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Abstract 

 

What is it that makes volunteers return year after year? In the analysis in this essay the 

conclusion is that it, among other reasons, depend on where in Maslow’s hierarchy of needs 

the individual currently exist. This means that the reason for returning to volunteer work is 

individual. To research the matter two focus groups were gathered. One consisted of students 

from a Swedish educational program called Event management. The other consisted of people 

whom all had volunteered at reoccurring events but did not study Event management. 

Concluded in this essay was that these two groups had different types of motivations for doing 

volunteer work. Whilst the Event management students saw a greater importance in gaining 

experience and proof of their work to use later on when they are heading out to find jobs, the 

other group then highlighted the importance of fellowship and getting free things such as t-

shirts.  However they did agree upon some things. Both groups thought it to be important that 

it was a fun experience that their work was meaningful and perks such as free food. When it 

comes to leadership it is fairly certain that one should not try to lead these very different types 

of groups the same way if the volunteers are to be pleased with the situation. In this case, the 

Event Management students could use a transformational leadership whom are more targeted 

at goals, knowledge and expertise. The mixed group however could use a servant leadership, 

meaning a greater focus on personal relations. 
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III 

Sammanfattning 

 

 

Vad är det egentligen som gör att volontärer vill återkomma år efter år? I analysen i denna 

uppsats kommer vi till slutsatsen att det finns många faktorer som påverkar och bland dessa 

beror motivationen på vilket steg på Maslows behovstrappa som man befinner sig på just nu. 

Alltså är orsaken för att återvända individuell. För att undersöka frågan vidare genomfördes 

samtal med två fokusgrupper. Den ena bestod av elever från högskoleutbildningen Event 

management och den andra bestod av individer som alla hade volontärarbetat på 

återkommande evenemang men som inte läste Eventutbildningen. Vad som kan konstateras i 

denna uppsats är att dessa två grupper skiljde sig åt i vilken typ av motivation som krävdes för 

att de skulle vilja återkomma som volontärer. Eventstudenterna lade större vikt vid 

yrkesmässiga fördelar som att få erfarenheter och intyg på arbetet att använda vid framtida 

arbetsansökningar. Här var det istället viktigare för den andra gruppen med gemenskap och att 

få något fysiskt att ta med sig därifrån, som en t-shirt eller liknande. De båda grupperna 

enades dock om att det var viktigt att det var en rolig upplevelse, att jobbet de utförde 

uppfattades som meningsfullt och att man fick vissa små fördelar för att man 

volontärarbetade, som till exempel gratis mat. När det sedan kommer till hur man ska leda 

dessa typer av grupper vore det troligen bäst med en transformerad ledare åt eventstudenterna, 

då denna är mer inriktad mot mål, kunskap och expertis. Den andra gruppen skulle troligtvis 

gynnas mer av en tjänande ledare som lägger sin tonvikt vid personliga relationer.  
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1 Inledning 

Denna studie berör de olika motivationsfaktorer som är grunden till att den enskilda individen 

väljer volontärarbete. I evenemangsbranschen ligger en stor vikt för många vid att kunna ta 

hjälp av volontärer om de ska kunna utföra sina evenemang. Som evenemangsledning är det 

därför en fördel att veta varför människor väljer att volontärarbeta just hos dem. I denna 

uppsats behandlas frågan hur man med hjälp av motivationsfaktorer kan skapa en bra 

arbetsmiljö som i förlängningen kan leda till återvändande volontärer. 

I vår studie definieras volontärer enligt följande: Individer som engagerar sig att arbeta ute på 

evenemangsfältet och inte i planeringsgruppen, utan ekonomisk ersättning och som arbetat 

under ett eller flera återkommande evenemang inom underhållningsbranschen. Uppsatsen 

omfattar alltså inte de individer som genomför humanitärt volontärarbete. 

 

1.1 Introduktion 

 

Många evenemang är beroende av människor som engagerar sig och arbetar gratis för 

evenemangets överlevnad. Till den här kategorin hör till exempel World Cup i bandy som 

engagerade 200 frivilliga volontärer. Utan dessa individer hade inte evenemanget klarat sig 

ekonomiskt (Molin 2010), inte heller Vasaloppet hade klarat sig utan sina hela 3000 

funktionärer (HUI Reaserch, 2012). Det här är bara två av många exempel på när volontärer 

är en kritisk faktor för ett evenemangs möjlighet att överleva. Det finns ett hundratal liknande 

texter, vid en sökning i mediearkivet genom Högskolan i Borås på orden ”volontär” och 

”event”, får man idag (11/2-14) 105 träffar på artiklar som nämner volontärerna i antal. Från 

ett par stycken till flera hundra i form av ”350 gratisarbetande volontärer deltog...”. Vilket 

visar på att det finns många människor i Sverige som gör evenemangsarbete utan lön. Men 

hur leder man dessa till att göra ett bra jobb? Som ledare eller samordnare för ett evenemang 

är det viktigt att vara medveten om detta för att kunna skapa en bra och lockande arbetsmiljö 

(Hallmann & Harms 2012; Rodell 2013). Det finns olika ledarsstilar att välja på och att välja 

rätt ledarstil till sin grupp kan ge ett bra försprång till att skapa en bra arbetsmiljö (Sy, Choi & 

Johnson 2013; Parris & Peachey 2012). Enligt Bono et al. (2013) är det viktigt att ledaren kan 

läsa av de känslomässiga upplevelserna som volontärerna uppfattar under arbetet oberoende 

vilken ledarstil man än väljer, för att kunna styra och hantera dessa upplevelser och på så vis 

ge bra förutsättningar för en bra arbetsmiljö åt alla. Detta påpekar även Toegel, Kilduff och 

Anand (2013) är viktigt speciellt för arbetsplatser där man erbjuder servicemöten. 

 

Som konstaterat ovan är det många människor som gör den här typen av arbete som är utan 

ekonomisk ersättning. Dock kunde det utläsas i sökningen i mediearkivet på Borås högskola 

att de inte uppmärksammas offentligt för sitt arbete utan endast är en siffra i statistiken. Ändå 

gör väldigt många människor precis den här typen av arbete. Besöker man två olika 

musikfestivalers hemsidor (Way out west 2014; Putte i parken 2014) ser man att de väljer att 

utforma dessa för att locka till sig volontärer på liknande sätt. De väljer att använda sig av ord 

som samarbete, vänskap, goda minnen och arbetserfarenhet för att locka till sig volontärer. 

Vad som väcker nyfikenhet är hur nöjda volontärerna är med organisationen de har jobbat för 

och dess arbetsmiljö. Har volontärerna blivit tillfredställda med vad de har fått ut av 

arbetstillfället och vad är det som får dem att vilja återkomma till samma evenemang?   
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1.2 Bakgrund 

 

Gruppdynamik är en faktor som påverkar individers arbetsförmåga och vilja att prestera. Att 

ingå i en arbetsgrupp där man respekterar varandra och är betrodd gör det lättare att bli 

motiverad till att förbättra sin prestanda, i motsats till om detta förhållande inte finns (Ehrlich 

& Carboni 2013). Vilket styrks av Okhuysen (2001) som kommer fram till att, i  en 

arbetsgrupp där alla känner varandra bidrar det till flexibla strukturer som leder till bra 

resultat i arbetet. Ehrlich och Carboni (2013) får också ett resultat där det visar sig att 

samordningen mellan enheter ger högt presterande arbetsmetoder och därmed högprestanda. 

Som Sy, Choi och Johnson (2013) samt Parris och Peachey (2012) och även Bono et al. 

(2013) finns här ett stort ansvar på att ledaren kan forma den rätta gruppdynamiken i både de 

olika arbetsgrupperna som mellan de olika arbetsgrupperna. Om då exempelvis evenemanget 

World Cup i bandy som nämndes i inledningen som behöver 200 volontärer varje år (Molin 

2010) skulle kunna använda eller redan använder sig av återkommande volontärer, innebär 

detta bättre kvalité och resultat av evenemanget. 

 

Vad Okhuysen (2001) mer nämner är att formella interventioner, att ge strukturerade 

arbetsuppgifter under arbetets gång till en grupp, ger flexibla strukturer men då i en grupp 

som inte känner varandra. I en grupp som känner varandra väl kommer det istället att skada 

prestationerna vid användning av formella interventioner. Detta innebär att vid användandet 

av en sådan här metod krävs det mer av ledningen/ ledarna som måste kunna ge strukturerade 

arbetsuppgifter till gruppen som inte känner varandra. När arbetsgruppen istället består av 

individer som känner varandra kan de själva utse en ledare i gruppen och arbeta mer 

avslappnat och självständigt. Ett av Okhuysens (2001) resultat visar att familjära grupper har 

en högre grad av sociala skämt under arbetstid än okända grupper vilket gjorde deltagandet 

enklare och effektivare. Det betyder att om man strukturerar upp de olika arbetsgrupperna 

genom formella interventioner första året, kommer det att innebära att det behövs många 

ledare och ledare som kan strukturera upp arbete på ett bra sätt, för att under framtida år 

kunna släppa grupperna för självständigt arbete. De som utövar ledarroller under år ett kan 

lägga mer tid på annat arbete under år två om de får återkommande volontärer. 

