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Abstract  
The purpose of this study is to examine how the leaders in sporting events work with 
their leadership to motivate their workforce, the volunteers, to return to the event in 
the future. The study was done with the methodical approach of semi-structured 
interviews with several respondents in leading positions in sporting events in Sweden. 
The result shows that the respondents worked with some kind of leadership in all 
events but that a potential change in leadership may be necessary in the future, with 
an increase in reward to the volunteers to keep them motivated. This can be done with 
the leaders applying a combination of transactional and transformational leadership.  
The conclusion is furthermore that a combination of leadership will motivate the 
volunteers, regardless of age group, to return to the events as volunteers in the future.  
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1. Inledning    
En undersökning gjord av SCB 2015(SCB, 2018) visar att cirka 36 procent av 
Sveriges befolkning som är 16 år eller äldre någon gång har engagerat sig ideellt. Att 
se hur stor andel av befolkningen som någon gång har engagerat sig i ideellt arbete 
ger en antydan om vad ideellt arbete gör för flertalet organisationer och evenemang i 
Sverige. Följaktligen så väcker det även frågor kring hur man lyckas engagera och 
leda alla personer i en sådan organisation och under specifika evenemang.   	
Branschorganisationer lyfter problematiken med tillgängligheten av ideellt 
engagerade och svårigheten med att behålla befintligt engagemang. Volontärbyrån 
(2016) gjorde en undersökning som visar att över 66 procent av de som engagerade 
sig ideellt gjorde det för den första gången under år 2016.   	
 	

1.1 Bakgrund 
Sportevenemang är utspritt över hela världen och lockar årligen till sig en stor publik 
som samlas och deltar i evenemanget. Att delta på evenemangen har många fördelar. 
Ramchandani & Coleman (2012) hävdar att två tredjedelar av de som deltar i 
evenemangen blir inspirerade att öka sitt deltagande i sporter. En annan fördel med 
sportevenemang är att de är en bidragande faktor till lokal turism i staden 
evenemanget hålls i. Prezenza & Sheehan(2013) drar slutsatsen att utöver ökad turism 
så bidrar lokala sportevenemang med social välfärd och ger en förbättrad bild av 
värdstaden. 	
 	
För att ett större sportevenemang ska kunna hållas i en stad krävs det att individer, 
ofta lokala eller med anknytning till staden som håller evenemanget, ställer upp som 
funktionärer och bidrar med ett ideellt engagemang. Funktionärerna ser till att 
evenemanget genomförs på ett korrekt sätt och att besökare ska känna sig välkomna 
på evenemanget. De olika funktionärerna är oftast inte avlönade utan ställer upp med 
ideellt engagemang utan avlöning. 	
 	
Barry & Posner(2015) skiljer på att leda i vinstdrivande företag med avlönad personal 
och att leda ideella organisationer. I vinstdrivande organisationer finns det monetära 
belöningssystem för att locka och belöna kompetenta medarbetare, vilket saknas i 
ideella organisationer. Inom ideella organisationer blir motivationsaspekterna 
annorlunda och inte huvudsakligen uppbyggda på ett monetärt belöningssystem utan 
istället bygger det på ett intresse för organisationens mål och syfte. Det ställer andra 
krav på organisationen och på ledarna i organisationen (Millete & Gagné, 
2008). Posner (2015) lyfter skillnader som motivationsfaktorer, tillgång till 
resurser och beroende av ideellt engagerade vilket skapar ett annorlunda 
beroendeförhållande där maktbalansen blir förskjuten. Denna typ av ledarskap ska 
förstås i kontexten där de ideellt engagerade jobbar utan att bli betalda i monetära 
medel och på så sätt inte är anställda av organisationen (SFS 2017:363 Lag om 
anställningsskydd). Genom att ideellt engagerade inte är reglerade genom ett 
anställningsavtal har ledarna begränsade befogenheter och möjligheter till att ställa 
krav. Detta kräver att ledarskapet inte bygger på den traditionella maktpositionen utan 
snarare växer fram i samförstånd för att koordinera handlingar och på så sätt skapa 
motivation.   	
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Vad som kan motivera individer att ställa upp som funktionärer till ett 
sportevenemang kan vara olika anledningar. Pauline & Pauline(2009) tar i sin studie 
upp vilka faktorer som motiverade funktionärerna att jobba under ett 
tennisevenemang. Bland de faktorer som tas upp inkluderar ett genuint intresse för 
sporten, en önskan om att göra evenemanget till en succé samt att ge tillbaka till 
samhället. Faktorerna som nämns ovan kan återfinnas i begreppet transformativt 
ledarskap. Jacobsen & Thorsvik(2014) beskriver transformativt ledarskap som i första 
hand riktar in sig på att leda organisationen med känslor istället för intellekt. Upplever 
individen att den är en del av en gemenskap, att den bidrar med något viktigt samt 
känner sig behövd så skapas motivation för individen som i sin tur leder till att denne 
presterar bra i sin roll. 	
 	
Vad som även nämns i Pauline & Paulines (2009) studie är en önskan om att erhålla 
materiella ersättningar i form av kostnadsfria föremål. Ur ett ledarskapsperspektiv så 
kan detta kopplas ihop med teorier om transaktionellt ledarskap. McMurray, Islam, 
Sarros & Pirol-Merlo(2012) beskriver transaktionellt ledarskap där grunden i 
ledarskapet är relationen mellan ledare och medarbetare där transaktioner ligger till 
grund för motivationen hos medarbetaren. McMurray et al. (2012) ser 
transaktionellt ledarskap som en tvådimensionell relation mellan uppgifter som 
behöver göras och båda parters ömsesidiga tillfredställelse. 	
 	

1.2 Problemdiskussion  
Individer som tillhör de yngre generationerna har visat på karaktäristiska drag som 
skiljer sig från de äldre generationerna i arbetslivet. Unionen gjorde en undersökning i 
samband med Novus som visade att 3 av 4 chefer kände att de var en skillnad att leda 
unga människor jämfört med andra medarbetare. Undersökningen visade också att 4 
av 10 chefer kände att unga hade mer energi, men behövde mer styrning från 
ledningen (VD-tidningen, 2017). 	
 	
Bang (2015) säger i sin studie att ledningsgruppen för ideellt engagerade måste ta 
hänsyn till demografin bland funktionärerna och möta dess olika behov för att 
motivera dem att fortsätta sitt engagemang. Studien fokuserade på skillnaden i 
behoven mellan olika åldersgrupper, och kom fram till att ledningsgruppen för ideellt 
engagerade måste använda sig av olika typer av strategi för att motivera de olika 
åldersgrupperna.	
 	
Med hänsyn till forskning tidigare nämnt i denna uppsats så kan ett potentiellt 
framtida problem identifieras. Bang (2015) menar att sportevenemang skulle vara 
omöjliga att genomföra utan ett ideellt engagemang då det finns för få resurser. Med 
en mer krävande yngre arbetskraft behövs ett tydligare ledarskap för att motivera de 
ideellt engagerade och eventuellt få dem att återvända till sin position som 
funktionärer vid större sportevenemang. Jobbar man inte för att möta individens 
behov kan ideellt engagemang upphöra att existera och därmed ersättas med avlönad 
personal, vilket drar upp personalkostnaderna för sportevenemangen. Detta leder i sin 
tur till att de som organiserar evenemangen kommer behöva kräva en avgift av 
deltagarna alternativt höja biljettpriset till nivåer som gör det svårt för allmänheten att 
delta. Detta försämrar även den sociala välfärden. Av denna anledning är det alltså 
relevant att studera hur ledningen för större sportevenemang jobbar med sitt ledarskap 
för att motivera de ideellt engagerade att stanna kvar i sin roll som funktionär. 	
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1.3 Frågeställning  
Utifrån ovanstående bakgrundsbeskrivning kunde följande frågeställning formuleras:  
Hur arbetar ledningen för större sportevenemang för att motivera ideellt engagerade 
att återvända som funktionärer? 	
 	

1.4 Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka hur ledarskapet påverkar de ideellt 
engagerade, och hur ledningen i större sportevenemang jobbar för att motivera de som 
engagerar sig ideellt under evenemangen att återvända nästkommande år. 	
 	

1.5 Avgränsning 
Studien kommer att avgränsas till större sportevenemang i Sverige. 	
Större sportevenemang kommer i den här studien definieras som ett evenemang som 
anordnas årligen, med minst 30 000 antal deltagare eller besökare. 	
De utvalda evenemangen är Skistar Swedish Open, Nordea Masters, Stockholm Open, 
Vasaloppet, Vätternrundan, Midnattsloppet, Svenska Skidspelen och Vansbrosimmet.	
Undersökningen kommer bara att ske inom styrelserna för sportevenemangen, och 
kommer alltså inte behandla ledarskapet utifrån funktionärernas perspektiv. 	
 
 
	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	
	

4	

2. Teoretisk referensram  
I detta kapitel kommer ideellt engagemang, ledarskapsteorier och motivationsteorier 
att presenteras. Dessa områden är huvudsakliga i studien. Avslutningsvis kommer en 
teoretisk syntes att presenteras med begrepp från de olika teorierna områdena, som 
kommer att användas för att analysera insamlad data.  
  

2.1 Ideellt engagemang  
Ideellt engagemang innebär att man väljer att engagera sig och lägga ner tid och kraft 
på något som inte resulterar i en monetär belöning. Fenomenet är utbrett över hela 
världen och ideellt engagemang kan observeras på allt från större evenemang till 
mindre föreningar.   
   
Paull et al. (2017) tar i sin studie upp olika faktorer som förklarar varför studenter 
väljer att ideellt engagera sig i Australien. Dessa inkluderar att skapa nya vänner, att 
få hjälpa till, att öva på sin sociala förmåga och att få en meriterande erfarenhet på sitt 
CV. Vidare förklarar Paull et al. (2017) att ideellt engagerade har olika preferenser 
och att tydlig kommunikation eliminerar många av problemen som kan uppstå vid 
engagemanget.   
  
De som engagerar sig ideellt väljer oftast att göra detta på sin fritid, och har i många 
fall ett heltidsjobb vid sidan av det ideella engagemanget (Volontärbyrån, 2016).    
Ideellt engagemang brukar ofta framkomma inom ideella organisationer, ideella 
föreningar samt vid större evenemang, och inom dessa brukar det inte förekomma 
monetära belöningsmedel för de involverade. Däremot så kan organisationer som 
använder sig av ideellt engagerade ha en avlönad styrelse och personer som får en fast 
lön, och detta är en rätt vanlig företeelse. Inom föreningar är det dock mer ovanligt att 
ha avlönade personer i exempelvis styrelsen(Volantarius, 2018).   
  

2.2 Större sportevenemang   
Större sportevenemang pågår under en kortare period under året. Detta innebär att 
arbetskraften som deltar på evenemangen inte behövs under hela året utan bara för de 
veckor eller dagar som evenemanget pågår. Detta upplägg kan innebära att det inte är 
lika stressigt att få ihop arbetskraft, eftersom de som organiserar eventet i god tid kan 
fördela arbetskraften så att rätt personer bidrar med arbetskraft på rätt stationer under 
eventet.    
  
Ideellt engagemang spelar ofta en viktig roll under större sportevenemang. Det kan 
handla om individer som välkomnar deltagarna, chaufförer eller restaurangpersonal 
som förser deltagarna med mat. Varför individer väljer att delta med ideellt 
engagemang under större sportevent kan ha olika förklaringar. Det kan handla om ett 
genuint intresse för sporten i fråga, ett lokalt intresse för sin kommun eller ett allmänt 
intresse av att hjälpa till(Volontärbyrån, 2016).   
  
Olika faktorer spelar in varför det under just sportevent kan framstå som relativt 
enkelt att hitta funktionärer. VanSickle et al. (2015) argumenterar för att patriotism 
spelar en roll för motivationen hos funktionärer vid större internationella 
sportevenemang. Denna faktor uppmärksammandes i deras studie gjord under Super 
Bowl i USA 2012.  



	
	

5	

En känsla av att representera sitt land, stad eller region med stolthet spelar alltså 
enligt VanSickle et al. (2015) en viktig roll vid större sportevenemang.  
  
VanSickle et al. (2015) visar även i sin studie att motivationen för att jobba ideellt 
skiljer sig mellan grupper som kön, ålder, ekonomisk status och utbildningsnivå hos 
de ideellt engagerade på större sportevent. Hos lågutbildade och de med lägre 
ekonomisk status var personlig utveckling mest relevant för individens motivation, 
medan karriärmöjligheter var den starkaste motivationsfaktorn hos unga. Bland de 
äldre var kärleken för sporten i fråga den starkaste motivationsfaktorn. Vad som 
framgår av studien är att skillnaderna i motivation hos de olika grupperna måste tas i 
beaktning för att tillfredsställa en stor variation av behov (VanSickle et al., 2015).    
  

