller 
Enligt Cuskelly, Hoye & Auld (2006) så kan volontärernas roller skilja sig en aning 

beroende på om de arbetar på ett evenemang eller om de utgör generellt volontärarbete. 

De menar att arbetet på evenemang tenderar att vara kortsiktigt arbete där fokus ligger på 

att förbereda och genomföra själva evenemanget. Arbete vid sådana här tillfällen tenderar 

att vara mer breda där fler uppgifter kan tilldelas volontärerna samt att det kan behövas 

en viss färdighet eller kunskap för att utföra vissa uppgifter. Att kontrollera och dirigera 

volontärer på ett sådant här event kräver därför att det behövs delas ut uppgifter, 

potentiellt utbilda och träna volontärerna inom vissa områden och så vidare. När det 

kommer till det generella volontärarbetet inom idrottsorganisationer så skiljer det lite från 

evenemang. Arbetet på en daglig basis kan vara mer utdraget och långsiktigt medans det 

är mer intensivt på ett evenemang. Exempel på volontärers arbete hos en vanlig 

idrottsorganisation kan till exempel vara att sälja biljetter, matcharrangemang, 

parkeringsvärda samt ekonomiska insamlingar. Cuskelly, Hoye & Auld (2006) menar att 

anledningen till att flera volontärer börjat med volontärarbete är för att de har någon sorts 

personlig kemi med idrottsföreningen ofta genom att deras barn idrottar där eller så har 

de någon nära vän eller släkting som tillhör föreningen. 

 

3.5 Två typer av volontärer 
Bang och Chelladurai (2009) pekar på att det finns två olika typer av volontärer, 

kontinuerlig och episodisk. En kontinuerlig volontär är en volontär som är involverad 

under en längre tid för en förening eller organisation och ägnar mycket tid åt det. En 

episodisk volontär är en volontär som erbjuder sina tjänster under en kortare tid, vid ett 

evenemang eller liknande händelse.  

 

3.5.1 Kontinuerlig volontär 

De kontinuerliga volontärerna är de volontärer som arbetar under en längre tid  åt en 

organisation och därmed tillbringar en hel del tid åt att volontärarbeta åt just den specifika 

organisationen medans en episodisk volontär arbetar mer kortsiktigt och inte binder sig 

till en organisation långsiktigt (Bang & Chelladurai, 2009). För att enklare förstå vad 

Bang & Chelladurai (2009) faktiskt menar när de pratar om en kontinuerlig volontär så 
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förklarar Farrell et al (1998) att en kontinuerlig volontär är en person som exempelvis 

jobbar åt en organisation två gånger varje vecka under ett år medans en episodisk volontär 

enbart dyker upp vid speciella tillfällen som vid t.ex ett evenemang. Fördelen med en 

kontinuerlig volontär blir därför att organisationen volontären arbetar för kan utbilda sin 

volontär för ett visst sorts arbete som den blir bra på. Sedan vid nödvändiga tillfällen som 

t.ex vid ett idrottsevenemang kan organisationen fördelaktigt implementera de här 

volontärerna på krävande positioner och arbeten som en episodisk volontär troligtvis inte 

har kunskapen eller erfarenheten till (Farrell et al., 1998). 

 

3.5.2 Episodisk volontär 

Episodiska volontärer är de volontärer som hjälper till och ställer upp på speciella 

evenemang eller går efter något sorts program, det kan t.ex vara ett engångs engagemang 

hos en ideell förening (Bang & Chelladurai, 2009). De episodiska volontärerna utför sina 

tjänster “gratis” genom ett ”good will” tänk och de arbetar för en ökad samhällsnytta. 

Dessa volontärer kan arbeta under en viss byrå, exempelvis en volontärbyrå men det 

betyder inte att själva volontärerna är på något sätt relaterade till den byrån eller företaget. 

En episodisk volontär är väldigt sparsam för ett evenamang på grund utav att de inte har 

en nära kontakt till organisationen eller evenemanget och att de inte är oroliga av att bli 

schemalagda under en period samt att de dyker upp och hjälper till endast när det behövs 

och de efterfrågas. Det blir sparsamt för organisationer då en volontär som utför ett 

kontinuerligt arbete är mer kostsam. Under ett större evenemang är de episodiska 

volontärerna som sagt väldigt nyttiga då de kan enkelt kan hantera situationer som inte 

kräver någon större utbildning eller träning och blir därför enkla och sparsamma att 

rekrytera till evenemanget. För att sammanfatta episodiska volontärer så kan man säga att 

de är sparsamma och enkla att rekrytera i form utav att de kan sköta enkla och 

välbehövliga arbetsuppgifter, men om organisationen/eventet behöver rekrytera till lite 

mer avancerade positioner så blir rekryteringen av de episodiska volontärerna lite mer 

riskfyllt då man inte vet 100% vad de går för (Bang & Chelladurai, 2009). 
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4 Teoretiskt perspektiv 
I detta kapitel beskrivs den teoretiska ram denna studie använder sig av för att analysera 

hur svenska idrottsevenemang planerar och utför sina rekryteringsstrategier. Teorin som 

är använd är baserade på Pierre Bourdieus arsenal där de tre begreppen Fält, Habitus och 

kapital står i fokus (Bourdieu, 1991). 

 

4.1 Fält 

Ett fält definieras enligt Bourdieu som ett system av rivaliserande sociala relationer med 

sina egna regler och särskilda logik. Ett fält är alltså ett rum där ett socialt engagemang 

pågår vilket är de relationer mellan människor och institutioner som har samma mål. 

Dessa mål ses som belöningar som dessa människor strävar efter (Bourdieu, 1991). Om 

detta fält är som i detta fallet ett idrottsevenemang där det sociala rummet inte är ett 

rivaliserande fält där volontärer tävlar mot varandra så är det snarare ett socialt fält. Det 

sociala fältet finns representerat i det intellektuella fältet och även utbildningsfältet där 

människor deltar för erfarenhet och utbildningsmöjligheter. Agenterna inom ett fält 

försöker ofta uppnå det som Bourdieu kallar för legitimitet vilket är en handling i vilket 

är förhärskande men inte erkänd som en sådan, dvs att få mer makt av att göra en handling 

som påverkar en agent positivt och ökar dess status inom fältet men inte är en handling 

som ser ut som sådan (Moi, 1994). För att agenterna ska uppnå denna legitimitet har de 

ett antal strategier att använda sig utav. Dessa strategier uppfattas dock sällan som 

strategier av agenterna själva utan istället har ett fält ett så kallat habitus (Moi, 1994). 

 

4.2 Habitus 
Ett habitus är ett system av strategier som tillhör ett fält och som finns där för att fältet 

ska fungera. För att ett fält också ska kunna fungera så måste det finnas någon sort av 

belöningar och människor som vill delta inom fältet för att uppnå dessa belöningar. 