 

För att volontären ska vara tillfreds har forskning visat på ett par faktorer av hög vikt. Dels är 

det belöningar i form av exempelvis en gratis runda golf, möjlighet att träffa kändisar (Coyne 

& Coyne 2001) dels personligt växande (Hallmann & Harms 2012) eller en merit på CV:t 

(Barron & Rihova 2011). Det är även faktorer i miljön där arbetet sker som påverkar 

motivationen hos volontären. Här innefattas bland annat hur mycket kollegorna lägger sig i 

arbetet, i vilken grad chefen är närvarande och hur stimulerande arbetsuppgiften är (Millette 

2005). Det har även visat sig att människor som engagerar sig i volontärarbete i snitt har 7% 

högre lön än de som inte volontärarbetar. Detta skulle kunna vara för att de skapat fler 

kontakter på detta vis (Day & Devlin 1998). Även detta skulle kunna ses som en motiverande 

faktor till volontärarbete. 

 

Enligt Rodell (2013) finns det en möjlighet att man volontärarbetar för att få göra något 

meningsfullt som kanske saknas i sitt vardagsjobb, eller har fått mersmak genom 

vardagsarbetet. Hallmann och Harms (2012) påpekar att det finns skillnad i ålder för vad som 

är den drivande motivatinsfaktorn. De äldre motiveras i större utsträckning av att hjälpa till att 

få evenemanget att gå bra. Goebel och Brown (1981) menar att de som är äldre har ett mindre 

behov av självuppfyllelse utan menar att det är viktigare för den gruppen med säkerhet, att de 

får veta vad som ska ske och när. Hallmann och Harms (2012) konstaterar också att de unga i 

större utsträckning motiveras av egoistiska mål, mål som endast är tillfredsställande för den 
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enskilda individens behov. Det är något som Barron och Rihova (2011) behandlar då de 

skriver om en internationell magifestival i Edinburgh där majoriteten av de frivilliga arbetarna 

var ungdomar. Det var första året festivalen genomfördes och det fanns ingen känslomässig 

anknytning till evenemanget för ungdomarna som volontärarbetade, de hade heller inte i 

någon större utsträckning någon anknytning till magibranschen. När ungdomarna tillfrågades 

om vilken som var den starkaste motivationen för att hjälpa till blev svaren egoistiska mål 

såsom att få något att skriva på CV;t. Även de volontärer som Coyne och Coyne (2001) 

frågade under ett golfevenemang hade egoistiska mål i form av exempelvis gratis golfrundor. 

De konstaterade att de som har volontärarbetat ett par år framhöll funktioner som samhörighet 

och gemenskapen bland volontärer framför fysiska saker. Coyne och Coyne (2001) menar 

dock att åldern inte påverkar vad för motivationsfaktor som är drivande utan hur många år 

individen volontärarbetat är istället styrande.  

 

Gemenskap är ytterligare en faktor som är relevant att diskutera. Människan har ett behov av 

att vara en del av något och få känna gemenskap och delaktighet. Detta visar Eisenberger, 

Lieberman och Williams (2003) genom ett experiment där en testperson blev utesluten ur en 

gemenskap och hjärnan samtidigt skannades. Testpersonens hjärna signalerade smärta, vilket 

påvisar att vi har ett behov av att ingå i en gemenskap. Besökare som kommer på evenemang 

kan många gånger gå för att känna att de tillhör en subgrupp (Green 2001) På samma vis tar 

Coyne och Coyne (2001) upp att även volontären dras till evenemang för att de tillhör den 

subgrupp som evenemanget riktar sig till. Detta skulle kunna vara en förklaring till varför en 

del ställer upp på volontärarbete. 

 

Både Hallmann, Harms (2012) och Rodell (2013) framhärdar vikten av att finna rätt 

motivation för rätt evenemang då den, som vi påvisat ovan, beror på vilket evenemang det är 

och vilken typ av volontär. Vad som också måste accepteras är att det finns faktorer som 

evenemangsledningen inte kan rå på, som till exempel förändrade livssituationer som gör att 

volontären, trots ledningens insatser, ändå inte återkommer (Millette, 2005). 

 

1.3 Problemdiskussion 

 

Med utgångspunkt i ovanstående kan man finna att motivationen hos volontärer är viktig att 

känna till för att kunna göra dem nöjda. Alla volontärer har egna förväntningar och mål med 

sitt volontärarbete, som att få intyg på det utförda arbetet eller få tid till att njuta av 

evenemanget de jobbar på (Coyne & Coyne 2001; Hallman & Harms 2012). Det har också 

gått att utläsa att evenemangstypen och volontären som individ är styrande för vilken typ av 

motivation som krävs. Det är alltså så att olika volontärer behöver olika typ av motivation och 

olika evenemang ger olika sorters förutsättningar till motivation för volontärer (Coyne & 

Coyne 2001; Goebel 1981).  

 

För stora evenemang som behöver många volontärer kan detta tänkas bli en svårighet att 

kunna lyssna och motivera varje individ. Samtidigt måste det vara krävande för både 

evenemanget i sig och för de personer som lär upp att börja om från noll varje år med nya 

volontärer. Forskningen visar på att en arbetsgrupp som är rutinerad och känner varandra väl 

ger bättre prestanda och resultat än de som inte är det (Ehrlich & Carboni 2013; Okhuysen 

2001). Vilket borde betyda att volontärer som återvänder år efter år är eftersträvansvärt då de 

rimligtvis borde öka effektiviteten för var gång de genomför evenemanget. Vare sig det är ett 

stort eller litet evenemang. Vilket även bör reflekteras på evenemangets service och atmosfär 

då volontärerna kan erbjuda en kontinuerlig bättre service ju fler år de är kvar och hjälper till 
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samt att de förmodligen trivs på evenemanget eftersom de kommer tillbaka och sprider sin 

glädje till besökarna.  

 

Ett problem ledningen har som de inte kan påverka är den procent volontärer som inte 

kommer att återkomma på grund av faktorer utanför ledningens makt (Millette 2005) som att 

man flyttar, ändrar livsstil, ut och reser med mera. Om ett evenemang har en majoritet av 

volontärer med faktorer som faller utanför ledningens förmåga är det då ändå något som 

ledningen behöver se över och eventuellt kan göra något åt? Kanske gör de i sådana fall något 

fel när de rekryterar volontärer? Som nämns i inledningen använder sig evenemang ofta av en 

viss typ av “lockord”. Förtroendet för ledningen och evenemanget i stort skulle kunna gå i 

kras om de inte kan leva upp till dessa ord. Ett problem kan alltså bli om man förskönar 

arbetet allt för mycket, vilket kan leda till att volontären och ledningen har olika syn på 

volontärens roll eller att man marknadsför rollen på en falsk nivå. Om motivationen som 

volontären går in för efter att ha läst annonsen som söker volontärer inte stämmer på plats 

kanske det gör att man prioriterar sitt avlönade jobb eller gör något annat som lockar mer 

nästkommande år. Hur kommer evenemangets image att förändras när volontärerna inte är 

nöjda?   

 

Det kan alltså konstateras, utifrån bakgrunden, att man vet vilka faktorer i stort som motiverar 

volontärer, men också att det är olika beroende på vilket evenemang det är och vilken typ av 

anknytning volontären har till evenemanget.  Hur en evenemangsledning ska strukturera upp 

arbetsmiljön efter de olika motivationsfaktorer och för att skapa en bra arbetsmiljö som kan 

locka tillbaka volontärer har dock inte varit möjligt att läsa sig till ett svar om. 

 

1.4 Problemformulering och syfte 

 

Som evenemangsledning vet man som det framgår att volontärer behöver motiveras (Barron 

& Rihova 2011; Coyne & Coyne 2001; Hallmann & Harms 2012; Rodell 2013) för att vilja 

ställa upp och återkomma år efter år. Detta ses på de lockord som används vid annonsering av 

volontärer. Problematiken handlar om det faktum att trots denna vetskap är det inte känt hur 

ledningen bör arbeta för att lyckas med motivationsarbetet för att få en bra arbetsmiljö och 

därmed större chans till återvändande volontärer. Hur jobbar evenemangsledningar idag, är 

dagens volontärer nöjda? Är det något som evenemangsledningar behöver tänka på som inte 

görs i nuläget för att inte skapa missnöje och besvikelse hos volontärer?  

 

Syftet med denna undersökning är att ta reda på hur en ledning med hjälp av 

motivationsfaktorer kan uppmuntra människor att återvända som volontärer till ett event. 

Detta för att ge en tydligare bild av vad som behöver göras för att volontärerna ska vilja 

återkomma. Genom den information som framkommer i bakgrunden vad gäller ålderns 

påverkan på motivationsfaktorer kommer vi att avgränsa oss till ålderspannet 20-25 år. Vi vill 

därmed ta reda på hur man kan arbeta mer övergripande med volontärmotivation för individer 

i 20-25 års åldern i en evenemangsledning. Detta genom att besvara frågor kring hur man med 

hjälp av motivationsfaktorer kan skapa en bra arbetsmiljö som i förlängningen kan leda till 

återvändande volontärer.  

 

Frågan blir: Vad behöver en evenemangsledning ha kunskap om när de ska motivera 

volontärer i åldern 20-25 år för att de ska vilja återkomma? 
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2 Teori 
 

Psykologi har till uppgift att förklara hjärnan och sinnet i relation till verkliga livet. Inom 

psykologi studerar man kognition, perception, känslor, beteenden, personligheter och mycket 

mer. Psykologin försöker förklara hur dessa faktorer påverkar vårt beteende i sociala 

sammanhang (Passer 2009). I denna uppsats ligger psykologin i teorikapitlet för att ge en 

grundläggande förståelse för våra psykologiska behov som kan ge upphov till den motivation 

som sedan leder till aktivt volontärs deltagande. Teorins andra avsnitt handlar istället om 

ledarskapsstilar och hur de kan komma att påverka motivation och den enskilde individen som 

valt att volontärarbeta.  