 2.2.1 Ledarskap under sportevenemang 
För att ett sportevenemang ska kunna genomföras krävs det att en ledning styr 
funktionärerna så att samtliga poster som existerar under sportevenemanget är 
bemannade. Megheirkouni (2017) argumenterar för i sin studie att det krävs 
kompetenser som kommunikation och öppenhet för förändring för att kunna leda 
ideellt engagerade. Genom god kommunikation så skapar ledaren en god relation med 
funktionärerna och en öppenhet från ledningen att låta funktionärerna arbeta på sitt 
sätt underlättar arbetsprocessen.  
 
För denna studie kommer teorier om ledarskap och motivation att vara centrala. Detta 
eftersom dessa teorier anses vara relevanta att använda sig av för att få ett svar på 
studiens frågeställning.  
  

 2.3 Ledarskapsteorier   
 Jacobsen & Thorsvik (2014) definierar ledarskap som ett speciellt beteende 
som människor utövar i avsikt att påverka andras tänkande, inställning och 
uppförande. Jacobsen & Thorsvik (2014) hävdar att de 
traditionella ledningsformerna med fokus på vägledning, styrning, koordinering och 
kontroll inte längre har samma relevans på en arbetsmarknad med allt 
högre kompetens. Därför krävs nya ledningsformer för att framstå som en attraktiv 
organisation och således kunna behålla och rekrytera kompetenta medarbetare. 
  
   
2.3.1 Transaktionellt ledarskap   
Jacobsen & Thorsvik (2014) beskriver transaktionellt ledarskap 
som ett förhållande mellan ledaren och medarbetaren där det sker en typ av social 
transaktion. Medarbetaren byter sin arbetskraft mot någon form av 
belöning. Utmaningen för transaktionella ledare blir att föra konsensus och 
uppslutning kring organisationens värderingar och mål genom att använda sig av 
belöningar. Jacobsen & Thorsvik (2014) menar även att ledarstilen har en direkt 
koppling till medarbetarens förnuft och materiella intressen. Relationen fungerar 
endast om utbytet är ömsesidigt lönsam vilket gör att relationen är förhållandevis 
instabil och kan brytas om det blir någon skiftning i intressen för respektive parter.   
McMurray, Islam, Sarros & Pirol-Merlo(2012) beskriver transaktionellt ledarskap 
med att grunden i ledarskapet är relationen mellan ledare och medarbetare. Vidare 
menar de att transaktioner ligger i till grund för motivationen hos medarbetaren. 
McMurray et al. (2012) beskriver transaktionellt ledarskap som en tvådimensionell 
relation mellan de uppgifter som behöver göras och bådas 
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ömsesidiga tillfredställelse. De menar att både belöning och straff är verktyg som blir 
centrala för transaktionella ledare.  
  
Yahaya & Ebrahim (2016) anser att transaktionen inte i sig behöver vara ekonomisk 
utan kan vara av psykologisk natur. Ett exempel på en psykologisk transaktion är 
känslan av välmående för individen. 
De menar även att relationen inte går utöver transaktionen och knyter inte ledaren och 
medarbetarna i ett gemensamt sökande efter högre 
ändamål. Transaktionellt ledarskap fokuserar inte på medarbetarnas personliga 
utveckling utan inriktar sig på att uppfylla specificerade uppgifter och 
mål. Yahaya and Ebrahim(2016) hävdar att den transaktionella ledarens roll är att 
förklara vilka mål medarbetaren behöver uppnå, visa på hur de ska nå dit, vilka 
utvärderingsparametrar som finns, återkoppling kring arbetet som utförts 
och tillhandahålla fortlöpande belöningar till medarbetare som uppnått 
målet. Transaktionellt ledarskap får medarbetarna att leva upp till mål som ledarna 
sätter upp och ledarskapet fungerar bra i den kontext där det är viktigt för att följa 
uppsatta mål. Ett potentiellt problem med detta kan vara att medarbetarna uppfyller 
ledarnas målsättningar för belöningen och inte för att de har internaliserat målen och 
brinner för arbetet.   
 
Tidigare forskning(McMurray et al., 2012, 2010;Yahaya & Ebrahim, 2016) 
identifierar tre karaktäristiska begrepp för transaktionellt ledarskap: 
kontingent belöning, aktivt ledarskap och passivt ledarskap. 
Kontingent belöning innebär att ledarens roll är att utforma och förmedla tydliga mål 
som ska uppnås och vilka belöningar som ska ges när målet är uppfyllt. Om målet inte 
uppfylls eller att medarbetaren inte anpassar sig efter normer och 
praxis utformas kritik och bestraffningar. Aktivt ledarskap innebär att ledaren 
är engagerad i kontrollen av medarbetarna och deras uppgifter för 
att identifiera eventuella fel och problem. Aktivt ledarskap bygger på att korrigera fel 
och felaktigt beteende innan det blir ett problem.  
Passivt ledarskap bygger snarare på att sätta klara mål och standarder som ledaren 
sedan förmodar att de följs. Det är först retroaktivt som den passiva ledaren korrigerar 
eventuella problem, när det förts till ledarens uppmärksamhet.  
 
En viss kritik mot passivt ledarskap har framförts. Gilbert et al.(2016) menar att 
ledare som applicerar denna typ av ledarskap tenderar att vara mindre motiverade av 
sin roll som ledare än ledare som applicerar andra typer av ledarskap. Alltså kan ett 
passivt ledarskap inte bara verka olönsamt mot individen, utan även ledaren.  
   
     
2.3.2 Tranformativt ledarskap    
Att använda sig utav transformativt ledarskap innebär att i första hand att använda sig 
utav känslor istället för intellekt för att motivera individer inom organisationen. 
Som Peters & Waterman(1982) uttrycker sig så kommer "hjärtat framför 
hjärnan"(Jacobsen & Thorsvik, 2014).  
Transformativt ledarskap består av fyra olika delar. I den första delen utvecklas en 
vision som inte endast handlar om organisatoriska mål som lönsamhet och expansion. 
Istället samlas visionen kring en önskan av att förbättra, där visionerna är världsliga 
och handlar om rättvisa, ansvar och frihet. Denna del kallas för inspirerande 
motivation. 
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Den andra delen handlar om att använda ledare som synliga rollfigurer och ett aktivt 
användande av symboler. Denna del kallas för idealiserat inflytande.  
I den tredje delen är hänsyn till individen viktig, där ledaren följer upp individens 
arbete på ett personligt sätt. Detta för att skapa en känsla hos individen av att vara 
behövd och respekterad. Denna del kallas för individuell omtanke.  
Slutligen höjs vikten av att konstant utmana individerna i organisationerna med nya 
utmaningar för att sätta deras förmågor på prov. Denna del kallas för intellektuell 
stimulans.  
Transformativt ledarskap kan sammanfattas med att ledaren jobbar med individens 
olika känslor istället för logik.  
Islam et al.(2010) kommer i sin studie fram till att det finns ett positivt samband 
mellan ett tranformativt ledarskap från ledaren och välmående hos den ideellt 
engagerade. Studien visar på att ett tranformativt ledarskap är effektivt gentemot 
ideell arbetskraft.  
  
2.3.3 Kombination av transaktionellt och transformativt ledarskap  
Studier har gjorts på en kombination av ett transaktionellt ledarskap och ett 
tranformativt ledarskap. Dartey-Baah (2015) uttrycker i sin studie relevansen av att 
kunna växla mellan ett transaktionellt och ett transformativt ledarskap och menar att 
det kan komma att bli en nödvändighet för framtida ledarroller att kunna använda sig 
av båda typer av ledarskap. Enligt Dartey-Baah (2015) så skulle ett kombinerat 
transaktionellt och transformativt ledarskap passa det flesta, om inte alla, 
organisationer och därför vara väldigt användbart.  
  
  

2.4 Motivationsteorier   
Motivation är de faktorer som väcker, kanaliserar och bevarar ett beteende gentemot 
ett givet mål för en individ (Weiner, 1992, Franken, 2002).  
  
Det finns tre huvudsakliga faktorer för att förklara vad som skapar motivation enligt 
Larsen, Pedersen & Agaard (Larsen et al., 2005).  
Den första faktorn som skapar motivation beror på förhållandet hos den enskilda 
människan så som uppfostran och möjligheterna att utvecklas.  
Den andra faktorn beror på förhållandena inom organisationen och syftar till bland 
annat lön, ledning och sociala stereotyper.  
Slutligen beror den tredje faktorn på vilka förhållanden som råder i samhället, såsom 
kultur, rådande samhällsfrågor och religion.   
  
2.4.1 Inre motivation 
Hein(2012) delar upp motivation i inre och yttre motivationsfaktorer, 
där inre motivationsfaktorer skapas utifrån individens egna värderingar, att det som 
uträttas i sig är tillfredställande nog för att skapa motivation.  
  
Self-determination theory(SDT) myntades av de amerikanska forskarna Edward 
Deci och Richard Ryan i deras publikation Intrinsic motivation and self-determination 
in human behavior (Ryan & Deci, 1985). SDT bygger på inre motivation och utgår 
ifrån att alla människor har, förutom fysiska behov, psykologiska behov som behöver 
tillfredsställas (Jansson & Ljung, 2011). De utgår ifrån antagandet att varje 
människa strävar efter att uppleva sig som en unik individ, vara väl integrerad med sin 
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omgivning och att utveckla sig själv. Dessa mål kommer från människan själv, det vill 
säga att individer inte styrs av yttre påverkan.  
Även om beteendet styrs inifrån så har yttre faktorer en viss påverkan, t.ex. ett inre 
intresse att undersöka omvärlden och att utveckla oss själva (Jansson & Ljung, 2011).  
  
Deci och Ryan (1985) menar på att det finns tre nyckelförhållanden för att känna en 
stark inre motivation. Dessa tre nyckelförhållanden är upplevelsen av egen 
kompetens, upplevelsen av självbestämmande och upplevelsen av samhörighet med 
människor i närheten. När den yttre påverkan är gynnsam så presterar och mår 
individen som bäst när den drivs av sina inre behov (Jansson & Ljung, 2011).    
  
Ryan och Deci menar att när vi känner oss kompetenta mår vi som bäst och presterar 
även på en högre nivå (Jansson & Ljung, 2011; Ryan & Deci, 2000). Jansson 
och Ljung menar att människan kan uppleva sin kompetens inom många områden, 
men att känslan av självförverkligande är som starkast när uppgiften är på gränsen för 
vad individen klarar av (Jansson & Ljung, 2011). Själva upplevelsen att klara av 
något får en individ att må bra och det är därför viktigt att direkt återkoppla och ge 
feedback efter utfört arbete. Genom att göra detta förstärks känslan av kompetens hos 
individen och individen mår följaktligen bra (Ryan & Deci, 2000).  
  
Det finns ett starkt samband mellan känslan av egen kompetens och om människan 
känner sig självbestämmande eller inte (Jansson & Ljung, 2011). Det är svårt att 
känna sin egen kompetens om man inte känner att man har kontroll över vilka beslut 
som tas. Självbestämmande eller autonomi handlar inte om att vara fristående från 
andra utan snarare att man har möjligheten att välja hur man samarbetar. Deci och 
Ryan (2000) lyfter även att det finns negativa aspekter att jobba med yttre motivation 
då det finns en risk att den yttre motivationen ersätter den inre motivationen. Genom 
att införa belöningar och straff med en mer transaktionell inriktning minskar den 
interna motivationen då människan istället gör det på grund av yttre påverkan vilket i 
sig leder till sämre prestationer (Jansson & Ljung, 2011).   
  
Jansson och Ljung menar att det även finns ett samband mellan upplevelsen av sin 
egen kompetens och autonomi med känslan av samhörighet. När människan känner 
sig trygg i sina relationer ökar den inre motivationen att utforska och att vara kreativ. 
När en individ upplever samhörighet uppfattas inte okunskap eller motgångar som ett 
lika stort hinder för individen, då den känner en trygghet i samhörigheten som bidrar 
till en känsla av hög intern motivation (Jansson & Ljung, 2011).   
  

