
 
 

UPPLEVELSEN AV ATT 

VARA VOLONTÄR 
– ARTEFAKTERS PÅVERKAN PÅ 

EVENEMANGSVOLONTÄRER 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2018: VT2018KF02 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Examensarbete – Kandidat 

Företagsekonomi 
 

Clara Stensmar 
Sofia Andréasson 

 

 



 

I 

Förord 
 

Ett stort tack riktas till de 15 personer som deltog i fokusgrupperna, tack vare er fick vi ta del 

av spännande diskussioner och kunde genomföra studien. Vi är även tacksamma för vår 

handledare Mikael Löfström som funnits med oss under hela processen och gett oss god 

vägledning och konstruktiv kritik. Genom gott samarbete och god tillit till varandra kan vi 

presentera en uppsats som varit rolig att skriva samt som vi kan vara stolta över. 
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Abstract 
 
This paper is written in Swedish with main focus on volunteers within event organizations 

and their connection to organizational culture with orientation on artifacts. A review of the 

literature in this topic shows mostly studies concerning organizational culture, but the range 

of studies on artifacts and their effects on event volunteers specifically, does not show as 

much coverage. The purpose of this study was to understand how event organizations with the 

help of artifacts can affect the experience of their volunteers. The purpose is also to contribute 

to the knowledge concerning artifacts effect on volunteers. Data was collected through three 

focus group interviews with a total of 15 informants concerning the artifacts clothes, duties, 

communication, physical environment and rituals/ceremonies. The material has then been 

discussed and analyzed with connection to the literature review and theories. Three levels of 

artifacts; instrumentality, aesthetics and symbolism are the focus points for discussion. 

Findings show that artifacts have a great significance on the experience for event volunteers. 

Where the instrumentality of foremost the physical environment around the volunteers, clear 

communication and the clothes affect their performance mostly. Feelings evolving from the 

aesthetic level of artifacts mostly come from appreciation from the supervisors and how good 

and connected they felt because of the clothes. Symbolically importance of artifacts where 

mostly shown by the feeling that clothes build group identity, status from different working 

tasks and the meaning of the event as a total. The most outstanding factors the artifacts 

contributed to was involvement and fellowship, engagement, clarity and appreciation. These 

four parts either arose or felt missing depending on how well the event organization used the 

artifacts or not. We have shown the important part of having volunteers for event 

organizations and that is why an understanding of how the offering of artifacts can contribute 

to satisfaction for their volunteers is crucial. 
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III 

Sammanfattning 
 

Studiens huvudfokus är volontärer till evenemangsorganisationer kopplat till 

organisationskultur med inriktning på artefakter. Den ingående problemdiskussionen visar på 

mycket forskning inom organisationskultur men inte lika stort omfång om just artefakter och 

dess påverkan på upplevelsen för evenemangsvolontärer. Syftet med studien var att förstå hur 

evenemangsorganisationer med hjälp av artefakter kan påverka upplevelsen för deras 

volontärer. Syftet är även att bidra till det kunskapsgap som finns kring artefakters påverkan 

på volontärer. Genom tre fokusgrupper med totalt 15 informanter har empiri samlats in 

angående artefakterna kläder, arbetsuppgifter, kommunikation, fysisk miljö och 

ritualer/ceremonier, som sedan diskuterats och analyserats med hjälp av tidigare forskning 

och teorier. De tre nivåerna av artefakter; funktionalitet, estetik och symbolik står till grund 

för diskussionen. Resultatet av studien visar på att artefakter har en stor betydelse på 

volontärers upplevelse. Funktionaliteten av den fysiska miljön kring volontärerna, tydlig 

kommunikation och kläderna är det som påverkar volontärernas prestation mest. Den estetiska 

nivån av artefakter framkallar främst känslor som att vara meningsfull och känna 

samhörighet. Dessa kan komma från uppskattning från handledare och att känna sig som en 

grupp på grund av kläderna. Symbolisk betydelse av artefakter visas mest i hur kläderna 

skapade en känsla av identitetsbyggande, hur olika arbetsuppgifter skapade status och 

helheten av evenemanget. De mest framträdande faktorerna som artefakterna bidrog till var 

involvering och samhörighet, engagemang, tydlighet samt uppskattning. Dessa fyra delar 

uppstod eller saknades beroende på hur väl evenemangsorganisationen använde sig av 

artefakterna eller inte. Vi har konstaterat att volontärer är en otroligt viktig faktor för 

evenemangsorganisationer och därför bör de förstå vikten av att erbjuda artefakter på ett sätt 

som leder till belåtenhet för sina volontärer.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

 

Varje år genomförs flera tusen evenemang runt om i Sverige. Evenemangskalendern på 

Göteborgs stads hemsida visar exempelvis att det under endast februari månad finns 130 olika 

evenemang att gå på, trots att det är lågsäsong för staden (Göteborg 2018). Det finns 

planerade eller oplanerade, publika eller privata, musik-, sport-, underhållning-, 

företagsevenemang och mycket mer (Getz 2012). En viktig faktor för att många av 

evenemangen ska kunna genomföras är volontärer. “Volontärsarbetet är viktigt, utan 

volontärerna skulle vi inte klara av att skapa det evenemang vi ser framför oss kring finalen”, 

säger UEFA Europa League-finalens projektledare Göran Havik (Svenskfotboll 2017). “Utan 

volontärer fungerar inte så här stora evenemang”, säger Jeanette Mill, volontärsansvarig på 

Got Event AB (Aase 2017). Evenemang bidrar mycket till besöksnäringen för många svenska 

städer, då det lockar både svenska och utländska turister som även bor, äter och shoppar i 

staden i samband med evenemanget. Ett pressmeddelande för Stockholm Stad visar 

exempelvis att Stockholmsregionen genererade 290 miljoner kronor i samband med UEFA 

Europa League finalen 2017 (myNewsDesk 2017). Alla evenemang grundar sig i någon form 

av organisation, där organisationskulturen ofta kommer från grundaren själv och syns i många 

delar av evenemanget. Därför blir även det fenomenet en viktig del av evenemangsstudier 

(Getz 2012). Vissa påstår att kulturen hos en organisation ‘sitter i väggarna’, men det är inte 

sant menar Omahony (2016), som säger att “kulturen sitter i människorna som utgör 

organisationen”. Att attrahera de bästa medarbetarna och få dem att stanna är viktigt för ett 

företag att lära sig, en stark kultur kan därför vara en viktig del i företagsbyggandet (Torhage 

2017). Inom just evenemangsorganisationen syns kulturen exempelvis i gruppens värderingar, 

beslutstagande, hur man klär sig, interaktionen med besökare och personal, publika uttalanden 

med mera (Getz 2012). Den del av organisationskultur som är lättast att uppfatta kallas 

artefakter. Det är vad en person ser, hör samt känner (Schein 2014) och därför blir artefakter 

en bra inriktning av organisationskultur att studera hos volontärer. 