 

2.1  - Behov och motivation ur ett psykologiskt perspektiv 

 

Maslows behovstrappa innehåller idag sex steg av mänskliga behov (Koltko-Rivera 2006). De 

grundläggande fysiska behoven involverar sådant vi behöver för att kroppen (och 

mänskligheten) rent fysiskt ska kunna överleva så som mat, vatten, intimitet, syre, sömn med 

flera. Skydd och säkerhet handlar både om rent fysiskt skydd mot skada men också om 

vetskapen om att ens familj är skyddad, om säkerhet på jobbet i form av till exempel 

anställningsskydd och liknande. Steget som berör kärlek och tillhörighet hanterar våra behov 

av vänskap, närhet, familj och att få vara en del av en grupp, att höra hemma någonstans. 

Aktning handlar istället om framgång och självförtroende och att ha en mening med sin 

existens. Man vill gärna bli uppmärksammad och respekterad för det man gör av andra 

människor. Det självförverkligande steget var ursprungligen det sista, och handlar om att få 

utlopp för kreativitet, att få möjlighet att göra det man är ämnad för (Maslow 1943). Det sjätte 

steget, det transcendenta, lades inte till under Maslows levnadstid utan är inhämtat och 

omarbetat efter dagsboksanteckningar och publicerat efter hans tid (Koltko-Rivera 2006). 

Steget handlar om vårt behov av andlighet, något bortom de andra behoven, som meditation 

och mediala upplevelser. Oavsett hur många behov du känner att du har är det alltid det längst 

ner på stegen som är viktigast. Det vill säga om du är dödshungrig eller törstar ihjäl kommer 

det att vara ditt fokus även om du har ett högre behov av att till exempel skriva musik 

(Maslow 1943). Här menar Rodell (2013) att det finns en möjlighet att man söker sig till 

volontärsarbete för att få göra något meningsfullt som saknas i individens vardagsliv. Vilket 

stämmer överens med Maslows (1943) teorier om aktning. 
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Maslows behovspyramid inklusive det sjätte steget. illustration omarbetad av författarna 

 

Eisenberger och Liebman (1995) påvisade att uteslutning ur en grupp faktiskt leder till att vårt 

smärtcentra vaknar till liv. Med undantag för ett litet hörn i smärtcentra som endast reagerar 

vid faktiskt fysisk smärta. Vad man kan ta med sig från detta experiment är alltså att 

utanförskap gör ont, på riktigt och kan mycket väl vara en anledning till att man söker 

samhörighet. Baumeister och Leary (1995) förklarar att vårt behov av att höra hemma 

någonstans är en väldigt viktig faktor för mänsklig motivation. De menar att samhörighet har 

starka effekter på flera emotionella och kognitiva processer. De menar också att brist på 

samhörighet leder till negativa effekter på vår förmåga att anpassa oss och det kan också leda 

till negativa effekter på både vår psykiska och fysiska hälsa. Samhörighet till en grupp är en 

grundläggande och stark faktor för motivation. Som tidigare har nämnts dras volontärer till 

evenemang för att känna tillhörighet till den subgrupp som evenemanget man har valt riktar 

sig till (Coyne & Coyne 2001). Enligt Eisenberger och Liebman (1995) samt Baumeister och 

Leary (1995) är detta en motivationsfaktor som är viktig för individens hälsa och välmående, 

att få möjlighet att känna tillhörighet.  

  

Enligt Maslow (1943) är nästföljande steg där det handlar om att skapa mening med sitt liv 

och bli respekterad och uppmärksammad av andra något som blir viktigt först när de tidigare 

stegen är uppfyllda. Detta steg visade Goebel och Brown (1981) var extra viktigt för unga 

män. Ungdomar visar sig också vara en stor procent av de som volontärarbetar på evenemang 

(Coyne & Coyne 2001; Hallmann & Harms 2012). Därefter följer steget om självuppfyllelse, 

där den som nått detta steg bör göra det de är bra på, till exempel en musiker som vill komma 

ut och spela men som är ny på marknaden eller bara en individ som behöver få utlopp för sin 

kreativitet (Barron & Rihova 2011).  

 

Goebel och Brown (1981) genomför en studie för att se om Maslows behov är olika 

dominanta beroende på vilken ålder vi befinner oss i. De kunde bland annat visa att aktning, 

det vill säga behovet av att få uppmärksamhet och respekt för det man gör och att nå 

framgång, var som viktigast för unga män och avtog sedan ju äldre testpersonerna blev. De 

kunde också konstatera att de fysiska behoven och behoven av säkerhet var större hos de som 

var äldre, de tyckte att det var viktigare att veta vad som skulle hända än att de fick 

uppmärksamhet för det. Goebel och Brown (1981) menar att vid en viss ålder slutar man 

bygga vidare på utvecklandet av sina behov och underhåller istället det man redan har. 
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2.2  - ledarskapstyper för frivilliga grupper 

 
Vid ledande av volontärer bör man ha i åtanke att dessa inte alltid känner sig berörda av de 

regler organisationen de arbetar för har, eftersom de inte får betalt för sina prestationer. 

Därför kan det vara av vikt att ha tydliga krav på uppförande under arbetet (Bell, Bell & 

Elkins 2005). Andersson, Larson och Mossberg (2009) påpekar att detta är arrangörers 

strategiska utmaning att kunna informera och utbilda all personal inklusive volontärer vilken 

roll de ska inta på evenemanget likaså att informera om vett och etikett vid bemötande. En 

motivationsfaktor som Andersson, Larson och Mossberg (2009) menar motiverar volontärer 

är just delegering och att ledaren har en positiv människosyn. Parris och Peachey (2012) 

jämför två ledarstilar som används på frivilliga grupper. Båda innebär att man leder genom 

känslor och känslomässiga uttryck. Dessa är den tjänande ledarstilen och den transformerade 

ledarstilen. De skiljer sig åt genom vilka egenskaper ledaren som person har och hur personen 

vill lägga upp sitt ledande arbete. Känslomässiga upplevelser påverkar gruppens hälsa, deras 

syn på ledarskap och hur de presterar (Bono et al. 2013; Sy, Choi & Johnson 2013). Ledaren 

och dess stil att leda på har en påverkan på gruppens humör och sätt att agera (Sy, Choi & 

Johnson 2013; Parris & Peachey 2012). Dessa påverkningar är viktiga att kunna leda rätt för 

att få en bra och trivsam gruppdynamik (Ehrlich & Carboni 2013; Okhuysen 2001).  

 

Parris och Peachey (2012) har i sin undersökning följt grundaren av ett sportevenemang för 

välgörenhet. Grundaren har en ledarskapsstil som bygger på att man är en tjänare. Det innebär 

att vilja hjälpa naturligt och inte göra det bara för att man har fått tilldelat sig en ledarroll. En 

tjänare lägger sin uppmärksamhet på människorna i sin organisation medan en transformerad 

ledare ser utifrån organisationens mål. Båda stilarna betonar uppskattningen av anhängare 

men den tjänande ledaren skapar mer utrymme åt att tjäna sina anhängare. Den 

transformerade ledaren lägger mer fokus på uppgifter och procedurer än personliga relationer. 

Den transformerade ledaren lägger också tyngden vid hur man leder genom expertis, 

entusiasm och karismatiskt ledarskap.  

 

Tjänande Ledarstil Transformerad Ledarstil 

Är en tjänare av naturen Ändrar sitt beteendesätt vid rollen som ledare 

Lägger vikt vid personliga relationer Lägger vikt på uppgifter, procedurer och 

organisatoriska mål 

Använder sig av att lägga tid på att tjäna 

sina medarbetare 

Använder sig av expertis, entusiasm, 

karismatisk ledarskap 

Skapad av författarna från Parris och Peachey (2012) teori 

 

Sy, Choi och Johnson (2013) identifierar karismatiskt ledarskap som en drivkraft för det 

humör en anhängare eller grupp har. Viktiga nyckelfaktorer är uttrycksfullhet och emotionell 

intelligens som är relaterat till effektivt ledarskap då det ger möjlighet att uttrycka humör. En 

tjänande ledarstil enligt Parris och Peachey (2012) kommer leda till långsiktigt 

volontärarbetande som över tid gör att volontärerna själva kommer att besitta denna stil av 

ledarskap. Tre olika faktorer som påverkar att det blir långsiktigt volontärarbete är: generera 

en delad vision om att hjälpa andra, bygga upp en vårdande och omsorgsfull miljö samt skapa 

frihet att kunna bli tjänare själva. Sportevenemanget som nämndes tidigare är en ideell 

organisation och målet med evenemanget är att skapa en positiv social förändring. För att 
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uppnå detta utgörs en tjänande ledarstil där volontärerna är med och bygger upp en tjänstanda 

under evenemanget, vilket Parris och Peachey (2012) menar är det ultimata för detta 

sportevenemang. 

 

Oavsett om ledaren är av tjänande eller transformerad karaktär kommer det att uppstå 

känslomässiga upplevelser för arbetsgruppen (Parris & Peachey 2012; Sy, Choi & Johnson 

2013; Bono et al. 2013). Dessa upplevelser påverkar prestationen på jobbet vare sig det är en 

positiv eller negativ upplevelse. Positiva upplevelser kan minska både fysiska som psykiska 

besvär samt mildra stress och kan göra att man får lättare att koppla bort jobb på kvällen. Det 

har visats att positiva upplevelser som upplevs på morgonen reducerar stress på 

eftermiddagen och tvärtom. Även de små positiva upplevelserna som socialisering, feedback 

och avklaranden minskar stress och verkar för en bättre hälsa (Bono et al. 2013). Sy, Choi och 

Johnson (2013) påpekar dock att en enda negativ upplevelse kan påverka medarbetarens bild 

av ledaren negativt och tar även tid att arbeta bort. Då ett evenemang är under en kort period 

(Andersson, Larson & Mossberg 2009) finns det inte mycket utrymme för att riskera en 

negativ upplevelse eftersom tiden att arbeta bort detta inte finns.  