2.4.2 Yttre motivation 
Yttre motivation syftar endast på faktorer som individen själv inte kan kontrollera 
utan endast kan reagera på. Därför menar Hein(2012) att yttre 
motivationsfaktorer endast kan påverka motivationen negativt eller nå upp till 
individens förväntade nivåer. En belöning som i detta fall uppfattas som otillräcklig 
menar Hein(2012) får en negativ inverkan på individens fortsatta motivation.   
  
Hur en ledning i en organisation jobbar gentemot individerna inom organisationen 
med exempelvis belöningar bidrar till den yttre motivationen. Eftersom belöningen i 
detta fall inte kommer från individen utan istället från ledningen/omgivningen ses 
detta som en yttre motivationsfaktor.  
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Flertalet studier har gjorts om hur och varför funktionärer fortsätter engagera sig i ett 
större sportevenemang årligen. Hallman & Harnes(2012) visar i sin studie att 
funktionärerna återvänder till rollen som funktionär nästkommande år om de blir 
motiverade av positionen som funktionär, samt att de faktorer som motiverar dem 
mest är evenemangets värderingar och personlig utveckling. Genom att individen blir 
motiverad av sin roll som funktionär så kommer individen att återvända till 
evenemanget nästkommande år, och det blir följaktligen relevant att urskilja hur 
ledningen jobbar med sitt ledarskap för att motivera funktionärerna.  
  
   

2.5 Begrepp utifrån vald teori 
Utifrån ovanstående teorier om ledarskap samt motivation har begrepp valts ut som 
ska användas för att få en uppfattning över vilken typ av ledarskap ledningen för 
större sportevenemang använder sig av gentemot sina funktionärer. Begreppen i 
denna studie kommer att bestå av konkreta mål, belöning och straff, passivt/aktivt 
ledarskap, Idealiserat inflytande, inspirerande motivation, intellektuell stimulans, 
individuell omtanke samt inre/yttre motivation. 
 
De olika begreppen kommer att användas för att besvara frågeställningen om hur 
ledningen för större sportevenemang jobbar med sitt ledarskap för att motivera de 
ideellt engagerade att återvända som funktionärer. Det kan vara så att ledningen 
endast applicerar antingen ett transaktionellt eller transformativt ledarskap, en 
kombination av de båda ledarskapen eller att de inte applicerar något ledarskap alls 
gentemot sina funktionärer.  
 
Dartey-Baahs(2015) studie visade att en kombination av ett transaktionellt och 
transformativt ledarskap potentiellt skulle passa de flesta moderna organisationer i 
framtiden. Om ledningen för sportevenemang skulle använda sig av element från både 
det transaktionella och det transformativa ledarskapet gentemot funktionärerna blir 
både den inre och yttre motivationen tillfredsställd. Uppfylls kraven för inre och yttre 
motivation hos individen kommer denne känna sig motiverad i sin roll som funktionär 
och återkomma till sportevenemanget som funktionär nästkommande år. 

2.6 Analysmodell 
För denna studie kommer de olika begreppen från utvalda relevanta teorier användas 
för att konstruera en analysmodell. En utgångspunkt är att med analysmodellen 
undersöka om de utvalda evenemangen använder sig av ett transaktionellt ledarskap, 
transformativt ledarskap eller en kombination av ett transaktionellt och ett 
transformativt ledarskap gentemot sina funktionärer. Målet med analysmodellen är att 
påvisa att det applicerade ledarskapet har en påverkan på funktionärernas inre 
och/eller yttre motivation och därmed gör att de väljer att återvända nästkommande år 
som funktionär. 
 
I den teoretiska referensramen tas en studie upp av Dartey-Baah(2015) som yrkar för 
ett mer frekvent användande av en kombination av transaktionellt ledarskap och ett 
transformativt ledarskap. För denna uppsats kommer analysmodellen att baseras på att 
en kombination av ett transaktionellt och ett transformativt ledarskap är det optimala 
sättet av leda funktionärer vid större sportevenemang. Genom användandet av ett 
kombinerat ledarskap kan den inre samt yttre motivationen uppfyllas och potentiellt 
bli det rekommenderade ledarskapet att använda sig av i framtiden.  
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Analysmodellen ser följaktligen ut som följande:  
 
 
 
 
	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2. Analysmodell 
 
Analysmodellen för denna studie föreslår att en kombination av ett transaktionellt och 
ett transformativt ledarskap kommer att ge bäst möjliga förutsättningar för 
funktionärerna att känna sig motiverade i sin roll. För att funktionärerna ska bli 
motiverade så grundar sig modellen i att ledningarna för de olika sportevenemangen 
applicerar ett ledarskap som gör att funktionärerna känner inre samt yttre motivation. 
De två olika ledarskapen grundar sig i att motivera individen, vilket är varför faktorer 
som påverkar funktionärernas inre och yttre motivation blir relevant i denna studie.  
Syftet med analysmodellen är avslutningsvis att påvisa att ledningarna för valda 
sportevenemang ger bäst förutsättningar att motivera sina funktionärer genom att 
applicera en kombination av transaktionellt och transformativt ledarskap. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	
	

11	

3. Metod 
 

3.1 Val av ämne 
Denna studie kommer att lägga fokus på ledarens agerande gentemot de ideellt 
engagerade under större sportevenemang. Studien ska belysa vad de ideellt 
engagerade vill ha ut av sitt ideella engagemang i sportevenemang, samt hur 
ledningen av sportevenemang kan tillfredsställa dessa behov genom sitt ledarskap.  
Valet av ämne är baserat på att större sportevenemang kräver en stor mängd ideellt 
engagerade som ställer upp som funktionärer. Därför krävs en ledning som kan arbeta 
med människor i alla demografiska grupper för att få en tillfredsställd skara ideellt 
engagerade som vill fortsätta sitt engagemang som funktionärer nästkommande år.  

3.2 Genomgång av litteratur 
Genom att studera befintlig litteratur som böcker, vetenskapliga artiklar och tidskrifter 
fördjupades författarnas kunskap kring olika teorier inom de olika ämnena. 
Inledningsvis så observerades olika vetenskapliga artiklar för att få en uppfattning om 
problemets relevans på en global nivå, då artiklarna behandlade ideellt engagemang 
vid större sportevenemang i andra länder än Sverige. Diverse artiklar tog även upp 
problemet med den nya generationens krav på belöningar, vilket var en del av 
problembeskrivningen. Följaktligen så skapades en djupare förståelse kring teorier 
som behandlade motivation och ledarskapets påverkan på ideellt engagemang. . Under 
arbetets gång hämtades information från sökverktyg som Emerald, Diva och Google 
Scholar samt litteratur från universitetsbiblioteket vid Örebro Universitet. Den 
forskning som ansågs relevant för studien berörde områden som ledarskap, 
motivation, ideellt engagemang och evenemang.  
 

3.3 Forskningsdesign 
När valet av forskningsämne var gjort diskuterades det på vilket sätt problemet skulle 
angripas. För att studera hur organisationerna jobbar med sitt ledarskap för att 
motivera ideellt engagerade under sportevenemang identifierades olika teman och 
teorier i tidigare forskning. För att kunna få djupa och nyanserade svar valdes en 
kvalitativ metod(Bryman & Bell, 2013). Detta eftersom både organisationernas samt 
individens situation tas i beaktning. Utifrån den kvalitativa metoden formades ett 
ramverk gällande studiens design. Aspekter som valdes var bland annat omfattning, 
studieobjekt, undersökningsmetod och metodanalys. Bryman & Bell (2013) menar att 
undersökningsdesignen ger studien en struktur som ger stöd i hur 
undersökningsmetoden ska byggas och hur empirin bör analyseras. 
 
Bryman & Bell (2013) menar att en fördel med kvalitativ metod för datainsamling är 
dess flexibilitet. Genom att respondenten inte får en standardiserad mall de ska följa 
får man en mer nyanserad bild av olika fenomen och situationer. Flexibiliteten ger 
också möjligheter till en interaktiv process där man kan omdefiniera 
problemformuleringen, undersökningsdesignen, datainsamlingsmetoden och 
analysmodellen medan undersökningen fortlöper. Möjligheten till sonderingsfrågor 
och uppföljningsfrågor ger möjligheten att åtgärda eventuell problematik under 
studien (Bryman & Bell, 2013).  
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Ett problem som kan uppstå vid användandet av kvalitativ metod är att det ger 
dem som läser rapporten en otydlig förklaring till varför man valt vissa teman och 
områden. Bryman & Bell (2013) menar att problemformuleringsfasen som ingår i den 
kvantitativa forskningen innefattar explicita frågeställningar med tydlig koppling till 
existerande litteratur.  
 
Ytterligare kritik som lyfts är att kvalitativ forskning är för subjektiv och svår att 
replikera. Kritikerna menar att resultatet i allt för stor utsträckning baseras på 
forskarens egen uppfattning om vad som är viktigt (Bryman & Bell, 2013). 
 
Bryman och Bell (2013) beskriver två generella analysstrategier för kvalitativ analys, 
analytisk induktion och grundad teori. För denna studie har analytisk induktion ansetts 
mest lämplig eftersom den, utav dessa två, bäst överensstämmer med det tilltänkta 
utförandet. Bryman & Bell(2013) beskriver en analytisk induktion som en grov 
definition på en vetenskaplig frågeställning som följs av möjliga förklaringar på 
problemet för att sedan övergå till insamling av data. I en analytisk induktion förklarar 
Bryman och Bell (2013) att hypotesen kan komma att omformuleras eller 
omdefinieras, om det skulle vara så att man stöter på ett fall som inte stämmer överens 
med hypotesen. 
 
 

3.4 Urval av evenemang och respondenter 
Urvalet av både respondenter och evenemang till studien gjordes utefter ett 
målinriktat urval där tydliga kriterier utgjorde grunden för urvalet. Bryman & Bell 
(2013) menar att ett målinriktat urval genomförs för att få bästa möjliga information 
genom att välja objekt baserat på deras attribut. De menar att man handplockar urvalet 
baserat på deras relevans för forskningsprojektet och baserat på deras kunskap eller 
tidigare erfarenhet. Problematiken med ett målinriktat urval blir att man inte kan 
generalisera resultatet då det är ett icke-slumpmässigt urval, vilket gör att 
respondenterna inte behöver representera populationen urvalet gjorts från. (Bryman & 
Bell, 2013).  
 
Sju evenemang kontaktades med mail och där författarna informerade vilka de var 
och vad studien i kort skulle innefatta(se bilaga 2.). De kriterier som ställdes upp för 
eventen var: att de genomförs i Sverige, att de har 30 000 deltagare eller besökare och 
att de förlitar sig på ideellt engagemang. Evenemangen som ville delta var: Skistar 
Swedish Open, Nordea Masters, Vasaloppet, Vätternrundan, Midnattsloppet, Svenska 
Skidspelen och Vansbrosimmet. 
 
När evenemangen var valda kontaktades respondenter som fyllde de kriterier som 
konkretiserats. Respondenterna behövde bland annat ha god insikt i och helst vara 
ansvariga för rekryteringsprocessen av ideellt engagerade samt inneha en god 
övergripande kunskap om evenemanget i stort.  
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Respondent	 Ämbete	

A	 VD	
B	 Arrangemangschef		
C	 Project	manager		
D	 Kommunikatör	
E&F	 VD	&	Funktionärsansvarig	
G	 Projektledare	
H	 Project	manager		

Tabell 1. Sammanställning av respondenter. 
 
När intervjuerna genomfördes informerades respondenterna om att eventet skulle 
avidentifieras och respondenterna skulle förbli anonyma. Detta övervägande gjordes 
för att säkerställa respondenternas trygghet och möjlighet att svara på känsliga frågor. 
Genom anonymitet och avidentifiering minimerar man risken för respondenterna och 
eventen blir avslöjade vilket är viktigt inom kvalitativa studier för att det inte ska 
uppkomma eventuella konsekvenser för de respondenter som deltar (Bryman & Bell, 
2013). 
 
Urval av respondenter till denna studie har gjorts efter ett bekvämlighetsurval då tid 
och tillgänglighet var en stor begränsning (Bryman & Bell, 2013). Ett 
bekvämlighetsurval är ett urval där forskarna väljer de respondenter som finns 
tillgängliga. Problematiken med ett bekvämlighetsurval blir att man inte kan 
generalisera resultatet då man inte vet vilken population urvalet representerar 
(Bryman & Bell, 2013). För utförandet av studien och intervjuerna i synnerhet har 
författarna valt ut sju större sportevenemang som alla genomförs i Sverige. Intresset 
för studien har uppfattats som stort hos de kontaktade organisationerna då samtliga 
svarade jakande för ett deltagande i studien. I enstaka fall blev författarna hänvisade 
till andra kontaktpersoner inom organisationen för att kunna utföra intervjun med 
personer som hade större insikt i forskningsfrågan. 
 