1.2 Problemdiskussion 

 

Organisationskultur har fyra olika karaktärsdrag enligt Denison & Mishra (1995); den är 

konsistent, innebär involvering, har en anpassningsförmåga samt ett uppdrag. Dessa fyra 

karaktärsdrag bidrar till effektivitet och hänger samman med prestation och tillväxt för 

företaget. Deras studie visar även på komplexiteten att studera organisationskultur men att det 

är ett mätbart begrepp (Denison & Mishra 1995). Även Parent och MacIntosh (2013) visar på 

komplexiteten i analysen av organisationskulturens effekter där både interna och externa 

faktorer formar ”hur saker faktiskt är” inom en organisation. Att ämnet är komplext kan 

försvåra studien till viss del, men ses även som en uppmuntrande faktor att lära mer om 

fenomenet. Hogan och Cotee (2013) diskuterar olika dimensioner av kultur och lämnar 

förslag till vidare forskning att studera huruvida ledaren har en roll i att framhäva vissa 

dimensioner av värderingar och normer mer än andra. Deras resultat i studien visar att företag 

kan öka sin innovativitet och prestation om en förståelse för organisationskulturen finns. Hill 

& Carley´s (2012) studie visar att kulturella värderingar överförs inom en organisation mellan 

flera olika anställda, beroende på hur omtyckt “leverantören” av värderingarna är. 

  

Begreppet organisationskultur är välstuderat där data har samlats in för att förstå sig på 

fenomenet på fler olika sätt. Bland annat i en varaktig organisation (Armenakis & Lang 2013) 
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för att visa hur etiska/oetiska handlingar hänger ihop med kulturen, samt temporär 

organisation (Parent & MacIntosh 2013) för att se hur organisationskultur utvecklas. Lundin 

och Söderholm (1995) menar att det finns vikt i att veta hur man motiverar, engagerar och 

kommunicerar med en arbetsgrupp för att uppnå önskvärt resultat inom en organisation. 

Individers attityder, övertygelser och förväntningar påverkar samarbetet i gruppen och detta 

sker i en temporär organisation på samma sätt som det förklaras inom organisationsteorin, hur 

olika faktorer påverkar individer och deras relation till den varaktiga organisationen (Lundin 

& Söderholm 1995). Det som främst skiljer en temporär organisation från en varaktig 

organisation är att teamet oftast är ihopsatt kring en specifik uppgift, till skillnad från i en 

varaktig organisation där det främst bara är en grupp människor (Lundin & Söderholm 1995). 

Det är oftast i denna temporära utformning av organisation som volontärer befinner sig, vilket 

skapar intresse att studera dem kopplat till organisationskultur. Holmes (2014) studie visar att 

volontärer på ett evenemang tillhörande ett projekt eller en temporär organisation gav en 

känsla av att ha åstadkommit någonting för volontärer, då de kan se en början och ett slut på 

det de deltagit i. Dock visar en annan studie att den temporära organisationens utformning 

innebar att många volontärer jobbade korta skift och hade relativt enkla uppgifter och därför 

“glömdes bort” av sina handledare (Tornes & Kramer 2015). Individens förväntningar i en 

temporär organisation kan påverkas av tidsbegränsningen som organisationen har, samt att 

individerna har andra organisationer som de ser som “hemma” innan, under tiden och efter att 

de har varit aktiva i den temporära organisationen (Lundin & Söderholm 1995). 

  

En studie angående volontärer har bland annat tittat på hur volontärer får en förståelse kring 

sina roller där kommunikation, interaktion och att bära exempelvis en evenemangs t-shirt var 

bidragande faktorer (Tornes & Kramer 2015). En annan studie har tittat på vad som leder till 

tillfredsställelse för volontärer i deras arbete, där mer tid till förberedelser, enklare 

arbetsuppgifter samt en tydlig kommunikation är svaret (Kramer, Meisenbach & Hansen 

2013). Det är många gånger av sociala skäl som personer vill vara volontärer visar Holmes 

(2014) studie, eftersom det skapas en speciell social kontext kring volontärerna där de får 

möjligheten att möta andra personer. Många volontärer ställer även upp och deltar ideellt för 

upplevelsen, det vill säga att vara en del av evenemanget, att vara mitt i intensiteten och 

aktiviteterna som sker (Holmes 2014). En studie kring evenemangsvolontärer vid ett 

sportevenemang visade att det faktum att de fick uppskattning från både publiken, 

organisationen och fansen var en stor del i upplevelsen av att vara volontär (Neufeind, 

Güntert, & Wehner 2013). 

  

Neufeind, Güntert & Wehner (2013) menar att för att få en hållbar arbetskraft och attrahera 

volontärer krävs det noggrant utformade och utdelande av arbetsuppgifter till volontärerna. 

Liknande visar resultat att tydlig kommunikation, mer tid till förberedelser och enklare 

uppgifter leder till mer tillfredsställelse för volontärer (Kramer, Meisenbach & Hansen 2013). 

Dessa områden kan kopplas till organisationskulturens synligaste nivå, som Schein (2004) 

menar är artefakter. Artefakter är direkt observerbara och kan inkludera exempelvis fysisk 

miljö, status mellan medlemmar, beslutstagande, klädkod med mera (Bonavia 2006). De 

andra två mer djupgående nivåerna av organisationskultur som går att analysera är 

värderingar och övertygelser samt underliggande antaganden (Schein 2004). Schein (2004) 

skriver också att kultur i grund och botten har att göra med någonting som en grupp har 

gemensamt och delar. Detta ökar även intresset att studera volontärer och kopplingen till 

organisationskultur och artefakter. 

  

Bonavia (2006) såg ett gap i forskningen kring organisationskultur där de flesta studierna 

fokuserade endast på värderingar och övertygelser samt beteendemönster, men påstår att det 
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inte fanns någon skala som mäter artefakter kopplat till organisationskultur. På grund av detta 

tog han fram en skala som innehöll olika artefakter för att kunna mäta huruvida organisationer 

är traditionella eller icke-traditionella (Bonavia 2006). Claytons (2016) studie visar att 

ceremonier, ritualer och olika artefakter, som att skapa en rolig arbetsatmosfär kring 

volontärerna, samt att bära typiska arbetskläder/uniformer skapar en viss känsla av tillhörighet 

och särskiljer volontärerna från den resterande personalen vid evenemanget. Resultatet visar 

även att evenemangsvolontärerna kände sig involverade och kände en tillhörighet till 

evenemanget bland annat genom att få tillgång till “crew-camping area”, få en kaffekopp från 

festivalen eller festivalband (Clayton 2016). En annan studie har också riktat in sig på 

artefakter och hur medlemmarna i en konståkningsklubb uppfattar dem (Mills 2013). 

Resultaten visar att artefakter kan hjälpa personer att få en tydligare insikt i deras upplevelser. 

