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Förord 
 

Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Carin Nordström på Högskolan Dalarna, som har 

hjälpt oss fram i processen och stöttat oss med råd och givande handledning. Vi vill även tacka 

våra respondenter som ställt upp, utan er hade vi inte kunnat genomföra uppsatsen. Till sist 

riktar vi ett tack till de personer som under tidens gång har granskat vår uppsats. 

 

Under dessa veckor vi har skrivit vår uppsats har vi fått en djupare förståelse för organisationer 

som arrangerar evenemang och hur de hanterar sina funktionärer. Arbetet med uppsatsen har 

varit intressant och lärorikt, samtidigt som det har krävts hårt arbete. Vi önskar er en trevlig 

läsning och att ni införskaffar er nya kunskaper inom ämnet.  

 

 

Alicia Sjögren & David Arne 

Sport Management, Högskolan Dalarna 

Falun, Maj 2016 

 

 
 
  



 
 

Sammanfattning 

Flertalet evenemang är idag beroende av funktionärer för att genomföras. Att ha funktionärer 

till hjälp är ekonomiskt bärkraftigt för organisationer som anordnar evenemang, då de inte 

behöver anställa betald personal. Vetenskapliga studier menar att organisationer bör upprätta 

tydliga planer eller strategier för hur de ska hantera funktionärer då konkurrensen om 

funktionärerna ökar. Eftersom det är kostsamt att rekrytera nya funktionärer bör det vara av stor 

vikt för organisationer att försöka behålla sina funktionärer inför framtiden. 

 

Syftet är att undersöka organisationer som arrangerar årligen återkommande idrottsevenemang 

för att få en djupare förståelse för hur de arbetar med sina funktionärer. För att undersöka detta 

har vi intervjuat tre av Sveriges största årligen återkommande idrottsevenemang som alla är 

beroende av funktionärer. Intervjuerna genomfördes personligen med respektive person i 

organisationen som hade det övergripande ansvaret för funktionärer.  

 

Undersökningen visar att väletablerade evenemang, som de i studien, har vissa likheter i hur de 

hanterar funktionärer som vetenskapliga studier förespråkar. Att följa en strikt plan för hur 

arbetet med funktionärer bör gå till visar sig inte vara nödvändigt. Det visade sig att samtliga 

organisationer delegerar ansvaret för funktionärer till projektledare eller huvudfunktionärer. 

Det som var viktigt vid rekryteringen var; synliggöra, intervjuer och utbildning. Det som 

utmärkte sig vid att försöka få funktionärerna att återkomma var; förmåner, kommunikation 

och relationen. Resultatet visade att arbetet med funktionärerna, trots att de kan vara många till 

antalet, inte behöver vara komplicerat. 
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Abstract 
Most events are currently depending on volunteers to be implemented. Having volunteers to 

help at an event is economically viable to the organisation, because they do not have to employ 

paid staff. Earlier research shows that organisations should establish strategies on how they will 

manage volunteers because the competition of volunteers increases. Although there is costly to 

recruit new volunteers, it should be of great importance for organisations to retain their 

volunteers for the future. 

 

The purpose of this study is to examine organisations that arrange annual sporting events to 

gain a deeper understanding of how they work with their volunteers. To examine this we have 

interviewed three of Sweden´s biggest annual recurrent sporting events, all of which are 

dependent on volunteers. The interviews were conducted in person with each person in the 

organisation who had overall responsibility for volunteers. 

 
The examination shows that well established events, like those in this study, has some 

similarities in the way they work to what earlier research recommend. But to follow a strict plan 

for the work with volunteers is not considered necessary. That means managing the volunteers 

was not as complicated as the theoretical framework shows. It turned out that all organisations 

delegate the responsibility of volunteers to the project manager or headvolunteers. Aspects that 

were important when recruiting; visibility, interviews and training. Aspects that stood out when 

trying to retain volunteers was; benefits, communication and relationship. The result shows that 

the work with volunteers, although they could be many in number, does not have to be 

complicated. 
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1. INLEDNING 
I det inledande kapitlet kommer vi beskriva evenemang och vad en funktionär är. Därefter vill 

vi ge en inblick i problemet inom valt ämne. Problemformuleringen och frågeställningar leder 

sedan till ett syfte. 

 
1.1 Bakgrund 
Historien visar att evenemang har haft en betydelsefull roll i samhället, vare sig om det har varit 

ett sätt för människor att roa sig eller att sätta människor i arbete. Evenemang lockar till sig 

turister, vilket gynnar det lokala samhället där evenemanget arrangeras (Shone & Parry, 2004). 

I modern tid är människor vana vid evenemang att vi idag får svårt att lägga märke till alla, det 

betyder att antalet evenemang idag är många och varierande att flertalet går obemärkta förbi. 

Om man nu lägger märke till dessa är det inte alltid lätt att förstå sig på dess helhet och vad det 

är som ligger bakom ett evenemangs genomförande. Att förstå helheten menar Shone & Parry 

(2004) är att förstå ett evenemangs variation, vilken roll de har i samhället och hur de styrs och 

genomförs. Evenemang sysselsätter idag all typ av aktivitet, allt ifrån sportsliga aktiviteter till 

organisatoriska aktiviteter (Shone & Parry, 2004). 

 

Bowdin, Allen, O’Toole, Harris, & McDonnell (2006) kategoriserar idrottsevenemang utefter 

storlek och utgår från att det finns fyra huvudsakliga kategorier; Local-, Major-, Hallmark- och 

Mega-events, dessa beskrivs i stora drag enligt följande: Det första, Local, ägs av staden och 

utnyttjar kommunala platser, såsom skolor eller parker, denna kategori lockar vanligtvis inte 

till sig besökare utifrån. Nästa, Major är intressent för media, ekonomiskt fördelaktigt, lockar 

mycket besökare, involverar flera nationer i deltagandet samt att evenemanget har en stor 

betydelse för den berörda idrotten som utövas. Major evenemang är sådana som flyttar 

geografiskt. Nästa kategori, Hallmark som är liknande Major, har också många besökare och 

stort intresse från media. Men Hallmark evenemang arrangeras på samma plats varje år och har 

utvecklat en stark lokal förankring med värdstaden. Därför har de ett övertag mot sådana 

evenemang som flyttar runt. Till sist, enligt Bowdin et. al. (2006) kommer Mega-event som är 

de största evenemangen sett till ekonomi, intresse från media och turism. Hit räknas OS, Fifa 

World Cup och liknande. Den sista kategorin är enkel att särskilja, tillskillnad från de 

förstnämnda som är svårdefinierade och kan ha egenskaper från olika kategorier. 

 

Funktionärer som ställer upp ideellt anses vara en av de viktigaste tillgångarna vid 

genomförandet av ett evenemang (Wicker & Hallmann, 2013). Flertalet organisationer förlitar 
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sig på engagemanget från funktionärer för att ha möjlighet att genomföra sina evenemang. Det 

är inte ovanligt att de som ställer upp som funktionärer tar ledigt från sitt betalda arbete för att 

hjälpa organisationen (Coyne & Coyne, 2001). I en rapport gällande Göteborgsvarvet 2013 får 

läsaren ta del av vad funktionärerna ansåg kunde förbättras med evenemanget, ur deras 

synvinkel (Adolfsson & Söderberg, 2013). Det viktigaste punkterna som togs upp var att de 

ville ha mer information om evenemanget, tydligare information gällande deras roll, vilka krav 

som ställdes på dem samt bättre utbildning. Om detta uppfylldes skulle osäkerheten minska 

vilket skulle leda till en bättre prestation och ett bättre utfört arbete (Adolfsson & Söderberg, 

2013). I rapporten går det att utläsa att funktionärerna inte var helt nöjda, vilket skapade ett 

intresse för att studera hur organisationer som arrangerar evenemang arbetar med sina 

funktionärer. 

 

Wilson (2000) tar upp att motivet till att människor ställer upp som funktionärer skiljer sig åt. 

Oavsett om det är för att hjälpa till eller för att personen vill visa upp en god sida av sig själv, 

handlar det i det stora hela om att ge av sin tid för den gemensamma nyttan. Att vara funktionär 

ses enligt Wilson (2000) som en förlängning av en människas personlighet och hens vilja att 

hjälpa till i organiserad form. Ideellt arbete beskrivs av Wilson (2000) som följande; 

“Volunteering means any activity in which time is given freely to benefit another 

person, group or organisation” - (s.215). 

 

Bussell & Forbes (2002) menar att organisationer som är beroende av funktionärer ökar, men 

antalet personer som ställer upp som funktionärer ökar inte i samma takt. Då efterfrågan är 

större än utbudet måste organisationerna konkurrera om funktionärernas engagemang. Om 

organisationer upplever svårigheter med att behålla funktionärer, bör det enligt Shin & Kleiner 

(2003) vara av vikt att skapa planer för rekrytering som underlättar arbetet med att få rätt 

funktionär på rätt plats. 

 

En hög personalomsättning ger utgifter för organisationen, att rekrytera medför förbrukning av 

resurser, dels för att hitta rätt person men även för upplärning, vilket i sin tur leder till att 

organisationer behöver avsätta tid och pengar till detta (Kaufmann & Kaufmann, 2010). 

Funktionärer skapar ekonomisk effektivitet hos organisationer i och med att det minskar 

personalkostnader, då organisationer inte behöver anställa betald personal. Får organisationen 

funktionärerna att återkomma kan det bli mer ekonomiskt fördelaktigt för organisationen 

(Welty Peachey, Lyras, Cohen, Bruening & Cunningham, 2013).  
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Det är vid rekryteringen som organisationen lägger grunden för funktionärerna. Det är av den 

anledningen som organisationen redan från start bör lägga kraft på att hitta de funktionärer som 

har för avsikt att stanna kvar i organisationen (Shin & Kleiner, 2003). Att låta en funktionär 

genomgå en rekryteringsprocess gör det möjligt för organisationen att få information kring 

personens karaktär, personlighet och motiv till att ge av sin tid. Samt säkerställa att funktionären 

får rätt utbildning inför ett evenemang (Shin & Kleiner, 2003).  

 

1.2 Problemformulering 
Organisationer som har svårigheter med att rekrytera och behålla funktionärer till sina 

evenemang, kan uppleva ett problem med att det är kostsamt och tidskrävande med rekrytering 

(Kaufmann & Kaufmann, 2010). De mänskliga resurserna blir allt viktigare för att 

organisationer ska kunna utvecklas och konkurrera med liknande organisationer. 

Organisationer bör således se till att införskaffa personal med rätt kompetens och anstränga sig 

för att få dem att stanna kvar (Kaufmann & Kaufmann, 2010). I vårt fall efterliknar vi personal 

med funktionärer. Att jobba aktivt för att behålla funktionärer kan vara ett sätt att minska 

kostnaderna då organisationerna inte behöver fokusera lika mycket resurser på rekryteringen.  

 

Bang (2009) är inne på samma spår och menar; 

 

“By motivating and maintaining the volunteers, organizations can save time and 

money associated with recruiting and training new volunteers while at the same time 

increasing the effectiveness and satisfaction of volunteers” - (s.142) 

 

Diskussionen som fördes i bakgrunden visar att organisationer som är beroende av funktionärer, 

får det svårt att genomföra sina evenemang utan dem. Av den anledningen är det intressant att 

se, hur organisationer arbetar med att rekrytera funktionärer? Funktionärerna däremot, är inte 

beroende av organisationen och kan välja att när som helst avsluta sitt uppdrag. Därför är det 

intressant att undersöka, om organisationer har strategier för att behålla funktionärer? Lyckas 

organisationen med att behålla funktionärer som rekryterats kan både tid och resurser sparas i 

och med att färre funktionärer måste rekryteras. Att behålla funktionärer menas att de 

återkommer till evenemanget nästkommande år.  
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1.3 Syfte 
Syftet är att undersöka organisationer som arrangerar årligen återkommande idrottsevenemang 

för att få en djupare förståelse för hur de arbetar med sina funktionärer.  

 

1.4 Begreppsförklaringar 
 

– Volontär betyder frivillig och beskrivs enligt Nationalencyklopedin (NE, 2016a) som en 

person som arbetar för ideella mål eller för utbildning mot ingen- eller en låg ersättning. 

  

– Funktionär definieras i Nationalencyklopedin (NE, 2016b) som en person som i ett visst 

sammanhang fyller en bestämd funktion av mer praktiskt slag, exempelvis som personal vid 

idrottstävlingar. 

 

– Organisationen, ett samlingsnamn på de personer som arbetar heltid i organisationen. 

 

– Projektledare/huvudfunktionärer är också funktionärer men har mer ansvar än resterande 

funktionärer. 

 

Vi utgick till en början att undersöka hur organisationer hanterar volontärer, men då samtliga 

respondenter vi intervjuat kallar sina frivilliga för funktionärer har vi valt att framöver använda 

detta begrepp i studien. Eftersom begreppet funktionär inte finns representerat på engelska har 

vi i referensramen och tidigare forskning använt sökord volontär, då det i praktiken betyder 

samma sak.  
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2. METOD 

I detta avsnitt kommer vi diskutera studiens tillvägagångssätt samt motivera val av ansats. Vi 

skildrar urvalsprocessen och presenterar respondenter. Metoden syftar till att ge uppsatsen 

dess utformning och ge den trovärdighet. 