3.5 Semi-strukturerade intervjuer 
När metod valdes för att samla in data användes intervjuer och mer specifikt semi-
strukturerade intervjuer. Detta val gjordes för att de planerade frågorna utgick från 
särskilda teman, där våra olika respondenter fick möjligheten att formulera sina egna 
tankar och svar. Användningen av semi-strukturerade intervjuer gjorde också att 
möjligheten att ställa följdfrågor utanför intervjuguiden(Bryman & Bell, 2013; 
Saunders et al, 2016). De frågor som ställdes följde mer eller mindre den 
ordningsföljd som staplades upp, men kunde också skilja sig då respondenten i vissa 
fall svarade på flera frågor i ett svar. Detta gjorde att respondenterna kunde få 
utrymme att fortsätta att utveckla sina resonemang och svar vilket i sin tur gav bra 
förutsättningar för att få relevant data och för att följaktligen kunna besvara studiens 
syfte. 
 
 
3.5.1 Formulering av intervjufrågor/guide för intervjuer 
Efter det att urvalet av individer för intervju var avklarat sammanställdes och 
utformades en intervjuguide utifrån den teoretiska referensramen och studiens 
problematisering. Intervjuguiden fungerade som ett schema med ett tema och frågor 
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som skulle beröras i intervjun. Det lades stort vikt vid att ställa enkla och klara frågor 
för att respondenten enkelt skulle kunna svara och minimera användandet av 
svårtolkade begrepp (Bryman & Bell, 2013, Saunders et al, 2016). Genom att undvika 
ledande frågor var tanken att respondenten skulle ge svar som var grundade i sina 
egna tankar och uppfattningar. I så stor utsträckning som möjligt uteblev långa frågor 
eller frågor som kunde uppfattas som fler frågor i en. Detta för att få tydliga och klara 
svar, som inte var för invecklade eller otydliga.  
 
Efter det gjordes en kortare beskrivning utav studien och målet med den samt 
intervjun. Beskrivningen innefattade även eventuella förutsättningar och 
avgränsningar vilket studien utförs inom samt en kortare beskrivning utav centrala 
begrepp. 
 
Intervjuguiden inleddes med en del personliga frågor som ålder, yrke, hur länge 
respondenten arbetat i organisationen och position i organisationen respondenten har 
idag. De frågor som intervjun startar med syftar till att skapa kontext kring 
respondenten och vem respondentenen är (Bryman & Bell, 2013). Saunders et al 
(2016) menar att en bra start på intervjun och att respondenten känner sig bekväm blir 
väldigt viktigt då det kan påverka resten av intervjun. Genom att starta intervjun i en 
lätt och gemytlig ton skapas alltså en trygghet hos respondenten.  
 
Efter inledningsfrågorna så anpassades frågorna till den utvalda teoretiska 
referensramen för att spegla ledarskapsstilar och motivation. Exempel på frågor som 
förekom var frågan "jobbar ni med konkreta mål" som var tänkt att koppla till det 
transaktionella ledarskapet. Ett annat exempel var frågan "Hur förhåller ni er till 
nytänkande och nya idéer från ideellt engagerade?”, som ställdes för att koppla till 
begreppet ”intellektuell stimulans” inom det transformativa ledarskapet. 
 
Övriga frågor i intervjumallen som berörde teman och frågeställningar relevant för 
frågeställningen återfinns i bilaga 1.  
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3.5.2 Operationalisering 
Nr.	Fråga	 Frågans	syfte	 Koppling	till	

teori	
Begrepp	

Bakgrund	 	 	 	
1–3	 Kontext	och	relevans	av	

evenemang	och	
respondent	

	 	

4–8	 Kontext	och	relevans	i	
problemet	

	 	

Ledarskap	 	 	 	
9–11	 Se	hur	man	jobbar	med	

målsättningar,	belöningar	
och	bestraffningar	

Transaktionellt	
Ledarskap		

Kontingent belöning 
& yttre motivation 

12	 Få	en	bild	av	aktivt	eller	
passivt	ledarskap	

Transaktionellt	
ledarskap	
	

Aktivt	ledarskap	

13	 Få	en	bild	av	aktivt	eller	
passivt	ledarskap	
	

Transaktionellt	
ledarskap	
	

Passivt	ledarskap	

14	 Få	en	bild	av	hur	man	
jobbar	med	förebilder	

Transformativt 
ledarskap 

Idealiserat 
inflytande 

15	 Få	en	bild	av	hur	man	
jobbar	med	motivation	

Transformativt 
ledarskap 
	

Inspirerande	
motivation	

16	 Få	en	bild	av	hur	man	
jobbar	med	nytänkande		

Transformativt 
ledarskap 
 

Intellektuell	
stimulans	

17	 Få	en	bild	av	hur	man	
jobbar	med	gemenskap	
och	individuell	omtanke	

Transformativt 
ledarskap 
 

Individuell	
omtanke	

Motivation	 	  	
18–20	 Få	en	uppfattning	om	det	

ges	möjlighet	att	lösa	
uppgiften	

Inre motivation Upplevelsen	av	
egen	kompetens	

21	 Få	en	uppfattning	hur	
autonomt	man	jobbar	

Inre motivation Upplevelsen	av	
självbestämmande	

22–23	 Få	en	uppfattning	hur	
man	jobbar	med	
samhörighet	

Inre motivation Upplevelsen	av	
Samhörighet	

Avslut	 	  	
24–26	 Att	fånga	upp	aspekter	

författarna	inte	tänkt	på	
 	

Tabell 2. Operationaliseringstabell 
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3.5.3 Tillvägagångssätt 
Studien genomfördes med hjälp av sju telefonintervjuer med respondenterna. Bryman 
& Bell(2013) menar att kvalitativa intervjuer delas upp i två huvudsakliga typer, 
ostrukturerade och semistrukturerade intervjuer. Vid utförandet av intervjuerna i 
denna studie användes den semistrukturerade formen utav intervju. Saunders et al 
(2016) menar att det kan finns både fördelar och nackdelar med att göra intervjuer 
över telefon. En fördel med att göra intervjun över telefon är att det är både 
tidseffektivt, kostnadseffektivt samt att det i större utsträckning är lättare att få tag på 
respondenter. De menar även att nackdelarna med att utföra telefonintervjuer är att det 
kan uppkomma svårigheter med att upprätta en bra kontakt med tillit. Det kan skapa 
problem när frågorna blir djupa och kan uppfattas som känsliga. Valet att använda 
telefonintervjuer för denna studie grundar sig i att respondenterna befann sig på olika 
geografiska områden runt om i Sverige.  
 
Respondenterna blev kontaktade via mail innehållande information om studien och 
vad den eventuella intervjun skulle behandla. Efter den initiala kontakten kunde tid 
bestämmas för att utföra intervjuerna. Alla som valde att delta i studien besatt på 
någon typ av ledande roll inom större sportevenemang i Sverige. Sammanlagt 
genomfördes sju intervjuer med åtta personer. I studien kommer dessa olika 
respondenter samt evenemangen de representerar att benämnas som "Respondent A", 
"Respondent B" och så vidare. Detta görs för att försäkra evenemangens och 
individernas anonymitet i undersökningen. 
 
De olika samtalen spelades in med hjälp av en mobilapplikation som heter 
"CallRecorder" och sparades i mp3-format samt en sekundär diktafon som reserv för 
att säkerställa materialet. En viktig aspekt till varför valet att spela in gjordes var att 
fokus då kunde läggas på intervjun och att svaren kunde öppna upp för följdfrågor 
istället för att lägga ner koncentration på att dokumentera de olika svaren. 
 Saunders et al (2016) menar att detta val är att föredra vid telefonintervjuer. 
Inspelningen av telefonintervjuerna gjorde också att respondenten kunde tala ostört 
och utan avbrott. Detta medför att risken att missförstå svaren minimeras. Intervjun 
inleddes med information till respondenterna angående inspelningen av intervjun och 
att respondenterna skulle förbli anonyma. Ett försäkrande om att materialet som skulle 
spelas in enbart skulle behandlas för denna studie tillkom. Detta menar Bryman & 
Bell(2013) är viktigt för att respondenterna ska känna sig trygga och att de inte ska 
känna ett obehag av att intervjun spelas in. Efter intervjuerna transkriberades 
ljudfilerna genom att lyssna igenom samtalen och dokumentera vad som faktiskt 
sades. Transkriberingarna sammanställdes i Word-dokument där dialogen mellan 
författarna och respondenterna finns återberättad. 
 

3.6 Analysmetod 
Studien består av, som tidigare nämnt, datainsamling av primärdata genom 
semistrukturerade intervjuer. För att få en överblick och tydligt förstå den rådata som 
samlats in skapades en process för hur rådata skulle behandlas. 
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Figur 1. Process för datareducering och analys 
 
Steg ett i processen som genomfördes var att bearbeta och utvärdera den rådata som 
samlats in under intervjuerna. Data analyserades och bearbetades för att finna de delar 
som var relevant för studiens frågeställning och syfte. Under bearbetningen av data 
reducerades irrelevant data och relevant data förenklades och destillerades för att få en 
tydligare bild av svaren. Utan denna bearbetning fanns det risk att enstaka ord eller 
påståenden fick för stor betydelse, vilket skulle kunna ge en felaktig bild vid 
samanställning och jämförelse av data.  
När rådata bearbetats blev nästa steg att försöka hitta mönster och likheter kring 
aspekter som uttalats av respondenterna för att få en förståelse för helhetsbilden 
(Lantz 2013). För att få en överblickbar bild av svaren gjordes en samanställning i en 
tabell där svaren kategoriserades ut efter utvalda begrepp i den teoretiska 
referensramen. Efter sammanställningen blev nästa steg att analysera och komma 
fram till någon slutsats. Genomgående under bearbetningsprocessen har ett kritiskt 
perspektiv applicerats för att pröva empiri, analys och reducering av data. Lantz 
(2013) menar att studiens tillförlitlighet och giltighet är beroende av att kunna kritiskt 
granska vad som faktiskt har gjorts och vilka slutsatser studien bidrar med. Ett 
exempel på en kritisk fråga är: ”Finns det någon praktisk nytta av resultatet och de 
slutsatser som dragits av denna studie?”.  
 
Metoden som valdes för dataanalysen var en kvalitativ analysmodell och den valdes 
baserat på att studien regelbundet växlar mellan att undersöka enskilda respondenters 
bild och vilka olika mönster som kan identifieras i de olika intervjuerna. Genom att 
det gjordes en sammanställning av intervjuerna skapades en helhetsbild där mönster, 
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avvikelser och likheter kunde observeras. Utöver belyser metoden vikten av att 
reducera text till beståndsdelar som tidigare kontextualiserats i den teoretiska 
referensramen. Begreppen från teorin kopplas samman för att få en bild av helheten 
på studien och respondenternas svar hängs upp på dessa krokar för att inte missa 
några mönster. Lantz (2013) menar att den kvalitativa metodanalysen hjälper till att 
finna gömda eller dolda samband som finns i respondenternas svar från intervjun. 
	
 
	
 

3.7 Studiens kvalitet 
En studies kvalitet diskuteras ofta i termer som validitet och reliabilitet. Bryman & 
Bell (2013) menar att dessa begrepp inte är de mest lämpade för kvalitativa studier då 
de passar bättre för kvantitativa studier. De menar att det är mer relevant med 
kvalitativa studiers trovärdighet. Trovärdigheten består av fyra kriterier som är: 
tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet samt möjligheten att styrka och konfirmera 
(Bryman & Bell, 2013). Eftersom det finns skiftande uppfattningar kring sociala 
verkligheter ligger trovärdigheten i hur pass acceptabel studien uppfattas av andra 
personer (Bryman & Bell, 2013). 
 
Bryman & Bell (2013) menar att tillförlitlighet uppnås av att man följer de regler som 
finns för kvalitativ forskning. De menar även att det är av största vikt att de 
respondenter som deltar också delges det rapporterade resultatet för att de ska 
verifiera att forskarna uppfattat deras verklighet på rätt sätt. Detta kallas ofta för 
respondentvalidering. Överförbarhet menar Bryman & Bell (2013) uppnås genom att 
göra en fyllig redogörelse och en "tät" beskrivning. Genom att förse andra personer 
med en databas kan man bedöma om resultatet är överförbart till andra kontexter och 
miljöer. Genom seminarier och fortgående handledning granskas materialet 
fortlöpande och på så sätt försäkras det att det finns en fullständig tillgänglig 
redogörelse av alla faser i forskningsprocessen. Detta menar Bryman & Bell (2013) 
skapar en pålitlighet. Författarna har inte medvetet låtit personliga värderingar eller 
teoretiska inriktningar påverka utförandet av studien eller de slutsatser som studien 
har lett till (Bryman & Bell, 2013).	
 