Belöningarna som är i fråga här behöver inte vara synliga belöningar som agenten själv 

uppfattar och på samma sätt har agenten ett liknande mål (Moi, 1994). Habitusbegreppet 

grundar sig i att en människas handling kan vara målinriktad utan att människan har ett 

mål med sin handling. Detta ger då en möjlighet att förstå varför en människa handlar på 

ett logiskt sätt utan att människan gör det medvetet från grunden. Habitus ses i slutändan 

som ett system som är baserat på uttrycks-, tanke- och beteendevanor som en agent 

anskaffar under sin tid på fältet. Det är alltså sättet som en agent väljer att vara och handla 
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som finns i agentens kropp (Bourdieu, 1991). En agent som har ett fungerande habitus 

och uppnår en viss legitimitet anses av fältet vara ägare av en stor andel kapital.  

 

4.3 Kapital 
Med kapital menar Bourdieu (1991) det värdet som skapas för en agent i relation till fältet 

och sammanhanget. Det finns olika typer av kapital som tex socialt, akademiskt, 

ekonomiskt, kulturellt och symboliskt kapital. Dessa kapital är det som agenterna ser som 

värde i att delta inom fältet.  

 

4.3.1 Kulturellt & Symboliskt kapital 

Symboliskt kapital är det kapital som igenkänns som värdefullt och legitimt samt erkänns 

som ett värde av en social grupp. En symbolisk tillgång kan vara olika för alla fält och 

agenter, tex i det vetenskapliga fältet kan den symboliska tillgången för en agent vara en 

titel medans i utbildningsfältet kan det vara ett diplom. För att det ska vara ett symboliskt 

kapital så är det en förutsättning att det är av symboliskt värde för just den människan 

vilket också kan vara att främja sin egen ort (Broady, 1991). Ett Symboliska tillgångar 

kan även som ett kulturellt kapital vilket uppstår när de symboliska  tillgångar förvaras i 

dokument eller titlar. Det som menas med det är att ett kulturellt kapital är således mer 

uppskattat av de större gruppernas perspektiv i samhället. Den här kapital formen innebär 

enligt Broady (1991) att vara väl insatt, det som menas med det är att tex unga som har 

högt ansatta och väl priviligierade föräldrar har större chans att få en rikare framtid då de 

kan se möjligheterna i tex. ett utbildningsfält och även ha en bra insyn i det sociala fältet. 

I detta sammanhang kan det vara att bevara det kulturrika samhället och inom idrotten 

främja en idrottsförening som har en betydande faktor i staden.  

 

4.3.2 Ekonomiskt kapital 

Ett kapital som har ett stort övertag över det kulturella och symboliska kapitalet är det 

ekonomiska kapitalet som med andra ord är de materiella ting som spelar en stor roll inom 

ett fält. Det ekonomiska kapitalet är oavsett fält alltid aktuellt genom resurser och medel 

och således alltid motiverande för agenter i något fall (Bourdieu, 1991). Bourdieu menar 

att alla människor bär med sig olika kapital med sig i ett fält och i just ekonomiskt kapital 

kan detta vara både de materiella tillgångar och kunskap de innehar (Bourdieu, 1993).  
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4.3.3 Socialt kapital 

Ett socialt kapital avser förbindelser mellan släkt, vänner och kontakter. Bourdieu (1986) 

definierar socialt kapital som ”Det sammanlagda av de faktiska och potentiella resurser 

som är kopplade till tillgångar i ett varaktigt nätverk av mer eller mindre 

institutionaliserade relationer av ömsesidig bekantskap och erkännande.” Med andra ord 

betyder det att ett socialt kapital kan bestå av olika nätverk för olika människor. Dessa 

nätverk kan innehålla förbindelser mellan nära kontakter som tidigare nämnt men också 

genom andra fält som tex utbyten av materiella tillgångar eller samma intressen och 

deltagande i ett fält (Bourdieu 1986). 

 

5 Metod 
I detta avsnitt presenteras hur forskningen gick tillväga för att studien skulle uppnå sitt 

syfte. 

 

5.1 Datainsamlingsteknik 

För att syftet ska uppnås i denna studien har kvalitativa metoder använts genom 

semistrukturerade intervjuer. De metoder som använts är både strukturerade och 

fokuserade intervjuer där frågorna finns i form av en intervjuguide.  Forskaren har en 

frihet att ställa uppföljningsfrågor eller gå utanför ramen på ett annat sätt (May, 2011). 

Tanken med detta valet baserar sig på Brymans (2011) sätt att beskriva en intervjuguide 

så som att den används som utgångspunkt när man använder sig utav semistrukturerade 

intervjuer då det alltid finns en fråga att ställa men idéen är att respondenten besvarar 

andra frågor istället för den man ställde och på så sätt kan forskaren få ut mer av intervjun. 

Bryman (2011) menar även att denna forskningsstrategi öppnar för en mer öppen 

diskussion och chansen att oväntade frågeställningar kommer fram ökar. 

 

5.2 Bearbetning av data 
Intervjuerna med volontäransvariga har spelats in och efter det även transkriberats. Detta 

gjordes så fort som möjligt efter intervjutillfället då det blev enklare att reflektera och 

minnas en särskild intervju om man t.ex har flera intervjuer på samma dag. Det kan vara 

att respondenten visade något, hade ett speciellt tonläge eller ansiktsuttryck som man vill 

komma ihåg (Bryman, 2011). Insamlingen från kontakten med volontärerna skedde 

genom att vi gick igenom svaren vi fått och dokumenterade dem för analysering. 
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5.3 Analys av data 
Arbetet med analysen började med intervjuerna där det inte handlade om att bara 

transkribera. Det vi ville göra är att hitta begrepp som syntes tydligt i data och kunde 

kopplas till någon av teorierna samt frågeställningarna vi arbetat utifrån. För att göra detta 

var det nödvändigt för oss att använda en metod som ger oss möjligheten att uppnå detta 

vilket medför att vi valde metoden kodning. May (2013) beskriver kodning så som att 

forskaren analyserar svaren från intervjufrågorna och antecknar det viktiga för att sedan 

hitta begrepp och nyckelord som passar in i kategorier. Dessa kategorier gör det lättare 

att se vad egentligen respondenterna har svarat.  

 

Grounded Theory har använts som analysmetod där den data som samlas in har ett nära 

samband till teori och analys. Teorin används för att på bästa sätt hantera den kvalitativa 

data som samlas in för att skapa struktur och hantera datan så effektiv som möjligt. Som 

det nämndes ovan så används kodning för att bryta ner datan till begrepp och kategorier 

som hjälper till att förstå innehållet i datan. Kodning är en metod som hjälper till att förstå 

sin data samt hitta nya problem och lösningar samt frågor som man positivt kan använda 

sig av i arbetet (Strauss & Corbin, 1997). 

 

5.4 Källor och källkritik 
Källorna som använts i denna studie är kopplade till syftet och frågeställningarna. De 

källor som använts i de olika syften har spelat roll för rubriken i fråga. Litteratur, 

vetenskapliga artiklar, intervjuer samt dokument kommer att användas.  