 
2.1 Forskningsansats 
Patel & Davidson (2011), förklarar att det finns tre olika begrepp som kan användas för att 

relatera empiri och teori. De tre begreppen är induktion, deduktion och abduktion. Induktion 

innebär att empirin samlas in med avsikt att formulera egna teorier. Deduktion innebär att 

existerande teori är utgångspunkten som sedan prövas empiriskt (Patel & Davidson, 2011). 

Abduktion kännetecknas av att kombinera den induktiva och deduktiva ansatsen för att relatera 

teori och verklighet till varandra (Patel & Davidson, 2011). 

 

Deduktion passade inte denna studie då den tillgängliga teorin gjorde att vi oroade oss för att 

missa viktiga variabler som kunde vara relevanta för analysen. Patel & Davidsson (2011) menar 

att deduktion som tillvägagångssätt riskerar att begränsa nya förekomster då teorin styr studien. 

Vi ville låta respondenterna själva berätta hur de går tillväga utan att styras av teorin, valet blev 

att till en början utgå induktivt och låta empirin styra studiens innehåll. Induktiv ansats syftar 

till att forma ny teori, vilket inte är syftet med denna studie, utan avsikten är att utveckla teori. 

Därför diskuterades det empiriska materialet med relevanta teorier för att bidra med bättre 

förståelse och kunskap om ämnet. Det betyder att studien har en abduktiv ansats där vi varierar 

mellan induktivt och deduktivt tillvägagångssätt.  

 

2.2 Kvalitativ metod 
Kvalitativ metod förknippas oftast med ord och är generellt sett mer tillämpbar när forskningen 

ämnar att skapa djupare förståelse genom att undersöka känslor, åsikter, uppfattningar och 

erfarenheter (Denscombe, 2009). Att använda kvalitativ metod betyder att söka efter betydande 

drag eller kännetecken hos ett fenomen. Repstad, (2007) framhåller att det är en passande metod 

när underökningen syftar till att se på innehåll (varför), snarare än hur ofta något förekommer. 

Därför valde vi att använda oss av en kvalitativ metod, då materialet vi samlat in är av sådan 

karaktär att vi ville ha möjlighet att ställa följdfrågor för att få relevant data. 
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Alvesson & Sköldberg (2008) menar att det inte är självklart hur kvalitativ metod ska definieras. 

En del kvalitativa metoder syftar till att kategoriseringen är det som är styrande och andra att 

empirin ska vara öppen och flertydig. Ett annat centralt kännetecken som Alvesson & Sköldberg 

(2008) lyfter fram vid kvalitativ metod är att författaren vanligtvis inte utgår från sina egna 

uppfattningar om vilka kategorier som ska stå i centrum. Istället är det studiesubjektens 

perspektiv som är i fokus. 

 

Denzin & Lincoln (2005) som citeras i Alvesson & Sköldberg (2008, s. 17) menar att de som 

använder sig av kvalitativ metod studerar den naturliga omgivningen. För att sedan försöka 

tolka eller förstå fenomenet utifrån vad respondenten ger för information (Alvesson & 

Sköldberg, 2008). Vidare förklarar Alvehus (2013) att tolkning är en central del inom kvalitativ 

forskning. I och med att alla människor tolkar på sitt eget sätt, gäller det inom kvalitativ 

forskning att skapa en generell förståelse utefter de tolkningar som gjorts. Det räcker inte med 

att författaren själv förstår, utan poängen blir att skapa en mer allmän uppfattning (Alvehus, 

2013). 

 

Syftet är att undersöka organisationer som arrangerar årligen återkommande idrottsevenemang 

för att få en djupare förståelse för hur de arbetar med sina funktionärer, därför ville vi få mer 

ingående information och komma åt mer komplex data. Vi motiverade valet på grund av att 

problemet vi utgår från är komplext. Denscombe (2009) menar att fördelen med kvalitativ 

metod, framförallt intervjuer, är att data som produceras bygger på respondenternas egna åsikter 

och idéer. Metodvalet gjorde att vi fick reda på respondenternas subjektiva uppfattningar, som 

vi med hjälp av vår egen förförståelse kunde göra välgrundade tolkningar.  

 
2.3 Informationsinsamling 
Vad som enligt Trost (2010) kan utmärka kvalitativa intervjuer är att enkla och raka frågor leder 

till omfattande och komplexa svar, vilket ger ett gediget material. Patel & Davidson (2011) 

menar att kvalitativa intervjuer ger utrymme för personer att svara med egna ord, då frågorna 

inte är standardiserade. Insamlingen av data skedde i form av semistrukturerade intervjuer. Vid 

semistrukturerade intervjuer skapas en lista med ämnen som ska beröras samt frågor som ska 

besvaras (Denscombe, 2009). Att genomföra intervjuer är lämpligt då man vill ha reda på 

information och kunskap som en person med en viss position innehar, sådan information kallas 

privilegierad information (Gillham, 2008). Trots flexibiliteten i denna intervjuform bör det 

finnas en intervjumall med frågor som ska ställas på samma sätt och besvaras av samtliga 
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respondenter, vilket ger en viss struktur och möjlighet att få in användbar data (Gillham, 2008). 

Vid sidan av huvudfrågorna ges möjlighet att ställa följdfrågor, som kan variera beroende på 

vad som framkommer under intervjuns gång (Gillham, 2008). 

 

Intervjuformen anses vara flexibel när det kommer till ordningsföljden av frågorna, vilket 

innebär att låta respondenten utveckla sina tankar, tala utförligt och utveckla sina synpunkter 

(Denscombe, 2009: Gillham, 2008). Detta var anledningen till att valet föll på 

semistrukturerade intervjuer. Vi skapade en intervjumall (se Bilaga 1), som vi sedan utgick 

från, där vi hade listat upp ämnen och frågor som vi ville ha svar på.   

 

2.3.1 Val av respondenter 
För att besvara våra frågor behövde vi intervjua respondenter från sådana organisationer som 

är beroende av funktionärer för att genomföra sitt evenemang. De evenemang som vi 

fokuserade på var så kallade Hallmark-evenemang enligt kategoriseringen av Bowdin et. al. 

(2006). Eftersom vi ville studera hur organisationer som arrangerar dessa evenemang, inte bara 

arbetar med rekrytering av funktionärer utan också har behov av att funktionärerna återkommer, 

behövde vi fokusera på evenemang som är återkommande varje år. För organisationer som 

anordnar evenemang som återkommer varje år bör dessa faktorer (rekrytering, behållande) vara 

centrala delar för organisationen istället för att varje år skapa en helt ny funktionärsplattform. 

Ytterligare val vi gjorde var att fokusera på de evenemang som är beroende av cirka 1000 

funktionärer som hjälper till under de begränsade antal dagar som evenemanget pågår. Detta på 

grund av samma anledning som nämnts tidigare, att faktorer som bevarande och rekrytering 

borde vara centrala delar då många funktionärer måste hanteras. 

 

Efter att ha gjort en översikt på Internet gällande organisationer som arrangerar evenemang i 

Sverige, valde vi att söka kontakt med 11 olika organisationer. Dessa organisationer valdes 

strategiskt på grund av deras storlek, rykte och antalet funktionärer. Organisationerna 

kontaktades via e-post där vi till en början skickade ut grundläggande information om studien 

och vad det skulle innebära för dem att medverka. Vi frågade även om organisationen kunde 

rekommendera vilken/vilka personer i organisationen som var lämplig att tala med. 

Organisationerna som svarade att de var intresserade av att delta fick således mer ingående 

information gällande studien, vad det var vi ville studera och hur vi ville gå tillväga. Här ska 

tilläggas att vi frågade om mer information från organisationerna, så de skulle passa våra krav. 

Vi ville veta hur många funktionärer de hade samt om de var beroende av funktionärer för att 
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kunna genomföra sitt evenemang. De organisationer som passade våra krav bokade vi intervjuer 

med där plats, dag och tid för intervjun helt bestämdes utefter organisationens (respondentens) 

önskemål. Att göra ett urval på detta sätt kan liknas vid ett strategiskt urval. Urvalet bygger på 

att få tag på personer som innehar specifika erfarenheter och kan förhålla sig till de frågor som 

ställs och om det vi vill studera (Alvehus, 2013). 

 

Av de potentiella respondenter vi kontaktade blev resultatet att tre organisationer inte svarade 

och tre uppfyllde inte våra krav på antalet funktionärer. Fem organisationer som vi fick svar av 

matchade således våra krav. Av dessa fem menade en organisation att de inte hade tid på grund 

av att de var mitt uppe i planeringsfasen för sitt evenemang. Sedan fanns det en organisation 

som ville att vi skulle skicka frågorna via e-post. Men då detta tillvägagångssätt inte passade 

vårt metodval, var det inte aktuellt. 

 

2.4 Respondenter 
Av de 11 organisationerna som vi ursprungligen kontaktade intervjuade vi tre; Gothia Cup, 

Partille Cup och Vasaloppet. 

 

2.4.1 Gothia Cup 
Gothia Cup är en fotbollsturnering som har sitt säte i Göteborg och ägs av BK Häcken. På deras 

hemsida går att läsa: “Gothia Cup är världens största och mest internationella fotbollsturnering 

för ungdomar. Varje år deltar runt 1600 lag från 80 nationer och de spelar 4500 matcher på 

110 planer.” (Gothia Cup, 2016). De är åtta stycken heltidsanställda som arbetar året runt med 

olika delar i evenemanget, och under den specifika veckan av genomförandet sluter cirka 2200 

personer upp för att tillsammans bemanna alla nödvändiga positioner för att genomföra 

evenemanget.  

 

2.4.2 Partille Cup 
Partille Cup är en handbollsturnering som har sitt säte i Göteborg, turneringen ägs av IK 

Sävehof. På hemsidan går att läsa: “Partille Cup är världens största och mest internationella 

handbollsevent. Årligen gästas vi av 20,000 deltagare från 50 länder fördelat på 1,100 lag.” 

(Partille Cup, 2015). De går från 5 personer som arbetar året runt med olika delar till att under 

själva evenemanget engagera 800-1000 funktionärer. Första turneringen spelades år 1970 och 

sedan dess har över 400 000 deltagare från 95 länder och sex kontinenter deltagit. 
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2.4.3 Vasaloppet 

Vasaloppet är en längdskidtävling och har sitt säte i Mora och Sälen. Organisationen 

(Vasaloppsföreningen Sälen-Mora), består av cirka 35 stycken helårsanställda. Vasaloppet är 

en ideell förening som ägs av IFK Mora och Sälens IF. På hemsidan går att läsa: “Vasaloppet 

är världens äldsta, största och längsta skidlopp. Första loppet arrangerades 1922 och den 

klassiska 90 km långa sträckan mellan Berga by i Sälen till Mora var länge det enda loppet” 

(Vasaloppet, u.å.). Årligen är det 100 000 anmälda deltagare till de 16 olika loppen inom 

cykling, löpning och längdskidåkning, där det sistnämnda är det största evenemanget.  

 

2.5 Intervjuer  
Innan genomförandet av intervjuerna skickade vi information till respondenterna, där de fick 

möjlighet att se vilka ämnen vi ville beröra. Detta gjorde vi för att respondenterna skulle få en 

chans att förbereda sig och ge så korrekta svar som möjligt.  Under intervjuns gång försökte vi 

få respondenterna att prata utan några större avbrott. Vi använde oss av följdfrågor då vi kände 

att det fanns mer att tillägga eller beröras. Följdfrågorna hjälpte oss att få flyt i intervjun och ett 

försök till att få fullständiga svar. Vi hade informerat respondenterna innan intervjun att 

följdfrågor skulle komma, då följdfrågorna var sådant som de inte kunde förbereda sig på.  

 

När informationen om vilka ämnen vi ville beröra skickades ut fick respondenterna information 

om att de gärna fick bjuda in fler att närvara vid intervjun. Det visade sig att inom 

organisationerna Gothia Cup och Partille Cup var uppdelningen kring ansvarsområden tydliga. 

Våra respondenter var de som hade ansvar för funktionärer inom organisationen och en person 

till skulle inte tillföra någon ytterligare information. Vid intervjun med Vasaloppet var två 

närvarande, där den ena arbetade med funktionärsservice och den andra var praktiserande på 

Vasaloppet och var närvarande för att lyssna.  

 

Två av tre intervjuer skedde på respektive respondents arbetsplats, den tredje genomfördes på 

ett hotell i centrala Göteborg på grund av att vi tillsammans med respondenten var tvungna att 

göra vissa ändringar. Trost (2010) menar att intervjun ska genomföras på en ostörd plats. Den 

tredje intervjun skedde på en någorlunda avskild plats i lobbyn för att minimera de störande 

momenten. Innan intervjun startade presenterade vi oss själva, vårt syfte som studerande, varför 

vi var där och varför vi tyckte detta ämne var intressant att undersöka om. Gillham (2008) menar 

att det är viktigt innan intervjun att upprepa informationen kring de ämnen som ska beröras. 

Detta gjorde vi trots att information hade skickats till respondenterna innan. Det var viktigt att 
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respondenten visste vad de ställde upp på, därför fick de innan intervjun läsa igenom och skriva 

under ett samtyckesformulär (se 2.8 Etik). Under intervjuerna hade vi delat upp arbetet, där en 

av oss agerade intervjuare och den andra förde anteckningar vid alla tre intervjuer. När 

respondenten kände sig redo startade vi diktafonen för att påbörja vår intervju. Intervjuerna 

varade mellan 70-90 minuter och berörde de olika områden som vi ville ha information om (se 

Bilaga 1). 