 

Toegel, Kilduff och Anand (2013) väljer också att betona att ledare och medarbetare kan 

besitta olika åsikter om huruvida känslomässig hjälp för medarbetarna ingår i ledarens 

arbetsuppgifter. Känslomässig hjälp innebär att prata, lyssna och att uttrycka omtanke eller 

empati för nödlidande individer. Detta kan skapa tunga känslor hos båda parter då ledaren 

tycker att den gör något utöver sitt arbete och vill få tillbaka av tjänsten. Medarbetaren tycker 

istället att det tillhör ledarens uppgift och känner inte att en gentjänst gentemot ledaren är 

nödvändig. Detta kan ge en dålig cirkel i ett karismatiskt ledarskap där de påverkar varandras 

humör negativt (Sy, Choi, & Johnson 2013). Den tjänande ledaren har inte något problem 

med detta eftersom den lever för att tjäna folk och gärna tar hand om sina medarbetares 

problem (Parris & Peachey 2012). En grupps uppfattning av karismatisk ledarskap kan alltså 

påverka gruppens humör och gruppens humör kan färga den rådande uppfattningen om det 

karismatiska ledarskapet. Till exempel om gruppen har ett redan positivt humör kan det göra 

att gruppen tycker att den karismatiska ledaren får en positiv stämpel, vilket gör att det kan 

leda till en ömsesidig återkoppling mellan dessa två, gruppens humör och den karismatiska 

ledaren (Sy, Choi & Johnson 2013). Toegel, Kilduff och Anand (2013) nämner att den oklara 

bild av känslomässig hjälp ingår i ledarens arbetsuppgifter eller ej kan innebära att olika 

åsikter mellan ledare och medarbetare vad gäller ledarens uppgifter kan ge en negativ effekt 

på humöret i arbetsgruppen. Grupphumöret vid karismatisk ledarstil beror inte bara på 

ledarens uttrycksfullhet utan även uppgiftssamordning och gruppens prestationer. Ledaren är 

med och förbättrar gruppens prestationer genom att generera ett positivt klimat (Sy, Choi & 

Johnson 2013). Dessa eventuella skilda åsikter vad gäller ledarens uppgifter leder som 

tidigare nämnt till att relationen mellan ledare och volontärer kan skadas. Det gör att 

motivationsfaktorn “att tillhöra en gemenskap” (Eisenberger, Liberman & Williams 2003) 

inte uppfylls då gruppens struktur är osäker.    

 

Numera ingår det ofta servicemöten på många av dagens arbetsplatser vilket har gett en 

förnyad uppmärksamhet kring hantering av känslor då känslor blir en process i att uttrycka 

organisationens mål samtidigt som det ger en process att reglera känslor. Då det många 

gånger handlar om att skapa och sälja goda känslor till en kund. Därför uppmanas chefer som 

har arbetsuppgifter som kräver emotionellt arbete att uppmärksamma tecken på känslor av 

lidande hos anställda och besitta beredskap att ingripa (Toegle, Kilduff & Anand 2013). 
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Volontärer kommer oftast från olika bakgrunder och som nämndes i början, eftersom de inte 

får betalt känner de sig inte berörda av organisationens regler och tycker även att de har rätt 

till viss tolkning av regler på grund av att de inte får betalt (Bell, Bell & Elkins 2005). Bell, 

Bell och Elkins (2005) tycker att användande av etiska ramar när man styr volontärer är att 

föredra. Vilket betyder att det ska finnas en klar beskrivning av hur det förväntade etiska 

uppförandet ska ske. Genom sitt arbete kommer de fram till nio rekommendationer för hur 

man ska tänka för att skapa en etik som alla i organisationen följer. Den första handlar om att 

välja arbetare, både de betalda och de som volontärarbetar, med omsorg eftersom 

organisationens rykte beror på människorna i den. Den andra rekommendationen är att den 

etiska koden bör presenteras av ledaren själv framför volontärerna för att ge bra slagkraft. 

Tredje punkten handlar om att granska specifika incidenter för att kunna föreslå 

förbättringsåtgärder. Fjärde och femte punkten innebär att man gör ett aktivt val av funktion 

av ledarskap för volontärer på operativ nivå samt att alla i organisationen har en viktig 

symbolisk roll att framhäva etikens ramar. Sjätte och sjunde rekommendationen innebär att 

man gör en fysisk handbok till volontärerna för att de ska få bättre förståelse för 

organisationen och att man sedan  kan avsätta tid för träning av hur man ska agera i arbetet. 

De sista två handlar om att involvera volontärerna själva i att sätta upp etiska regler och skapa 

en bra kommunikation så alla känner att de har möjlighet att göra sin röst hörd (Bell, Bell & 

Elkins 2005).  

 
 

Rekommendationer 

1. Välj arbetare betalda som volontärer med omsorg, eftersom organisationens rykte beror 

på människorna i den. 

2. Den etiska koden bör förstärkas med lämpliga kommunikationsmetoder. Till exempel bör 

ledaren själv tala direkt till volontärerna. 

3. Granska specifika incidenter för att föreslå förbättringsåtgärder 

4. Organisationen måste göra ett aktivt val, val och funktion av ledarskap med volontärer på 

operativ nivå 

5. Alla spelar en viktig symbolisk roll och ska arbeta efter etikens ramverk 

6. Handbok för volontärer för en bättre förståelse av organisationen 

7. Skapa tid för träning av agerande 

8. Involvera volontärer i att sätta upp de etiska reglerna. 

9. Kommunikation i organisationen för att alla ska känna att de har en röst. 

Från Bell, Bell och Elkins (2005) teori om etiskaramverk, bearbetad av författarna  

 

Punkt fem i Bell, Bell och Elkins (2005) lista, att alla spelar en viktig symbolisk roll och ska 

arbeta efter etikens ramverk samt Fisher och Ackermans (1998) åsikt att man bör spela på att 

visa sitt behov av volontärer. Båda visar att det är viktigt att förmedla sitt behov av 

volontärers agerande för att skapa intryck och motivera individer till att göra ett väl utfört 

volontärarbete. Precis som Rodell (2013) menar att volontärer vill göra arbetet för att få känna 

att de gör något meningsfullt. Vad Fisher och Ackerman (1998) visar i sina experiment är 

även att när man utlovade materiella ting som till exempel en t-shirt eller liknande att behålla 
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efter evenemangets genomförande, ökade detta chansen att få fler volontärer då de kunde 

bevisa sin insats till utomstående. 

3 Metod 
 

I detta kapitel redogörs för hur datainsamlingen har genomförts samt vilken metod som har 

används när empirin samlats in. Nackdelar och fördelar som finns med denna metod 

presenteras efterföljt av de alternativa metoder som skulle kunna användas istället för den 

metod som är vald för att svara på frågan: Vad behöver en evenemangsledning ha kunskap om 

när de ska motivera volontärer i åldern 20-25 år för att de ska vilja återkomma?  

 

3.1 Avgränsning 

 
Som nämns i inledningskapitlet har vi avgränsat begreppet volontärer till att enbart innefatta 

volontärer inom evenemang i underhållningsbranschen och som har gjort volontärarbete på ett 

eller flera återkommande evenemang. Eftersom det är denna bransch och område som vår 

undersökning är inom. För att avgränsa än mer fokuserar vi på de volontärer som jobbar ute i 

fältet under evenemangsdagarna och inte de som sitter med i planeringen av evenemang. På 

grund av att de på fältet har en direkt kontakt med gäster och är ansiktet utåt vilket innebär att 

de representerar evenemanget och har en större/ lättare chans att påverka evenemangets 

image. Grönroos (2008) kallar detta för servicemötet eller sanningens ögonblick, som den 

högra delen av bilden utgör.  

 

 
Illustration omarbetad av författarna utifrån Grönroos (2008) tjänstesystemmodell 

 

Grönroos (2008) menar att tjänsteverksamheter är mer beroende av kontaktpersoner än de 

andra resurserna eftersom de kan känna av genom att fråga och observera vad gästen har för 

krav och förväntningar på plats under servicemötet för att direkt kunna anpassa och möta 

gästens mål med upplevelsen. Dessa volontärer som utgörs som kontaktpersoner har alltså en 

stor vikt för evenemangets rykte. En avgränsning har gjorts i ålder vilket innebär att uppsatsen 

kommer att vinkla sig för volontärer i 20-25 års ålder för att kunna jämföra om deras 

motivationsfaktorer skiljer sig åt eller inte.  

3.2 Val av metod - Fokusgrupper. 

 

Datan har samlats in genom två fokusgrupper för att kunna se hur volontärer diskuterar sina 

erfarenheter med varandra (Byrman & Bell 2011) om vad som är en bra arbetsmiljö och vad 

som är en dålig arbetsmiljö för volontärer samt vad som motiverar dem att jobba frivilligt. 

Detta för att få höra hur resonemangen tar form i en gruppdiskussion (Byrman & Bell 2011) 

och få en djupare förståelse för hur volontärer resonerar ihop eftersom volontärer oftast 

arbetar i grupper under evenemang och är beroende av och påverkas av varandra. 