 

Vi har valt att följa Thuréns (2013) källkritiska principer när vi valt källor vilket är 

följande: 

·       Äkthet: Källan ska vara pålitlig och utgöra sig för det källan ska vara. 

·       Tidssamband: Källan ska helst vara så ny som det går, ju längre tid det var sen källan 

skrevs desto större tvivelaktighet kommer vi ha på den. 

·       Oberoende: Källan ska inte vara ett duplikat eller en skriven kopia av en annan källa. 

·       Tendensfrihet: Källan ska ge en bra bild av verkligheten och inte vara påverkad av 

någons personliga synpunkter eller liknande. 

 

5.5 Forskningsetiska överväganden 
När det gäller huruvida de principer gällande intervjuerna som använts i denna studie så 

har Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer följts. I dessa principer ingår 
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informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. För att 

en intervju ens ska ha varit möjlig från vår sida så har ett informationsbrev innehållande 

information om studien så som vilka det är som är projektansvariga, syftet med studien 

samt eventuella risker för oegentligheter som kan uppkomma skickats ut till 

respondenterna. För att uppfylla samtyckeskravet så finns det information där deltagandet 

är frivilligt och respondenten har all rättighet att avbryta intervjun i vilket skede den än 

vill. Ett godkännande från respondenterna på att intervjun spelas in krävs också i detta 

brev samt får de information om att de kommer ha tillgång till studien när den är utförd.  

 

Hade respondenterna varit minderåriga så hade det krävts ett godkännande från 

vårdnadshavare (Vetenskapsrådet, 2002). Konfidentialitetskravet uppfylls genom att alla 

personuppgifter till respondenterna förvaras oåtkomligt för obehöriga samt all resultat 

från intervjuerna är konfidentiellt. Forskarna i denna studie kommer även att skriva på en 

tystnadsplikt i samband med informationsbrevet, detta görs för att vissa resultat kan 

uppkomma som kränkande eller etiskt känsliga för inblandade (Vetenskapsrådet, 2002). 

För att nyttjandekravet ska vara uppfyllt så ingår det i informationsbrevet att alla uppgifter 

till respondenterna och enskilda personer endast får vara till användning för denna studie 

och forskningsändamålen. Forskningsresultaten får inte användas till andra syften så som 

sociala myndigheter eller kommersiellt bruk (Vetenskapsrådet, 2002). 

 

5.6 Undersökningens position i förhållande till idrottsvetenskapliga 
forskningstraditioner 

Hur synsättet är på idrotten i sverige skiljer sig stort och kan i många sammanhang vara 

annorlunda. Åkesson (2014) beskriver hur kommersialiseringen och 

professionaliseringen förändrade idrotten i Sverige som i början var uppbyggd av ideella 

föreningar och förbund. Förändringarna som skedde i slutet av 1900-talet var främst 

genom att professionaliseringen hos de ideella organisationer skedde där föreningarna 

började gå efter företag och organisationsmodeller. Åkesson (2013) beskriver hur Sport 

Management-utbildningarna blir alltmer anpassade till idrottsevenemang genom att lägga 

mer vikt på praktiska verktyg istället för teoretiska delar.  

 

5.7 Avgränsningar 

De avgränsningar som finns i denna studie är de tre stora evenemang som har ett antal av 

minst 1000 volontärer samt tre evenemang som har mindre än detta. Empirin till detta 
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arbete har samlats in genom intervjuer med endast volontäransvariga då studien syftade 

på att studera rekryteringsstrategier hos svenska idrottsevenemang.  

 

5.8 Urval 

Dessa intervjuer har utförts på volontäransvariga för idrottsevenemangen som är utvalda 

i Sverige samt volontärer som har deltagit på dessa idrottsevenemang. Tre av 

respondenterna tillhör större evenemang med över 1000 deltagande volontärer medans 

övriga tre tillhör mindre evenemang med under 200 volontärer. Alla intervjuerna med 

undantag för ett evenemang med de ansvariga är utförda på plats i deras hemmiljö där vi 

utgår från en intervjuguide för att sedan ha uppföljande frågor till dessa beroende på 

svaren vi får. Genom att göra detta i deras hemmiljö ihop med en semistrukturerad 

intervju kan respondenten svara på frågorna med egna ord och termer. Det evenemanget 

som ej gjordes på plats gjordes över skype då vi stötta på problem med att åka dit. Bryman 

(2011) menar även han att denna forskningsstrategi öppnar för en mer öppen diskussion 

och chansen att oväntade frågeställningar kommer fram ökar. 

 

5.9 Beskrivning av respondenterna 
Sex stycken personer har intervjuats som alla har en roll kring volontärsansvar vid ett 

svenskt idrottsevenamang. Evenemangen skiljer sig i antal deltagare och volontärer vilket 

påverkar rekryteringen. Intervjuerna har förblivit anonyma och så även respondenterna. 

Tre av dessa respondenter hade volontärs ansvar för så kallade stora evenemang där de 

hade över 1000 volontärer deltagande medans de andra tre var volontärs ansvariga för 

mindre evenemang med under 200 volontärer.  

 

De tre ansvariga för de stora evenemangen väljer vi att kalla S1, S2, S3 där S står för stora 

evenemang, därefter sammanfattas deras svar inom ett eget resultat. De ansvariga för de 

mindre evenemangen kallar vi således M4, M5, M6 där M står för mindre, 

sammanfattningen på deras resultat  skrivs likadant i en egen paragraf. 

 

6 Empiri 
Här presenteras det resultat som framkommit av vår undersökning och intervjuer. För 

lättare förståelse läs ”7.7 beskrivning av respondenterna” före detta avsnitt. I 

sammanställningen av resultatet delas de studerade idrottsevenemangen upp i två delar, 

stora evenemang och små evenamang. Detta för att resultaten skiljer sig beroende på 
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storlek och det ska bli enklare att följa resultaten från varje evenemang istället för att slå 

ihop både ”S” och ”M” 

 

6.1 Motiv till volontärers engagemang vid ett idrottsevenemang 

Den inledande frågan syftar till att skapa en förståelse till varför alla olika volontärer 

ställer upp på evenemanget. Vet man vad som motiverar volontären till att från första 

början ställa upp underlättar det en vid rekryteringen av varje segment. Svaren på den här 

frågan baseras på evenemangens egna utvärdering sedan tidigare samt deras egna 

uppfattning. Noterbart är att alla evenemang inte har utfört en sådan här utvärdering 

tidigare.  