 

2.6 Dataanalys 
Motsatsen till kvalitativ innehållsanalys är kvantitativ innehållsanalys. Det kan sägas att en 

kvantitativ innehållsanalys fokuserar mer vid att “kvantifiera” teman, att räkna hur ofta de 

uppkommer (Bryman & Bell, 2013). Vad som menas med en kvalitativ innehållsanalys är att 

försöka tolka data och kategorisera teman och mönster utifrån data som samlats in (Gillham, 

2008). Att tematisera innebär att läsa igenom det insamlade materialet flera gånger för att förstå 

vad det handlar om. Detta gör författaren för att skapa en förtrogenhet till materialet och på ett 

systematiskt sätt sortera materialet i olika kategorier (Alvehus, 2013). Vi valde att använda oss 

av en kvalitativ innehållsanalys. I vårt fall då syftet med studien är att få en djupare förståelse 

för hur organisationer arbetar med funktionärer för att genomföra årligen återkommande 

idrottsevenemang, ville vi tematisera materialet för att försöka se ett mönster.   

 

Direkt efter genomförandet av intervjuerna lyssnade vi igenom materialet en gång för att få 

någorlunda grepp om kontexten. Sedan transkriberades intervjuerna vilket innebär att 

transformera intervjun till skriftlig form (Gillham, 2008). Vi läste igenom transkriberingen för 

att reducera bort utfyllnadsord och det som inte ansågs vara relevant för studien. Efter att 

samtliga intervjuer hade transkriberats läste vi var för sig igenom dem igen för att få en känsla 

av återkommande teman och diskutera vad vi hade uppfattat. Detta gjordes för att placera sådant 

som förekom i samtliga transkriberingar under gemensamma kategorier. De teman med 

underkategorier som vi kom att utgå från blev; 

 

¾ Inför evenemanget 

� Synliggöra, intervjuer och utbildning 

¾ Under evenemanget 

� Kommunikation, koordinatorer och förväntningar 

¾ Efter evenemanget 

� Uppföljning  
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2.7 Kvalitetskriterier 
Det finns alternativa termer att använda för att bedöma kvalitetskriterier på kvalitativa studier. 

Enligt Denscombe (2009) handlar validiteten om att verifiera studiens exakthet och i kvalitativa 

studier kan det vara svårt att garantera att data är exakt då man tolkar svaren istället för att mäta. 

Alternativet blir att bedöma trovärdigheten på data och se till rimligheten istället för att ge 

garanti för exakthet (Denscombe, 2009). Reliabilitet innebär att undersökningen vid en 

upprepad mätning, med samma tillvägagångssätt, ska uppnå samma resultat (Trost, 2010). Vid 

kvalitativa studier kan det dock vara svårt att generalisera, eftersom det sociala samspelet gör 

att en kvalitativ studie är unik, utan det handlar mer om hur överförbar studien är. Överförbarhet 

strävar efter att göra studien tillförlitlig genom att förklara tillvägagångssättet på ett uttryckligt 

sätt.  

   

2.7.1 Trovärdighet 
I och med det som nämnts ovan fokuserade vi mer på att stärka trovärdigheten, genom att 

transkribera de intervjuer som genomfördes. En sammanställning av materialet skickades ut till 

de olika respondenterna. Detta gjordes för att respondenterna skulle ha möjlighet att läsa och 

bekräfta att inget olämpligt har lagts till eller att något av vikt har tagits bort.  

 

Ytterligare faktorer som stärkte trovärdigheten var att intervjuerna spelades in, vilket gjorde det 

lättare för oss att transkribera innehållet så exakt som möjligt, då vi kunde röra oss fram och 

tillbaka i materialet. Detta för att ingen viktig information skulle förbises. Ytterligare faktorer 

som stärker studiens trovärdighet är, längden på intervjuerna, att de genomfördes på plats hos 

organisationen samt att organisationerna presenteras vid namn. Vi intervjuade även tre av de 

största årligen återkommande idrottsevenemangen i Sverige, inom sin respektive idrott, som är 

beroende av funktionärer vilket stärker trovärdigheten trots att de är få till antalet.  

 

2.7.2 Överförbarhet 
Överförbarheten kan stärkas genom att dokumentera hela händelseförloppet under studiens 

gång, då ingen studie är den andra lik. Dokumentationen är till för att en annan part ska kunna 

följa studiens genomförande om personen i fråga vill göra samma eller en liknande studie 

(Bjereld, Demker & Hinnfors, 2009). Mycket av denna dokumentation återfinns i denna uppsats 

då vi på ett tillförlitligt sätt förklarar hur vi har gått tillväga under studiens gång. Dels förklarar 
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vi utförligt hur materialet samlats in, hur vi har genomfört analysen samt hur vi kom fram till 

val av respondenter. En intervjumall med frågor som ställs till alla respondenter på samma sätt 

stärker överförbarheten menar Gillham (2008).  

 

2.8 Etik 
Det finns etiska regler som man bör förhålla sig till vid genomförandet av en studie (Gillham, 

2008). Vid intervjuer handlar det om att skapa ett förtroende mellan intervjuaren och den som 

intervjuas. Detta har gjorts genom att på ett tydligt sätt förklara studiens syfte och presentera 

vår egen roll. Vidare menar Gillham (2008, s.31), att “folk behöver veta vad de ger sin in på”, 

folk i detta fall avser respondenterna, som måste veta vilka krav som ställs på dem. Dessa krav 

förmedlade vi via ett samtyckesformulär i anslutning till intervjun (se Bilaga 2). I 

samtyckesformuläret uppgavs först vår egen roll som studerande och kontaktinformationen till 

vår institution. 

 

Vidare i samtyckesformuläret beskrev vi uppsatsens syfte, vad vi ville ta reda på, samt vad 

deltagandet innebar för respondenten. Till exempel innebar samtycket att vi fick tillåtelse att 

förvara materialet, analysera det samt använda citat i studien. I formuläret fick respondenten 

även information om konfidentialitet, vilket innebär att det är endast vi som kommer ha tillgång 

till det inspelade materialet i sin helhet. I samtyckesformuläret gavs de möjligheten att välja om 

organisationens namn fick presenteras i studien eller inte. 

 

Vi har valt att använda organisationernas namn i undersökningen, då alla organisationer gav 

oss tillåtelse till det, men inte namnen på personerna som vi intervjuat då de talar för 

organisationen. Detta gör vi inte för att personen ska vara anonym utan för att fokus ska vara 

på organisationen. Respondenterna bad om att få kontrollera de citat som vi senare använde i 

arbetet, för att säkerställa att de inte blivit felciterade. Det gick vi med på då vi inte hade för 

avsikt att få respondenten att ångra förtroendet som vi byggt upp. 
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3. EMPIRI 

I empiriavsnittet kommer vi presentera resultatet av hur de olika organisationerna hanterar 

sina funktionärer. Vi har delat in styckena efter de teman vi fann när vi strukturerade upp 

analysen av intervjuerna. De var inför, under och efter evenemanget.  

 

3.1 Inför evenemanget 
Arbetet inför evenemanget visade sig vara mer lika för Gothia Cup och Partille Cup då de 

fokuserar mer på enskilda personer. Vasaloppet såg annorlunda ut då de har en annan 

rekryteringsstrategi, nämligen att de riktar sig till föreningar i deras närområde. 

 

3.1.1 Synliggöra 
För att synliggöra sitt behov av funktionärer använder sig Partille Cup och Gothia Cup av 

sociala medier och hemsidan. Partille Cup har 25 olika områden som behöver funktionärer, men 

lägger bara upp tio av uppdragen på hemsidan, de som behöver mest funktionärer. De resterande 

uppdragen tillsätter Partille Cup genom att använda funktionärer som arbetat tidigare. Partille 

Cup litar främst till att de tidigare funktionärerna som deltagit berättar för sina kompisar och 

att ryktet då sprids, ”mun till mun” gällande att det finns möjlighet att ställa upp.  

”[…] via nyhetsbrev promota att de som får nyhetsbrevet ska sprida det till sina 

vänner också” (Partille Cup, personlig kommunikation 14 april, 2016)  

 

Gothia Cup synliggör sig, förutom ovanstående, via nyhetsbrev och även ute på både 

högstadieskolor och högskolor, beroende på vilka personer de söker. 

“I januari-februari är jag ute efter de 50 personer som ska styra skolorna och då 

tittar jag mer på högskolor, då detta kräver mer ansvar” (Gothia Cup, personlig 

kommunikation 13 april, 2016) 

 

Till de som tidigare ställt upp som funktionärer under Gothia Cup respektive Partille Cup, 

skickas det ut ett mail att ansökningen är öppen och då är det enkelt för de funktionärer som 

vill vara med detta år att tacka ja till att återkomma. Partille Cup skickar detta mail till de som 

har varit med de senaste tre åren och når ungefär 2500-3000 personer som redan finns 

registrerade i systemet som används för att hantera funktionärerna. Båda organisationerna tar i 

regel in alla de som tidigare ställt upp som funktionärer utan omsvep. Med undantag om det 
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finns något speciellt att anmärka på, i sådant fall krävs det att se om grupperna kan korrigeras, 

menar Gothia Cup. 

 

När Vasaloppet har ett behov av funktionärer till sina lopp söker de upp en förening, som de 

oftast redan innan har bra koll på. Föreningarna kan vara av blandad karaktär, då 

idrottsföreningar som de först vände sig till, inte räcker till längre. Vasaloppet frågar föreningen 

om det finns ett intresse och om de har möjlighet att ställa upp. Vill de ställa upp så upprättas 

ett avtal med föreningen och då är det föreningens uppgift att bemanna de platserna som står 

reglerade i avtalet, 

“[...] om vi ger en förening ett uppdrag, då kommer vi överens med några i föreningen 

och så går dom ut till sina medlemmar och rekryterar.” (Vasaloppet, personlig 

kommunikation 26 april, 2016) 

 

Vasaloppet synliggör sina funktionärsuppdrag via annonser i olika tidningar, men de litar främst 

på sitt goda rykte och varumärke. Vilket är gångbart för dem, då nästan alla som ställer upp 

hittills har valt att återkomma. Vasaloppet som organisation har inte personlig kontakt med de 

som ställer upp som funktionärer, varken innan eller under evenemanget. Gothia Cup och 

Partille Cup däremot, som båda har mestadels privatpersoner som själva får gå in och göra en 

ansökan på respektive hemsida. Med undantag för ett fåtal föreningar som är med under Gothia 

Cup. Det är ett stort antal funktionärer som krävs för att genomföra dessa evenemang, vilket 

enligt Gothia Cup inte är helt lätt. Det krävs att hitta lämpliga personer och få ihop rätt 

konstellationer. Därför försöker Gothia Cup vara noggranna när de rekryterar, då 

funktionärerna spelar en stor roll för besökarnas upplevelse vid evenemanget. 

 

Genomgående för alla tre organisationer är att de tar hjälp av projektledare, huvudfunktionärer 

eller områdesansvariga för att hantera funktionärerna. Partille Cup låter deras respektive 

projektledare själva rekrytera de som behövs till deras område. Gothia Cups 

funktionärsansvarige försöker träffa alla de större grupperna, men i övrigt är det projektledarna 

som även där har det övergripande ansvaret. Vasaloppet har, som vi nämnt tidigare, inte 

personlig kontakt med funktionärerna. De låter de ansvariga för föreningarna sköta kontakten, 

så kallade huvudfunktionärer. 
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3.1.2 Intervjuer 
Efter att Gothia Cup har fått in sina anmälningar via hemsidan, vill de personligen träffa de 

potentiella funktionärerna som är nya för året. Antingen är det funktionärsansvarige i 

kombination med projektledaren eller projektledaren själv. Det sker genom att de samlar några 

grupper i omgångar för att genomföra speed-intervjuer, som Gothia Cup kallar det. En 

anledning till att de genomför speed-intervjuer är; 

“Vi gör det delvis för att de ska få en möjlighet att träna på att bli intervjuade och 

presentera sig. Man kan se varför de valt att söka som funktionär, samt att de ska få rätt 

förutsättningar och komma förberedda för sin uppgift” (Gothia Cup, personlig 

kommunikation 13 april, 2016) 

En annan anledning till varför de genomför intervjuer är för att skapa en relation, vilket Gothia 

Cup tror minimerar avhoppen. Likt Gothia Cup har Partille Cup flertalet projektledare som 

jobbar med olika områden och dess funktioner inför och under evenemanget. Ett område som 

en projektledare kan vara ansvarig för är till exempel; ett spelområde eller en skola där 

deltagarna bor. Partille Cups tillvägagångssätt är att varje projektledare får i uppdrag att 

rekrytera de funktionärer de behöver utefter de som har sökt via hemsidan och som finns 

tillgängliga i databasen. 

 

“En projektledare har kanske personliga intervjuer med varenda person som ska 

rekryteras, en annan projektledare kanske har gruppintervju på kanske 5-6 personer. 