	

3.8 Utvärdering av metodval 
Vid val av kvalitativ undersökning för denna studie har ett antal fördelar samt 
nackdelar övervägts. Dessa kommer att presenteras kort. 	
En av fördelarna med att utföra en kvalitativ undersökning är att 
undersökspersonernas perspektiv kommer i fokus. Med andra ord ses 
ledningsperspektivet "ur undersökningspersonernas ögon" (Bryman & Bell, 2013).  
För en organisation där kontakt mellan ledarna och funktionärerna spelar en viktig 
roll, är en kvalitativ studie en givande metod att använda sig av. Det är av hög 
relevans att veta vad ledarna faktiskt tycker och känner om sin roll för att få en bild 
över hur deras synsätt över ledarskap ser ut.  
Däremot så kritiserar Bryman & Bell (2013) kvalitativ forskning, då kvalitativ 
forskning tenderar att bli alldeles för subjektiv. Med detta menas att underliggande 
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systematiska uppfattningar hos författarna om vad som är relevant och betydelsefullt 
riskerar att göra studiens problemformulering otydlig. Detta kan motverkas genom att 
spela in vad som faktiskt sägs under intervjun, och på så sätt bemöta eventuella 
anklagelser om påverkan av personliga värderingar (Bryman & Bell, 2013).  
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4. Empiri   
I detta kapitel kommer insamlad data från respondenterna att presenteras. Kapitlet 
inleds med en kortare beskrivning av de utvalda sportevenemangen och därefter 
kommer svaren från respondenterna att presenteras. 	
 	

4.1 Presentation av sportevenemangen 
Nedan kommer en kortare beskrivning av sportevenemangen som valdes för denna 
studie. Samtliga evenemang arrangeras i Sverige. 	
 	
Swedish Open  
Swedish Open är en svensk tennisturnering som spelas i Båstad under juli månad. 
Turneringen arrangeras av Lagardère Sports och år 2018 beräknas 	
40 000 personer besöka tävlingen (DI, 2018) 	
 	
Under tennisveckan bidrar funktionärer med ideellt engagemang som bland annat 
läktarvärdar, entrévärdar samt chaufförer. 	
 	
Nordea Masters 	
Nordea Masters är en golfturnering som spelas i Sverige årligen. Turneringen 
arrangeras av Lagardère Sports. År 2017 arrangerades turneringen i Barsebäck och 
lockade då till sig 86 100 besökare (Barsebäck Resort, 2018). 	
 	
Funktionärer bidrar under veckan med ideellt engagemang i form av bland annat 
parkeringsvärdar. 	
 	
Vasaloppet 	
Vasaloppet är ett årligt sportevenemang som årligen lockar över 100 000 deltagare. 
Loppet drivs av Vasaloppsföreningen Sälen-Mora (Vasaloppet, 2018)	
 	
Varje år ställer cirka 5000 funktionärer upp med ideellt engagemang under 
evenemanget. Uppgifterna de har inkluderar vallning av skidor och servering av 
blåbärssoppa (Vasaloppet, 2018). 	
 	
Vätternrundan 	
Vätternrundan är ett cykellopp i Motala som årligen lockar cirka 70 000 besökare. 
(Vätternrundan, 2018) 
 	
Evenemanget använder sig av cirka 4000 ideellt engagerade som ställer upp som 
funktionärer årligen. (Vätternrundan, 2018) 
 	
Midnattsloppet 	
Midnattsloppet är ett årligt lopp som arrangeras i Stockholm, Göteborg Malmö och 
Helsingfors. Evenemanget arrangeras av Hammarby IF Friidrott. Årligen lockar 
evenemanget cirka 65 000 besökare (Midnattsloppet, 2018) 	
 	
År 2015 arbetade sammanlagt 1350 funktionärer i samband med loppet 
(Midnattsloppet, 2018).	
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Svenska Skidspelen i Falun	
Svenska Skidspelen är Sveriges världscupstävling i skidor och arrangeras årligen i 
Falun. Evenemanget lockade detta året 22 000 besökare (Svenska Skidspelen, 2018).  
   
År 2018 använde sig evenemanget sig utav ca 600 ideellt engagerade för att 
genomföra tävlingen (Svenska Skidspelen, 2018). 
 	
Vansbrosimningen	
Vansbrosimningen är ett badevenemang som utspelar sig i juli månad varje år. 
Årligen kommer 40 000 besökare på evenemanget(Vansbrosimningen, 2017). 	
 	
Vansbrosimningen använder sig av närmare 1300 personer som fungerar som 
funktionärer vid evenemang(Vansbrosimningen, 2018).	
 	

4.2 Resultat från telefonintervjuer 
Respondenterna från evenemangen är från och med detta kapitel anonyma under 
studien och kommer de olika respondenterna att bli slumpmässigt tilldelade 
bokstäverna A-H. Nedan visas en tabell som visar respondenternas ämbeten under 
evenemangen: 	
 	
 	
Respondent	 Ämbete	

A	 VD	
B	 Arrangemangschef	
C	 Project	manager		
D	 Kommunikatör	

E	&	F	 VD	&	Funktionärsansvarig	
G	 Projektledare	
H	 Project	manager		

Tabell 1: Respondenternas roll i evenemanget	
 	
4.2.1 Konkreta mål, belöning och straff 
A berättar att ledningen för evenemanget sätter tydliga mål över vad de olika 
positionerna innebär för funktionärerna. I många fall är det så att ledningen förmedlar 
informationen via föreningar som sedan förmedlar informationen till sina medlemmar. 
Belöningar kommer i form av mat till alla funktionärer, rabatt på kläder associerade 
med evenemanget, samt ersättning till föreningarna som kunde bidra med 
funktionärer. Utöver dessa förmåner har funktionärerna fri tillgång till evenemanget. 
När det kommer till straff ser A ett problem med att jobba med funktionärer. Man kan 
inte ställa så många krav, och undrar hur man ska agera om någon inte dyker upp. 	
 	
B säger att man kommer bra överens med föreningarna som bidrar med funktionärer 
för att de strävar efter samma mål. Mycket av vinsten evenemanget genererar går 
nämligen tillbaka till föreningarna. B menar då att ju bättre evenemanget blir, desto 
mer pengar kommer tillbaka till föreningarna. Utöver de gemensamma målen så ges 
även funktionärströjor ut till det ideella engagemanget. B lägger inget fokus på 
bestraffningar. 	
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C uttalar sig om ledningens tydliga mål till funktionärerna. För att delta som 
funktionär på deras evenemang krävs det att riktlinjer följs. För att dessa regler ska 
framföras till funktionärerna har ledningen ett inledande möte med samtliga 
funktionärer innan evenemanget startar. Belöningar ges till de som engagerar sig i 
form av kläder, skor, mat samt gratis biljetter till evenemanget. Skulle en funktionär 
inte sköta sig och bryta mot reglerna avslutas det ideella engagemanget omedelbart 
berättar C. Straffen inkluderar återlämning av kläder samt bricka. C menar att även 
om det inte händer så ofta, så har det förekommit att ledningen har valt att avsluta 
engagemanget för funktionärer. Anledningarna varför de har gjort dessa val 
inkluderar försening eller ovårdat språk. 	
 	
D uttalar sig om att sätta mål inom ledningen, för att sedan förmedla informationen ut 
till föreningar och funktionärer. Vissa riktlinjer förekommer i detta fall. Som belöning 
arrangerar ledningen för evenemanget en fest för de deltagande funktionärerna och 
utser varje år ”Årets funktionär”. D anser att funktionären måste avsluta sitt ideella 
engagemang om den inte följer reglerna, men inflikar med att detta händer så sällan 
att hon inte kunna komma ihåg när det senast hände. Hon menar att straff skulle 
potentiellt skulle utmätas, men att hon inte har upplevt att det är en vanlig företeelse. 	
 	
E & F säger att konkreta mål och riktlinjer tydligt skickas ut till föreningarna samt 
funktionärerna, och menar att det är väldigt viktigt att dessa ska följas för att få delta 
som funktionär i evenemanget. Belöningar kommer i form av erbjudanden från 
samarbetspartners samt ersättning till föreningarna som bidrar med funktionärer. 
Bestraffningar är E väldigt tydlig med. Sköter sig inte funktionärerna avslutas det 
ideella engagemanget omedelbart och ledningen viker sig inte heller för att säga upp 
avtal med föreningar om dessa skulle bidra med olydiga funktionärer. Anledningen att 
de är så tydliga med bestraffningarna är enligt E för att utbudet på funktionärer är 
väldigt högt och därför har ledningen inga problem med att säga nej till funktionärer i 
dagsläget. 	
 	
G menar att tydliga mål sätts ut till funktionärerna, och att de således har tydliga 
riktlinjer att följa. Belöningar till funktionärerna tillkommer i form av gåvor och 
erbjudanden från samarbetspartners till evenemanget. Skulle funktionärerna inte 
uppfylla kraven som ledningen ställer, så avslutas samarbetet med funktionären eller 
föreningen som funktionären representerar. G tillägger att detta aldrig har hänt under 
sin tid som projektledare.  
 	
H uttalar sig om ledningens tydliga mål som förmedlas ut till funktionärerna. Följs 
inte målen så avslutas det ideella engagemanget. Belöningar inkluderar kläder samt 
biljetter till evenemanget för funktionärer samt anhöriga. Gällande straff så berättar H 
att funktionärer har fått avsluta sin roll som funktionär vid ett antal tillfällen. 
Underliggande orsaker inkluderar försening samt rasistiska uttalanden, som H menar 
att ledningen för evenemanget inte står för.	
 	
 
4.2.2 Passivt ledarskap och Aktivt ledarskap 
A menar att efter det att ledningen har förmedlat ut instruktioner till funktionärerna 
lägger de inte stor vikt av att kontrollera hur uppgifterna genomförs. Det viktiga här är 
att uppgiften genomförs, och inte hur den genomförs. Passivt ledarskap kan appliceras 
här då ledningen ofta följer upp hur uppgifterna genomfördes först efter det att 
evenemanget var över. 	
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B säger att ledningen aktivt åker runt och kontrollerar evenemanget för att se om allt 
fungerar. De samlar även in utvärderingar efter evenemanget och finns kontaktbara 
under evenemanget. 	
B uttalar sig följande:  
"Vi är ISO certifierade 2012. Därigenom har vi fått en liten tumme i ögat för att jobba 
med ständiga förbättringar. I och med det så har vi också sett att det är väldigt bra 
med revision och att en extern part kommer och gör det. Vi försöker ju sätta ihop en 
grupp som åker runt och tittar på depåerna eller andra poster. Det är en intern del 
och det kan vara någon från styrelsen som åker runt och tittar på saker med friska 
ögon och antecknar för att driva förbättringsarbetet framåt" – Respondent B	
 	
C menar att ledningen ger funktionärerna frihet över hur uppgifterna ska genomföras, 
och uppmuntrar att funktionärerna löser uppgifterna på sitt eget sätt. På grund av 
tidsbrist så säger C att det är svårt att upptäcka alla problemen innan evenemanget är 
över, och att de därför använder sig av utvärderingar efter evenemanget för att 
upptäcka eventuella brister och problem.  	
 	
D menar att de som engagerar sig ideellt under evenemanget där hon sitter i styrelsen 
är väldigt rutinerade och löser problem när de uppkommer. Hon hade mycket 
förtroende för funktionärerna och valde då att ta sig an eventuella problem först efter 
det att evenemanget var avslutat.	
 	
E & F förklarar att en viss frihet i arbetet är okej, men att det beror på uppgift. ”Vissa 
uppgifter finns det bara ett sätt att göra på”, menar E. Genom en mobilapp som alla 
funktionärerna använder sig av under evenemanget kan ledningen hålla koll på de 
ideellt engagerade och kontrollera deras insatser. 	
 	