 

6.1.1 Stora evenemang 

När det kommer till varför varje enskild volontär ställer upp för respektive stora 

evenemang så har S2 och S3 liknande tankar där de själva motiverar volontärerna genom 

informationsbrev där betydelsen av deras deltagande framhävs. Även under 

evenemangets gång så fanns det ett liknande tillvägagångssätt mellan S2 och S3 där de 

tryckte på att huvudfunktionärerna skulle motivera och peppa volontärerna hela tiden så 

att deras arbete blev så bra utfört som möjligt. S1 hade inte samma motivations upplägg 

då de lämnade den rollen till varje förening som bidrar med sina volontärer. Alla tre 

evenemang hade däremot samma tankesätt gällande varför volontären ställer upp. Alla 

tror att en motiverande faktor är att volontären vill främja sin egen stad och vill hjälpa till 

med att bidra till den. S1 framhäver att en betydande faktor till varför volontären ställer 

upp för sina föreningar vid deras evenemang är för att delta i ett socialt engagemang där 

deras intresse ligger nära till hands.  

 

”En annan faktor är att folk med anhöriga i föreningen vill visa sitt engagemang där de 

även hittar ett nätverk och liknande intresse. En drivkraft att hjälpa andra.” – S1. 

 

Att hjälpa sin förening är någonting som S2 också trycker på när det gäller volontärens 

motivation. Även att evenemanget är någonting så populärt och stort så att man som 

volontär vill vara en tillhörande del av evenemanget.  

 

”Jag tror för att de flesta har hjärta för sin förening, att de vill bidra med någonting.” – 

S2 
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S3 påstår att det finns lite fler faktorer som påverkar än just staden och att man vill tillhöra 

ett stort evenemang, de anser att flera volontärer ställer upp på deras evenemang på grund 

utav att de är intresserade av idrotten som utförs. Volontärerna blir i hetluften där de ser 

och träffar flera olika människor vilket gör att den sociala faktorn blir en stor motiverande 

faktor hos volontärerna. S3 trycker även på att man som volontär på ett stort evenemang 

skapar sig en betydelsefull erfarenhet. 

 

”Vissa e ju väldigt idrottsintresserade o ser det som en möjlighet, för när dom e lediga 

så får dom ju titta på så mycket idrott dom vill o kommer nära idrotten och de kommer 

nära spelarna. Sen e de ju många som absolut inte är intresserade av idrotten men vill 

tillhöra något eller ser det som en erfarenhet o kanske har ett ansvarsområde.” - S3 

 
6.1.2 Små evenemang 

När det kommer till de mindre evenemangen så har de liknande tankesätt som de större 

men skillnad är att de mindre evenemangen mer fokuserar på varje segment i sig och hur 

de bäst når ut till dem. M4 får sina volontärer ifrån föreningen där utövarna och dess 

föräldrar ”ska” ställa upp på ett visst antal evenemang varje år. De motiverar dessa via att 

de får använda en av Sveriges främst arenor i sin idrott samt att föreningen behöver deras 

deltagande för att kunna bedriva olika event. M6 har ett liknande tillvägagångssätt vid sitt 

evenemang där utövarna och deras föräldrar behöver ställa upp under vissa ”tider”. 

Utöver dessa segmenten så är M5 och M6 väldigt lika i deras tillvägagångssätt att 

motivera volontärerna i varje segment. Båda dessa evenemang var tydliga med att hela 

tiden försöka motivera volontärerna under evenemangets gång för att bibehålla deras 

intresse och arbetsvilja. Både M5 och M6 klargjorde att de tror att studenter ställde upp 

på grund av att det uppstår en möjlighet att få erfatenhet samt en arbetsreferens för 

framtida arbeten. De trodde även att studenter ställde upp för att generellt idrottsligt 

intresse fanns för idrotten medans pensionärer såg det mer som en upplevelse, som en 

social aspekt och för att främja staden. Sedan finns det en materiell belöning för sitt arbete 

vilket dessa två evenemang också menade har en bidragande faktor. 

 

“En som går i 7:an kanske inte förstår värdet i det medans en som är 70 gör det. Det är 

nog den drivkraften, meningsfullheten, alla vill nog någonstans innerst inne känna att 

man är behövd.” – M6 
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6.2 Rekryteringstrategier för volontärsegmenten 

Första frågan skapade en uppfattning över vad som motiverar volontärerna till att ställa 

upp. Den här frågan har det i beaktning och vill bilda en förståelse till hur evenemangen 

idag går tillväga med sin rekrytering för dessa segment kopplat till deras motivation som 

lyftes i första frågan.  

 
6.2.1 Stora evenemang 

Två av de tre stora evenemangen består främst av volontärer från föreningar (S1 och S2). 

Dessa evenemangen rekryteras därför inte specifikt för något segment där de istället 

fokuserar på att rekrytera volontärerna i föreningarna. S2 rekryterar mer flitigt inom 

föreningarna genom att det skickas ut informationsbrev till alla volontärer i föreningarna 

där det förklaras vad som förväntas av dem samt vilken betydelse de har för evenemanget. 

S2 lyfter fram att detta är viktigt då volontärerna kan planera sitt arbete och komma dit 

väl förberedd. Inför evenemanget nämner S2 att det tillkommer en hel del frivilliga 

volontärer som vill vara med och ställa upp. S1 är mer ett evenemang som inte behöver 

fokusera på sin rekrytering då i princip alla föreningar kommer till dem, därför sker ingen 

särskild rekrytering för de olika segmenten, de frivilliga som vill vara med får därför 

kontakta föreningarna och komma in via den vägen. S3 däremot arbetar lite annorlunda. 

De använder sig inte utav någon direkt marknadsföring som kostar pengar utan de 

kontaktar lite olika föreningar, pensionärsboenden och går ut via sociala medier. 

Volontärerna till detta evenemanget kommer ifrån en massa olika segment och söker sig 

till evenemanget själva. De får då göra en ansökan på olika positioner. 

 

”Vi försöker i den mån man hinner att vara ute hos skolor och prata med dem och jag 

har ju fortfarande kvar ett nätverk för ett gymnasium som jag arbetade för innan, jag är 

med i ledningsgruppen där så då har jag mycket kontakt med den klassen som gör har 

sin prao under sommaren och som evenemang får vi många därifrån och det är väldig 

värdefullt för då vet man att dom är dedikerade och ansvarsfulla, de brinner för det här o 

vet vad som gäller så då kan man  sätta dom på ansvarspositioner.” - S3 

 

6.2.2 Små evenemang 

När det kommer till de mindre evenemangen så sker rekryteringen på ett annat sätt då de 

inte har samma stöd från föreningar så de expanderar sin rekrytering mot varje segment. 

Det här med undantag från M4 där evenemanget rekryterar volontärer från egna led inom 

sin idrottsförening. Det här gör de genom ett slags tvång till utövarna och dess föräldrar, 
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att de är tvungna att ställa upp under vissa av evenemangen. Det sker en slags rekrytering 

internt men ingen direkt rekrytering utåt. M5 och M6 lägger sin rekrytering betydligt 

bredare där båda evenemangen söker sig utåt till flera olika målgrupper och segment. M5 

började sin rekrytering med att lägga upp en rekryteringsmall som de kunde utgå ifrån. 