Men det har inte vi som ett krav att man ska ha, för vi låter egentligen projektledarna 

sköta det själva” (Partille Cup, personlig kommunikation 14 april, 2016) 

 

Om projektledaren väljer att ha intervjuer finns det en lathund att utgå från. Alla funktionärer 

kan vid anmälan på hemsidan välja om de vill skriva lite om sig själv och varför de har sökt 

funktionen i en ”övrigt ruta”. Via detta kan Partille Cup se till funktionärens ambitionsnivå och 

det kan projektledaren också ha med sig in i intervjun. Vasaloppet genomför inte intervjuer då 

de lägger över rekryteringsansvaret på diverse föreningar. 

 

Om Gothia Cup har en funktionär med mer ansvar, som de litar på och den funktionären har 

kompisar som vill vara med, då kan den personen komma in den vägen också. Till exempel 

menar Gothia Cup att, 
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“[…] någonstans har jag rekryterat den här personen och då litar jag på den. Dom 

kanske jag inte träffar förrän utbildningarna börjar, då det är väldigt sällan jag gör 

enskilda intervjuer med dom som andra har rekommenderat” (Gothia Cup, personlig 

kommunikation 13 april, 2016) 

 

Även Partille Cup berättade att de vanligtvis frågar de funktionärer som de tycker är bra, om 

de har någon kompis som också vill vara med. Detta gör Partille Cup för att, 

“[…] många jobbar självständigt, då är det bra om man jobbar med någon som man 

redan känner, det brukar leda till ett bättre utfört arbete” (Partille Cup, personlig 

kommunikation 14 april, 2016) 

 

3.1.3 Utbildning 
Efter att det är klart vilka som ska vara med och delta som funktionärer har Gothia Cup 

utbildning för de som är nya på sin position, för att de ska få en möjlighet att förstå vad det är 

de ska göra, 

“[…] så att de kan komma förberedda och att vi inte bara ställer krav, utan att de ska 

känna att de får rätt förutsättningar” (Gothia Cup, personlig kommunikation 13 april, 

2016) 

 

Gothia Cups funktionärsansvarige har ungefär 75 % av ansvaret för att utbilda. Det resterande 

ansvaret är upp till projektledaren som har riktlinjer till hjälp för vad utbildningen ska innehålla. 

Utbildningar har Partille Cup inte som ett krav, utan det är upp till varje projektledare. Om de 

väljer att ha utbildning med sina funktionärer får alla delta, både nya funktionärer och 

återkommande. Under utbildningen bör funktionärerna få information kring vad Partille Cup är 

och utbildning specifikt för det området de ska arbeta inom. Utbildningen kan därmed se olika 

ut beroende på vilket område de sökt till. Vissa uppdrag hos Gothia Cup och Partille Cup kräver 

mer genomgående utbildningar, för funktionärer som är ansvarig för en skola krävs en 

brandutbildning till exempel. 

 

Vasaloppet tillhandahåller inte sina funktionärer någon speciell utbildning inför sitt evenemang, 

utan precis som med rekryteringen litar de på att föreningen har koll. Föreningen ska se till att 

funktionärer har med sig de rätta förutsättningarna för att utföra sin uppgift. Vasaloppet menar 

dock att, 
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“[...] om det är en helt ny uppgift, då måste vi utbilda första gången. Men efter det så 

litar vi att föreningen lär upp sina nya, eller de medlemmar de har och sen när det 

kommer in nya så får de lära sig det” (Vasaloppet, personlig kommunikation 26 april, 

2016) 

 

Gäller det någon mer avancerad uppgift, till exempel trafikvakter, har Vasaloppet en 

trafikansvarig som föreningen får träffa för att få en utbildning. Tanken med att ha utbildningar 

enligt Gothia Cup, är att få funktionärerna att bli delaktiga, oavsett vilket uppdrag man har. 

Partille Cup ser fördelar med att genomföra intervjuer och utbildningar eftersom de tycker att 

det speglar hur arbetet blir utfört under evenemanget. Men även, 

“[...] genom att genomgå de här rekryteringsstegen förstår funktionärerna att det är 

något viktigt och tar sin uppgift på allvar. Det skapar bra förutsättningar för 

ungdomarna i framtida arbeten” (Partille Cup, personlig kommunikation 14 april, 

2016) 

 

Då Vasaloppet inte har någon rekryteringsprocess, förutom att de skapar ett avtal med 

föreningen, ser de detta som en fördel att de inte behöver lägga ner tiden på att rekrytera, 

intervjua eller utbilda. 

 

3.2 Under evenemanget 
Gothia Cup, Partille Cup och Vasaloppet är alla små organisationer i förhållande till antalet 

funktionärer som sluter upp under evenemanget. Denna växling sker inom loppet av bara några 

dagar. Arbetet med att hantera funktionärerna under evenemanget visade sig vara omfattande. 

3.2.1 Kommunikation 
Samtliga tre organisationer har följaktligen ett stort antal funktionärer som ska tas om hand 

under respektive evenemang. Gothia Cup ser en svårighet i att släppa kontrollen, eftersom de 

har såpass många funktionärer. 

“När evenemangsveckan närmar sig så börjar tankarna snurra, - Kommer 

funktionärerna dyka upp? Har alla fått informationen? Har alla läst den? Har alla 

brytt sig om den och förstått den? Då ska man släppa kontrollen och det är 

skrämmande” (Gothia Cup, personlig kommunikation 13 april, 2016) 
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Därför påpekar Gothia Cup att kommunikationen är av stor vikt. Detta för att få information 

från projektledarna om något inte fungerar. Det är även viktigt att funktionärerna ska berätta 

för projektledarna om de är osäkra kring deras uppgift eller missnöjda med något. Vasaloppet 

påpekar själva att deras kommunikation med deras funktionärer har varit bristfällig, trots att de 

är på god väg att bli bättre. Tidigare skedde kommunikationen enbart via huvudfunktionärerna 

och där fanns det alltid en risk att informationen inte kom hela vägen fram till de funktionärer 

som var i behov av den, 

“[...] för att göra en lång historia kort, så är det så här att kommunikationen med våra 

funktionärer skulle jag säga har varit under all kritik” (Vasaloppet, personlig 

kommunikation 26 april, 2016) 

 

Med anledning av detta har Vasaloppet utvecklat ett funktionärsverktyg, 

“[…] som är ett digitalt verktyg som gör att vi äntligen kan prata med dig som enskild 

funktionär” (Vasaloppet, personlig kommunikation 26 april, 2016) 

 

I verktyget kan varje funktionär registrera sig och genom detta sker kommunikation från 

Vasaloppet direkt till funktionärerna, något som tidigare inte var möjligt. I detta verktyg kan 

även kommunikationen mellan medlemmarna i varje förening ske, i ett klubbrum.  

Partille Cup har tidigare även de haft dålig koll på sina funktionärer, då kommunikationen med 

funktionärerna mest sker via projektledarna. Men om det under evenemanget kommer fram att 

en funktionär är missnöjd, försöker de i största möjliga mån ta hand om det direkt. Men då de 

inte har personlig kontakt med alla funktionärer är kommunikationsflödet mellan, funktionär – 

projektledare och projektledare – organisationen viktig.  

 

“Missnöjda funktionärer kommer oftast till vår kännedom genom att de har en nära 

relation med deras personalansvarige, och dessa pratar vi egentligen bara med” (Partille 

Cup, personlig kommunikation 14 april, 2016) 

 

För funktionärerna på Vasaloppet finns en allmänt hållen funktionärshandbok att tillgå för 

funktionärerna, tanken är att de ska kunna slå upp svar i denna vid frågor från besökare och 

deltagare. Avtalet mellan föreningen och Vasaloppet fungerar också det som en kommunikation 

kring vad de har för uppgift under evenemanget. Även Partille Cup tillhandahåller en 

funktionärshandbok med allmän information till sina funktionärer.  
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3.2.2 Koordinatorer 

Både Gothia Cup och Partille Cup har delegerat ut ansvaret för funktionärerna till projektledare, 

som har hand om funktionärerna på plats under evenemanget. Projektledaren har ansvar över 

ett visst område och har då som uppgift att hantera funktionärerna som arbetar inom det 

området. Partille Cup har även personalansvariga vid sidan av projektledarna till de områden 

som har störst antal funktionärer. De har som uppgift att hantera schemat och fylla platser då 

vakanser uppstår. Vasaloppet överlåter ansvaret för sina funktionärer under evenemanget till 

huvudfunktionärerna.  

 

”Mycket av ansvaret ligger på föreningen och ja det kan låta konstigt, men vi litar på 

dem då vi har gjort på detta sätt så pass länge” (Vasaloppet, personlig kommunikation 

26 april, 2016) 

 

För att följa upp problem som uppstår menar Gothia Cup att det, återigen, är viktigt med 

kommunikation. Genom att projektledarna främjar en god relation och ett öppet klimat till 

funktionärerna hoppas de att få reda på möjliga problem som har uppstått och kan där och då ta 

itu med detta. Det ger dem en chans att om-positionera och omdirigera om det är nödvändigt. 

Partille Cup menar att det inte behöver vara negativt att organisationen inte alltid träffar den 

enskilde funktionären. Eftersom kontakten sker mellan projektledaren och funktionären, lyfter 

de fram att den relationen är den viktigaste.  

  

”Så att även fast de inte har någon direktkontakt med någon som är högre upp i 

organisationen så kommer nästan alla tillbaka för att de har en så bra relation mellan 

sina gäng och det vill vi ju uppmuntra och fortfarande ha kvar” (Partille Cup, personlig 

kommunikation 14 april, 2016)  

 

Partille Cup säger att de försöker jobba mer med att stärka den sociala kontakten mellan 

projektledare och funktionär. Eftersom den kontakten hittills varierat beroende på 

personligheten hos projektledaren.   

 

3.2.3 Förväntningar 
Gothia Cup försöker införliva förväntningarna hos sina funktionärer genom att förbereda dem 

på hur arbetet under evenemanget kommer att vara. Många av de som är funktionärer har 

tidigare enbart varit besökare på Gothia Cup och ser det kanske bara som ett häftigt evenemang, 
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därför måste man förbereda dem på att det nu är arbete som gäller. Att man är ärlig mot 

funktionärerna; 

 

”Det kommer att bli tufft, men du ska veta att det alltid kommer finnas människor som 

stöttar och hjälper till” (Gothia Cup, personlig kommunikation 13 april, 2016) 

 

Gothia Cup vill inte skönmåla något. Det gäller att trycka på de bra sakerna men samtidigt 

berätta hur det faktiskt kommer att vara under veckan. Partille Cup försöker uppfylla 

funktionärernas förväntan genom att de redan i början vid utbildningen, får möjlighet att ställa 

frågor som de har. Partille Cup menar att det är viktigt att funktionärerna vet vad som händer 

när arbetet väl sätter igång. Vasaloppet har ingen specifik strategi för att se om funktionärerna 

blir tillfredsställda, de menar på att Vasaloppet har varit med så pass länge att de allra flesta 

funktionärer redan vet vad deltagandet ger.  

 

”Jag kan inte komma på att vi gör något speciellt för att uppfylla deras förväntningar, 

det är så självklart på något vis, det bara rullar på från år till år. Jag tror att deras 

förväntan är att klubben får ersättning och att de ska ha kul på sina 

funktionärsuppdrag, helt enkelt!” (Vasaloppet, personlig kommunikation 26 april, 

2016) 

 

Respondent Vasaloppet tror dock att de funktionärer, som inte ställer upp för sin förening, har 

sett folkfesten på tv och vill vara en del av detta. Andra kanske ser det som tradition att vara 

med på Vasaloppet varje år. De funktionärer som vill vara med och uppleva den folkfesten på 

plats och vara med på grund av tradition väntar sig troligtvis inte mycket annat av deltagandet.   

 

För att uppfylla funktionärernas förväntningar ytterligare, uppger alla respondenterna att de 

arbetar med förmåner till de som ställer upp som funktionärer. Detta för att funktionärerna ska 

få ett mervärde till deras deltagande. Gothia Cup tillhandahåller kläder, mat, gratis 

kollektivtrafik, intyg samt en tacksamhetsersättning. Summan på ersättning kan inte likställas 

med en lön. Veckan efter evenemanget så arrangerar Gothia Cup en ”funktionärsfest”, på den 

festen har de en åldersgräns på 18 år. 

 

Vasaloppet arbetar med en ”3-års plan” för att skapa mervärde. Planen innebär att de varierar 

mellan uniformering, vidareutbildning och fest. Första året tar de fram ett klädesplagg, andra 
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året åker de iväg på studiebesök till ett annat evenemang för att se hur de arbetar och det tredje 

året erbjuder de en funktionärsfest. Vasaloppet måste dela upp förmånerna på tre år då de har 

en budget att förhålla sig till.  

 

”Hade jag fått bestämma så hade jag gärna tagit både kläder och fest, men det finns 

inte budget för det och då får man ge och ta helt enkelt. Men de tre grejerna är ett sätt 

att behålla dem, att det blir ett slags mervärde ” (Vasaloppet, personlig 

kommunikation 26 april, 2016) 

 

Förutom denna plan med förmåner från organisationen har de tävlingar för funktionärerna till 

exempel med biljetter till högtidsfesten och erbjudanden från sponsorer. Partille Cup 

tillhandahåller förmåner i form av mat, tröja, tacksamhetsersättning, intyg på deltagandet och 

att de kan åka gratis i kollektivtrafiken. Partille Cup har också en funktionärsfest efter 

evenemanget. Till festen får funktionärerna betala hälften av pengen själv och det brukar 

komma ungefär 200 personer. 