G lägger vikt på att ledningen för evenemanget inte fokuserar på att kontrollera 
funktionärerna under deras pass, utan ger funktionärerna frihet att utföra sina 
uppgifter på sina egna sätt. G tillägger att ledningen har ett mycket högt förtroende för 
sina funktionärer och att de sköter sina uppgifter på ett korrekt och propert sätt.  
Ett passivt ledarskap passar här bra som en beskrivning av hur ledningen styr 
funktionärerna 
 	
H uttalar sig om att ledningen ger ut instruktioner om vad en uppgift innebär för 
funktionärerna och uttalar sig om att uppgiften ska genomföras ”på bästa sätt”. Sedan 
är det upp till funktionärerna att genomföra uppgiften med vilken metod de känner är 
lämpligast. Skulle metoden vara olämplig så ser ledningen till att korrigera genom att 
gå in och förklara hur uppgiften skulle genomföras. 	
 	
  
4.2.3 Idealiserat inflytande	
A går inte så djupt in på ledningens roll i att synas för funktionärerna, utan lägger mer 
fokus på gemenskapen mellan de olika föreningarna som bidrar med ideellt 
engagerade. Han lägger även till att det är viktigt att ledningen för evenemanget är 
transparenta gentemot funktionärerna, och att det inte bildas någon osynlig mur 
mellan funktionärerna och ledningen. 	
 	
B lägger vikt vid av att synas för volontärerna Han säger: "Det är en väldigt fin balans 
med att se människor och bekräfta dem och ge dem det som motiverar dem. Många 
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kan bli väldigt glada att jag har kommit ut och jag har hjälpt till att dra de där 
soptunnorna och jag pratade med dem och de kan de bli så glada över. Då känner de 
att de har en personlig relation med någon i organisationsledningen.” B anser inte att 
det är något konstigt att ledningen hjälper funktionärerna under evenemanget.	
 	
C säger att ledningen visar upp sig före, under och efter evenemanget genom att gå 
runt och kolla läget på olika stationer. Genom att ledningen alltid är i närheten och 
tillgängliga menar hon bidrar till att funktionärerna alltid ska kunna ställa frågor eller 
framföra problem/kritik.	
 	
D menar på att evenemanget hålls på en liten ort, och att alla inklusive ledningen 
alltid syns. Hon anser att det är viktigt att ledningen alltid finns tillgängliga i 
anslutning med evenemanget.	
 	
E & F säger att ledningen använder sig av en mobilapplikation där alla funktionärer 
kan nås. Genom att alltid ha en närvaro genom applikationen ser ledningen till att 
alltid synas och vara enkla att nå. 	
 	
G tycker att det är viktigt att synas av funktionärerna, och detta ligger som grund till 
att visa att han är en av dem. För att inte distansera styrelsen från funktionärerna är 
det alltså viktigt att alla hjälps åt och umgås under evenemangets gång, menar G.   
 	
H säger att ledningen försöker ha en öppen relation med alla funktionärer under 
evenemanget och att målsättningen är att vara en så platt organisation som möjligt. 	
Fokus ligger på att visa funktionärerna att de jobbar som ett team och att inga sociala 
väggar separerar dem emellan.  	
 	
4.2.4 Inspirerande motivation 
A säger att ledningen inte lägger fokus på att inspirera funktionärerna utan tar för 
givet att föreningarna, som bidrar med en majoritet av funktionärerna, motiverar 
varandra.	
 	
B uttalar sig om det viktiga i det att både ledningen och funktionärerna har samma 
målsättning, att göra evenemanget så bra som möjligt. Han nämner även vikten av att 
föregå med gott exempel som ledare. Istället för att sitta på något kontor så är det 
viktigt att man går ut och är delaktig själv, menar B. 	
 	
C menar att ledarna för varje arbetsområde under evenemanget har som uppdrag att 
peppa och motivera funktionärerna i gruppen och styrelsen har i sin tur ansvar för att 
motivera ledarna för varje arbetsområde.	
 	
D säger att funktionärerna är inspirerade och motiverade under evenemanget, till stor 
del på grund av att de olika föreningarna många av dem representerar får en ersättning 
för deras insats. Denna ersättning är ett enklare sätt för föreningen att generera 
inkomster än att exempelvis sälja kakor eller lotter, enligt D.	
 	
E & F uttalar sig om att ledningen, föreningarna samt deltagarna ser till att ge 
funktionärerna mycket beröm under evenemanget för att motivera dem och ge dem 
arbetstillfredsställelse. 	
 	



	
	

25	

G tycker att det är viktigt att inspirera andra och menar att glädje snabbt sprider sig. 
Att vara med funktionärerna, anordna aktiviteter och se till att pigga upp 
funktionärerna under passen är således viktigt för G, och han menar att hela ledningen 
delar hans åsikt om detta.   
 	
H nämner att de styr upp aktiviteter med funktionärerna även innan evenemanget drar 
igång för att motivera samtliga funktionärer och få dem att känna sig som en del av en 
gemenskap med de andra funktionärerna. 	
 	
4.2.5 Intellektuell stimulans 
A säger att ledningen anser att det är viktigt att funktionärerna får stimulerande 
arbetsuppgifter som man kan växa med, ta ett ansvar och vara med och påverka. Han 
lägger också vikt vid att det ska vara roligt för funktionären att känna att man växer i 
sitt sätt att hantera problem. Däremot finns det specifika arbetsuppgifter under 
evenemanget som kräver specialkompetens och kan alltså inte utföras av vem som 
helst. 	
 	
B uttalar sig om att skapa förutsättningar för de ideellt engagerade, och tycker att 
funktionärerna på hans evenemang är fantastiska på att hitta olika lösningar som 
problemen som uppstår i samband med evenemanget. B är starkt kritisk mot 
detaljstyrning och menar att funktionärerna får utmanande sysslor som de själva hittar 
lösningar på.  	
 	
C menar att ledningen gärna ser att funktionärerna gör många misstag i början och 
utvecklas med uppgiften under evenemanget. Att funktionären vågar ta initiativ är 
viktigt enligt C. C säger att hon gärna ser att man gärna får göra det där lilla extra.	
 	
D säger att funktionärerna på hennes evenemang är duktiga på att lösa problem och 
tar sig gärna an dem. D lägger till att det oftast är de lite mer krävande uppgifterna 
som är de mest eftertraktade uppgifterna hos funktionärerna. 	
 	
E & F menar att vissa av arbetsuppgifterna under evenemanget kräver 
specialkompetens, och kan inte utföras av vem som helst. Med specialkompetens 
menas någon form av utbildning.  E & F säger att många av funktionärerna jobbar 
under evenemanget med ett stort leende på läpparna och känner en stor 
tillfredsställelse med att vara med och hjälpa deltagarna i evenemanget.  	
 	
G anser att tiderna kan vara obekväma för funktionärerna, och att det då är viktigt att 
ge tips på hur man kan hålla sig pigg under passen. Frihet i 
arbetsuppgifterna gör också att funktionärerna kan komma fram till egna lösningar 
på problem och då bli intellektuellt stimulerade av sina uppgifter. Genom att göra 
något under en tid som kan uppfattas som obekväm så får funktionären 
förhoppningsvis en ny erfarenhet i livet, menar G.   
 	
H säger att positioner under evenemangen där funktionärerna brukar få ta mer ansvar 
brukar vara väldigt eftertraktade under evenemangen och som en konsekvens av detta 
så blir det ett problem i att få ihop funktionärer till stationer som inte är lika krävande 
gällande ansvarsfördelning mellan ledaren och följaren. 	
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4.2.6 Individuell omtanke 
A säger att ledningen är öppen för förslag på eventuella förbättringar, men tillägger 
också att evenemanget brukar genomföras på ett väldigt bra sätt. Att se till 
funktionärens behov är enligt honom viktigt, och ledningen jobbar med att se till att 
samtliga funktionärer ska ha det roligt under sina pass. Känner en funktionär att 
någonting inte står rätt till menar A att ledningen vill att man ska höra av sig genast. 
Detta brukar dock sällan hända, då de flesta funktionärerna verkar ha väldigt roligt 
under evenemanget. En förklaring till detta skulle kunna vara intresset för sporten, 
avslutar A med.   
 	
B uttalar sig om att ledningen använder sig av systematisering av information och 
dokumentation av möten, och jobbar för att individen ska känna sig sedd.	
 	
C menar att ledningen försöker att vara så personlig som möjligt, och jobbar därför 
med att skicka ut tackkort till funktionärerna. I vissa fall har det förekommit 
individuella möten med funktionärerna för att kolla om det är något annat ledningen 
kan göra för individen. 	
 	
D ser problematiken från ledningens perspektiv med att se varje individ, då det är för 
många funktionärer att hålla koll på. Däremot anser hon att det är så trevlig stämning 
överlag under evenemanget att de flesta känner sig glada och inkluderade. Dessutom 
skickas tackkort ut i slutet av evenemanget till samtliga funktionärer samt ett formulär 
för utvärdering av evenemanget. 	
 	
E & F menar att även deras ledning har problem med att se till samtliga individer som 
är ideellt engagerade under evenemanget, då det är för många funktionärer att hålla 
koll på. De menar att föreningarna som förser evenemanget med funktionärer har ett 
ansvar att se till att alla deras funktionärer blir sedda. Genom sin mobilapp ser de 
dock alltid till att finnas tillgängliga för funktionärerna. 	
 	
G belyser att arbetssituationen ibland kan vara krävande, och att det då är viktigt att 
inte pressa funktionärerna för hårt om de inte orkar hela sina pass. Dialog mellan 
ledningen och funktionärerna blir i detta fall viktigt så att man kan ersätta 
funktionärer som vill hem eller vill ta en paus. Omtanke för individen är för G väldigt 
viktigt och han menar att det inte finns någon mening att pressa funktionärer när 
arbetet de bidrar med är ideellt. 
 	
H säger att ledningen lyssnar på samtliga klagomål som framförs under evenemanget, 
och menar på att ledningen vill att alla funktionärer ska känna sig lugna med att 
uttrycka sina åsikter. Däremot inflikar H med att alla önskemål inte kan genomföras, 
men säger att alla åsikter som framförs tas upp i ledningen.	
 	
4.2.7 Inre motivation 
A tycker att den inre motivationen bör uppfyllas med de förutsättningar ledningen har 
satt gentemot funktionärerna. Funktionärerna får jobba under egen kompetens, har 
frihet i sina uppgifter och sammanhållningen är god inom teamet under evenemanget. 
A säger att ledningen jobbar för att dessa faktorer ska uppfyllas men flikar in med att 
funktionärerna bidrar mest till den goda stämningen och samhörigheten mellan 
funktionärerna. A tror också att detta är en anledning till att funktionärerna ofta 
återvänder till evenemanget.  
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B anser att de inre motivationsfaktorerna hos funktionärerna blir uppfyllda med 
ledningens ledarskap, och han tillägger att en stor del av funktionärerna återvänder 
nästkommande år på evenemanget. Att samtliga funktionärer får jobba i sin takt, styra 
över sina egna uppgifter samt att det finns en bra sammanhållning ser han som ett 
krav för att evenemanget ska fungera.   
 	
C menar att ledningen gör vad de kan för att de inre motivationsfaktorerna ska 
uppfyllas hos funktionärerna, men säger också på att funktionärer byts ut löpande 
under åren. De funktionärer som återkommer är ofta personer som bor nära området 
där evenemanget hålls, och har en “personlig historia” med evenemanget. 
Funktionärerna från frihet under ansvar över sina uppgifter, och några av uppgifterna 
är lite mer krävande än de andra. C noterar att de mer krävande positionerna som 
behöver fyllas av funktionärer brukar det vara högst intresse för hos funktionärerna.  
C avslutar med att det är en bra sammanhållning bland funktionärerna och att det 
arrangeras gemensamma evenemang där funktionärerna träffas, äter och gör roliga 
saker.  
 	
D påpekar att så när som samtliga funktionärer återvänder till evenemanget 
nästkommande år, och menar på att funktionärernas inre motivationsfaktorer uppfylls 
med hjälp av avslappnad stämning inom ledningen, en viss frihet i funktionärens 
arbetsuppgifter samt en bra sammanhållning mellan ledningen och funktionärerna.  
 	
E & F beskriver ett kraftigt överskott på funktionärer vid deras evenemang, något som 
borde tyda på att funktionärerna definitivt är motiverade att ställa upp nästkommande 
år. E & F tillägger att de varje år får tacka nej till ansökningar då de helt enkelt inte 
finns några lediga positioner på deras evenemang. Som en effekt av det höga utbudet 
av funktionärer menar E & F att de kan vara hårdare i sin ledningsstil, men tillägger 
att ledningen för evenemanget gör vad de kan för att motivera funktionärerna. Det är 
en god samhörighet mellan ledningen och funktionärerna, men E & F menar på att 
funktionärerna inte har full frihet i sina arbetsuppgifter. Ledningen försöker allokera 
funktionärerna efter egen kompetens, men tillägger att det kan vara svårt att hålla koll 
på funktionärerna då de är så många.   
 	