Därefter började de rekrytera genom att höras via sociala medier, radio annonser och olika 

event. Varje strategi var fokuserad mot särskilda målgrupper. M5 menar att 

marknadsföringen via radio var mer fokuserad mot den äldre generationen (pensionärer) 

då de oftast lyssnar på radio enligt M5. För att nå ut till studenter så gick man ut till 

skolorna och pratade för att locka deras intresse. För att försöka lyfta föreningarnas och 

kommunens intresse så befann man sig på årsmöten samt delade ut flyers överallt för att 

hela tiden hitta nya volontärer. Liknande tekniker användes av M6 där även de gick ut till 

skolor, kontaktade pensionärsföreningar samt nådde ut till föreningar inom kommunen. 

 

”Vi började med att sätta en rekryterings mall, gick ur väldigt brett genom sociala 

medier, radio, annons, gjorde även olika event för att locka folk. Var ute på många olika 

ställen för att hitta folk.” - M5 

 

Både M5 och M6 använde sig av en sorts bedömning av sina volontärer där de hade en 

intervju med varje volontär. Anledningen till dessa intervjuer var enligt M5 och M6 en 

metod för att dela in volontärerna till rätt sorts arbete för just dem samt se så att de hade 

ett seriöst intresse och skulle passa in på evenemanget. 

 

”Att bedöma volontären och se till så att man hittar en bra roll till den i evenemanget. 

Får man fel personer på fel platser så kan det påverka åskådarnas upplevelse negativt 

och även hela evenemanget.”– M6 

 

Sammanfattningsvis så kan man se att de stora evenemangen inte har en lika avancerad 

rekrytering som fokuserar sig på olika segment utan förlitar sig mer på föreningar. De 

mindre evenemangen har det inte lika enkelt med föreningar utan får själva göra ett större 

arbete för att hitta volontärer hos olika segment genom olika marknadsföringsaktiviteter. 
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6.3 Idrottsevenemangens belöningssystem för volontärer 
I teorin framhävs det ekonomiska kapitalet vilket syftar till att volontärer vill ha en sorts 

belöning för sitt arbete samt hur idrottsevenemanget arbetar kring sina belöningssystem. 

 
6.3.1 Stora evenemang 

De stora evenemangen har ett liknande belöningssystem där volontären får belöningar 

genom kläder, mat och dryck. S1 nämner att ju mer en volontär jobbar desto mer belöning 

får de i form utav mat och kvalité på maten. S2 har ett väldigt liknande system där de ger 

volontärerna kläder, mat och dryck för sitt deltagande, även en tackträff efter 

evenemanget där de blir tilldelade diverse priser. Båda dessa evenemangen har ett 

ytterligare belöningssystem där evenemanget i sig betalar för sina volontärers arbete men 

de pengarna går inte till den enskilda volontären utan efter evenemanget går en 

totalsumma till föreningen de representerade. 

 

”Våra volontärer får en ersättning i form utav 70kr i timmen per volontärer. Dessa 

pengar läggs ihop och blir som ett bidrag till föreningen volontären representerar.” – S1 

 

S3 är ett evenemang som har liknande belöningar i form utav mat, dryck, kläder och så 

vidare under evenemangets gång till volontärerna. Det som skiljer S3 med de andra stora 

evenemangen är att de bjuder på olika aktiviteter under evenemangets gång till 

volontärerna. Dessa aktiviteter är allt ifrån vinprovning, chokladprovning och andra 

aktiviteter. Detta menar S3 är en viktig faktor att motivera volontären till att vilja arbeta 

hårdare och ha en rolig upplevelse under evenemanget. Efter evenemanget bjöds även 

alla volontärer på en tack träff där det delades ut priser och liknande. 

 

”Sen har vi aktiviteter för veckan, vi försöker ju göra så de händer lite utöver jobbet, de 

kan va för dm äldre, kanske vi har någon vinprovning eller chokladprovning samt 

övriga aktiviteter.” – S3 

 

6.3.2 Små evenemang 

Även de mindre evenemangen har ett liknande belöningssystem där alla bjuder sina 

volontärer på mat/dryck under evenemanget, M4 bjuder däremot inte på några kläder så 

som M5 och M6 gör. Utöver den vanliga maten så blev volontärerna bjudna på sin 

sovplats av M6 under evenemangets gång. Om volontären önskade ju erbjöds intyg på 

deras deltagande av respektive evenemang. M5 stack ut lite med sitt belöningssystem där 
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de hade ett volontärcenter dit volontärerna kunde gå och roa sig under sina pauser, där 

bjöds de på glass och popcorn samt TV-spel. En slags belöning som M5 menar var viktig 

för sammanhållningen och motivationen hos volontärerna. Även här bjöds volontärerna 

på en tackträff efter. 

 

”Utöver det så fanns det ett volontärscenter där det fanns glass, popcorn, TV-spel och 

lite pingis som volontärerna kunde utnyttja när de inte arbetade.  Volontärerna fick olika 

mycket kläder och mat osv beroende på hur mycket de jobbade, mer jobb resulterar i 

mer belöningar.” – M5 

 

Sammanfattningsvis så finns det ett liknande grundsystem hos alla evenemangen där 

volontärerna bjuds på mat/dryck och i de flesta fallen kläder. Skillnaden mellan stora och 

små evenemang är att de stora evenemangen är mer förenings fokuserade vilket leder till 

att de även avger en lön till föreningarna för deras volontärers arbete. De mindre 

evenemangen har en lite mer personlig belöning i form utav mer kläder, lite övriga 

aktiviteter och liknande.  

 

6.4 Förbättringsmöjligheter för idrottsevenemangens 
rekryteringstrategier 

Tidigare frågor har fokuserat på att bearbeta ner hur evenemangen motiverar volontärerna 

till arbete och hur de utefter det rekryterar. Den här frågan fokuserar på att se hur 

evenemangen har arbetat med utvärdering samt hur de i efterhand skulle ha förbättrat sin 

rekrytering.  

 

6.4.1 Stora evenemang 

Inget evenemang är perfekt i sin rekrytering utan alla önskar att man skulle gjort på ett 

annat sätt eller olika metoder som underlättat i rekryteringsprocessen. S1 är det största 

evenemanget vilket betyder att de arbetar mycket med logistik och flöden, de lyfter fram 

att det hade underlättat mycket om de haft ett sorts volontärs system där de kan se vilka 

volontärer som ska delta, även att kunna fördela ut information om evenemanget inom 

detta systemet. När det kommer till S2 så saknades en utvärdering av varje enskild 

volontär som de menar hade varit en oerhört viktig röst att få. Att få volontärernas åsikter 

om vad som kunde göras bättre samt vad som redan var bra menar S2 hade underlättat i 

framtida rekryteringsprocesser. Någonting mer som hade underlättat mycket för S2 var 

en större kunskap gällande det tekniska, att kunna sköta sin rekrytering och planering 
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smidigt via internet och olika tekniska medel, det var någonting som S2 påstod att de 

saknade. S3 har ett liknande tänk där skillnaden är att de utförde en utvärdering för 

volontären där de fick tycka till. De skulle vilja trycka ännu mer på stadens stolthet, 

evenemangets betydelse och motivera med ackrediteringar och diplom. Det har de lagt 

märke till under de senaste evenemangen att det är någonting volontärerna gärna vill ha 

mer av. Likt S1 så anser S3 att en sorts databas hade underlättat väldigt mycket där de 

kunnat skicka ut information och liknande till volontärerna. 