Studien visar även att artefakter spelar en viktig roll under medlemmarnas tid i organisationen 

och att det är ett bra ämne att studera för att visa på resultat som tyder på exempelvis 

involvering och engagemang (Mills 2013). Detta visar att det finns underlag för att artefakter 

är ett intressant ämne att studera när det kommer till organisationskultur och volontärer. 

  

Resultat från två studier visar att organisationskultur har en positiv påverkan på de arbetandes 

engagemang och även prestation, vilket involverar bland annat effektivitet, produktivitet, 

innovativitet och kvalitet (Nikpour 2017; Shahzad 2014). Eftersom många temporära 

organisationer är beroende av sina volontärer vid genomförande av evenemang (Neufeind, 

Güntert & Wehner 2013; Van Vianen, Nijstad, & Voskuijl 2008; Holmes 2014) bör de vilja 

att deras volontärer är engagerade och presterar bra, därav intresset av en studie som studerar 

volontärer och organisationskultur. Det mesta av materialet från forskningsöversikten studerar 

kopplingen mellan organisationskultur och engagemang/prestation hos anställda i en 

organisation (Armenakis & Lang 2013; Denison & Mishra 1995; Hogan & Cotee 2013). 

Kopplingen mellan volontärer och organisationskultur med specifikt fokus på artefakter är 

inte lika fördjupad inom tidigare forskning och där finns möjlighet att bidra. 

1.3 Syfte och frågeställning 

 

Syftet med studien är att förstå hur evenemangsorganisationer med hjälp av artefakter kan 

påverka upplevelsen för deras volontärer. Syftet är även att bidra till det kunskapsgap som 

finns kring artefakters påverkan på volontärer. 

  

 På vilka sätt påverkar artefakter upplevelsen av att vara evenemangsvolontär? 
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2 Teoretisk referensram 
 

I följande avsnitt presenteras teorier som ligger till grund för analys och diskussion av den 

empiri som samlats in. Fokus ligger på organisationskultur som sedan delas upp i artefakter 

och tre områden; funktionalitet, estetik och symbolik. 

2.1 Organisationskultur 

 

Organisationskultur som ämne fick sitt stora genombrott i studier i början av 1980-talet. Det 

var egentligen inget nytt begrepp men genombrottet byggde på att konsulter och teoretiker 

fick kultur att framstå som ett nytt verktyg för att effektivisera företag och organisationer. 

Kultur kan ses som en grundläggande term för att förklara ordningen och mönster för våra 

erfarenheter i livet (Eriksson-Zetterquist, Kalling & Styhre 2015), samt en central del i det 

organisatoriska livet (Alvesson 2002). Kultur kan också ses som en egenskap som gör ett 

företag till vad det är (Wilson 2017). Det är lätt att tro att likartade organisationer med samma 

typ av mål även har snarlika kulturer, dock är så inte fallet utan kulturen bygger på 

individerna i organisationen. Kulturen skapas och formas kontinuerligt av de människor som 

befinner sig under dess inflytande. Sådant som redan har kommit överens om blir till vad vi 

kallar värderingar, normer, symboler och åsikter, och blir då en del av det paket som man 

sedan skapar nya tolkningar om (Wilson 2017). Organisationskultur är en central del för att 

förstå det organisatoriska livet och hur det kan variera sig på så många olika sätt (Alvesson 

2002). Maltén (1992) menar att en grupp måste ha ett visst antal gemensamma normer som 

fastställs, för de skapar gränser för gruppen. Ofta presenteras teorin om organisationskultur på 

ett sätt som innebär att det är viktigt för att få en förståelse för hur en organisation fungerar 

och hur man kan kontrollera den (Alvesson & Berg 2011). Normer och värderingar skapar 

även trygghet och klarhet angående krav och förväntningar för gruppmedlemmarna (Maltén 

1992). Ett exempel kopplat till evenemang är att Peace & Love festivalen ett år hade en idé 

om att göra sina evenemangsvolontärer mer delaktiga i evenemanget, detta för att de ville att 

det skulle bildas en typ av “funktionärskultur där man längtar till nästa års festival” (Fridh, 

Jansson & Melander 2014). På så vis styr evenemangsorganisationen sina medlemmar med 

hjälp av kulturen. 

  

Kulturen influerar människor och påverkar dem i hur de tänker, känner och beter sig (Schein 

2004). Det kan även ibland inom evenemangsorganisationer visa sig att huvudorganisationens 

värderingar och normer förändras längs vägen inom olika delar av ett evenemang beroende på 

olika subkulturer som framkommer hos olika arbetsgrupper (Parent & Macintosh 2013). 

Enligt Schein (2004) kan en grupp eller en organisations kultur urskiljas genom tre 

grundläggande nivåer: observerbara artefakter, värderingar samt bakomliggande antaganden. 

Alvesson (2002) menar att organisationskultur är som ett paraply som samlar upp sättet att 

tänka och har fokus på symboliska och kulturella fenomen. Kulturen är någonting som finns 

mellan personerna i en grupp och dess interaktioner. Organisationskulturen är viktig för att 

förstå sig på sociala event, institutioner, beteenden och olika processer (Alvesson 2002). 

  

Organisationskulturens skapande kan i många fall komma ifrån exempelvis en ledare, 

grundaren av ett företag/organisation eller en entreprenör (Schein 2004). Eftersom den 

personen har egna åsikter, värderingar och tankar kring hur saker och ting ska vara, gör det att 

ledaren i sin tur sprider dessa normer och värderingar till den grupp hen har under sig, vilket 

leder till att det blir delade normer och värderingar för hela gruppen. Det finns olika 

mekanismer som ledaren har till hjälp för att få fram organisationskulturen till sin grupp 
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(Schein 2004). Exempelvis hur hen reagerar på kriser, valet av användandet av resurser och 

utdelandet av priser och statussymboler är primära mekanismer. Sekundära mekanismer är 

saker som inte skapar kulturen, men driver den framåt, exempelvis de kulturella artefakterna. 

Dessa blir genast tydliga för organisationen, men kan vara svåra att förstå (Schein 2004). 

  

Man kan se organisering med hjälp av symboler och därigenom undkomma begreppet kultur 

som är väldigt svårdefinierat. Kulturer är symboliska då de betonar det uttrycksfulla, snarare 

än det tekniska eller den praktiska sidan av mänskligt beteende (Eriksson-Zetterquist, Kalling 

& Styhre 2015). De här symbolerna är väldigt meningsfulla och varje enskild individ bär på 

sina privata symboler, medan organisationen har några gemensamma (Alvesson 2002). En 

enkel symbol kan till exempel vara ett företags logga medan en mer komplicerad kan vara ett 

sammanträde där sociala relationer, värderingar och gjorda prioriteringar utgör en symbolik 

(Eriksson-Zetterquist, Kalling & Styhre 2015).   