Anledningen till att undersökningen begränsades till två fokusgrupper är på grund av den 
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korta tid uppsatsförfattandet har till förfogande för att hinna genomföra undersökningen. De 

två fokusgrupperna valdes att göras med en grupp studenter som ser en framtida karriär inom 

evenemang och en annan grupp som inte gör det. Med cirka 5-6 personer i varje fokusgrupp 

då detta antal av personer kändes hanterbart av oss två författare att kunna dokumentera. Att 

det delades på dem och inte blandade de olika grupperna var ett aktivt val för att de olika 

grupperna inte skulle färga sina svar. Genom dessa två olika grupper uppkom även en 

tillräcklig mättnad som ger svar på undersökningen.    

 

3.3 Urval 

 
Undersökningen krävde att kontakt togs med människor som har gjort volontärarbete på 

återkommande evenemang. Eftersom tiden var begränsad valde vi att bjuda in bekanta som vi 

vet har deltagit på återkommande evenemang och som var lätta att komma i kontakt med. 

Detta fick effekten att respondenterna var mellan 20 och 25 år gamla, de hade gjort 

volontärarbete på olika återkommande evenemang, utav dessa var det mindre än hälften som 

faktiskt hade gjort volontärarbete återkommande på samma evenemang. Båda könen var 

representerade, 2 män och 7 kvinnor. 

 

Vi valde att använda oss av Facebook vid utskick av inbjudan till den första fokusgruppen på 

grund av att det var det smidigaste och snabbaste sättet att få ut inbjudan till många på samma 

gång och svar ansåg vi att vi skulle få snabbare genom Facebook än vid utskick via till 

exempel mail eftersom det är via denna kommunikationskanal vi som författare till denna 

uppsats och bekanta till oss använder oftast. I inbjudan fanns en text som beskrev att vi ville 

ha hjälp av de som har gjort volontärarbete på återkommande evenemang för en undersökning 

om hur evenemangsledningen ska arbeta (och arbetar) för att göra sina volontärer nöjda och 

vilja återkomma. Tidpunkten för samtalet fick de inbjudna vara med och bestämma för att vi 

skulle få så många som möjligt att kunna komma. Detta gjordes genom att skapa ett 

evenemang på Facebook som de inbjudna kunde tacka ja eller nej till, veckan innan vi ville 

utföra fokusgrupperna på grund av att det skulle minimera risken att glömma bort tiden då 

undersökningen skulle hållas. Den andra fokusgruppen gjordes genom att fråga studenter som 

läser något av de tre åren på högskoleutbildningen Event management just nu. Vilket blev en 

form av snöbollsmodellen (Byrman & Bell 2011) när vi fick kontakt med de studenter som 

deltog i vår andra fokusgrupp.  

 

3.4 Genomförandet 

 

Våra båda fokusgrupper hölls i våra egna privata bostäder. Varför vi valde det var för att 

skapa en avslappnad miljö för dem medverkande eftersom de redan var bekanta med dessa 

miljöer. Det bjöds på något att dricka och äta för att stärka den avslappnande miljön. Syftet 

med att skapa en avslappnad miljö var att lättare få igång en diskussion. De medverkande var 

fem stycken i första gruppen som alla hade mötts någon gång innan genom sina vänkretsar 

men de har olika erfarenheter av jobb och utbildning. Fokusgrupp två bestod av fyra personer 

från år tre och en person från år ett på Event managementutbildningen. De har utbildningen 

gemensamt men befinner sig i olika stadier av utbildningen. Samtalet ägde rum på en plats 

som alla medverkande enkelt kunde ta sig till.   

 

Vid ankomst till platsen fick de medverkande i fokusgrupp ett fylla i ett “informationsblad” 

där de fick ange kön, ålder och vilka evenemang de har arbetat på, hur många gånger och hur 
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nöjda de var. Detta för att vi skulle få en bättre översikt över gruppen när vi summerade 

resultatet. Medan fokusgrupp två inte gjorde detta eftersom vi redan hade kunskap om vart de 

hade varit genom deras utbildning och eventuella tillägg var enkla att notera under 

diskussionens gång. Därefter informerade vi om hur lång tid det var tänkt att ta och hur tiden 

var planerad att distribueras. Båda fokusgrupperna tog totalt ungefär en timme var att utföra 

detta var något som hade sagts i inbjudan för att inte de tillfrågade skulle skrämmas bort av att 

det skulle ta för lång tid, en timme är en rekommendation från Byrman och Bell (2011). Vi 

förklarade också vad som menas med en fokusgrupp. Efter det fick de själva berätta vilka 

evenemang eller typer av evenemang de arbetat på för resten av gruppen. Under båda 

fokusgruppernas samtal spelade vi in och antecknade vad som sades för att så lätt som möjligt 

kunna analysera diskussionerna. För att vara beredd att hjälpa till i diskussionen hade vi ett 

antal frågor som vi kunde använda och som användes främst under första fokusgruppen, dessa 

var:  

 

- Har ni volontärarbetat någon gång och känt er missnöjda? 

- Vad var det som orsakade missnöjet?  

- Vilken var anledningen till att ni ställde upp på evenemanget? 

- Var det första gången? 

 

Samma frågor, men med huvudfrågan om de volontärarbetat och istället känt sig nöjda, ställdes 

sedan. Frågorna ställdes en i taget för att kunna diskutera varje fråga för sig. I andra 

fokusgruppen användes frågorna men diskussionen i denna grupp flöt lättare än i grupp ett 

och ställdes därför där de passade i samtalet.  

 

Genom att vi ställde opartiska frågor ville vi reducera risken att våra åsikter färgade 

diskussionen. Eftersom deltagarna som var med i fokusgrupperna känner oss väl sedan 

tidigare kan ändå våra åsikter påverka på grund av att deltagarna svarar som de tror att vi vill 

att de ska svara när de sedan tidigare eventuellt känner till våra åsikter eller går samma 

utbildning. Däremot hade effekten av att vi känner respondenterna och risken att ta för givet 

att andra vet  ingen större påverkan då detta var ett ämne man inte hade diskuterat med 

varandra tidigare i fokusgrupp ett. Eventstudenterna i fokusgrupp två hade arbetat för samma 

evenemang och kan ha påverkat att saker uteslöts för att de tog för givet att de andra visste. 

Det kan ha hjälpt att de medverkande kände varandra när det kommer till att våga prata men 

vetskapen om att detta är en “formell uppgift” ger en beteendeförändring då det inte blir som 

en vanlig diskussion bland vänner. Med den data som har samlats in och genom innehållet i 

teorikapitlet som har bearbetats deduktivt ville vi kunna ge ett användbart slutresultat för 

evenemangsorganisationer i allmänhet.  

 

3.5 Alternativa metoder 

 
Det finns flera alternativa metoder som skulle kunna vara tillämpningsbara (Byrman & Bell 

2011). Vi skulle till exempel kunna använda oss av enkäter för att ta reda på volontärernas 

åsikt och fördjupande intervjuer med evenemangsledning för att se deras perspektiv. På så sätt 

vidga undersökningen genom att ta reda på hur en evenemangsledning tänker om volontärerna 

och vice versa. Något som är gemensamt för dessa alternativ är att de helt enkelt inte är 

möjliga att genomföra under den begränsade perioden om tio veckor eftersom en tillförlitlig 

mängd data inte skulle kunna insamlas på så kort tid med dessa metoder.  

 



 

- 13 - 

Enskild kvantitativ eller kvalitativ intervju med volontärer genom snöbollsmetoden som urval 

är ett annat alternativ som skulle kunna användas om man inte är intresserad av att lyssna på 

flera som diskuterar med varandra. Vid val av kvantitativ undersökning skulle 

undersökningen bli mer styrd av oss författare och skulle gå utefter olika hypoteser. Vilket ger 

ett annat fokus på vår forskningsfråga där vikten ligger i att få svar på hypoteser, hitta 

samband genom våra egna frågor och svarsalternativ. Genom att vi gör en kvalitativ 

undersökning skapas ett djup och det öppnar upp för att kunna ta del av och få reda på saker 

vi som författare inte har tänkt på.  

 

3.6 Metodreflektion 

 

Fördelar med att anordna fokusgrupper gentemot till exempel intervjuer eller enkäter är att det 

är mer tidseffektivt samtidigt som det är en kvalitativ metod för datainsamling som ger en 

djupare förståelse för respondenternas svar (Byrman & Bell 2011). Möjligheten till 

uppföljning under hela undersökningens tidsrymd som följdfrågor av respondenternas svar 

anser vi som författare blir lättare att göra vid en kvalitativ undersökning, då vi anser att det är 

lättare att bygga på empiri eller om det hade varit nödvändigt/ intressant att få kontakt med 

personerna igen. Möjlighet att följa upp det deltagarna säger under själva gruppsamtalet och 

möjligheten att förklara sådant som är oklart blir även det lättare anser vi som författare till 

denna uppsats. Fokusgrupper är bra eftersom det ger många olika åsikter på kort tid. 

Dynamiken som uppkommer i en gruppdiskussion kan skapa stimulans till nya idéer för 

ämnet som diskuteras. Det är ett sätt att låta individer som har kompetens och erfarenheter 

inom ämnet/ problemet att diskutera fritt och själva diskutera det de tycker är viktigt. 

Individerna får mäta sina åsikter med varandra och på så sätt kan man studera hur mening 

formar sig genom kollektivt ställningstagande (Byrman & Bell 2011). 