 

”Det hade underlättat med ett sorts volontärs system där man kan hantera både huvud 

volontärerna som de vanliga volontärerna. Ett system där varje förening kan skriva in 

vilka volontärer som ställer upp, även där man kan dela ut information, bjuda in till 

möten osv.” – S1 

 

6.4.2 Små evenemang 

M6 förde en generell utvärdering med deras arbetsgrupp och förbundet för att via den 

vägen bedöma sitt eget evenemang. Utöver utvärdering så anser M6 att det är oerhört 

viktigt att börja sin rekrytering i rätt tid då det har störst effekt. De lyfter även fram att de 

idag hade använt sig av en referens vid rekryteringen som vid en riktig arbetsintervjun 

det här för att se så att man får in rätt volontärer till evenemanget. En sista förbättring M6 

skulle vilja ha gjort är att gå ut bredare till segmenten, till exempel hela skolorna och 

universiteten och inte en del av dem. 

 

”Att börja i rätt tid är viktigt, man vill börja rekrytera i rätt tid där det har störst effekt. 

Börjar man för tidigt hos vissa segment så har det ingen effekt.” – M6 

 

M4 skulle vilja förbättra sin kommunikation och motivering till volontärerna att vilja 

utbilda sig och ta större ansvar vid evenemangen. Som nämnts tidigare så rekryterar M4 

inom sin egen förening och därför vill de se en utveckling inom detta området. 

Utvärdering de utför sker med huvud funktionärerna och inte varje enskild volontär, de 

nämner att de har en öppen dialog med volontärerna när de stöter på de under 

evenemangets gång. Sist har vi M5 som var väldigt nöjda med hur de skötte rekrytering 

för sitt evenemang. De skulle inte ändra på mycket i sin strategi utan mer detaljer, att 

besöka fler event, skolor och liknande. Här fördes en generell utvärdering för event i hela 

Sverige där M5:s evenemang tillhörde de mest nöjda volontärerna i Sverige. 
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7 Analys och Diskussion 
Här analyseras resultatet tillsammans med en koppling till studiens teoretiska ramverk 

samt diskuteras detta även med den tidigare forskningen. 

 

7.1 Volontärens motivationsfaktorer till att arbeta gratis 
De volontäransvariga till idrottsevenemangen har ett liknande tankesätt när de kommer 

till varför en volontär väljer att ställa upp och arbeta på deras idrottsevenemang. De 

trycker på att motivationsfaktorn hos volontären ligger på betydelsen av deltagandet och 

det som Bourdieu (1986) förklarar som symboliskt kapital att volontären ser det som att 

deras deltagande främjar och bidrar till orten där evenemanget utspelar sig. Vidare 

handlar det även om ett kulturellt kapital som volontärerna anskaffar sig vid deltagande 

då de vill främja en förening och bevara idrotten inom samhället. Cardwell och Anderecks 

(1994) motivationsfaktorer nämns även här i resultatet där målvetenhet är ett av 

begreppen. Målet för varje volontär kan skifta som tex att främja orten man lever i eller 

att träffa nya människor inom ett socialt nätverk. Bourdieu (1991) menar också på att 

människor hittar just nätverk där ett liknande intresse är den gemensamma 

motivationsfaktorn till deltagande. Idrottsevenemanget blir i denna jämförelse det sociala 

fältet där volontärer deltar för att tillhöra en grupp och skapa nya bekantskaper. En 

volontär som ställer upp för att tillhöra en social grupp har inte alltid ett mål att tillhöra 

en grupp utan gör det för att de inte har något annat för sig. Bourdieu (1991) kallar detta 

begrepp för habitus som grundar sig i just att en människa gör en handling som är 

målinriktad men inte medvetet målinriktad för den personen. Det sociala som en volontär 

söker kallar Cardwell och Andereck (1994) för solidaritet där en volontär vill känna en 

tillhörighet och en delaktighet.  

 

De mindre evenemangens tankesätt är i princip densamma men mer detaljerad för varje 

segment inom volontär sektorn. M4 som är nämnt i resultatet får i princip alla sina 

volontärer genom sin egen förening där föräldrar till ungdomar i föreningen ”tvingas” att 

ställa upp på föreningens evenemang. Det som M4 valt att göra då är att motivera alla i 

föreningen och framförallt ha en bra kontakt under året med alla inblandade. Betydelsen 

för föreningens överlevnad baseras på detta evenemang och därför tror M4 att de ställer 

upp för föreningen. Med detta resultat som bas kan det kopplas till Bourdieus teori om 

kulturellt kapital där volontärerna i detta fall vill bevara föreningen och att säkra det 

ekonomiska tillskottet till föreningen som i sin tur går till volontärernas barn eller dem 

själva som tillhör föreningen (Broady, 1991). Här ställer även föräldrar upp för att som 
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M4 menar att de tvingas att ställa upp och som Bourdieu (1991) skriver att en volontär 

kan ställa upp utan att veta varför i begreppet habitus. Föräldrar ställer upp för att de 

kanske tvingas men kan i själva verket ställa upp för att gynna deras barn i föreningen 

utan att veta det. Föreningen i denna fråga betalar alla deltagares tävlingsavgifter som kan 

förklara habitus i detta fall väldigt bra. Som habitus förklarar att människor ställer upp 

för att nå ett mål som inte är utpekat kan även ses på som Davies (1998) berättar om att 

människor ställer upp och i sin tur är det för att uppnå en organisations mål även om de i 

detta fall är tvingade till det.  

 

De två mindre idrottsevenemangen, M5 och M6 har ett liknande tankesätt där de olika 

segmenten ställde upp på grund av olika faktorer. Studenter som ställer upp som 

volontärer vid ett idrottsevenemang vill som Bourdieu nämner tillhöra ett utbildningsfält 

(Moi, 1994) där de framförallt tjänar ihop kapital med det symboliska kapitalet i centrum. 

Det symboliska kapitalet som Bourdieu beskriver i Broady (1991) är i detta fall erfarenhet 

eller ett bevis på att de har deltagit, något att sätta på sitt CV. De ansvariga för 

evenemangen tror även att studenter ställer upp för att de har ett intresse för idrotten i 

fråga vilket Bang & Chelladurai (2009) beskriver som personlig utveckling. Tillsammans 

med personlig utveckling så tillkommer det tidigare nämnda  målmedvetenhet då 

studenterna vill samla på sig erfarenhet för att uppnå sina egna mål Cardwell och 

Andereck (1994). Vidare så nämner M5 och M6 om varför de tror att pensionärer ställer 

upp som volontärer och det pekar nästan helt på det sociala kapitalet (Bourdieu, 1986) 

som de tjänar in. Framförallt är det att känna tillhörighet få engagera sig i sociala grupper 

som står främst men också det som Cardwell och Andereck (1994) beskriver som 

material, att de belöningar man får har betydelse för deltagandet. Det är det ekonomiska 

kapital som i detta fall kan ha betydelse där tidigare erfarenheter hos M4 och M5 visar att 

pensionärer värnar mycket om kläder och dylikt de fått (Bourdieu, 1991). 