 
3.3 Efter evenemanget 
Efter evenemanget är det viktigt för organisationerna att få in och ta åt sig synpunkter som kan 

göra evenemanget och funktionärernas upplevelse bättre inför framtiden. Att bibehålla 

personliga kontakten är också en viktig del. 

3.3.1 Uppföljning 
Efter avslutat evenemang skickar Partille Cup en utvärdering till alla de som engagerat sig som 

funktionärer. I denna utvärdering har funktionärerna en chans att betygsätta olika moment och 

lämna egna kommentar kring hur vissa arbetssituationer har upplevts. 

“[...] direkt när cupen är slut så skickar vi ut en utvärdering till alla funktionärer, då 

är det inte specifikt med vad de jobbade med” (Partille Cup, personlig kommunikation 

14 april, 2016) 

 

Funktionären ges där en möjlighet att yttra sig anonymt om man vill eller ange namn om man 

vill få återkoppling. Även projektledaren har en möjlighet att utvärdera arbetet med sin 

specifika grupp om engagemanget finns. I bästa fall får de alltså två sorters utvärderingar. 

Partille Cup tror att det finns ett mörkertal kring missnöjda funktionärer under evenemanget, 

som kunde ha åtgärdats, men missnöjet upptäcks först vid utvärderingen efteråt. Eftersom 

organisationen går på semester direkt efter evenemanget ligger utmaningen för Partille Cup i 
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att följa upp problemen som uppenbarar sig efter evenemanget. Partille Cup hoppas att 

utvärderingarna är ett led i denna förbättring.  

 

Gothia Cup utvärderar evenemanget genom att alla på kontoret gör utvärderingar med 

respektive projektledare. Alltså får ansvariga inom de olika områdena en chans att utvärdera 

vad som har gått bra och vad som kan göras bättre.  

 

”Vi vill hela tiden titta på sådant som vi kan göra bättre, vi är väldigt självkritiska. 

Därför gör vi analyser och utvärderingar” (Gothia Cup, personlig kommunikation 13 

april, 2016) 

 

Vasaloppets utvärderingar går till så att sportchefen sätter sig tillsammans med diverse 

föreningsansvariga och utvärderar genomförandet med nästan alla föreningar. Vid 

utvärderingarna utgår de från avtalet som slutits. I dagsläget genomförs inte utvärderingar med 

den enskilda funktionären. 

 

“Vi har en funktionärsenkät men den har vi inte kört på två år, problemet där var att 

inte så många svarade på den, vi nådde inte ut med den till så många. Jag tror att vi 

kommer köra den inför nästa år igen, nu när vi har 3500 som faktiskt kan få den 

genom funktionärsverktyget” (Vasaloppet, personlig kommunikation 26 april, 2016) 

 

Vasaloppet har sina funktionärer utspridda på stora ytor och det gör att de inte har personlig 

kontakt mellan organisationen och alla funktionärer under evenemanget. De använder 

utvärderingarna med föreningsansvariga efteråt för att se om det är något som kan behöva 

ändras till nästkommande år. Skulle det uppstå något som bör fixas under evenemanget litar 

Vasaloppet på att huvudfunktionärerna antingen förmedlar det vidare till organisationen eller 

att huvudfunktionärerna innehar kunskap att hantera problemet direkt på plats.  

 

Arbetet med att underhålla funktionärerna för att återkomma nästa år sker för samtliga 

organisationer, dels via nyhetsbrev. Partille Cup menar att nyhetsbrev är ett sätt att hålla löpande 

kontakt med funktionärerna, 

“[...] vi underhåller funktionärerna med nyhetsbrev och berättar det som händer 

under året, för ända gången vi egentligen träffar dom är vid utbildningen inför cupen, 
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under cupen och på efterfesten” (Partille Cup, personlig kommunikation 14 april, 

2016) 

 

Vasaloppet kommunicerar ut nyhetsbrev löpande varje månad i det funktionärsverktyg som 

nämnts tidigare. Gothia Cup satsar också på att skapa en personlig kommunikation, att man vet 

vem personen är och se till att ge en ’klapp på axeln’ och uppmärksammar alla. 

 

“Att jag inte bara ringer två veckor innan turneringen börjar, utan att man hörs av 

redan i februari-mars på nått sätt och har en kontakt med dem” (Gothia Cup, 

personlig kommunikation 13 april, 2016) 
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4. REFERENSRAM 
Nedan följer en redogörelse för vad tidigare studier anser vara viktigt vid rekrytering och 

behållande av funktionärer. Vi har valt att följa samma tematiska upplägg som vid 

empiriavsnittet. 

 

4.1 Inför evenemanget 

Costa, Chalip, Green & Simes (2006) och Bussell & Forbes (2001) menar att det blir svårare 

för organisationer att rekrytera och behålla funktionärer då konkurrensen om dessa har blivit 

allt hårdare. Det finns allt fler evenemang idag som söker potentiella funktionärers 

uppmärksamhet. Bang (2009) menar att organisationer kan spara både tid och pengar som är 

förknippat med rekrytering och träning av nya funktionärer. Detta kan organisationer göra 

genom att motivera och upprätthålla sina funktionärer och arbetet med detta bör enligt Bang 

(2009) vara genomgående i hela processen. 

 

4.1.1 Synliggöra 

Att identifiera vilka rekryteringskällor som är något som organisationer bör se över vid 

planeringen av sin rekrytering (Shin & Kleiner, 2003). Funktionärsansvarige ska studera det 

geografiska område som evenemanget är aktivt inom och skapa sig en förståelse för lokala 

organisationer. Med det menas att skapa sig en bild över vilka kanaler som funktionärsarbetet 

ska synliggöras via och se till att informationen kommuniceras korrekt (Shin & Kleiner, 2003). 

Synliggörandet kan exempelvis ske via tidningar, radio, flyers, besöka skolor eller prata vid 

offentliga tillställningar. Ett annat effektivt sätt att synliggöra funktionärstjänsterna är Word-

of-mouth, att informationen sprids mellan tidigare funktionärer och potentiellt nya funktionärer 

(Shin & Kleiner, 2003). Detta bekräftas av Bussel & Forbes (2001) som vid en stor 

golfturnering frågade ca 500 funktionärer hur de fick reda på möjligheten att ställa upp som 

funktionärer. Där 71 % av respondenterna svarade “Via en kompis”, där de resterande 29 % 

procenten svarade ”via poster/tidning”, att de blev ”tillfrågade” eller “annat”. 

 

Shin & Kleiner (2003) menar att organisationer bör utveckla en plan för rekrytering som kan 

generera bättre fokusering och spara tid vid rekryteringsprocessen. Detta kan hjälpa den som är 

ansvarig för funktionärer i organisationen att använda de effektivaste metoderna vid 

rekryterandet. En del i rekryteringsplanen bör enligt Shin & Kleiner (2003) fokusera på 
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arbetsbeskrivningar, vilket kan hjälpa funktionärer att avgöra om rollen passar då hen vet vad 

arbetsuppgiften innebär. Wicker & Hallmann (2013) poängterar även dem vikten av att ha 

tydliga arbetsbeskrivningar för sina funktionärer. Om dessa är oklara kan det leda till att 

funktionären inte känner sig säker i sin position.  

  

Vidare bör organisationer fokusera på vilken målgrupp de ska rikta sig mot, enligt Shin & 

Kleiner (2003). Organisationen kan upprätta krav, till exempel att de ska ha en viss erfarenhet, 

vilket kan hjälpa funktionärsansvarige att lokalisera vilka områden och grupper hen ska rikta in 

sig mot (Shin & Kleiner, 2003). Även Bussell & Forbes (2002) för fram vikten av att veta sin 

målgrupp. De menar att en av faktorerna till att en organisation ska lyckas bättre med att 

rekrytera och behålla sina funktionärer, ligger i att förstå vilka personer som är potentiella 

funktionärer och inrikta sig mot dem. Lyckas organisationen lokalisera sin målgrupp och förstå 

funktionärernas behov och motiv inom den gruppen, har de mycket att vinna (Bussell & Forbes, 

2002).  

 

4.1.2 Intervjuer 
Syftet med att ha intervjuer är för att se till att funktionären får en position som är lämplig och 

passar dess motiv. Därför är det fördelaktigt att lägga ner tid på att ha enskilda intervjuer innan 

organisationen tar sig an en funktionär (Shin & Kleiner, 2003). Framförallt då organisationen 

vet att funktionärerna kommer behöva utbildning för utföra sitt uppdrag. Att se till funktionärers 

förväntningar och möta dem på bästa sätt från organisationen sida, kan skapa en stark bas som 

gör det möjligt för organisationen att upprätthålla funktionärer inför framtiden (Cuskelly, Hoye 

& Auld, 2006). Funktionärer som är på fel plats kan känna sig avskräckta och har då en större 

tendens att sluta. Intervjun kan även vara ett sätt att kolla upp dennes bakgrund och kompetens 

(Shin & Kleiner, 2003). Organisationen bör undvika att ha en funktionär med ett opassande 

förflutet, dels för att funktionären ska vara en ambassadör men även på grund av säkerheten för 

andra. Information gällande bakgrunden kan även hjälpa organisationen att se vad funktionären 

har för tidigare erfarenheter, sådant som kan vara nödvändigt för uppgiften (Shin & Kleiner, 

2003). Intervjuerna fungerar därmed som ett sätt att få kontroll över funktionärerna.  

 

4.1.3 Utbildning 

Utbildningen är en viktig del i att hantera funktionärer och förklaras av Shin & Kleiner (2003) 

som; 
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“... the process of instructing volunteers in specific job-related skills and behaviours that 

they will need to perform their particular volunteer job” - (s.68) 

 

Utbildningen ska, enligt Shin & Kleiner (2003) ge funktionärerna de rätta förutsättningarna för 

att utföra sin uppgift och förstå vad som förväntas av dem. Utbildningen kan också 

kommunicera ut att funktionärer är behövda och att de är uppskattade. 

 

Costa et. al. (2006) menar att de flesta upplevelserna för funktionärerna innefattar två 

huvudkategorier; utbildning inför och att utföra uppgiften. Eftersom dessa två kategorier oftast 

inte inträffar samtidigt, måste organisationen se dem som två separata delar, att se till kvaliteten 

på utbildningen och sedan tillfredsställande i utförandet av arbetsuppgiften (Costa et. al., 2006). 

Ofta är det inte samma personer som håller i utbildningen, likt de som direkt tar hand om 

funktionärerna under evenemanget. Under utbildningen finns det även tillfälle för funktionärer 

att skapa en relation med organisationen och andra funktionärer (Costa et. al., 2006). Green & 

Chalip (2004) poängterar också vikten av att organisationer ska införa utbildningsprogram. Inte 

bara för att utbildningen är starten av hela upplevelsen utan också för att detta är en del i 

processen att få funktionären att känna gemenskap med organisationen och andra funktionärer. 

 

För att få funktionärer att känna gemenskap med organisationen beskriver Hanlon & Cuskelly 

(2002) en ”inskolningsprocess”. Denna process innefattar att organisationer bör ha manualer 

för att genomföra presentationer och utbildningar i grupp. Även tillhandahålla skrivna 

dokument för att underlätta för funktionärerna att de kan få en större förståelse för vad 

evenemanget är och går ut på, samt vad deras specifika roll innebär (Hanlon & Cuskelly, 2002). 

Omständigheter som var viktiga för funktionärer vid Göteborgsvarvet, framkom i studien av 

Adolfsson & Söderberg (2013). Där ville funktionärerna ha mer utbildning inför evenemanget 

och gav som förslag att det skulle finnas ett möte innan för att få viktig information. De 

redogjorde även för att funktionärerna ville att deras roll skulle vara mer tydlig, att de fick en 

känsla kring vad som förväntades av dem. Detta för att minska osäkerheten för funktionärerna 

vid deltagandet (Adolfsson & Söderberg, 2013).  

 

4.2 Under evenemanget 
Att ge en funktionär lämpliga arbetsuppgifter som passar hens motiv kan vara en anledning till 

att funktionärer väljer att återkomma och ge ytterligare av sin tid till förmån för organisationen 

(Wilson & Pimm, 1996). Att en funktionär känner sig nöjd med den uppgift de blir tilldelade 
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är viktigt, tillskillnad från anställd personal som får betalt. Den anställde som inte är nöjd med 

sitt arbete kan bli motiverad av lönen för att stanna kvar (Wilson & Pimm, 1996). Kaufmann & 

Kaufmann (2010) menar att, organisationer som lyckas behålla sin personal kan uppleva att 

deras prestation ökar samt att organisationen bör se till att tillfredsställelse uppnås hos de som 

arbetar för dem. Då tillfredsställd personal är mer benägna att stanna kvar inom organisationen 

(Kaufmann & Kaufmann, 2010). Under ett evenemang bör organisationer ta sig tid till att 

informera funktionärer om tänkbara problem som kan uppstå i deras roll samt informera om att 

stöd finns tillgängligt om de skulle behöva hjälp (Hanlon & Jago, 2004). 