 

Nackdelar med denna metod enligt Byrman och Bell (2005) kan dock vara att gruppen blir 

homogen och bara håller med varandra. Det kan också bli så att någon som har en annan åsikt 

inte vågar uttrycka denna, särskilt med hänsyn till att det i detta fall används ljudupptagning. 

Att spela in samtalen kan mycket väl hämma vad deltagarna vågar säga. Det kan även bli 

tvärtom att gruppen tar över för mycket och forskarna får svårt att komma tillbaka till ämnet 

eller att en av deltagarna tar över och några i gruppen inte får ut sina åsikter. Vid 

analyseringen av empirin kan det bli svårt då det är en diskussion vilket innebär att det kan 

finnas mycket som ska analyseras och risken finns att man bearbetar empirin som om det var 

en intervju med en enskild person. Att organisera en fokusgrupp kan ha sina svårigheter, man 

måste lita på att de som har tackat ja till att delta verkligen kommer och se upp så att man inte 

råkar färga gruppen med egna åsikter. 
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4 Resultat 
 

Under fokusgruppstillfällena spelades samtalen in och transkriberades. Nedan följer en 

summering av det grupperna diskuterade fram.  

 

4.1  Fokusgrupp 1: 

Det första som kommer upp vid diskussionen om varför man ställer upp på evenemanget från 

början är för att kunna göra en bra sak för någon annan, att ställa upp för någon annan och att 

kunna få tillträde till evenemanget, som fallet var här till festivalen. De som har gjort 

volontärarbete genom sin idrottsklubb tar vid där genom att säga att de vill vara lojala mot 

klubben och andra gånger är det påtvingat från klubbens sida att man måste göra ett visst 

volontärarbete. När det kommer till att det är helt frivilligt gör man det för att man tycker att 

det är kul. De instämde alla att man gör inget volontärarbete om man inte har intresse för 

evenemanget. Man vill göra volontärarbete för att kunna göra det lika bra som man själv har 

fått uppleva det eller för att med gott samvete kunna gå på evenemanget själv som gäst i 

framtiden. 

 

En stor orsak som leder till nöjdhet som hela fokusgrupp ett var ense om är uppskattning från 

gäster, andra volontärer eller ledning. En annan orsak till nöjdhet är gemenskapen att ha roligt 

tillsammans, man känner av en bra atmosfär. Att man aldrig blir lämnad i ovisshet och få 

förmåner som att få se evenemanget utan att betala. Främst vid större och kända evenemang 

att få snygga kläder som kan användas efteråt och som något att visa upp.  

 

En händelse som en av deltagarna i fokusgupp ett var med om som ledde till missnöje var 

byte av ledare mellan åren, vilket gav en rubbning i organisationen och det blev oklart vad 

som skulle göras och vem som skulle göra, det blev en brist i organisationen. Att känna sig 

överflödig var den andra orsaken till att känna missnöje, när man känner att den arbetsuppgift 

som man är delegerad till inte känns nödvändig och evenemanget hade inte förändrats om 

arbetsuppgiften togs bort. 

 

Anledningar för att komma tillbaka nämndes att få sovenirer som en t-shirt för att få en fysisk 

sak som visar att man har varit där flera gånger. Att få ut något av det tillexempel att man 

känner att man gör nytta och att det är roligt. Kunna flytta runt till olika arbetsuppgifter de 

olika åren man är med för att få variation. En situation där man känner färre och färre av de 

som volontärarbetar pågrund av att människor man har jobbat med  inte är med minskar 

motivationen men det är ingen anledning till att inte komma tillbaka och arbeta. Men om 

stämningen inte är bra i gruppen man arbetar i kommer man inte tillbaka. Vid diskussion om 

vad de tror skulle kunna locka volontärer att komma tillbaka är att få vara delaktig i att 

förbättra, att man känner att man har något att säga till om. Återigen att få göra något man 

tycker är kul men också kunna se att det förbättras. Återkoppling av uppskattning från högre 

rang var även det något viktigt att få för att motiveras att komma tillbaka.   

 

Andra krav deltagarna i fokusgrupp ett hade på de med högre rang än de själva är att de som 

jobbar närmast över dem ska se till att teamet fungerar bra, vilket de menar innebär att det 

finns en bra stämning och detta görs enligt fokusgrupp ett genom en bra rekrytering av ledare. 

Ha förståelse av att volontärer arbetar frivilligt och visa denna uppskattning och inte behandla 

dem som anställda var också viktigt. Vad som mer tas upp är att, hur nära organisationen man 

är engagerad avgör om det är fysisk eller psykisk motivation som behövs. Mer fysisk 
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motivation om förbindelsen till organisationen är längre ifrån, men om engagemanget ligger 

nära till organisationen som tillexempel om det är ens egna idrottsklubb vill man ha mer 

psykisk motivation. Vilket gav en slutsats i fokusgrupp ett att det är bra om organisationen 

kan ge både en fysisk och en psykisk motivation.     

 

4.2 Fokusgrupp 2 

 

Anledningar till att deltagarna i fokusgrupp två ställde upp på evenemangen var för att det var 

roliga evenemang. En av deltagarna betonar att det har varit kul eftersom hon fått ta en hel del 

ansvar och för att de litade på henne. En annan deltagare menar att man måste få någon nytta 

av evenemanget, till.exempel att man får jobba med sitt intresseområde eller utveckla sidor 

hos sig själv. Nästa deltagare menar att hon ibland ställt upp av pliktkänsla och för att det ska 

gå bra för hennes idrottsklubb. Det har inte varit utvecklande att stå i ett kallt ridhus men 

eftersom hon vill att klubben ska finnas kvar ställer hon upp. En deltagare hade arbetat under 

en löptävling och menar även hon att hon gjorde det för sin friidrottsklubbs skull. Alla fyra 

har arbetat under en stor tv4-produktion och anledningen till det var för att det var kul och en 

stor erfarenhet. De tyckte att det var kul att få vara med om något man annars är exkluderad 

från. Att få vara med bakom scenen. 

 

Saker som gjort dem missnöjda var bland annat att få göra uppgifter de inte hade räknat med, 

som att bära tungt eller småuppgifter som är tråkiga men måste göras. En av deltagarna menar 

att man får ta för sig lite som volontär, hon arbetade vid ett tillfälle som volontär när det var 

mycket yngre och inte särskilt handlingskraftiga individer där och frivilligarbetade. Då valde 

hon att be om en viktig uppgift, vilket gjorde att hon slapp göra ”skitgörat”. 

 

Tre av deltagarna arbetade under tv4-produktionen förra året och den fjärde gjorde sitt första 

år i år. Den fjärde tyckte att det var bra att hon fick arbetsintyg, de övriga tre blev förvånade 

och berättade att de tjatat om att få intyg men inte fått det. Den fjärde deltagaren gjorde jobbet 

enbart för intyget, hon menar att man måste kunna använda sitt volontärjobb i sitt CV. 

De menar också att volontärjobbet är ett sätt att testa om det är det här man vill arbeta med 

sedan, att det är praktisk erfarenhet. De menar dock att det inte bara är att få erfarenheten på 

pappret som är viktigt utan att när man gjort ett par volontärarbeten handlar det mer om 

pliktkänsla eller för att det är något nytt eller spännande för att man ska vilja ta sig an fler 

volontärjobb. 

 

Allihopa skulle kunna tänka sig att göra om åtminstonne ett av evenemangen de deltagit 

under. De tyckte att det var kul att få vara en del av evenemanget och en deltagare betonar att 

man fick mat. Gruppen stämmer in och menar att man måste få lite förmåner som till exempel 

mat, så att man känner sig värdefull och uppskattad, som en del av laget. 

Vad gäller hur ledningen var uppstyrd menade de att ett av evenemangen hade väldigt rörig 

ledning och volontärerna visste inte vad ledningen gjorde och heller inte vilka uppgifter som 

behövde utföras. De menade att om man tog tag i saker och kollade upp det själv fick man 

svar men eftersom ledningen var stressade och hade mycket att göra missade de att förmedla 

vad som skulle göras till volontärerna som grupp. 

De menade att om man är van att ta egna initiativ är det inga problem med en stressad och 

frånvarande ledning men att man kanske inte ens vill ha volontärjobbet på sitt CV om 

organisationen är väldigt virrig. Då vet folk att det var dåligt och att det är jobbigt att vara 

volontär på ett sådant evenemang. 
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Ett av evenemangen som två av deltagarna närvarat vid var ett exempel på detta. De talade om 

att det var kaos när de dök upp, ingen hade koll på läget och de visste inte vad som 

förväntades av dem. De anpassade sig och gjorde det som de ansåg behövde göras men blev 

frustrerade då de inte fick några direktiv vilket de ansåg dåligt, då de inte var insatta i hur 

evenemanget var tänkt att genomföras. 

 

Något hela gruppen höll med om var att det möte som hölls kvällen innan tv4-produktionen 

var väldigt givande. Då fick de koll på läget, visste hur arbetsplatsen skulle se ut och fick 

känslan för evenemanget. De kommer fram till att de skulle vilja ha mer ansvar för att vilja 

återkomma till ett evenemang de redan varit på. Att det inte går att återkomma till samma 

position som tidigare år. De tycker också att det är viktigt att man känner att man lär sig 

något, att det är något nyttigt och inte bara att man sitter av tiden. Det ska vara utvecklande 

och fysiska förmåner är inte det viktigaste utan hellre den personliga utvecklingen. De menar 

dock att det är viktigt att komplettera med fysiska förmåner som mat och intyg och liknande 

om man inte kan uppnå de övriga förmånerna.   
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5 Analys 
 

Med empirin och teorin som grund diskuterar vi i det här kapitlet hur dessa två står i relation 

till varandra. Analysen leder sedan fram till en slutsats och således ett svar på uppsatsens 

forskningsfråga.   