 

7.2 Idrottsevenemangens rekryteringsstrategier 
En av frågorna som diskuterades med respondenterna var kring hur de planerade och 

utförde sin rekryteringsprocess. Med förtydligande, hur de planerade att gå tillväga för 

att uppnå sitt mål med tillräckligt antal volontärer till deras idrottsevenemang och sedan 

hur det gick och om de gjorde något annat än va de planerade. Här skiljde det på de stora 

och mindre evenemang där två av de stora idrottsevenemangen, S1 och S2 använde 

indirekt rekrytering (Wymer & Starnes, 2009) då de i princip endast hade kontakt med 

ett stort antal föreningar för att dom i sin tur hade ett visst antal volontärer som de skulle 
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rekrytera in. Därför har dessa två evenemangen endast ett segment vilket är 

föreningsvolontärer. Dessa volontärer som kallas för kontinuerliga volontärer (Bang & 

Chelladurai, 2009) som är de volontärer som finns i föreningen som ska tjäna in sitt 

ekonomiska kapital så är många människor som tillhör föreningen även tvungna att ställa 

upp som volontärer. Som Bourdieu (1991) beskriver så blir dessa evenemang blir ett sorts 

kulturfält för många av dessa volontärer där de är där för betydelsen av sin egen förening 

(Broady, 1991). S3 använder sig i sin tur av direktrekrytering på ett kostnadsfritt sätt där 

kontakten till olika föreningar, pensionärsboenden samt använder de sig utav sociala 

medier. S3 förklarar att de använder sitt evenemang som ett utbildningsfält som Bourdieu 

(1991) kallar det där de har en kontakt med studenter som vill få erfarenhet samt göra sin 

praktik hos dem. De väljer att trycka på det akademiska och symboliska kapitalet som 

dessa studenter får att ställa upp, i detta fall erfarenheter, diplom och referenser till 

framtida arbeten (Broady, 1991).  

 

De mindre idrottsevenemangen har en bredare rekryteringsstrategi mot volontärer och de 

olika segmenten. M4 kan dock höra till i samma kategori som S1 och S2 då det endast är 

volontärer från deras egna förening som ställer upp. Istället läggs fokus på M5 och M6 

som har en mer utförlig rekryteringsstrategi. M5 är det idrottsevenemanget som har 

planerat mest för hur de ska gå tillväga till alla de olika segmenten, dessa gjorde de med 

en mall med strategier baserade på segmenten. M5 och M5 använde sig utav 

direktmarknadsföring (Wymer & Starnes, 2009) och fokuserade på att få pensionärer 

genom radio då enligt M5 så är det mest pensionärer som lyssnar på det. Evenemangen 

försökte även locka till sig studenter genom att få dem intresserade av att få erfarenhet av 

evenemanget så som det akademiska och symboliska kapitalet (Bourdieu, 1991). Som 

Bourdieu (1991) förklarar vidare när det handlar om habitus att belöningar som i dessa 

evenemang är att få erfarenhet för studenter så måste det finnas någon som vill ha det och 

där ser vi hur evenemangen använde sig utan detta genom att trycka på vad volontärerna 

kunde få ut av att ställa upp som volontär på just deras evenemang.  

 

7.3 Fördelar med att vara en volontär 
Samtliga idrottsevenemang hade en belöning till sina volontärer i form utav att de fick 

mat och dryck där de i de flesta fallen fick något klädesplagg för sitt arbete. Bourdieu 

(1993) belyser den här sortens belöning som ett ekonomiskt kapital där han menar att de 

materiella belöningarna spelar en stor roll inom ett evenemang. Cardwell & Andereckt 
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(1994) förklarar att de materiella belöningarna är en motiverande faktor för att volontären 

ska arbeta på evenemanget. De menar att olika materiella belöningar i form utav förmåner 

och påtagliga materiella resurser påverkar volontären och dess deltagande. 

 

Ett kapital som Bourdieu (1991) talar om är det symboliska kapitalet där han syftar på att 

det finns en sorts belöning som sker symboliskt, en sådan här belöning kan vara ett till 

exempel diplom. Syftet med en symbolisk belöning är att skapa en betydelse för 

volontären, att de känner att de gör nytta. De flesta av evenemangen erbjöd ett diplom 

eller referens för volontärens arbete, att ge dem ett syfte för sin insats. Utöver den basen 

av belöningar hos samtliga föreningar så skiljer det sig lite mellan stora och små 

evenemang. De små evenemangen har generellt ett större ekonomisk kapital där alla deras 

belöningar till volontärerna är i form utav materiella ting, kläder, aktiviteter och så vidare 

(Bourdieu, 1993). De flesta evenemangen använde sig utav volontärer ifrån olika 

föreningar men de stora evenemangen bestod mestadels av föreningsbaserade volontärer. 

Broady (1991) syftar på att ur ett symbolisk kapital så växer ett kulturellt kapital fram. 

Han menar att de volontärer som representerar en förening vill arbeta för sin förenings 

skull och deras vikt i evenemangen och staden. De stora evenemangen har ett 

belöningssystem där de betalar föreningarna som ställer upp för deras volontärers 

arbete.  Genom att volontärerna representerar sina föreningar så hjälper de till att skapa 

ett kulturellt kapital till sina föreningar för att de ska kunna överleva och leva vidare 

(Broady, 1991). 

 

Dessa olika belönings kapital går att koppla ihop med vilken sorts volontär det är som 

ställer upp på evenemanget. Farrell et al (1992) talar om att det finns olika sorters 

volontärer där en av de är en kontinuerlig volontär, det innebär en volontär som är trogen 

till sin förening och arbetar kontinuerligt för föreningen. Ett arbete för volontären är att 

representera föreningen på olika idrottsevenemang. Cardwell och Andereck (1994) säger 

att en volontär kan motiveras av målmedvetenhet, att representera sin förening och känna 

att de gör någonting meningsfullt. En kontinuerlig volontär går därför in med vetskapen 

att hjälpa sin förening genom att de får en belöning i form utav inkomst för sitt arbete.  