 

4.2.1 Kommunikation 
Kommunikationen mellan funktionären och organisationen är viktig enligt Farrell, Johnston & 

Twynam (1998). I en undersökning de gjorde gällande funktionärers tillfredsställelse fann de 

att kommunikationen var en betydande faktor till att funktionärerna kände en högre grad av 

tillfredsställelse. Garner & Garner (2010) beskriver vidare varför kommunikationen mellan 

funktionärer och organisationen är viktig. De menar, om funktionärerna känner att de är 

missnöjda med något ska de känna sig säkra i att kunna uttrycka det. Detta gäller även då 

funktionären vill uttrycka andra åsikter som inte gäller missnöje. Beroende på hur denna 

kommunikation tas om hand av organisationen, kan vara avgörande för om funktionären vill 

stanna kvar eller inte (Garner & Garner, 2010). Känner funktionärerna en trygghet i att kunna 

uttrycka sig och om organisationen möter detta med öppna armar kan det leda till att 

funktionärer känner denna högre grad av tillfredsställelse (Garner & Garner, 2010).  

 

4.2.2 Koordinatorer  

Under evenemanget bör organisationen ha en specifik person som har ansvaret för 

funktionärerna. Den ansvariga har i uppgift att se till att funktionärer känner sig uppskattade 

(Shin & Kleiner, 2003). Därför kan det vara av vikt för organisationer att tillhandahålla 

koordinatorer, andra kallar dessa för volunteer managers. Dessa koordinatorer ska ansvara för 

funktionärerna och se att de blir tillfredsställda med sitt deltagande (Green & Chalip 2004: 

Wicker & Hallman, 2013). Därmed behöver koordinatorn ha lämpliga färdigheter, de ska agera 

ledare och behärska de sociala färdigheter som krävs. Koordinatorerna ska vara uppmuntrande, 

kunna kommunicera, ge feedback, vara förstående, visa empati och vara erkännande (Shin & 

Kleiner, 2003). Reeser, Berg & Rhea (2005) håller med och menar att den som är ansvarig ska 

ge feedback på funktionärernas genomförande och vara erkännande då de gör något bra. 
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Feedback och erkännandet kan höja funktionärernas upplevelse och få dem att känna sig 

behövda av organisationen (Reeser et. al., 2005).  

 

För de inom organisationen som ansvarar för funktionärer har enligt Coyne & Coyne (2001) i 

uppdrag att skilja på first-timers och veterans. Frågorna som de ställs inför inom de olika 

grupperingarna är, för first-timers, - Hur får vi dessa att engagera sig för oss? och för veterans, 

- Hur bevarar vi dessa, så de kan rekryteras igen? Coyne & Coyne (2001) menar att de som är 

ansvariga för funktionärerna måste se till att funktionärer känner att de får ut något av att ställa 

upp och ge av sin tid för organisationens nytta.  

 

Organisationen och koordinatorerna ska utnyttja tiden för funktionärerna på bästa sätt. 

Funktionärerna ska motiveras av att göra meningsfulla arbeten istället för hektiska arbeten (Shin 

& Kleiner, 2003). Vikten av att ha koordinatorer är något som även Green & Chalip (2004) 

tycker är viktigt. De lägger inte lika stor vikt vid själva rekryteringen som Shin & Kleiner (2003) 

gör. Green & Chalip (2004) anser att själva arbetet börjar då funktionärerna är en del av 

organisationen och mer fokus bör läggas på hur funktionärerna tas om hand under evenemanget. 

De menar att koordinatorerna ska ha fått utbildning i att hantera funktionärer och genomföra 

diverse aktiviteter som gör att funktionärernas tid i evenemanget upplevs som rolig. Det kan 

vara allt från att genomföra team-buildings till att arrangera olika tävlingar (Green & Chalip, 

2004). Shin & Kleiner (2003), menar inte att koordinatorer inte är viktiga utan det gäller att se 

hela processen och alla dess delar som lika viktiga. 

 

Wicker & Hallmann (2013) betonar att det blir svårare för organisationer att rekrytera. 

Organisationen bör därför utveckla strategier för att göra funktionärerna lojala mot 

organisationen och att organisationen måste se till vad som driver dem. En del i detta innebär 

att skriva ner formella planer, tillhandahålla arbetsbeskrivningar och att ha en koordinator som 

ska ha den direkta kontakten med funktionärerna (Wicker & Hallmann, 2013). De ser mer till 

helheten, liknande Shin & Kleiner (2003). 

  

4.2.3 Förväntningar  
Det är av vikt för organisationer att identifiera vilka faktorer som får funktionärer att uppnå 

tillfredsställelse. Om en organisation ska få tillfredsställda funktionärer ska de fylla gapet 

mellan förväntningarna och verkligheten (Bang, 2009). Lyckas organisationen med detta kan 

de uppleva att fler funktionärer återkommer. Vidare menar Bang (2009) att då ingen ersättning, 
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som kan efterliknas en lön, erbjuds till funktionären är det viktigt för organisationen att 

tillhandahålla kvalité på arbetet som ska utföras. Samt att funktionärerna ska bli behandlade på 

rätt sätt från början, då de med enkelhet kan avsluta sitt uppdrag utan att drabbas ekonomiskt 

(Bang, 2009). Shin & Kleiner (2003) håller med om detta och menar att det meningsfulla arbetet 

ska gå före hektiska arbeten och att använda funktionärers tid noggrant. Om någon form av 

ersättning finns ska inte det vara en faktor som organisationen använder sig av för att motivera, 

utan arbetet i sig ska motivera. Organisationer som är beroende av funktionärer ska motivera 

dessa genom att tillhandahålla arbeten som är meningsfulla och att arbetet blir jämnt fördelat, 

arbetsbördan får inte bli för stor (Wilson & Pimm, 1996). Funktionärerna ska känna att de får 

ut något av att ge sin tid till organisationen, och helhjärtat ta sig an en uppgift som de själva 

känner betyder något för dem (Wilson & Pimm, 1996).  

 

Farrell et. al. (1998) menar att, hur väl organisationen hanterar sina funktionärer har direkt 

koppling till hur tillfredsställda de känner sig under och efter evenemanget. Vidare menar 

Farrell et. al. (1998) att organisationen och de som tar hand om funktionärerna har ett ansvar i 

att tillhandahålla positiva erfarenheter under evenemanget. Monga (2006) delar denna åsikt och 

påpekar att organisationer har ett ansvar i att få funktionärer tillfredsställda. Lyckas 

organisationen med att tillfredsställa funktionärens behov och förväntningar, kan det skapa 

bättre förutsättningar för att lyckas behålla dessa (Monga, 2006). Shin & Kleiner (2003) menar 

att funktionärer behöver ett erkännande, de vill känna sig uppskattade och få veta att de gör 

skillnad genom att ge av sin tid. Detta erkännande sker oftast genom olika förmåner som 

organisationen tillhandahåller, dessa förmåner kan vara certifikat, middagar, gåvor, tack-kort 

med mera (Shin & Kleiner, 2003). En annan åsikt framförs av Green & Chalip (2004) som 

menar att upplevelsen för funktionärerna under evenemanget är det som är av vikt för att få dem 

tillfredsställda. Förmåner är därmed inte det som organisationer ska fokusera på att erbjuda. 

 

Welty Peachey et. al. (2013) beskriver vikten av att lyckas få en funktionär tillfredsställd. 

Bevarandet av en funktionär kan uppstå när ett eller flera motiv hos denne blir tillfredsställt, 

vilket kan det leda till att hen återkommer Att få funktionärer att återkomma är av vikt då de 

kommer med nya idéer och innovationer till en organisation (Welty Peachey et. al., 2013). 

Wilson (2000) som förklarar betydelsen av funktionärer och vad funktionärsarbetet innebär, 

lägger också vikt vid att det gäller för organisationen att se vilka motiv som ligger bakom en 

funktionärs vilja att engagera sig. Wilson & Pimm (1996) anser att det inte är viktigast att se 

till vilka motiv funktionären har. De menar att organisationen bör ge funktionären utrymme och 
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möjligheten att arbeta självständigt. Gör organisationen detta ökar chansen att funktionären 

känner sig tillfredsställd, vilket i sin tur skapar en lojalitet som kan få dem att återkomma nästa 

år. Kaufmann & Kaufmann (2010) vill även de poängtera olika faktorer som organisationen 

kan tillhandahålla de som arbetar, för att nå tillfredställelse. Dessa faktorer är oftast: skapa ett 

intressant arbete, självständigt arbete och möjlighet till goda sociala relationer. Vidare fungerar 

även materiell belöning, till exempel förmåner, som en sådan faktor (Kaufmann & Kaufmann, 

2010). 

 

4.3 Efter evenemanget 
Welty Peachey et. al. (2013) menar att, om funktionären ser en fortsatt allians mellan 

organisationens mål och dennes egna värderingar, kan det vara en faktor som får dem att stanna 

kvar. Locke, Ellis & Smith (2003) är inne på samma ämne men menar, funktionärer som lämnar 

sitt uppdrag gör det oftast på grund av att deras upplevelse är dåligt organiserad och hanterad 

från organisationens sida. En nyckelfaktor till att få funktionärer att stanna kvar är att ge social 

support, vilket innebär att de ges möjlighet att skapa nya vänner och utvidga sitt sociala nätverk 

(Locke et. al., 2003).  Att funktionärer lämnar sina uppdrag är enligt Bussell & Forbes (2001) 

oundvikligt. De menar att organisationer istället bör fokusera på det bortfall som kan undvikas. 

Hanlon & Jago (2004) menar att organisationer som är beroende av funktionärer bör införa och 

utveckla olika ”behållande strategier”. Dessa strategier finns det ingen mall för, utan varje 

organisation måste utforma den mall som passar bäst för dem och som anses vara mest effektiv 

för sin organisation och sina funktionärer (Hanlon & Jago 2004).  

 

Att utforma strategier för att lyckas behålla sina funktionärer är enligt Hanlon & Jago (2004) 

en del. Den andra delen handlar om att, efter evenemanget tacka sina funktionärer för deras 

insats. Här lägger Hanlon & Jago (2004) även vikt vid att ge funktionärerna möjligheten att 

komma med feedback på sina upplevelse. Feedback kan komma direkt från funktionären eller 

via utvärderingar. Syftet med att en organisation bör ha utvärderingar är för att se vad 

funktionärerna tyckte var bra och inte bra. Detta kan hjälpa organisationen att förbättra sitt 

evenemang och funktionärernas upplevelse inför framtiden (Hanlon & Jago 2004). 

 

4.3.1 Uppföljning 
Precis som Hanlon & Jago (2004) menar Wilson & Pimm (1996) att vid hanterandet av 

funktionärer är det viktigt att funktionärerna får en chans att utvärdera organisationen. Vidare 

menar Wilson & Pimm (1996) att organisationen ska bjuda in till detta oavsett vad 
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funktionärerna har haft för funktion eller hur de har presterat. Organisationen ska vara försiktig 

med att lägga in värderingar i funktionärernas utförda arbete eller ställa kritiska frågor om deras 

deltagande (Wilson & Pimm, 1996). 

 

Som nämnts inför evenemanget ska utbildningen och utförandet av uppgiften ses som två 

separata delar enligt Costa et. al. (2006) (se 4.1.3 Utbildning). På samma sätt menar de att 

utbildningen och utförandet också ska utvärderas som två separata delar. Att utvärdera 

utbildningen är viktigt av två anledningar, först, för att deras kompetens att utföra den tilldelade 

uppgiften spelar roll för hur de upplevt evenemanget. Det andra, för att utbildningen är det som 

startar hela upplevelsen och skapar första intrycket. Är inte träningen bra ökar risken att 

funktionären inte återkommer (Costa et. al., 2006).  

 

Vid användandet av funktionärer är det viktigt att de alltid uppskattas och i de fall som det finns 

något negativt att säga om en funktionär, ska organisationen vara diskreta och inte öppet berätta 

det för funktionären (Wilson & Pimm, 1996). Viktigt är att funktionären känner att de gjort 

någon nytta av att ge av sin tid och att organisationen inte rakt ut ber en funktionär att avsluta 

sitt engagemang (Wilson & Pimm, 1996). Tillskillnad från hur organisationer, med vanliga 

anställda tillsammans sätter sig ner och utvärderar den anställdas utförda arbete och utveckling, 

ska organisationen ge funktionären tillfälle att utvärdera organisationens arbete. Ur de 

synpunkter som kommer från funktionären ska organisationen utläsa både funktionärens 

prestation och deras egen. I detta läge är det viktigt att organisationen uppmärksammar de saker 

som framförs och inte låter funktionärens åsikter gå obemärkt förbi (Wilson & Pimm, 1996). 
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5. DISKUSSION 

Här kommer vi jämföra empirin och referensramen med varandra, med avsikt att förstå 

verkligheten. Vi har valt här att följa liknande upplägg som vid empiriavsnittet och 

referensramen. 

 

5.1 Inför evenemanget 
 
Till en början synliggör Gothia Cup och Partille Cup sina funktionärstjänster via sin hemsida 

och sociala medier. Att Gothia Cup och Partille Cup använder sig av sociala medier menar på 

att de har lokaliserat vart deras potentiella funktionärer befinner sig. Att de två organisationerna 

har detta tillvägagångssätt visar på att Shin & Kleiners (2003) rekommendation om att 

organisationer bör se över vilka kanaler som synliggörandet kan ske genom, är något som 

tillämpas i praktiken. 