G klargör att hans evenemang inte skulle existera utan individer som ställer upp som 
funktionärer, och menar därför på att det är väldigt viktigt att ledningen aktivt jobbar 
för en god gemenskap och sammanhållning bland funktionärerna. För att motivera 
funktionärerna är sammanhållningen som tidigare nämnt viktigt för ledningen. 
Känslan av egen kompetens hos funktionärerna känner G att ledningen jobbar för, och 
han menar att det är viktigt att se alla funktionärerna och låta dem jobba på egen hand. 
Funktionärerna jobbar med frihet under ansvar, vilket innebär att de får lösa 
eventuella problem på valfria sätt, så länge problemet blir åtgärdat.   
 	
H berättar att ledningen för evenemanget försöker motivera funktionärerna så mycket 
som möjligt att återvända till evenemanget, och tillägger att en stor del av deras 
funktionärer ställer upp som funktionärer nästkommande år. H förklarar att en möjlig 
faktor skulle kunna vara kärleken för sporten i fråga. H menar på att även ledningen 
jobbar för att få hela gruppen funktionärer att känna god gemenskap genom träffar 
med hela gruppen, såsom kickoff och AW. Med dessa träffar tror H att gruppen 
känner en gemenskap och samhörighet. Ledningen försöker ha en avslappnad dialog 
med funktionärerna, och att de försöker få dem att känna egen kompetens genom att 
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sköta sina jobb utan att lägga sig i för mycket. Detta menar H också ger 
funktionärerna en känsla av självbestämmande.  
 
 
4.2.8  Yttre motivation 
A säger att det ledningen gör för att bidra med yttre motivation till funktionärerna är 
att erbjuda mat, rabatt på kläder samt ersättningar till olika föreningar. Föreningarna 
har i sin tur bidragit med funktionärer.  
 	
B tar upp exklusiva erbjudanden som belöning för de som ställer upp som 
funktionärer som ett exempel, och menar att det är viktigt att ledningen 
visar uppskattning för funktionärernas insats.   
 	
För att bidra med yttre motivation menar C att ledningen erbjuder kläder, skor, mat 
samt biljetter till funktionärerna som en belöning för deras insatser  
  	
D säger att ledningen ger belöningar i form av mat och ersättningar till diverse 
föreningar som tack för funktionärernas insats.   
 	
E & F uttalar sig om belöningar i form av olika erbjudanden från samarbetspartners 
och mat. Genom dessa belöningar hoppas ledningen tillfredsställa den yttre 
motivationen hos funktionärerna. De menade även att en trevlig arbetsmiljö var 
viktigt för dem.  
 	
G nämner kläder och mindre “småsaker” som belöningar till funktionärerna. Dessa 
ges som ett tack på deras insats och förhoppningsvis ge incitament på att delta som 
funktionärer nästkommande år.   
	
H säger att kläder, mat samt biljetter till anhöriga är återkommande belöningar som 
ledningen ger funktionärerna.  
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5. Analys av resultat 

5.1 Transaktionellt ledarskap 
Respondent C & H förstärkte studien från McMurray et al.(2010) som innebar att 
olika belöningar motiverade funktionärerna att komma tillbaka till rollen som 
funktionär nästkommande år. I fallen med C & H kom belöningarna i form av 
trendiga kläder som skulle motivera funktionärerna att göra ett bra jobb och fortsätta 
vara engagerade i sportevenemanget.  
 
Ett genomgående tema med alla intervjuer var att ledningen gav belöningar till 
funktionärerna för att motivera dem att göra ett bra jobb. I vissa fall var belöningarna 
från ledningen specialiserade till sportevenemanget i fråga. Ett exempel på detta var 
respondent B, som berättade att funktionärerna fick unika erbjudanden på produkter 
som var sammankopplade till evenemangets sport. Genom denna typ av anpassade 
belöningar skulle funktionärerna bli motiverade att återvända till sin roll som 
funktionär nästkommande år.  
 
Yahaya & Ebrahim(2016) förklarar i sin studie att den transaktionella ledarens roll är 
att förklara vilka mål som medarbetarna behöver uppnå och ger ut fortlöpande 
belöningar till medarbetare som uppnått målet. Återkoppling kring arbetet var också 
en viktig parameter. Under intervjuerna uppgav respondenterna att det i vissa fall var 
svårt att följa samtliga funktionärer och ge en specifik återkoppling på arbetet som 
utfördes, men att förtydligande av funktionärernas roll i evenemanget förekom. 
Genom att vara öppen med vilka mål ledningen för evenemanget hade fick 
funktionärerna en klar bild över vilka uppgifter som skulle göras under evenemanget.  
 
Däremot kunde vissa respondenter uppge att passivt ledarskap förekom från 
ledningen. Gilbert et al.(2016) riktar kritik mot passivt ledarskap samt laisser-faire 
ledarskap, och menar att ledare som applicerar denna typ av ledarskap tenderar att 
vara mindre motiverade av sin roll som ledare än ledare som applicerar andra typer av 
ledarskap.  
 
En skillnad som framgick i intervjuerna var förmågan att avsluta ett pågående 
engagemang hos de ideellt engagerade. Hos samtliga respondenter ifrån evenemang 
som huvudsakligen använde sig utav föreningar upplevde organisationerna inte att det 
uppstod komplikationer med de ideellt engagerade till den graden att de behövde 
avsluta ett engagemang med en individ i förtid. Däremot kunde en sådan situation 
uppstå när individen inte var kopplad till en förening, vilket respondenterna för 
evenemangen som drevs av vinstdrivande bolag kunde vittna om. De var dock tydliga 
med att säga att det inte var till den graden att organisationerna upplevde det som ett 
problem, eftersom de alltid såg till att vara överbemannade för att kunna bemöta 
eventuella bortfall.   
  
"Sen är det vissa som vi brukar nog faktiskt få behöva rycka tre på en vecka, för folk 
som inte följer de som vi står för, det kan vara om man uttrycker sig rasistisk eller om 
någon brutit mot de regler som vi faktiskt har, och då tar vi kläderna och brickan och 
då får de tacka för sig. Och det händer väl ibland." - Respondent C  
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"Det vet jag ju när jag skickar iväg beskeden så vet jag att det är många som ändrar 
sig på vägen kanske och tackar nej så man försöker ha ett gäng reserver också. Som 
man kan plocka in och att man överbemannar lite för att man vet att det blir lite 
avhopp. Det kan ju också vara att har man någon ny så kan det bli vissa bortfall och 
det får man vara beredd på." - Respondent H  
  
Även om organisationerna under intervjuerna berättat om en struktur inom 
organisationerna som ofta går att koppla till ledarskapsteorier, var samtliga 
organisationer tydliga med att säga de inte aktivt jobbade med att implementera någon 
form av ledarskap eller teori. Vilket innebär att även de element vi sett hos 
organisationerna, likt ett transaktionellt ledarskap, samtliga har uppstått utan uppsåt. 
Exempel på detta är evenemanget som respondent 1 representerar som redan i nuläget 
arbetar med att dela ut intyg till ideellt engagerade och på så sätt belysa en individs 
individuella prestation.   
  
"Men sen är det ju så att man märker av också att, att folk och framförallt yngre och 
studenter och så kräver mer och mer. De ställs högre krav på oss som organisation 
för att de ska komma tillbaka år efter år. Nu blir det inte riktigt så med vårt 
evenemang eftersom de flyttar runt hittills, men det är, för några år sen så kunde man 
få, folk var ganska villiga att jobba ideellt, och ja, det var en kul grej, men nu är det 
mycket mer att 'vi vill ha ett intyg, jag vill att det ska se bra ut på Cv:t, och jag vill ha 
det här..' alltså det ställs högre krav på oss för att de som deltar har högre krav. Men 
det är väl bara positivt på ett sätt att man har, ja, ett stort utbyte av varandra." - 
Respondent C 
 
Utifrån teorin så är begreppet passivt ledarskap återkommande bland respondenternas 
svar. Ledningen anser i mångt och mycket att funktionärerna är självgående och 
behöver alltså inte så mycket kontroll från ledningen:  
  
Det är många föreningar som har varit med i jättemånga år och där är det samma 
personer så vi är väldigt lyckligt lottade där med personer som har, koll. Allting bara 
sköter sig själv känns det som, det bara rullar på. Det är väldigt fascinerande. Så där 
är vi lite bortskämda med tror jag. - Respondent D  
 
 

5.2 Transformativt ledarskap 
Meghierkouni(2017) nämner i sin studie att forskning har visat på att transformativt 
ledarskap kan öka den inre motivationen, vilket också många av respondenterna 
intygade på. Genom att använda sig av ett transformativt ledarskap så tillfredsställs 
funktionärernas inre motivation och bygger upp goda förutsättningar för 
funktionärerna att återvända till evenemanget nästkommande år. 
 
Islam et al.(2010) visar i sin studie att om ledaren applicerar ett transformativt 
ledarskap så framkallas ett välmående hos den ideellt engagerade och den inre 
motivationen ökar. Efter intervjuerna så verkar respondenterna hålla med om detta 
samband, och samtliga respondenter applicerade någon form av transformativt 
ledarskap gentemot sina funktionärer.  
 
En anledning till att ledningen använde sig av ett tydligt transformativt 
ledarskap mot sina funktionärer är att de inte fick monetära belöningar, utan jobbade 
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ideellt. Majoriteten av respondenterna lade fokus på att individen skulle trivas bra i 
sin roll och se till att de kände sig motiverade i sin roll som funktionär.  
  
En viktig aspekt som återkom i intervjuerna var ledningens hänsyn till individens 
utvecklingsmöjligheter. Att individen kan få intellektuell stimulans är viktigt för att 
individen ska få inre motivation och känna sig manad att återvända till 
evenemanget:    
  
De mjuka värdena var vi inne lite på, det här med att växa, tycka det är roligt, att få 
stimulerande arbetsuppgifter som man kan växa med, ta ett ansvar och vara med och 
påverka. - Respondent A 

5.3 Kombination av ledarskap 
Ledningen för evenemang som hade unga funktionärer applicerade ett tydligare 
transaktionellt ledarskap medan ledningen för evenemang som hade en högre 
medelålder på sina funktionärer applicerade ett transformativt ledarskap. Med en 
åldrande befolkning och en övergång till nya generationer så verkar det som att 
preferenserna ändras med de yngre generationerna. Ett tydligare fokus ligger på 
belöningar för yngre personer, vilket respondent C & H förklarade låg till grund för 
att de valde att motivera funktionärerna med snygga kläder och andra gåvor som tack 
för deras insats.  
 
Dartey-Baah(2015) tar i sin studie upp ett förslag om att en kombination av 
transaktionellt och transformativt ledarskap skulle passa de flesta, om inte alla, 
organisationer i framtiden. Samtliga respondenter var tydliga med att de inte hade en 
brist på funktionärer i nuläget, men att en brist möjligtvis skulle kunna bli ett faktum i 
framtiden. Anledningen till detta är att yngre generationer inte engagerar sig i samma 
grad som de äldre generationerna, enligt respondent D. Respondent C nämner att de 
yngre funktionärerna är mer krävande på olika belöningar och gåvor för sina insatser. 
Genom att ledningen för sportevenemang applicerar en kombination av transaktionellt 
och transformativt ledarskap kan både den inre och yttre motivationen hos 
funktionären tillfredsställas, vilket i sin tur leder till att funktionären känner sig 
motiverad att återvända till sportevenemanget.  
	
På frågan om ett kombinerat ledarskap skulle kunna appliceras mot funktionärerna, 
svarade en majoritet av respondenterna att detta lät som en bra idé. Ett problem som 
respondenterna upplevde var att de deltagande funktionärerna började nå en väldigt 
hög medelålder:  
  
"Det börjar bli svårare att få tag på funktionärer, det märks att 
föreningsverksamheten i allmänhet blir mindre och mindre och att det blir äldre och 
äldre personer i föreningarna, framförallt under 2000-talet, till säkerhetsfunktionerna 
där det krävs lite mer engagemang och uppmärksamhet."- Respondent D  
  
För att nå ut till de yngre generationerna var respondent D positiv till att börja införa 
belöningar och mer förmåner till funktionärerna, och då applicera en kombination av 
ledarskap. 
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6. Slutsats  
Studiens frågeställning var följande:  
 
Hur arbetar ledningen för större sportevenemang för att motivera ideellt engagerade 
att återvända som funktionärer? 
	