 

7.4 Utvecklingsmöjligheter hos idrottsevenemangens rekrytering 
Näst intill alla idrottsevenemang lyfte fram utvärdering som en väsentlig del i 

utvecklingen av deras evenemang. Utvärderingen sker på olika sätt hos de respektive 

evenemangen där vissa fokuserar på varje volontär medans andra går på en mer generell 
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bild i form utav en mindre personlig utvärdering. En utvärdering går att koppla till 

Bourdieus (1986) teori om socialt kapital där den sociala faktorn är central genom att 

skapa kontakter och ett nätverk mellan människor. I och med att de olika evenemangen 

går tillväga på olika sätt gällande utvärderingen så krävs det olika sociala 

tillvägagångssätt för att nå ut till volontärerna på rätt sätt. S3 hade en mer personlig 

utvärdering där de gick ut till varje volontär för att få deras syn på evenemanget, det här 

tillvägagångssättet skapar en förbindelse mellan evenemanget och volontären som 

Bourdieu (1986) menar bildar en mer nära kontakt mellan de olika parterna. S2 var ett 

evenemang som också ville använda den här sortens utvärdering för att binda kontakter 

och få volontärens syn på evenemanget. M5 använde också en likadan strategi vid sin 

utvärdering av volontärerna. 

 

När det gäller hur evenemangen skulle velat förbättra sin rekryteringsprocess så nämner 

bland annat S3 vikten av det symboliska och kulturella kapitalet som Broady (1991) talar 

om. S3 har lagt märke på tidigare utvärderingar och sociala kontakter att volontärerna vill 

att evenemanget ska trycka mer på det symboliska och kulturella kapitalet, att trycka mer 

på vikten av evenemanget och hur det främjar staden och så vidare. Alla de stora 

evenemangen hade en gemensam tanke om förbättring och det var att skaffa ett sorts 

system där evenemangen kan nå ut till alla volontärer snabbt och smidigt innan och under 

evenemangets gång. Wymer & Starnes (2009) talar om det här som en indirekt 

rekrytering, alltså att gå via andra system i sin rekrytering och inte direkt till volontären. 

Ett sådant här system hade kunnat ses som en slags telefon app eller internet bas där 

evenemangen kan rekrytera och sedan kommunicera till de aktuella volontärerna.   

 

Som det har nämnts tidigare så har majoriteten av de små evenemangen använt sig utav 

en direkt marknadsföring där de själva rekryterar ifrån de olika segmenten. Två av de tre 

mindre evenemangen lägger därför sin fokus där gällande hur de kan förbättra sin 

rekrytering (Wymer & Starnes, 2009). Eftersom det är den direkta marknadsföringen de 

mindre evenemangen lägger sitt fokus på gällande sin förbättring så talar Moi (1994) om 

Habitus där han förklarar om att evenemang använder olika strategier för att locka 

volontärer i de olika segmenten. De mindre evenemangen vill förbättra sitt habitus där de 

lärt sig av tidigare misstag hur de ska nå ut till de olika segmenten i sin 

rekryteringsprocess. 
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8 Slutsats 
Studien har använt en kvalitativ metod där mer specifikt författarna ville få fram hur olika 

idrottsevenemang rekryterar i Sverige och om de processerna skiljer sig beroende på 

evenemang. Författarna är medvetna om att svaren från en kvalitativ undersökning skiljer 

sig från om studien skulle ha använts sig utav en kvantitativ undersökning på svenska 

idrottsevenemang. Syftet med det här är som sagt att studien mer specifikt ville studera 

hur idrottsevenemangen går tillväga i sin rekrytering. En kvalitativ undersökning via 

personliga intervjuer gav ett mer personligt samtal där författarna kunde styra samtalet 

till mer djupgående svar. Det här hade inte varit möjligt i en kvantitativ undersökning 

med till exempel enkäter.  

 

Sammanfattningsvis så finns det ett tydligt problem med rekryteringen av volontärer hos 

svenska idrottsevenemang. Att motivera och hitta rätt tekniker för att nå ut till volontärer 

är en metod som de flesta idrottsevenemang måste fundera ut och hantera. Studien utgick 

ifrån två forskningsfrågor där det nu visar sig att svenska idrottsevenemang arbetar olika 

gällande rekrytering av volontärer beroende på evenemangets storlek samt om det är ett 

förenings fokuserat evenemang eller ett fristående evenemang. Resultatet på studien visar 

att de större evenemangen rekryterar mest volontärer från diverse idrottsföreningar 

förutom ett stort evenemang som genomgår en mer omfattande rekryteringsprocess. De 

mindre evenemangen har inte samma förutsättningar där de inte behöver samma mängd 

volontärer till sina evenemang, det här betyder att de inte rekryterar via lika många 

föreningar. De mindre evenemangen använder sig generellt av en mer personlig 

rekrytering där de själva får nå ut till flera olika volontärs segment med olika 

rekryteringsstrategier för att få ihop det. Studien har visat att det som motiverar 

volontärerna till att ställa upp är relativt lika oavsett om de ställer upp för ett stort eller ett 

litet evenemang. Varje segment har sin unika och motiverande faktor att ställa upp som 

volontär och där spelar storleken på evenemanget oftast ingen roll. Det som sticker ut en 

del är att i och med att de stora evenemangen rekryterar via föreningar så är en större 

motiverande faktor att man förväntas ställa upp för sin förening och samtidigt som det 

finns ett visst krav på att de inte har något val än att ställa upp och arbeta. Samtliga 

idrottsevenemang har ett sorts belöningssystem där de belönar volontärerna för sitt arbete. 

Belöningarna är allt ifrån mat till kläder och gratis tillgång till att se evenemangets 

huvudevent. Det här är tekniker evenemangen använder sig utav för att motivera och 

behålla volontärerna. 
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10 Bilagor 
 

10.1 Bilaga 1 - Intervjufrågor 

Dessa frågor och områden behandlades under intervjuerna med respondenterna. 

Ordningen på frågorna varierade under varje intervju då varje intervju var unik och tog 

olika riktningar. Under intervjuernas gång tillkom det flera olika följdfrågor som inte står 

med nedan. 

 

1.     Hur planerar ni när ni ska rekrytera volontärer till ert idrottsevenemang? (Gjordes 

det något speciellt? Hur tänkte ni där?) 

 

2.     Går ni igenom någon speciell process vid rekryteringen där ni använde er utav någon 

marknadsföring? 

 

3.    Tar ni emot alla frivilliga volontärer eller använder ni någon 

sorts bedömning och selektering när det kommer till deras ansökan? 

 

4.    Vilka kategorier/segment tillhör volontärerna? 

 

5.    Fanns det något speciellt tillvägagångssätt för just rekryteringen 

av dessa segment? 

 

6.    Varför tror du att volontären i dessa segment ställer upp? 

 

7.    Hur stor betydelse hade/har volontärer vid ert evenemang? 

 

8.   Får volontärerna någon form av belöning eller förmån för deras 

deltagande? 

 

9.    Motiverar ni avsiktligt volontären till arbete? 

 

10.  Hur ser en bra rekryteringsprocess ut för er och hur kan er rekryteringsprocess 

förbättras? 

 

11.  Vad hade underlättat för dig när det gäller rekryteringen av volontärer? 
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