 

5.1  Diskussion  

 

En tydlig skillnad fanns mellan fokusgrupp ett och två. Grupp ett var mer spridd och bestod 

av individer inom olika typer av utbildningsfält även om de befann sig i samma åldersgrupp. 

Fokusgrupp två var också homogen vad gäller ålder men också utbildningsfält då alla 

deltagare i grupp två var studenter på Event managementprogrammet, även om de kom från 

olika årskurser. En tydlig skillnad i motivation mellan grupperna blev uppenbar, grupp två 

framhärdade motivationsfaktorer som erfarenhet, något att skriva på CV:t, testa på om det är 

något man vill arbeta med senare i livet och få ta ansvar. Grupp ett lade istället större vikt vid 

att det skulle vara kul, en gemenskap och att kanske få ut något av det rent materiellt, som en 

t-shirt eller tillgång till evenemanget man arbetade på. Alla deltagarna i båda fokusgrupperna 

var mellan 20-25 år och alla hade i baktanke att bli uppmärksammad och respekterad antingen 

genom intyg och erfarenhet eller fysiska ting som t-shirt. Vilket Goebel och Brown (1981) 

menar är viktigt för unga män men vi kan även se genom vår data att detta även skulle kunna 

gälla unga kvinnor. Vad som mer kan utläsas av datan är att både fokusgrupp ett och två finns 

i steget Aktning i Maslows behovstrappa (Maslow 1943), genom att de vill bli 

uppmärksammade och respekterade. Även om de är i samma steg i behovstrappan så skiljer 

sig motivationsfaktorerna åt i de olika fokusgrupperna. Detta anser vi som författare till denna 

uppsats kräver att ställa sig frågan vad personen vill bli uppmärksammad och respekterad för. 

Detta för att få förståelse för vad som är rätt motivationsfaktor till en individ. I detta fall 

skiljer de två fokusgrupperna sig åt genom erfarenhet som Barron och Rihova (2011) menar 

är en motivationsfaktor. Eller Coyne och Coynes (2001) motivationsfaktorer; fysiska ting och 

gemenskap som visar och stärker personens önskade “image”.  

 

Precis som Eisenberger och Libman (1995) samt Baumeister och Leary (1995) visar vår data 

hur viktigt det är att känna sig tillhörig en grupp och en gemenskap då detta är en av de 

motivationsfaktorer som båda grupperna nämner. Fokusgrupp ett nämner och lägger mer vikt 

vid att känna gemenskap under volontärarbete än fokusgrupp två som antyder det endast när 

de kommer in på att hjälpa sin idrottsklubb. Detta skulle kunna bero på att fokusgrupp två 

tänker att evenemangsjobb kommer att bli deras arbetsplats i framtiden och mindre på att det 

är ett sätt att visa vem man är. Som ledare är det viktig att kunna läsa av vad för ledarstil som 

passar bäst. För den individen som lägger sin motivation mer på att skaffa sig erfarenhet är det 

förmodligen viktigt att som ledare visa sin expertis (Parris & Peachey 2012) för att kunna 

motivera volontären. Medan en individ som motiverar sig mer genom att få känna gemenskap 

och en tillhörighet är det bättre för ledaren att lägga sin tid som ledare på att skapa personliga 

relationern (Parris & Peachey 2012).     

 

När fokusgrupperna fick svara på frågan varför de gjorde evenemanget svarade båda 

grupperna för att det var kul och för att få access till evenemangets innehåll samt plikten de 

kände gentemot sina respektive idrottsorganisationer, om volontärarbetet kom från sin 

idrottsklubb. Det som här skiljde grupp ett och två åt var att grupp ett lade större vikt vid 

möjligheten att kunna skapa något kul för andra för att sedan kunna gå som besökare med gott 
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samvete nästföljande år medan fokusgrupp två betonade vikten av att få något att skriva på sitt 

CV, att få någon nytta av evenemanget. Om man utgår från Maslows behovstrappa återigen, 

kan vi se att de två fokusgrupperna befinner sig även på olika steg. Bägge finns i aktning 

steget men grupp ett befinner sig också på steget där behovet handlar om tillhörighet, grupp 

två hör istället även hemma i det näst sista steget, självförverkligande (Maslow 1943). Det 

finns alltså flera steg i Maslows behovstrappa som skulle kunna förklara varför vi väljer att 

arbeta gratis under evenemang och en individ kan höra till fler steg. Genom att finnas i flera 

steg visar tydligare vad som är den bästa motivationsfaktorn för individen.  

 

När det gällde vad som skulle krävas för att de skulle återvända till ett evenemang skiljde sig 

grupperna åt. Fokusgrupp två, som bestod av eventstudenter, ville kunna utvecklas, få ta mer 

ansvar och nya arbetsuppgifter. Grupp ett ville även de få nya arbetsuppgifter och känna att de 

gjorde nytta men för dem var även stämningen viktig och de ville kunna samla på sig 

souvenirer som till exempel t-shirts från åren de deltagit. Det var alltså viktigare med 

självuppfyllelse för grupp två medan grupp ett lade större vikt vid det steg som Maslow 

(1943) benämner som aktning när det handlade om att komma tillbaka igen för att jobba som 

volontär. Som ledare i denna situation, speciellt vad gäller individer från fokusgrupp ett,  är 

det som både Bell, Bell och Elkins (2005) samt Fisher och Ackerman (1998) skriver om av 

vikt, att man ska spela på att visa sitt behov av volontärer och deras arbete. Att utlova 

materiella ting besvaras även det positivt av fokusgrupp ett precis som Fischer och 

Ackermans (1998) experiment kom fram till. Punkt nio i Bell, Bell och Elkins (2005) 

rekommendationer, kommunikation i organisationen för att alla ska känna att de har en röst, 

är också det en viktig punkt när det kommer till att få dem att återvända. Det gällde 

framförallt fokusgrupp två som vill kunna utvecklas och stiga i kunskap och ansvar genom 

volontärarbetet. Genom att kunna lyssna och diskutera med dessa volontärer gör 

evenemangsledningen så att volontärerna blir starkare förankrade i steget självuppfyllelse och 

på så vis skapas en ökad motivation att stanna samt att arbeta med uppgifter de vill utvecklas 

i. 

 

En stor skillnad på två olika grader av känslomässig anknytning till evenemang kunde man 

även se. Det var evenemang som ens egna idrottsklubb arrangerar eller är med och hjälper till 

där pliktkänslan och lojaliteten var stor medan på evenemang man söker sig till, såg 

motivationen annorlunda ut, man hade mer krav på hur det ska gå till. Här kan man tyda ut de 

olika ledarstilarnas miljö (Parris & Peachey 2012). I ens egna idrottsklubbars evenemang blir 

det en tjänstanda där de flesta involverade volontärer och ledare ställer upp för klubben och 

för varandra, här blir det förmodligen lättare att genomföra en tjänande ledarstil. Medan 

evenemang man söker sig till har en mer transformerad miljö (Parris & Peachey 2012) där 

man är mer kräsen vad det gäller arbetsuppgifter och vad man får ut av det personligen, mål 

man strävar efter. Detta eftersom individen som har sökt volontärarbetet inte har den nära 

kontakten med organisationen som han/hon har till den egna idrottsklubben. Vilken ledarstil 

som är bäst lämpad till volontärer som söker sig till ett evenemang, den transformerade eller 

den tjänande, beror som nämnts tidigare på vad de har för mål och förväntan, exempelvis 

karriärmässiga mål eller behovet av gemenskap och nya vänskapsrelationer. Genom datan kan 

det uttydas att det är lättare att känna missnöje i sådana evenemang som man söker sig till än 

de evenemang där man ställer upp för sin klubb, evenemangen volontären söker sig till har 

därför större krav att bemöta. 

 

I båda fokusgrupperna väcktes missnöje under de evenemang man kände att ledningen var 

frånvarande och känslan i organisationen var kaos när man hade bytt ledare eller det var stress 

på arbetsplatsen. I fokusgrupp ett togs det även upp att känna sig överflödig som en känsla av 
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missnöje och i fokusgrupp två kom det upp en diskussion om att de inte har fått intyg på 

arbetet de har gjort. På frågan hur de tyckte att en evenemangsorganisation och ledning ska 

jobba, kom det upp i fokusgrupp två att det förberedande mötet på tv4-produktionen var 

bra.  De menade att röriga organisationer var svårt att arbeta i och att det var viktigt med 

förberedande möten. De ville ha mer koll på vad som hände.  

 

I teori kapitlet säger Bell, Bell och Elkins (2005) att man ska jobba med att nå ut tydligt hur 

organisationens etiska ramverk ser ut med hjälp av deras nio punkter för att styra volontärer 

till hur man förväntar sig att de ska arbeta. Att ta tid till ett möte dagen innan och gå igenom 

detta och annan information om organisationen, intyg och varför det är viktigt att man gör det 

man gör för att volontärerna ska bli mer insatta och inte kastas in i arbetet och möts oförväntat 

av stress, kaos och känsla av att vara överflödig. Tänk igen på de evenemang som individens 

idrottsklubb gör, där individen redan är insatt i organisationen och även om det är kaos eller 

man får stå i ett kallt ridhus så tycker man att det är acceptabelt. Vad som diskuterades i 

fokusgrupp ett om vad som får en volontär att komma tillbaka, var det bland annat att känna 

sig involverad genom att kunna framföra åsikter som organisationen lyssnar på. Vilket enligt 

Bell, Bell och Elkins (2005) punkt åtta handlar om att involvera volontärerna i att skapa de 

etiska ramverken. Genom att involvera kommer man skapa eller behålla volontärernas 

motivation till att arbeta enligt vår data. 