 

Till stor del litar Partille Cup även till att ryktet sprids genom att de som tidigare varit 

funktionärer pratar om uppdraget. Enligt uppgift från Partille Cup så är det ungefär 60 % av 

funktionärerna som fick reda på funktionärsuppdraget via en kompis, vilket framkom i en 

funktionärsutvärdering. Detta visar samma tendenser som Bussell & Forbes (2002) 

presenterade i sin undersökning, att de flesta funktionärer som ställde upp fick reda på 

uppdraget av en kompis. Att Partille Cup ber tidigare funktionärer att berätta för sina kompisar 

om uppdraget, betyder att de aktivt använder denna metod för att synliggöra uppdragen. Shin 

& Kleiner (2003) visar också att det är effektivt att få informationen kring 

funktionärsuppdragen att sprida sig naturligt, denna metod som de benämner som Word-of-

mouth.  

 

Vasaloppet som i regel samarbetar med olika föreningar i sitt närområde, synliggör sig genom 

att annonsera i tidningar. Det har trots det bra koll på de organisationer som finns och tar 

direktkontakt med föreningar för att fråga om de vill delta, när behovet finns. Vasaloppets 

tillvägagångssätt bekräftar det Shin & Kleiner (2003) menar att en organisation bör göra, 

nämligen ha kunskap om sitt geografiska område.  

 

Metoderna som organisationerna använder för att synliggöra uppdragen, visar sig inte vara av 

en komplicerad sort. Mycket fokus, främst i Shin & Kleiners (2003) studie, ligger vid att 
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synliggörandet ska kommuniceras via rätt kanaler och med rätt budskap. I vår studie visar det 

sig att synliggörandet inte kräver stora medel, utan organisationerna får in de personer som 

krävs för att genomföra evenemanget. Främst genom att ryktet kring arbete sprids. Vasaloppet 

som söker föreningar, visar att annonserna inte är av vikt, då kontakten sköts personligen från 

Vasaloppets sida. Samtliga organisationer uppger att antalet funktionärer som behövs fylls till 

varje år på ett eller annat sätt. Enbart Vasaloppet uttryckte att det fungerar än så länge, men 

antalet organisationer i området räcker inte till och de behöver därför se sig om efter innovativa 

lösningar.  

 

Alla organisationer uppger att de har ålderskrav på sina funktionärer, vilket är generellt för att 

få ställa upp som funktionär. Vidare har samtliga organisationer specifika ålderskrav på de 

funktionärer som ska inneha en funktionärspost med mer ansvar. Organisationerna i studien 

medger att ålderskraven underlättar arbetet för att finna de rätta personerna. Att ha ålderskrav 

överensstämmer med Shin & Kleiner (2003) och Bussell & Forbes (2002) som poängterar 

vikten av att veta sin målgrupp. Shin & Kleiner (2003) menar, att ha en minimumålder eller 

krav på erfarenhet underlättar vid rekryteringen då organisationen kan söka sig till de platser 

för att finna de funktionärer som möter kraven. Att organisationerna i studien söker sig till en 

viss målgrupp går således att tolka utifrån det som tidigare studier kommit fram till, eftersom 

de vet vilken ålder de vill ha på funktionärerna. Men organisationerna själva påvisade inte att 

de hade upprättat en viss målgrupp. Därför kan det ses som att det inte är centralt för 

organisationerna att veta om sin målgrupp, så länge de har krav på personerna som ska delta. 

 

Gothia Cup söker sig till högskolor, då de ska rekrytera funktionärer som har en viss ålder och 

kunskap. Gothia Cup söker aktivt upp sin målgrupp, vid rekryteringen av de funktionärerna 

med mer ansvar. Således tyder det på att Bussel & Forbes (2002) metod stämmer med Gothia 

Cups sätt att arbeta, att aktivt söka sig till de platser där organisationens målgrupp befinner sig. 

Shin & Kleiner (2003) och Wicker & Hallmann (2013) poängterar båda vikten av att 

tillhandahålla arbetsbeskrivningar i samband med rekryteringen, vilket gör att funktionärerna 

vet vad deras roll innebär. Ingen organisation i studien uppgav att arbetsbeskrivningar 

tillhandahölls i samband med rekryteringen. 

 

5.1.1 Intervjuer 
Gothia Cup genomför speed-intervjuer med syfte att få en bild av varför funktionären vill delta 

och skapa en relation i ett tidigt skede. Partille Cup rekommenderar sina projektledare att 
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genomföra intervjuer med funktionärerna, då Partille Cup själva anser att arbetet blir bättre, 

men det har de inte som ett krav. Shin & Kleiner (2003) menar att intervjuer borde genomföras 

för att kunna identifiera funktionärens motiv, vilket underlättar för organisationen att se om 

funktionären passar i sin roll. Det stämmer inte med någon av organisationernas anledning till 

varför de genomför intervjuer. Cuskelly et. al. (2006) menar att organisationer i ett tidigt skede 

ska se till funktionärens erfarenheter och förväntningar för att försöka möta dessa, vilket är i 

likhet med Gothia Cup och Partille Cups anledning att ha intervjuer. 

 

Vasaloppet träffar inte sina funktionärer innan genomförandet, förutom ansvarige från 

föreningen som de skriver avtal med. I och med att respektive förening rekryterar de som ska 

vara med vet inte Vasaloppet hur de kommer att hantera sin roll. Förutom att använda intervjuer 

för att se till funktionärens erfarenhet gällande kunskap, menar Shin & Kleiner (2003) att 

organisationen bör se till personens bakgrund med tanke på säkerheten. Att kolla upp 

bakgrunden på funktionärerna är ingenting som organisationerna i denna studie gör i dagsläget, 

trots att Gothia Cup uttryckte att de är på väg åt det hållet. 

 

Shin & Kleiner (2003) fokuserar på innehållet i intervjuer, att det ska innefatta vissa 

komponenter. Att Gothia Cup samt Partille Cup till viss del genomför intervjuer tyder på att de 

vill träffa personen för att få hen involverad, inte av den anledningen att granska personens 

motiv.  

 
5.1.2 Utbildning 
Utbildningar har Partille Cup tillgängliga för både nya och återkommande funktionärer. Gothia 

Cup har utbildningar med alla nya funktionärer, inte med återkommande. Anledningen till 

varför bara nya funktionärer får utbildning är för att de anser att utbildningen är en viktig del i 

att skapa de rätta förutsättningarna för dem. Även Shin & Kleiner (2003) menar att funktionärer 

bör, efter en genomförd utbildning, fått klart för sig vad som förväntas av dem. Gothia Cup 

genomför utbildningar för att kunna ställa krav på sina funktionärer och måste då se till att 

funktionärerna kommer förberedda till sitt arbete. Att Gothia Cup och Partille Cup 

tillhandahåller utbildningar för sina funktionärer överensstämmer även med Costa et. al. (2006) 

och Green & Chalip (2004) som menar att utbildning är viktigt för att det ses som starten av 

upplevelsen. Här ges även funktionärerna en chans att skapa sig en relation till organisationen 
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och en samhörighet till de andra funktionärerna (Costa et. al., 2006: Green & Chalip, 2004: 

Hanlon & Cuskelly, 2002). Partille Cup ser utbildningen som ett bra tillfälle för funktionärerna 

att ställa frågor om evenemanget och deras roll. Detta trots att utbildningarna likt intervjuerna 

inte är ett krav från deras sida.  

 

Vasaloppet lägger över ansvaret på föreningarna att utbilda den enskilda funktionären. Om en 

ny uppgift har tillkommit till deras evenemang eller en ny förening, ser Vasaloppet till att 

tillhandahålla utbildningen själva. Det visar att Vasaloppet genomför utbildningar i syfte att få 

funktionärerna att utföra sin uppgift korrekt, av samma anledning som Shin & Kleiner (2003) 

menar att organisationerna bör tillhandahålla utbildning. De genomför inte utbildningar med 

avsikt att se till funktionärernas förväntningar eller för att få funktionärerna att känna 

samhörighet med organisationen. Detta är något Costa et. al. (2006), Green & Chalip (2004) 

och Hanlon & Cuskelly (2002) menar är utbildningens syfte. 

Planeringen inför evenemanget är den fas som skiljer Vasaloppet från de andra 

organisationerna. Detta för att de söker sig till olika slags funktionärer, det kan tolkas som att 

Vasaloppets sätt att rekrytera är smidigare för en organisation. Nackdelen med att göra som 

Vasaloppet är, att kontrollen över funktionärerna blir bristfällig. Fördelen är att Vasaloppet inte 

behöver lägga ner lika mycket tid på rekryteringsarbetet. Det visar sig att vissa 

funktionärsområden kräver genomgående utbildningar medan andra utbildningar mer fungerar 

för att ge instruktioner om uppdraget och för att funktionärerna ska känna gemenskap. Således 

kan utbildningen ha olika syften och fylla flera funktioner samtidigt.  

 

5.2 Under evenemanget 
 
Kommunikationen mellan organisationen och den enskilda funktionären är begränsad för 

samtliga organisationer i studien. Med det menas att de inte använder sig av 

direktkommunikation mellan de i organisationen och den stora massan av funktionärer. Farrell 

et. al. (1998) menar att kommunikationen med organisationen är viktig gällande 

tillfredställelsen för funktionären. Då Gothia Cup och Partille Cup har delegerat ansvaret för 

funktionärerna till projektledarna sker även kommunikationen med funktionärerna via 

projektledarna. Gothia Cup och Partille Cup litar därför på att projektledarna vidarebefordrar 

den information som de bör ta del av och att projektledarna i annat fall har förutsättningarna att 
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sköta kommunikationen direkt. Vasaloppet har uppmärksammat att deras kommunikation inte 

har fungerat genom huvudfunktionärerna alla gånger, därför använder de sig av 

funktionärsverktyget. Det som inte framgick var om funktionärerna hade möjlighet att 

kommunicera tillbaka i det verktyget eller om det var en envägskommunikation. Garner & 

Garner (2010) poängterar att det är viktigt för funktionären att kunna uttrycka åsikter till 

organisationen och att dessa synpunkter ska tas om hand. Kommunikationen mellan 

organisationerna i studien och deras funktionärer sker inte på det sätt som Farrell et. al. (1998) 

och Garner & Garner (2010) beskriver att en organisation bör kommunicera med sina 

funktionärer. Det verkar inte heller vara nödvändigt att göra på det sättet, eftersom Gothia Cup 

och Partille Cup inte uttryckte några stora problem kring deras kommunikation. Det kan antas 

att anledningen till att Vasaloppets kommunikation inte alltid fungerade via 

huvudfunktionärerna var på grund av att de har fler funktionärer att kommunicera ut till. 

 

5.2.2 Koordinatorer 
Genomgående redogör samtliga organisationer i studien att de har specifika personer som har 

ansvar för funktionärerna, parallellt med ansvaret för det område som de ska arbeta inom. 

Partille Cup har, utöver projektledarna, även personalansvariga som hjälper till i arbetet med 

funktionärerna. Att organisationerna i studien väljer att arbeta på detta sätt har likheter med det 

Shin & Kleiner (2003) poängterar i sin studie. Att organisationer som är i behov av funktionärer 

bör ha vissa personer som ansvarar för dessa och ska fokusera på att de trivs och känner sig 

uppskattade. Vidare menar Shin & Kleiner (2003) och Green & Chalip (2004) att de som 

ansvarar för funktionärerna bör ha förmågan att kunna agera ledare, och en sådan utbildning 

ska organisationen tillhandahålla. Gällande Gothia Cup, Partille Cup och Vasaloppet framkom 

inte någon information gällande huruvida de genomför några ledarskapsutbildningar med sina 

koordinatorer. De som agerar koordinatorer för Gothia Cup och Partille Cup är oftast sådana 

funktionärer som är återkommande. I Vasaloppets fall är huvudfunktionären ofta en ledare från 

föreningen som redan kan inneha dessa kunskaper. Följaktligen förlitar sig Gothia Cup och 

Partille Cup på att de varit med tidigare och vet hur arbetet går till, att de har rutin kring 

evenemanget som gör att de kan leda andra funktionärer. 

 

Både Gothia Cup och Partille Cup beskrev att de försöker jobba med att stärka relationen mellan 

projektledaren och funktionärerna, för att funktionärerna ska känna tillit och trygghet i att 
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uttrycka sig. Att projektledaren har en möjlighet att interagera med funktionären på ett 

personligt plan, men ändå upprätthålla professionalism är egenskaper som Shin & Kleiner 

(2003) ser som viktiga. Att en koordinator ger feedback och är erkännande menar Reeser et. al. 

(2005) gör att funktionärerna känner sig behövda. Vasaloppet är medvetna om att egenskaperna 

hos den som har hand om funktionärerna är viktiga. Men då huvudfunktionärerna har varit med 

i över tio år menar Vasaloppet att det inte är nödvändigt att utbilda dom i något, som de 

uppenbarligen hanterar bra.  

Alla organisationerna är överens om att det är viktigt att ha någon med övergripande ansvar för 

funktionärerna under evenemanget, likt en koordinator. Utifrån undersökningen har det visat 

sig att koordinatorer inte enbart behöver ha fokus på funktionärerna, utan kan hantera de 

parallellt med sitt ansvarsområde. 