Med utgångspunkt i studiens frågeställning framgick det att samtliga ledningar från 
valda sportevenemang jobbade med både transaktionellt och transformativt ledarskap 
mot funktionärerna. Däremot använde sig en majoritet av respondenterna endast eller 
till stor del av ett tranformativt ledarskap.  
 
En av de viktigaste slutsatserna i denna studie var att samtliga respondenter använde 
sig av någon typ av ledarskap gentemot sina funktionärer. Ledningen för 
sportevenemangen lade stor vikt i att funktionären skulle känna sig motiverad i sin 
roll.  
 
Vidare målade samtliga respondenter en bild av att deras funktionärer i nuläget var så 
pass motiverade i sin roll att de brukade återvända till evenemanget, även om 
orsakerna till hur motivationen uppstod varierade mellan evenemangen. Studien visar 
på att ledningarna i de olika sportevenemangen jobbade på ett eller annat sätt med 
ledarskap för att motivera funktionärerna. Däremot intygade respondenterna på att 
ett intresse för sporten, eller föreningen de representerade, också visade sig vara en 
viktig faktor för funktionärerna för att vara motiverade i sin roll. 
 
Ett potentiellt framtida problem kan identifieras inom samtliga evenemang: 
funktionärernas medelålder ökade varje år. Skulle funktionärerna bli för gamla skulle 
belastningen på funktionärerna bli för hög och antalet funktionärer minska. Detta 
skulle i sin tur leda till att sportevenemangen inte kommer att kunna genomföras i 
framtiden. 
 För att bryta denna trend bör ledningen för valda evenemang leda med en 
kombination av transaktionellt och transformativt ledarskap, med extra betoning 
på transaktionellt ledarskap. Den extra betoningen på transaktionellt ledarskap 
grundar sig i att de yngre funktionärerna vill ha någon typ av materiell belöning för att 
ställa upp som funktionär. Genom att använda sig av en kombination av ledarskapen 
kommer både den yttre och inre motivationen att vara uppfylld hos funktionärerna, 
vilket kommer ge goda förutsättningar för evenemangen att lyckas behålla 
funktionärerna för nästkommande års evenemang.  
  
 
Många av funktionärerna i de utvalda sportevenemangen representerade i sin tur 
mindre föreningar när de ställde upp som funktionärer, något som kan bli ett problem 
i framtiden då föreningsengagemanget minskar varje år enligt många av 
respondenterna. Ett skifte från att se föreningen till att se individen kan därför bli ett 
måste för arrangörerna samt ledningen för större sportevenemang i Sverige. Genom 
att fokusera på att belöna individen i större grad så motiveras individen att återvända 
som funktionär nästkommande år.  
 
Samtliga respondenter identifierar i intervjuerna en trend, där ett avtagande 
engagemang i föreningar kan påverka tillgängligheten av funktionärer för 
evenemangen. De respondenter som under en längre tid jobbat med att rekrytera 
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individer snarare än föreningar upplever dock inte detta som ett problem, då de endast 
är de evenemang som arbetar mot föreningar som kan påverkas av denna utveckling. 
 
Genom att se på evenemangen som jobbar med föreningar kan ett samband ses; 
samtliga har börjat inleda en process för att locka individen som komplement till att 
samarbeta med föreningar. Även om respondenterna har kommit olika långt i 
processen så är mönstret tydligt; ledningens fokus börjar skifta från rekrytering av 
föreningar till rekrytering av individen. För att lyckas med detta krävs en 
differentierad struktur där användandet av en kombination av transaktionellt och 
transformativt ledarskap gör det möjligt för ledningarna i evenemangen att 
tillfredsställa individens inre samt yttre motivation.  
 
Av intervjuerna framgick det även att ledningen ville ha kvar sina funktionärer, även 
om de i dagsläget inte aktivt jobbade för att ha kvar dem. I framtiden bör de olika 
ledningarna för evenemangen jobba på att applicera ett ledarskap som aktivt arbetar 
för att locka och kvarhålla yngre funktionärer, och det bästa alternativet är att använda 
sig av en kombination av transaktionellt och transformativt ledarskap.   
 

7. Diskussion 
Studien har utförts för att få en uppfattning om hur ledningen för olika 
sportevenemang i Sverige jobbar med sitt ledarskap för att motivera funktionärerna. 
Med andra ord så behandlar denna studie endast hur ledningen ser på sitt eget 
ledarskap. Vidare forskning med funktionärernas perspektiv, mer exakt hur de 
reagerar på ledningens ledarskap, kan behövas för att få en tydligare bild. I vissa fall 
så kan det även ha varit svårt för respondenterna att ha en självklar bild på hur 
funktionärerna kommer att reagera på ledningens förda ledarskap, även om studien 
fokuserade på hur ledningen kan ge bäst förutsättningar för funktionärerna att 
återvända till evenemanget.  
 
Samtliga intervjuer var över telefon. Detta innebar att vi inte mötte upp 
respondenterna personligen och således inte kunde dokumentera respondenternas 
kroppsspråk. Dessutom var vi inte närvarande på något av evenemangen.  
Att närvara på evenemangen hade bidragit till en tydligare bild över hur 
respondenterna jobbade gentemot funktionärerna och hade kunnat stärka studiens 
kvalitet.  
 
Vissa aspekter fördjupades inte i studien, ett exempel på dessa är demografiska 
faktorer som skillnader mellan olika generationer. 	
Som tidigare nämnt var medelåldern betydligt högre på det ideella engagemanget vid 
evenemang som drevs av ideella organisationer än vid evenemang som drevs av 
vinstdrivande bolag. En förklaring till detta var att de yngre generationer inte 
engagerade sig i samma grad i föreningar som de äldre generationerna.  
 
En av de viktigaste slutsatserna vi kommer att ta med oss av denna uppsats är att 
ledningarna för de större sportevenemangen i Sverige i framtiden måste börja jobba 
för att se individen istället för föreningen. Organisationerna som driver evenemangen 
måste granska sig själva för att upptäcka och identifiera vad de kan erbjuda människor 
som potentiellt vill engagera sig i evenemangen. Eftersom människors behov är olika 
är det viktigt att kunna erbjuda en bred variation av olika incitament, allt från förtur 
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till nästkommande års evenemang till gratis entré, samt certifikat för utförda uppgifter 
som kan användas i individens CV i framtiden.  
 
Det som är viktigast för organisationerna som arrangerar större sportevenemang i 
Sverige är att inse att behoven hos funktionärerna skiljer sig från individ. Vi menar att 
det är svårare att möta en individs behov än en förenings behov då föreningens behov 
oftast är väldigt tydliga och homogena och därmed lättare att bemöta.  
En individ kan bli tillfredsställd av två helt olika saker. Där den ena individen 
värderar tillgänglighet, det vill säga tillgång till förköp på evenemanget kan en annan 
värdera en rabatt eller liknande ekonomiska faktorer högre. Det blir därför viktigt för 
ledningen att börja ta reda på vad deras nya funktionärer vill ha ut av sitt engagemang 
för att kunna möta och uppfylla deras behov. Detta ska inte behöva kosta något för 
organisationen som arrangerar evenemanget.  
 
En sista notering för denna för denna uppsats och en avslutande reflektion är att det 
inte har funnits utrymme att intervjua funktionärerna för dessa evenemang vilket hade 
gett en bättre insikt i problematiken. Att studera på hur ett aktivt ledarskap kontra ett 
passivt ledarskap påverkar funktionären skulle även fördjupa denna studie ytterligare.  
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Bilagor 
 
Bilaga 1 - Intervjuguide 
Kort förklaring av studiens syfte och dess innebörd för respondenter:  
Detta är en studie inom ledarskap och dess påverkan på motivationen hos ideellt 
engagerade under större sportevent. Du som respondent kommer vara helt anonym 
där varken ditt eller eventets namn kommer att nämnas i studien. Intervjun kommer 
att spelas in för att på så sätt lättare kunna behandla materialet och när det är 
transkriberat kommer materialet att raderas. 
  
Inledande frågor:  

• Är det okej med dig att vi spelar in denna intervju? 
  

• Skulle du kunna presentera dig själv? 
• Ålder 
• Titel 
• Tid på positionen 
• Roll i organisationen 

  
• Beskriv organisationen i stort? 

o   Organisationsstruktur 
o   Vertikal/Horisontell 
o   Betald/Icke betalt 
o   Ägarförhållanden 

  
Frågor kring Ideellt engagemang 

• Hur ser det ideella engagemanget ut i er organisation? 
- Roller de fyller 
- Demografi 
- Speciella kompetenser 

• Hur många ideellt engagerade är involverade i evenemanget? 
-Problem att locka ideellt engagerade? 

• Hur ser rekryteringsprocess för ideellt engagerade ut? 
-Processer 
-Krav 

• Upplever ni hinder vid rekryteringen? 
-Om ja, vilka? 

• Upplever ni att det finns ett tillräckligt ideellt engagemang? 
-Om nej, på vilket sätt? 

  
Frågor kring ledarskap 

Transaktionellt Ledarskap 
• Jobbar ni med konkreta mål? (transaktionellt) 

-Kortsiktiga/långsiktiga 
-Hur förmedlar ni målen? 
-Hur följer ni upp mål? 

• Jobbar ni med belöningar till de ideellt engagerade? 
                  -Om ja, hur ser belöningarna ut? 

• Jobbar ni med bestraffningar för de ideellt engagerade? 
-Om ja, hur ser bestraffningarna ut? 



	
	

• Jobbar ni med konstruktiv kritik till de ideellt engagerade? 
-Om ja, på vilket sätt? 

• Jobbar ni med aktivt övervakande av de ideellt engagerade? 
     -Om ja, på vilket sätt? 

 
Transformativt Ledarskap 
• Hur jobbar ni under genomförandet av eventet? 

 -Förebilder? 
-Gott exempel? 

• Hur jobbar ni med motivation av de ideellt engagerade? 
     -Vilka verktyg använder ni? 
• Hur jobbar ni med nytänkande och nya idéer från ideellt engagerade? 
    -Inställning? 
    -Insamling? 
• Hur jobbar ni med personlig utveckling för ideellt engagerade? 
     -Potential? 

  
Frågor kring motivation 

• Hur ser uppgifterna ut som de ideellt engagerade utför? 
-Får de ideellt engagerade verktygen att klara av uppgifterna? 

• Hur jobbar ni med utbildning av de ideellt engagerade? 
• Informationsspridning? 
• Finns det möjlighet för avancemang i organisationen? 
• Hur jobbar ni med ansvarsfördelning? 
• Toppstyrt eller självbestämmande inom evenemanget? 
• Hur ser ni på gemenskap hos funktionärerna? 
• Är det prioriterat hos er? 
• Hur ser ni på misslyckanden hos individen? 
• Finns det möjlighet att växa med uppgiften? 

  
Avslutande frågor:  

·Är det något du skulle vilja tillägga?  
· Har du några frågor?  
· Ifall vi skulle behöva ställa ytterligare någon fråga till dig inom kort, går det bra 
att vi hör av oss igen?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	
	

 
 
Bilaga 2 
 
Förberedande information inför intervju 
 
Hej, vi är tre studenter från Örebro Universitet som just nu skriver vår 
kandidatuppsats i företagsekonomi. Vi har inriktat oss på organisation och ledarskap 
och mer specifikt på ledarskap gentemot ideellt engagerade. Deltagandet i 
undersökningen är helt anonymt och informationen som samlas kommer endast att 
användas för utförandet utav vår uppsats.  
 
Utförandet utav intervjun kommer bestå utav ett antal frågor som du svarar på efter 
bästa förmåga med hjälp utav din kunskap och tidigare erfarenheter. Vi kommer låta 
dig svara så fritt som möjligt och endast vägleda samtalet för att få en så bra bild utav 
er organisation och arbetssätt som möjligt. 
 
För att underlätta intervjun har vi nedan ett par begrepp som vi använder oss av i 
uppsatsen och hur vi har definierat dessa i vårt arbete. 
 
Intervjun beräknas ta ca 45-60 minuter. 
 
Begrepp 
Större sportevenemang  
Ett evenemang som anordnas årligen, med minst 30 000 deltagare eller besökande. 
 
Ideellt engagerade   
Inte avlönade med pengar, samt inte bundna till organisationen juridiskt enligt LAS 
 
Upplevd kompetens  
Känslan av att tillföra något till organisationen, d.v.s. en känsla av att hantera 
tilldelade uppgifter 
 
Självbestämmande  
Möjlighet att påverka/styra en tilldelad uppgift 
 
Tack på förhand och har du några funderingar tveka inte att höra av dig innan 
intervjun. 
 
 