  

Organisationskultur i evenemangsorganisationer kan exempelvis synas i hur organisationen är 

uppbyggd, där “moderorganisationen” oftast har en hel del förgivet tagna ceremonier, ritualer 

och traditioner som gör organisationen till det den är (Parent & Macintosh 2013). Exempelvis 

under Vinter OS 2010 styrde huvudorganisationens ledord; vänskap, respekt och excellens, 

hur arbetet under hela OS genomfördes. Parent och Macintosh (2013) beskriver att vilken 

utbildning och vilka arbetsuppgifter som delades ut till deras evenemangsvolontärer också gav 

en möjlighet för skapandet av subkulturer, där den fysiska omgivningen påverkade den 

sociala processen för volontärerna. En evenemangsorganisation som har volontärer kan 

behöva ha en ganska informell, men effektiv, struktur. Det vill säga att atmosfären bör ses 

som mer avslappnad, men ändå ha ett professionellt angreppssätt när det gäller arbetet (Watt 

1998). 

  

Sammanfattningsvis är organisationskultur ett komplext ämne som kan vara svårt att förstå 

sig på. Eftersom mycket av kulturen hos ett företag eller organisation ligger i värderingar och 

normer kan den ibland vara svår att tyda. Kulturen kan ses som en viktig faktor i att göra ett 

företag till vad det faktiskt är, där ledaren kan använda sig av både primära och sekundära 

mekanismer för att framföra kulturen (Schein 2004). En organisation är ingenting utan 

människorna i den och därför är det just människorna i organisationen som bygger kulturen, 

det är någonting som finns mellan personerna i en grupp och interaktionen mellan dem 

(Alvesson 2002). Normer och värderingar skapar även trygghet och klarhet på 

gruppmedlemmarnas förväntningar och krav (Maltén 1992). Från en början influerar kulturen 

människorna i organisationen men med tiden kan dessa värderingar och normer komma att 

ändras på grund av människornas personliga tankar och åsikter (Wilson 2017). 

Organisationskulturen är viktig för att förstå sig på till exempel sociala event, institutioner, 

beteenden och olika processer (Alvesson 2002). 

2.2 Artefakter 

 

Artefakter är den ytligaste nivån av organisationskultur (Schein 2004). De kan vara enkla att 

se, men det kan vara svårt att förstå den djupare betydelsen av själva organisationskulturen 

genom dem. Artefakter berör den fysiska miljön kring gruppen, språket, teknologier, stilen 

när det kommer till klädsel och uppförande, observerande av ritualer och andra ceremonier, 

formella beskrivningar kring arbetets utförande, beslutstagande med mera (Schein 2004). 

Rafaeli och Pratt (2006) menar att trots att artefakter kan verka ytliga så har de ändå ett djup 

och ingår i flera olika processer i organisationer där nivåerna för analys är många. Artefakter 
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tillhörande ett företag eller organisation kan exempelvis vara inredning, färger, klädkod, 

kontor, loggor med mera (Rafaeli & Pratt 2006). 

  

När en person kommer till en ny grupp med en organisationskultur som för individen är okänd 

är artefakter det första som upptäcks. Det är alla fenomen som hen hör, ser och känner. Dock 

kan olika artefakter ha olika djup, exempelvis syns de fysiska artefakterna mer än klimatet i 

en grupp. Då kan det istället röra sig om olika processer som gör att beteenden blir rutin, 

exempelvis “formella beskrivningar kring hur organisationen fungerar” (Schein 2004). Även 

formella beskrivningar kring arbetets utförande kan ses som artefakter (Schein 2004), där 

kommunikationen blir en viktig faktor för att organisationen ska vara effektiv (Watt 1998).  

2.2.1 Funktionalitet 

 

Det finns flera nivåer av artefakter, där en kallas för instrumentality (översatt funktionalitet) 

och innebär att artefakter har en påverkan på människor i en grupp eller en organisation 

angående deras uppgifter eller mål. Funktionaliteten kan vara antingen hög eller låg, beroende 

på om artefaktens närvaro bidrar till positiva eller negativa effekter hos personerna (Rafaeli & 

Pratt 2006). Exempelvis kommunikation samt hur man pratar och beskriver uppgifter, är en 

artefakt som har stor påverkan på en grupp. Varje kommentar från ledaren vare sig det 

handlar om de anställdas prestation, styrkor eller svagheter kommer påverka deras insats. 

Människan vill gärna ha bekräftelse på om hen gör ett bra jobb och konstruktiv kritik är något 

som uppskattas (Watt 1998). Aisbett och Hoye (2015) menar att evenemangsvolontärers 

upplevelse av tillfredsställelse påverkas mer av det informella stödet som volontären får av sin 

handledare/gruppledare, än det formella stödet som kommer från organisationen i det stora 

hela. Göteborgsvarvets projektledning satsar exempelvis mycket på att skapa en kontinuerlig 

relation till sina volontärer under hela året. Frivilliga träffar, utbildning, kontinuerlig kontakt 

via mejl och tackmiddag efter loppet är några av aktiviteterna de gör för sina volontärer för att 

se till att volontärerna känner sig engagerade och stolta över sin insats (Fridh, Jansson & 

Melander 2014). Hur man pratar och kommunicerar, samt beskrivningar av arbetsuppgifter är 

artefakter inom organisationskulturen (Schein 2004) och just i evenemangssammanhang är 

detta en grundläggande faktor för att lyckas, där den mesta av kommunikationen handlar om 

åtgärder och hur saker och ting ska utföras. 

  

En annan viktig faktor för att evenemang ska kunna genomföras på ett bra sätt är koordinering 

menar Watt (1998). Likaså kan funktionaliteten påverka arbetets utförande positivt eller 

negativt. Koordinering kan röra sig om utdelande av arbetsuppgifter, tydligt definierade roller 

och att alla måste arbeta för att uppnå de gemensamma målen (Watt 1998). 

2.2.2 Estetik 

 

Aesthetics (översatt estetik) är också en nivå som artefakter kan ses på och beskriver 

upplevelsen av artefakten, exempelvis om någonting anses vara estetiskt tilltalande (Rafaeli & 

Pratt 2006). Strati (2006) (se Rafaeli & Pratt 2006) förklarar att artefakter kan framkalla 

många olika känslor. De kan vara önskvärda, motbjudande, vackra att titta på och förändras 

hela tiden när man tittar på de i sitt “användningsområde” inom organisationen. Han menar att 

det beror på miljön där artefakten används, vilket provocerar olika känslor när den interagerar 

med oss människor. Exempelvis kan kroppsspråk och olika ljud framkalla känslor genom att 

någonting är vackert eller fult, dess stil eller konstnärliga språk (Strati 2006 se Rafaeli & Pratt 

2006).  
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Under kategorin estetik presenteras även ett exempel där skapandet av sociala artefakter, som 

var kopplat till prestanda och professionell synlighet i form av status, framkallade en känsla 

av exkludering för de som inte var involverade (Strati 2006 se Rafaeli & Pratt 2006). Mcelroy 

och Morrow (2010) menar att den fysiska miljön kring en arbetsgrupp, i det här fallet ett 

kontorslandskap, kan ses som en artefakt som representerar organisationskulturen. Dessa 

påverkar personerna i miljön exempelvis i hur de beter sig och deras attityder. De menar även 

att det går att uppnå förändringar i organisationskulturen genom att förändra den fysiska 

miljön exempelvis med ny design och layout (Mcelroy & Morrow 2010). 