 

5.2.3 Förväntningar  
För att funktionärerna ska veta vad de ger sig in på försöker Gothia Cup att vara ärliga med vad 

arbetet innebär. Bang (2009) menar också att organisationer ska försöka fylla gapet mellan 

förväntan och verklighet. Liknande detta försöker Partille Cup att vid utbildningen ge 

funktionärerna möjlighet att ställa frågor, för att vara förberedda på det som kommer. 

Vasaloppet tror att funktionärerna har en uppfattning kring hur arbetet kommer att vara då 

evenemanget är allmänt känt, att Vasaloppet själva inte måste förbereda funktionärerna på hur 

det kommer att vara. Farell et. al. (1998) och Monga (2006) är av samma åsikt när det kommer 

till att organisationer har ett ansvar i att få sina funktionärer tillfredsställda. I och med att 

organisationerna uppger att de på ett eller annat sätt vill ge funktionärerna rätt förutsättningar 

inför evenemanget tar det således ett ansvar för att införliva förväntningarna. 

 

Förmånerna som organisationerna erbjuder funktionärerna är ett annat sätt att visa att de tar 

ansvar i att få dem tillfredsställda och skapa mervärde till deltagandet. Shin & Kleiner (2003) 

och Kaufmann & Kaufmann (2010) menar att förmånerna är en del i erkännandet för 

funktionärerna och bör tillhandahållas. Tillskillnad från Green & Chalip (2004) som menar att 

upplevelsen som funktionärerna får under evenemanget är det som organisationerna ska 

fokusera på, inte belöningar. Wilson (2000) och Welty Peachey et.al (2013) förklarar vikten av 

att få funktionärer att bli tillfredsställda och menar att det inte bara sker genom att införliva 

förväntningarna. En organisation ska se till vilka motiv som ligger bakom en funktionärs 

engagemang (Welty Peachey et. al., 2013: Wilson, 2000). Att försöka identifiera motiven hos 



38 
 

funktionärerna för att få de tillfredsställda var inget som framgick vid intervjuerna med 

respektive organisation. 

Att organisationerna i studien till största del tillhandahåller olika förmåner till sina funktionärer 

kan vara av den anledningen att det är en ’lättare väg att gå’ då de hanterar ett stort antal 

funktionärer, än att se till varje enskild funktionärs motiv.  

 

5.3 Efter evenemanget 
Gothia Cup, Partille Cup och Vasaloppet uppger att de inte har svårigheter med att få antalet 

funktionärer som de behöver till sina evenemang varje år, då majoriteten väljer att återkomma. 

Till exempel lägger inte Partille Cup ut alla sina funktionärsuppdrag på sin hemsida vid starten 

av sitt evenemang, de kan förlita sig på att fylla uppdragen med återkommande funktionärer. 

Locke et. al. (2003) som i sin studie kom fram till att funktionärer väljer att inte återkomma till 

sitt funktionärsuppdrag, då de upplevt att organisationen har brustit i sin hantering. Enligt Locke 

et. al. (2003) kan det antas att organisationerna i studien framgångsrikt hanterar sina 

funktionärer, då omsättningen på funktionärer inte är ett problem för dem.    

 

5.3.1 Uppföljning  
Arbetet med utvärderingar ser olika ut mellan organisationerna i studien, antingen sker den 

direkt till funktionärerna eller endast med den som är ansvarig för funktionärerna. Att 

tillhandahålla utvärderingar för funktionärer är, enligt Wilson & Pimm (1996) och Hanlon & 

Jago (2004) något organisationer bör göra. De argumenterar båda för att möjligheten till en 

utvärdering alltid ska finnas. Vasaloppet har för tillfället ingen utvärdering som går ut till den 

enskilda funktionären, då svarsfrekvensen varit för dålig. Costa et. al (2006) menar att det är 

viktigt att organisationen utvärderar utbildning för sig och utförandet av uppgiften för sig. Det 

är inte något som organisationerna i studien tillämpar, men det kan också ses som mindre 

aktuellt då de oftast har samma personer som håller i utbildningen som har hand om 

funktionärerna vid utförandet. 

 

I och med att Gothia Cup och Partille Cup genomför utvärderingar med sina funktionärer kan 

det, enligt Hanlon & Jago (2004) vara en faktor som göra att funktionärerna återkommer. För 

Vasaloppets del är det föreningarna som de har avtal med som återkommer, det är 

nödvändigtvis inte samma funktionärer. Därför är det svårt att veta om funktionärerna väljer att 
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återkomma eller inte på grund av att de inte får utvärdera evenemanget. Funktionärerna kanske 

snarare vill ställa upp för föreningen skull än Vasaloppets. 

Hanlon & Jago (2004) menar att, om en organisation vill bli mer skicklig på att lyckas behålla 

sina funktionärer bör de utveckla strategier över hur de ska gå tillväga. Några specifika 

strategier gällande hur organisationerna ska behålla sina funktionärer var inget som 

identifierades från någon av organisationerna i studien. Det organisationerna gör är att försöka 

upprätthålla kontakten med sina funktionärer via nyhetsbrev. 
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6. SLUTDISKUSSION 

I det avslutande kapitlet kommer vi utifrån den empiriska och teoretiska diskussionen dra 

slutsatser som berör syftet och forskningsfrågorna. 

 
6.1 Studiens bidrag 
I studiens urval förekommer organisationer som har olika förutsättningar för sitt arbete med 

funktionärer. Vi är medvetna om att detta kan ha påverkat resultatet, det är inget vi har fokuserat 

på utan bara haft i åtanke. Detta för att vi i efterhand har kunnat utläsa att organisationerna 

arbetar på liknande sätt gällande deras funktionärer, trots olika förutsättningar. Det som vi har 

uppmärksammat skiljer organisationerna åt i resultatet, är hur Vasaloppet har ett annorlunda 

tillvägagångsätt vid rekrytering. Vasaloppet använder föreningar som ska bemanna deras olika 

funktioner, Gothia Cup och Partille Cup använder sig, till störst del, av privatpersoner. Däremot 

är det anmärkningsvärt att ingen av organisationernas tillvägagångssätt är mer avancerat med 

tanke på den stora mängd funktionärer som ska hanteras inför, under och efter ett evenemang. 

Arbetet tenderar att vara omfattande med tanke på antalet funktionärer, men är trots det inte 

komplicerat.   

I studien framgick att organisationerna arbetar med följande vid rekrytering; synliggöra, 

intervjuer och utbildning. (Med undantag för Vasaloppet gällande intervjuer, eftersom de inte 

tillsätter sina funktionärer själva). Partille Cup har inte intervjuer och utbildningar som ett krav, 

men påpekar ändå att det är viktiga delar. Vi menar att Partille Cup bör införa krav på att 

projektledarna ska genomföra intervjuer och utbildningar med sina funktionärer. Framförallt då 

Partille Cup själva anser att det blir bättre kvalitet på arbetet och dess utförande om en 

funktionär får genomgå rekryteringsstegen. Samt att det gällande Adolfsson & Söderberg 

(2013) visade sig att funktionärerna vill ha utbildning innan evenemanget. Vid rekryteringen 

var det inte av lika stor vikt att se till bakgrunden eller lokalisera sin målgrupp.   

Vi har båda varit med som funktionärer vid evenemang och har i och med det erfarenhet från 

funktionärens perspektiv och vad vi önskar att organisationen bör göra. Vid vårt eget deltagande 

har vi upplevt varierande grad av nöjdhet och funderat på om det finns något speciellt en 

organisation gör för att få tillfredsställda funktionärer. Vid de tillfällen vi har ställt upp som 

funktionärer har vi inte träffat organisationen innan, inte heller har utbildning erbjudits, faktorer 

som vi ställt oss frågande till. Noteras bör att vi inte deltagit som funktionärer vid något 

evenemang som är med i studien.  
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I studien framgick att det inte finns någon specifik strategi för att få funktionärer att återkomma 

för någon av organisationerna. Resultatet visar att organisationerna ser till att funktionärerna 

ska ha rätt förutsättningar för deltagandet och att fokus läggs på kommunikation. De använder 

sig alla av förmåner för att få funktionärerna att känna att deras tid är väl investerad. 

Organisationerna har personer som har ansvaret för sina funktionärer under evenemanget, men 

det räcker med att de leder funktionärerna i deras arbete. Det krävs inte en person som enbart 

har för uppgift att se till funktionärernas tillfredställelse. I relation till tidigare studier kan 

utläsas att organisationerna i studien inte har en fullt utvecklad plan som strikt ska följas steg 

för steg. Här ska tas i beaktning att ingen tidigare vetenskaplig studie om ämnet fanns tillämpad 

i Sverige. Det kan tänkas att i Sverige finns det ett annat förhållningssätt att ställa upp som 

funktionär och därför krävs inte utarbetade metoder i samma utsträckning. Gothia Cup, Partille 

Cup och Vasaloppet har anordnats kontinuerligt i över 40 år, den kunskap och rutin som de har 

införskaffat under dessa år kan ha resulterat i ett vinnande koncept för organisationerna. 

 

I studien framgick även att Gothia Cup, Partille Cup och Vasaloppet inte kan genomföra sina 

evenemang utan funktionärer. I och med att organisationerna fokuserar mer på funktionärers 

förväntningar än motiv kan det antas att de förlitar sig på att personer som ställer upp som 

funktionärer gör det av välvilja. Det kan också antas att människor ställer upp på grund av 

idrotten som utövas i evenemanget. Har en funktionär ett brinnande intresse för idrotten kan det 

vara den faktor som spelar roll för om funktionären blir tillfredsställd eller inte. För sådana 

funktionärer som inte har just ett brinnande intresse, utan bara viljan att hjälpa till, ser 

organisationerna till att tillhandahålla olika koordinatorer. Dessa koordinatorer har då i uppgift 

att se till att deras tid under evenemanget blir rolig, att de uppnår samma grad av tillfredsställelse 

som de med ett brinnande intresse. Resultatet från studien kan bidra praktiskt för hur andra 

organisationer, som är beroende av funktionärer för att genomföra evenemang, kan gå tillväga. 

Dock anser vi att organisationer bör ha den ökade konkurrensen i åtanke, det som fungerar just 

nu kanske inte gör det om några år. Att skapa tydligare strategier när det kommer till både 

rekrytering och behållande är det som kan komma att krävas.   

Organisationerna i studien har en klar fördel av sitt goda rykte eller starka varumärke för att få 

funktionärer att intressera sig för evenemanget. Förslag på framtida forskning är därför att göra 

en liknande studie och undersöka hur arbetet med att rekrytera och behålla funktionärer ser ut 

för nya organisationer som arrangerar årligen återkommande evenemang.  
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Bilaga 1 

Intervjumall 
 

x Hur arbetar ni med att rekrytera funktionärer? 

 

o Hur får ni tag i funktionärer? 

o Hur väljer ni funktionärer?  

o Hur hanterar ni nya funktionärer? 

 

 

x Hur arbetar ni för att få funktionärer att återkomma? 

 

o Vem har hand om funktionärerna? 

o Hur gör ni för att funktionärerna ska bli nöjda med sitt deltagande? 

o Hur arbetar ni för att bli bättre? 

 

x Vad tror ni det är som gör att människor väljer att ställa upp som funktionärer 

för er? 
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Bilaga 2 

Samtyckesformulär 

Kontaktuppgifter:   Vår roll: 

Högskolan Dalarna   Alicia Sjögren (h12alisj@du.se) 
791 88 FALUN   Studerande vid Högskolan Dalarna 

Telefon: 023-77-80 00   David Arne (h13daarn@du.se) 
    Studerande vid Högskolan Dalarna 

Om denna forskning: 

x Vi vill ta reda på hur organisationer som arrangerar återkommande evenemang 

arbetar gentemot volontärer. 

x Vi är särskilt intresserade av att se hur organisationen arbetar med rekrytering. 

x Vi är också intresserade av att se hur organisationen arbetar för att behålla 

volontärer. 

x Vi kommer att använda resultaten praktiskt för att se hur organisationer bör agera 

gentemot volontärer. 

x Studien i sin helhet kan komma att offentliggöras. 

Vad vi vill att du ska göra: 

x Ge grundläggande information om organisationen och hur organisationen arbetar 

med volontärer. 

x Låta oss intervjua dig och spela in intervjun. 

x Låta oss förvara denna information i en elektronisk databas och analysera den i 

forskningssyfte. 

x Låta oss använda citat från intervjun (anonymt om ni vill), i rapporter om vår studie. 

x Få möjlighet att läsa igenom en sammanfattning av materialet, för att kontrollera att 

inget har lagts till eller missuppfattats och kontrollera att inget av vikt har tagits bort. 

 

Vi godkänner att organisationens namn får presenteras i rapporten                Ja          Nej  
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Härmed intygas att jag väljer att delta i studien. 

Jag har erhållit muntlig och skriftlig information angående intervjustudiens syfte.  

Alla personuppgifter samt inspelningen av intervjun kommer att behandlas konfidentiellt. 
Jag har haft möjlighet att ställa frågor och är medveten om att jag när som helst har 
möjlighet att avbryta mitt deltagande.  
 
____________________  __________________ 
Ort   Datum 
 
 
__________________________________ 
Namnteckning 
 
 
________________________________________ 
Namnförtydligande 
 

 

 