 

Samtidigt kom de i fokusgrupp ett fram till att de ville se att ledaren närmast över dem skulle 

se till att det var en bra stämning i arbetsgruppen. Här ligger grupp ett fokus vid faktorer som, 

kan knytas an till steget om behovet av grupptillhörighet (Maslow 1943). Vilket även styrks 

vid ett av svaren om varför de ställer upp som volontärer på evenemang, de tycker att det är 

kul och vill att det ska vara kul. När man då använder sig av en ledare gäller det att ledaren 

kan leda med känslor som ger rätt stämning åt gruppen (Parris & Peachey 2012; Sy, Choi & 

Johnson 2013). Som Bono et al. (2013) tar upp mildrar positiva erfarenheter stress, fysiska 

som psykiska besvär och möjligheten att klättra på Maslows behovstrappa ökar förmodligen 

då de med stor sannolikhet uppfyller ett mål som, tillhörighet, aktning eller 

självförverkligande (Maslow 1943) när de får jobba i en trivsam miljö. När volontärer vill att 

ledaren ska leda och ta ansvar att få gruppen att arbeta i en härlig gemenskap plus att alla 

evenemang är ett servicemöte där man utlovar service och en viss miljö åt besökare 

(Andersson, Larson & Mossberg 2009) är det viktigt att tänka igenom det Toegle, Kilduff och 

Anand (2013) skriver om att veta hur man ska ställa sig till känslomässig hjälp och hur 

ledarna ska agera. Detta för att det inte ska bli missförstånd när känslan är viktig för 

volontärer. Det som ska bakas in i detta med bra känsla i gruppen är att evenemangsledningen 

har förståelse för att individerna ställer upp och arbetar frivilligt. Båda grupperna enades kring 

att det bör erbjudas både fysisk och mental motivation men grupp två ansåg att större vikt låg 

vid de mentala fördelarna, som att lära sig något nytt.  
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6 Slutsats 
 

I introduktionskapitlet och teorikapitlet påvisades att volontärens anknytning och bakgrund 

kunde vara avgörande för motivationen till volontärsarbetet. I analysen kunde detta bekräftas 

genom en jämförelse mellan de två fokusgrupperna och deras bakgrund. Det som kan 

konstateras är alltså att volontärer med olika bakgrund kräver olika typ av uppmuntran från 

evenemangsledningen. För att motivera sina volontärer rätt är det alltså viktigt att ha en 

närmre relation till sina volontärer och ta reda på deras bakgrund och anknytning till 

evenemanget för att sedan applicera lämplig motivation. Förslagsvis skulle eventstudenten 

kunna få en ledande roll över andra volontärer och mer ansvar, då detta troligtvis skulle hålla 

motivationen uppe hos denna typ av volontär. Istället skulle till exempel ungdomar som 

frivilligarbetar genom sin idrottsklubb eller för de som gör det till exempel för att hjälpa en 

förening, troligtvis bli glada och motiverade av till exempel gratisprodukter i form av tröjor, 

vattenflaskor och fika. En tjänande ledarstil skulle därför kunna passa individer som de i 

fokusgrupp ett bättre medan en transformerad ledarstil eventuellt vore bättre lämpad för de 

individer som har ett klarare mål i sikte med sitt deltagande. Man skulle alltså kunna 

konstatera att beroende på vilken den drivande motivationen är avgör hur ledaren bör agera 

gentemot volontären. Att kategorisera sina volontärer rakt av Maslows behovstrappa för att 

kunna ge rätt motivation och ledarstil är inte att rekommendera då gränserna till de olika 

stegen inte har en skarp linje utan de olika stegen kan flyta ihop för en individ. Istället är det, 

utifrån vår data, mer rimligt att se till varje inidivids enskilda mål och behov. i mindre 

evenemang är det kanske möjligt att sitta ner med varje person i ett kort samtal, i större 

sammanhang skulle en enklare enkät kunna vara lösningen på att åtminstonne i viss mån styra 

rätt volontärer till rätt uppgift.  

 

Utifrån den teoretiska referensramen och våra respondenters svar har vi kommit fram till ett 

par korta förslag till åtgärder som kan vara tillämpningsbara för att motivera volontärer i en 

evenemangsmiljö. Volontärerna uttrycker att de vill ha en ledare som skapar en bra känsla i 

arbetsgruppen. De vill se en meningsfullhet i sina uppgifter, här bör evenemangsledningen 

arbeta på ett sådant vis att de kommunicerar varför volontärens uppgift är viktig, hur liten den 

än må vara. Förmåner i form av måltider är även de motiverande för volontärens arbetsinsats, 

här skulle man kunna spekulera att det finns ytterligare en faktor förutom det faktum att maten 

är en förmån, nämligen den att man arbetar bättre mätt än hungrig. Vad vi dock kan 

konstatera är att om du som evenemangsledare ska motivera individer som eventstudenterna 

som är karriärsmotiverade i sitt deltagande bör man vidta ytterligare ett par åtgärder. Dessa 

involverar arbetsuppgifter som eventstudenten finner motiverande, med större ansvar samt 

karriärsmässiga förmåner i form av arbetsintyg och något att skriva på sitt CV. Vill du istället 

motivera den typ av volontär som inte har en karriärsmässigt mål, arbetar för sin idrottsklubb 

eller förening och i mindre utsträckning söker sig till volontärarbete på evenemang är det 

viktigare med tydliga instruktioner och något fysiskt för volontären att ta med sig därifrån i 

form av souvernier som till exempel en tröja, vattenflaska eller liknande.  

 

För att kunna ta reda på hur evenemangsledningen ska få återkommande volontärer måste 

denna alltså arbeta aktivt med sina volontärer genom att ta reda på deras bakgrund för att 

kunna tillämpa rätt sorts motivationsfaktorer. Som vi nämnt tidigare skulle kortare intervjuer 

med volontärerna ske innan evenemangets genomförande vid mindre evenemang och en enkät 

vid större för att få en hyfsad bild av vilken typ av volontärer man arbetar med. Därefter borde 

de rimligtvis se över den egna organisationen för att ta reda på vilken typ av 

motivationsfaktorer som saknas för att sedan implementera de som saknas och rimligtvis bör 

finnas. Vidare är kommunikation från evenemangsledningen något som efterfrågades från alla 
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respondenterna och således viktigt då de gärna vill veta vad som sker. Förslagsvis genom 

möten, ett före evenemanget men eventuellt även under evenemangets genomförande om det 

är ett flerdagars evenemang. Att se till att organisationen har ett bra strukturerat upplägg som 

inte ger en bild av oordning och rörig skulle även det kunna förbättra känslan av 

kommunikationen.   

 

Genomförandet av de två fokusgrupperna var svårare än förväntat att få ihop med både antal 

och vilka respondenter som i första hand önskades. Vad som bestämdes var att 

fokusgrupperna skulle bestå av individer vi som författare av denna uppsats känner sedan 

tidigare vilket kan vara både positivt och negativt. Eftersom gruppen redan var bekant tvekade 

inga av respondenterna för att prata och diskussionerna blev livliga, däremot är det svårt att 

vara helt säker på att deras svar var sanningsenliga och inte omedvetet vinklade för att passa 

det de trodde att det var meningen att de skulle säga.  Diskussionerna gav en djupare 

förståelse för respondenternas svar då en djupare förklaring för svaren fick utrymme under 

samtalet. Det som ska tas i beaktning är att det endast är de  nio deltagarnas åsikter som står 

för empirin gör att slutsatsen inte kan garanteras vara generaliserbar.      

 

Ämnet skulle med fördel kunna utforskas vidare på ett flertal vis. Den redan genomförda 

undersökningen skulle kunna breddas till att inkludera många fler fokusgrupper och man 

skulle kunna rikta in undersökningen på ett specifikt evenemang. Eller göra en fokusgrupp 

med endast individer som har volontärarbetat återkommande på evenemang för att kunna höra 

hur de spekulerar när de väljer att återkomma och vad som låg bakom motivationen att 

återkomma. Det skulle även vara en intressant möjlighet att intervjua evenemangsledare och 

deras volontärer för att se om uppfattningarna om volontärens arbete går isär eller ej. Dessa 

förslag skulle dock innebära mycket mer tid än denna uppsats haft möjlighet att hantera.  
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Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen Handels- och IT-högskolan (HIT) har vi tagit fasta på studenternas framtida behov. 
Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, helhet och 
sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan studenter och lärare 
som mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och förvaltningar 
och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om samhällsutveckling 
och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra sin förmåga att analysera, 
utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, administration eller 
marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill designa framtidens IT-
baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på organisationers information 
för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och affärsutveckling, utveckla sin förmåga 
att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot programmering och utveckling för god IT-
användning i företag och organisationer. 
 
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och utvecklingsinriktad. 
Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och tjänsteutveckling i vilken kunskaper 
och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi utgör viktiga grundstenar. Forskningen är 
välrenommerad och fokuserar på inriktningarna affärsdesign och Co-design. Forskningen är också 
professionsorienterad, vilket bland annat tar sig uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på 
aktionsforskningsbaserade grunder med företag och offentliga organisationer på lokal, nationell och 
internationell arena. Forskningens design och professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, 
som är institutionens och Högskolans enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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