2.2.3 Symbolik 

 

Den sista nivån av artefakter kallas för symbolism (översatt symbolik) (Rafaeli & Pratt 2006). 

Det har att göra med vilken mening eller association en artefakt medför. Olika artefakter kan 

exempelvis beskriva eller stå för värderingar inom organisationskultur, men det kan även 

handla om att olika individer associerar till exempel loggor eller företagsnamn på olika sätt, 

de har olika symbolik beroende på vem man frågar (Rafaeli & Pratt 2006). Med hjälp av 

artefakter skapar denna symbolik en gemensam förståelse för organisationens medlemmar och 

ett tolkningsmönster av organisationskulturen framställs (Lindkvist, Bakka & Fivelsdal 2014). 

  

Rafaeli och Pratt (2006) presenterar även i sin bok att artefakter har en stor koppling till 

image, varumärken och identitet, där författaren Harquail (2006) (se Rafaeli & Pratt 2006) 

beskriver det som en strategi för företag att få sina anställda att “bära varumärket” exempelvis 

via specifika arbetskläder. Likaså kan upplevelsen av att ha varit volontär på ett evenemang 

leda till att ens identitet stärks och en känsla av att “vara mer sig själv” uppstår, eftersom det 

är ett avbrott från ens normala verklighet. Alternativ klädsel, förutbestämda sätt att prata eller 

agera kan hjälpa till att medföra detta (Clayton 2016). På så vis tvingar företaget eller 

organisationen de anställda att representera deras varumärke och individen själv 

kommunicerar då ut varumärkets attribut till “åskådare” av organisationen. Användning av 

artefakter på det här viset påverkar både individens uppfattning av sig själv och dennes 

beteende och attityder (Harquail 2006 se Rafaeli & Pratt 2006). För exempelvis volontärerna 

kan det ses som attraktivt att känna sig viktig och de ser någonting positivt med att identifiera 

sig med och tillhöra ett stort evenemang (Fridh, Jansson & Melander 2014). Förutom identitet 

skapar artefakter även legitimitet och en känsla av säkerhet (Rafaeli & Pratt 2006). 

  

Sammanfattningsvis är artefakter en viktig del av organisationskulturen eftersom “Artifacts 

allow people to do things, and inspire people to feel or react a certain way” (Rafaeli & Pratt 

2006 s.10). Där blir de tre nivåerna funktionalitet, estetik och symbolik framträdande och 

visar hur en artefakt kan innebära olika saker för olika personer och påverkar alla på olika 

sätt. Tydliga artefakter enligt Schein (2004) och Rafaeli och Pratt (2006) är exempelvis 

kläder, arbetsuppgifter, kommunikation, miljön kring en grupp, delaktighet i beslutsprocesser 

samt ritualer/ceremonier. Dessa sex artefakter kan alla uppfattas på de tre olika nivåerna; 

funktionalitet, estetik och symbolik (Rafaeli & Pratt 2006). Den teori som presenteras ovan är 

grunden för insamlingen av empirin, där artefakterna valts ut för att studera hur de påverkar 

volontärers upplevelse på ett evenemang. Analys/diskussion kommer utgå från de tre nivåerna 

av artefakter och stärkas av teori kring organisationskultur, tidigare forskning, empiri och 

egna tolkningar.  
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3 Metod 
 

I följande avsnitt beskrivs studiens tillvägagångssätt där metodval, urval och insamling av 

empiri förklaras. Löpande sker en reflektion kring alla val som gjorts samt genomförande av 

studien. Avslutningsvis berörs även tillförlitlighet, trovärdighet och etik. 

3.1 Metodval – Kvalitativ ansats med fokusgrupp 

 

En induktiv ansats har valts för studien eftersom Bryman och Bell (2015) menar att denna 

ansats är bra när forskaren beskriver konsekvenserna av resultatet för den teori som ligger 

bakom undersökningen. Det vill säga den insamlade empirin kopplas samman med teorin 

kring organisationskultur och artefakter. För att få fram ett resultat utifrån syftet och 

frågeställningen genomfördes fokusgrupper med önskan att ta del av volontärers tankar och 

åsikter angående deras upplevelser när de varit volontär på något evenemang. En diskussion 

kring vikten av artefakter önskades eftersom målet var att ta del av deras åsikter och se vad 

artefakterna bidrog med angående deras upplevelse. Enligt Bryman och Bell (2015) är 

kvalitativa studier en forskningsstrategi där vikten ligger på insamlingen av ord. Vilket 

medförde till att en kvalitativ ansats var rätt val för denna studie. 

  

Syftet med en fokusgrupp är att man vill få fram olika synpunkter i en grupp som leder till en 

diskussion kring ett visst ämne. Målet är inte att komma fram till någon lösning eller 

överenskommelse utan snarare att lyfta olika uppfattningar och skapa meningsutbyte (Kvale 

& Brinkmann 2017). Detta ansågs som bättre metodval istället för djupgående intervjuer då vi 

aspirerade att uppnå diskussioner kring det valda ämnesområdet. Enligt Bryman och Bell 

(2015) använder man sig av fokusgrupper för att undersöka hur människor kollektivt 

konstruerar och organiserar sin kunskap samt för att förstå varför människor har vissa 

uppfattningar. Moderatorn leder samtalet så att allas åsikter ska framkomma (Kvale & 

Brinkmann 2017). Detta kändes som rätt val av metod, då hela studien grundar sig i att titta på 

volontärernas upplevelse. På grund av att alla informanter hade en gemensam nämnare, det 

vill säga att de har varit evenemangsvolontär på ett flerdagarsevenemang, ansågs det finnas 

mycket underlag för att meningsutbyte och diskussioner i gruppen kunde framkomma.  

3.2 Urval 

 

För att välja informanter att studera gjordes ett urval med hänvisning till syftet, alltså ett 

ändamålsurval, där personerna som tillfrågades kunde ge de svar som behövdes få (Bryman & 

Bell 2015). Eftersom syftet riktar sig till evenemangsvolontärer utgör detta även 

huvudmålgruppen. Valet grundade sig i att vi själva har varit volontärer och kunde relatera 

men samtidigt ville få en djupare inblick i vissa frågor. Eftersom det finns en mängd olika 

typer av evenemang valdes volontärer som medverkat på sociala-/publika evenemang och 

som varit varaktiga under mer än en dag. En spännande blandning av evenemang framkom i 

de olika grupperna, där informanterna i grupp 1 deltagit vid Kents Avskedsturné i 

Scandinavium, DreamHack, AleInvite, Hallifornia och Stockholm Fashion Week. I grupp 2 

framkom evenemangen Kents avskedsturné i Scandinavium, Peace & Love, Eurovision Song 

Contest 2016, Fotbolls EM 2016 Camp Sweden och Västkustens Mästare. I sista gruppen 

fanns volontärer från Fotbolls EM 2016 Camp Sweden, Farmers Market Varberg, Eurovision 

Song Contest 2013, Idol och Gothenburg Summer Tour. En reflektion som gjorts i efterhand 

var att om det funnits mer tid till insamling av informanter hade urvalets avgränsats mer i 

form av storleken på evenemanget de deltagit vid, vilket hade medfört ett utvecklat syfte. I 
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denna studie tilläts informanter som varit volontär vid både lite mindre evenemang som 

exempelvis Farmers Market Varberg och även stora evenemang som Eurovision Song 

Contest. Då studien riktar in sig på evenemangsvolontärernas upplevelse av uppfattade 

artefakter sågs det dock som intressant att ha med personer från evenemang av olika storlek 

och omfattning. Även det faktum att vissa evenemang återkom men i olika grupper var 

spännande, då svaren till viss del varierade i deras upplevelser. 

  

Under fokusgrupperna ombads alla informanter att endast hänvisa och tänka på sina 

upplevelser från ett evenemang där de deltagit. Detta för att en del informanter varit volontär 

under flera evenemang och det skulle bli enklare för dem att delta i diskussionen med ett 

specifikt evenemang i tanken. Endast informanter som var mellan 20-30 år gamla utgjorde 

fokusgrupperna, vilket hoppades medföra en bra dynamik i gruppen där önskan var att alla 

skulle känna sig bekväma. 

  

För att nå ut till rätt personer har främst personliga nätverk via sociala medier använts. Olika 

volontärgrupper har kontaktats via Facebook, och även mejlkontakt för att nå 

evenemangsorganisationernas volontärer. Mestadels personlig kontakt ledde till att 

informanterna ställde upp i fokusgrupperna, där också en form av snöbollsurval blev aktuellt. 

Frågan ställdes till de redan tillfrågade vilka vi kunde vända oss till sedan och de tipsade oss 

vidare till andra personer som skulle kunna tänkas delta i studien. Detta menar Bryman och 

Bell (2015) räknas som en typ av bekvämlighetsurval. Målet var att få en blandning av både 

killar och tjejer i grupperna, vilket lyckades i alla utom den sista. Dock låg inte fokus på något 

vis i hur upplevelsen är olika för män och kvinnor, vilket gör att en grupp med bara tjejer ger 

lika givande resultat. 

  

Tre fokusgrupper med fem personer i varje grupp valdes för insamlingen av empirin. Bryman 

och Bell (2015) rekommenderar mellan 6-10 personer i fokusgrupper men skriver även att 

mindre grupper kan passa då man vill komma åt detaljerade uttalanden. Detta önskades i vårt 

fall och därför valdes fem informanter till varje grupp. Även för att få fram allas åsikter valdes 

att inte ha fler deltagare i grupperna, samt att väldigt många blev tillfrågade men det var svårt 

att få folk att ställa upp. Totalt tillfrågades 46 personer och 15 ställde upp att delta. Trots 

några avhopp på vägen fylldes platserna upp till det önskade antalet per grupp och ett 

tillräckligt djupt resultat framkom med de tre grupperna som genomfördes. I tredje gruppen 

började svaren bli liknande de i de tidigare grupperna, vilket också ledde till att det inte heller 

kändes nödvändigt att genomföra fler grupper då det uppstod en viss form av mättnad. Detta 

är eftersträvansvärt när det kommer till genomförande av fokusgrupper (Bryman & Bell 

2015). 

3.3 Genomförande av fokusgrupper 

 

Fokusgrupper leds av en moderator (Kvale & Brinkmann 2017), vilket blev vår roll där vi 

ledde samtalet och introducerade diskussionsämnen. Sex huvudsakliga artefakter användes 

som ramverk och utgångspunkt för samtalen i fokusgrupperna: kläder, arbetsuppgifter, 

kommunikation innan, under och efter tiden som volontär, fysiska miljön kring gruppen, 

deltagande i beslutsprocessen och ritualer/ceremonier. Denna typ av förberedande 

intervjuguide (se bilaga 1) kan sägas ha ett innehåll av semistrukturerade intervjufrågor, då 

specifika begrepp fanns att prata kring och några inledande frågor (Bryman & Bell 2015), 

men inte helt strukturerat från början till slut. Då informanterna pratade extra mycket kring en 

specifik fråga ställdes följdfrågor för att uppmana att individernas åsikter kom fram, vilket 

också är typiskt inom kvalitativa studier (Bryman & Bell 2015). 



 

- 10 - 

  

De två första grupperna genomfördes på Campus Varberg och den sista på Chalmers i 

Göteborg. Varje fokusgrupp varade mellan 55 min och 65 min, spelades in med hjälp av 

mobiltelefoner och transkriberades efteråt för att få så detaljerat material som möjligt till 

analysen. Transkriberingen per grupp tog ca 6 timmar, och utgjorde 52 sidor material. För att 

underlätta för läsaren att förstå empirin presenteras resultatet i de sex underkategorierna från 

intervjuguiden (se bilaga 1); kläder, arbetsuppgifter, kommunikation innan, under och efter 

tiden som volontär, miljön kring volontärerna, delaktighet i beslutsprocessen samt 

ritualer/ceremonier. Därefter valdes de tre teoretiska nivåerna funktionalitet, estetik och 

symbolik för att diskutera och analysera empirin, eftersom de sex artefakterna går att 

uppfattas på de tre nivåerna och därigenom behålla den röda tråden. Detta skapade en 

tydlighet och uppfyllde både syfte och frågeställningen för studien. 

3.4 Trovärdighet och tillförlitlighet 

 

Trovärdigheten för denna studie infinner sig genom att passande metodval och urval har 

gjorts, samt att fokusgrupperna har genomförts med syfte och frågeställningar i åtanke. På så 

vis mäts det som faktiskt ska mätas (Bryman & Bell 2015). Trovärdigheten höjs även 

eftersom en närhet till informanterna i fokusgrupperna har funnits och allt material har spelats 

in och transkriberats (Bryman & Bell 2015). Även användandet av citat gör att resultatet 

tydligt återspeglar informanternas riktiga åsikter. Tillförlitlighet kan jämföras med begreppet 

reliabilitet som brukar användas inom kvantitativa studier och syftar till om studien går att 

reproducera (Kvale & Brinkmann 2017). Alla tre grupper svarade på liknande frågeställningar 

eftersom en intervjuguide användes och diskussionerna styrdes i samma riktning. Denna 

intervjuguide skulle kunna användas för andra studier, men varje fokusgrupp får enskild 

karaktär och diskussionerna kommer se olika ut beroende på personerna i gruppen. Detta 

innebär att studien skulle kunna reproduceras, men att resultatet kommer se olika ut.  

3.5 Etik 

 

Den viktigaste etiska aspekten för genomförande av denna studie var att alla deltagare skulle 

vara helt införstådda med processen, varför studien genomfördes och vad deras roll som 

informanter innebar. Det är viktigt att få allas samtycke av att vara med i studien (Bryman & 

Bell 2015), för att uppfylla etiska krav. På grund av detta inleddes varje fokusgrupp med att 

studiens syfte och process förklarades, samt att vi spelade in när alla informanter var och en 

fick säga deras namn, att de samtycker till deras medverkan samt att vi fick använda allt som 

sades i vår studie. På grund av detta behövdes ingen skriftlig överenskommelse. Kvale och 

Brinkmann (2017) menar att informerat samtycke innebär att man respekterar människors 

beslut att delta frivilligt och rätten att avbryta deras medverkan när som helst, vilket grundar 

sig i principen att göra gott. På grund av detta har man sett till att deltagarna inte skadas 

(Kvale & Brinkmann 2017), vilket vi uppfyller för studien. En viktig del i informerat 

samtycke enligt Kvale och Brinkmann (2017) är även att deltagarna ska informeras om 

konfidentialiteten. Där var överenskommelsen i fokusgrupperna för den här studien att inte ha 

med några namn när resultatet presenterades, utan alla informanter skulle kallas för person 1, 

2, 3…15. Dock var alla informanter underförstådda med att deras respektive evenemang 

kommer att användas för att skilja deras upplevelser åt samt att i vissa fall kommer deras kön 

att framkomma i form av “hon/han”. 
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4 Resultat 
 

I följande avsnitt presenteras det resultat som framkommit ur de fokusgrupper som studerats, 

där informanterna kallas för person 1, 2, 3….15 och tillhörande fokusgrupp 1, 2 eller 3, om 

resultatet skiljer sig eller överensstämmer mellan grupperna. Fokusgrupperna grundade sig i 

sex olika begrepp från teorin ovan; kläder, arbetsuppgifter, kommunikation innan, under och 

efter tiden som volontär, miljön kring volontärerna, deltagande i beslutsprocessen samt 

ritualer/ceremonier, och dessa används även för att presentera resultatet.   

4.1 Kläder 

 

Alla deltagarna fick någon typ av kläder eller instruktioner kring hur de skulle klä sig. Vissa 

fick allt ifrån tröja, byxor och jacka medan andra bara fick en passerbricka och önskemål om 

att ha på sig en viss typ av sina privata kläder. Något alla var överens om var att det fick en att 

känna någon form av gemenskap och involvering i evenemanget. De ansåg att det var väldigt 

skönt att kunna vara en i gänget och man kände sig inte utanför. Person 13 upplevde det 

väldigt positivt att få både kläder, passerbricka och en väska på Eurovision Song Contest, hon 

kände sig väldigt proffsig. Person 4 kände också en känsla av samhörighet samt auktoritet och 

dessutom tyckte han att det linne de som volontärerna fick som arbetskläder var väldigt fint 

för det var special-designat, och något han gärna skulle haft på sig även efter evenemanget. På 

Farmers Market där person 12 var volontär fick de inga kläder men de hade en klädkod som 

skulle passa in med evenemanget, det gjorde inte bara att de kände en samhörighet utan även 

att de blev mer engagerade och levde sig in i evenemanget. En negativ aspekt som flera av 

deltagarna uppmärksammade var att man aldrig riktigt kunde släppa sin roll, man blev hela 

tiden uppfångad av besökare som ville ställa frågor även när de egentligen var på lunchrast 

eller hade avslutat sitt pass. Vissa kände sig utpekade bland annat på grund av att det stod 

tryckt “VOLONTÄR” stort på kläderna och kände att de förväntades kunna svara på alla 

frågor. Person 11 berättade om ett annat evenemang där hon inte fick några kläder och hennes 

arbetsuppgift gick ut på att vakta en väg så att inga bilister skulle köra in. När hon stoppade 

bilar ifrågasatte de henne, eftersom hon såg ut som en civil person och inte någon som 

jobbade. Hon trodde att specifika kläder som visade att hon var volontär på så vis skulle 

hjälpa henne att utföra ett bättre jobb.  

  

Det rådde delade meningar om det var positivt eller negativt att bära olika kläder beroende på 

om du var volontär eller vanlig betald arbetare. Person 8 uppskattade att volontärerna hade 

andra kläder än de andra ordinarie anställda dels för att hennes teamledare lätt kunde urskilja 

vilka som tillhörde dem och därför kunde ta bättre hand om sina volontärer, dels för att 

besökarna lätt kunde urskilja vilka som var volontärer eller inte och hade förståelse för att de 

inte kunde svara på alla frågor. Person 7 arbetade som skräpplockare och där hade de olika 

tröjor beroende på vilket område de arbetade på och det uppskattades inte då det blev väldigt 

tydligt att de var skräpplockare vilket ledde till att de skämdes när de gick omkring i sina 

gröna tröjor. På frågan om varför det inte kändes bra svarade hon:  

  

“Nej men för att man syns så mycket och det syns verkligen att du är skräpplockare” 

(Person 7). 

  

Hon kände inte den stora gemenskapen utan det blev väldigt grupperat. Person 14 var volontär 

under Idol och där hade alla likadana kläder på sig oavsett om man var volontär, projektledare 

eller vanlig anställd. Hon tyckte det var väldigt bra då hon kände sig lika viktigt som alla 
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andra och kände även att hon fick en del makt över framförallt besökarna då de inte kunde se 

ner på henne för att hon “bara” var volontär. Det rådde även olika åsikter om en eventuell 

gruppledare skulle ha likadana kläder som sina volontärer. Person 13 tyckte inte det spelade 

någon roll, dock hade det inte känts bra om de olika volontärsgrupperna hade haft olika 

kläder. Person 7 hade däremot önskat att hennes gruppledare hade sett likadana ut som dem, 

hon upplevde att det blev en överdriven hierarki, med dålig stämning och attityd på grund av 

att de inte gjorde det. 

  

De allra flesta kände att de fick makt och auktoritet i sina kläder och det var något som kändes 

väldigt bra för att kunna genomföra sin arbetsuppgift. En som dock inte gjorde det var person 

11 som var volontär på Camp Sweden 2016. Enligt henne var anledningen att hon var tjej och 

besökarna bestod till största delen av män som stora delar av tiden var berusade. Hon ansåg 

inte att kläderna hjälpte henne att få det övertaget hon hade behövt för att kunna säga till äldre 

män. I bästa fall struntade de i henne och i värsta skrek de fula skällsord åt henne. 

  

“Alltså inte som tjej med typ flera tusen killar som… kanske inte just på det evenemanget, 

men andra evenemang skulle jag säga att man får det, för att man liksom fick kläder” (Person 

11). 

 

Person 9 var också volontär på samma evenemang men han upplevde definitivt att han fick 

auktoritet i sina kläder. 

  

“Ja alltså man får ju en viss auktoritet så att säga, att man förväntas att man vet lite mer, att 

dem litar på en, ja att man vet vad man gör liksom” (Person 9). 

  

Under Fashion Week i Stockholm blev volontärerna endast tillsagd att ha svarta “snygga” 

kläder på sig och sin badge. Hon upplevde inte att hon fick någon auktoritet även om det 

syntes att hon arbetade där. Hon uttryckte sig följande om sin upplevelse där: 

  

“[...] just för att det var denna typen av evenemang, där gästerna som är speciellt inbjudna 

ofta är rätt så snoffsiga, så oavsett om jag hade en badge eller vad jag skulle haft på mig så 

tittade de knappt på mig, utan de hade sikte på sin stol där de skulle sitta” (Person 5). 

  

Överlag visar resultatet från alla grupper på flera positiva aspekter kring volontärernas 

upplevelse av kläder som till exempel gemenskap, involvering och engagemang. De kände sig 

även proffsiga och upplevde en viss auktoritet i sina kläder. De negativa upplevelserna 

framkom framförallt om de hade olika kläder beroende på var man arbetade på evenemanget. 

Det kunde skapa grupperingar, dålig stämning och att de kände sig utanför, samt att 

volontärerna kunde känna sig utpekade i sina kläder och ha vissa förväntningar på sig. 

4.2 Arbetsuppgifter 

 

Övervägande andel av informanterna upplevde att de hade ungefär koll på vad de skulle få för 

arbetsuppgift innan de kom till evenemanget, men att de inte visste exakt hur den skulle 

utföras. Exempelvis person 3 och 4 från grupp 1, person 8 från grupp 2 samt person 11 från 

grupp 3 fick alla önska vilken arbetsuppgift de ville ha innan påbörjat volontärarbete, vilket 

uppskattades. Dock kände person 11 att hennes förväntningar inte uppfylldes på Camp 

Sweden vilket gjorde att hon kände ett visst missnöje över hela volontärsupplevelsen: 
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“Vi hade ju en annan uppgift från början som blev inställd när vi kom dit. Så då blev det att 

‘ah ni får vakta poolen och sitta i kiosken’. Och det hade ju inte vi, vi räknat med liksom. Eeh, 

så då blev man ju väldigt besviken” (Person 11). 

  

Hon upplevde därigenom att hennes arbetsuppgift var helt meningslös. Likaså tyckte både 

person 5 från grupp 1 och person 13 från grupp 3 att de hade en helt annan bild av vad deras 

arbete skulle innebära gentemot vad det faktiskt sedan var på evenemanget. Person 7 

upplevde att den information hon fått kring sin arbetsuppgift innan hon kom till Peace & Love 

var väldigt förskönat och att det aldrig varit tydligt att de faktiskt skulle gå runt och plocka 

skräp. De hade lindat in det lite och fått det att låta roligare än det faktiskt var. 

  

Person 4 nämnde att på Hallifornia kunde man få en arbetsuppgift om man hade extra 

intressen eller ville jobba med något inom det i framtiden, exempelvis hjälpa till med 

fotograferingen. Person 2 tyckte att han hade helt koll på vad han skulle göra på DreamHack 

då han visste att han skulle vara turneringsansvarig och det var tydligt vad det innebar för 

ansvar och vad som skulle göras redan innan han kom dit. Det upplevde han som positivt 

eftersom han då hade full förståelse för när han var ledig och kunde ta del av evenemanget 

som besökare istället. Person 14 fick först en arbetsuppgift tilldelad på mail innan 

evenemanget men fick också möjligheten att inför varje dag önska om de ville ha en annan 

uppgift. Det uppskattades stort eftersom hon då fick testa på många olika roller. Dock 

upplevde hon att det även skapade lite dålig stämning när inte alla fick testa på att vara 

exempelvis produktionsassistent: 

  

“Det va jättekul att man fick testa på det, men man märkte ju irritationen hos många som 

hade, alltså liksom inte fått de rollerna de ville. Och då va det ju folk som, eh typ såhär 

sjukanmälde sig och sånt för att de inte orkade för det va så långa dagar” (Person 14). 

  

En av de stora anledningarna att person 13 valde att vara volontär på Eurovision Song Contest 

var just för att hon ville hjälpa till och ge tillbaka för man får så mycket från samhället. Att 

hon då blev placerad som säkerhetsvakt på evenemanget gjorde att hon kände sig viktig och 

hade en betydelsefull arbetsuppgift: 

  

“[...] ganska viktigt att liksom såhär jag kan hjälpa till så att rätt människor kommer in på 

klubben och att inte det kommer in fel personer som kan skada folk eller som kan skada 

evenemanget” (Person 13). 

  

Även person 10 kände sig lite speciell eftersom hon själv fick vara med och skapa den 

aktivitet hon skulle ha hand om på Västkustens Mästare. Person 8 tyckte att hon kunde ha fått 

en lite roligare och mer givande arbetsuppgift under Eurovision Song Contest eftersom hon 

skrivit i sin ansökan att hon studerade Event Management, hon hade en förväntan att hon 

skulle lära sig mer under evenemanget. Dock berättade hon att arrangörerna lyssnade på deras 

klagomål och löste det så att alla Event Management studenterna blev inbjudna till ett möte på 

Stockholms Stad, där de fick lära sig lite mer kring hur själva organiseringen och planeringen 

kring evenemanget sköttes. 

  

Sammanfattningsvis uppskattade volontärerna om de fick veta sina arbetsuppgifter innan de 

kom till evenemanget. Ungefär hälften upplevde att förväntningarna de hade av sina 

arbetsuppgifter uppfylldes medan den andra hälften blev besvikna då de ansåg att deras 

arbetsuppgifter inte var vad de förväntade sig. Just arbetsuppgifterna har även en förmåga att 

bidra till känslor av att känna sig viktig och speciell. Dock hade alla grupper en förståelse för 
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att arbetsuppgifterna för en volontär inte alltid är de roligaste och att det oftast inte är därför 

man ställer upp som volontär.  

4.3 Kommunikation innan, under och efter tiden som volontär 

 

Nästan alla upplevde att kommunikationen överlag fungerade bra, både innan, under och efter 

evenemanget. Det var framförallt mailkontakt innan evenemanget med informationsbrev 

angående deras volontärskap. Person 15 ansåg att hon fick för mycket information via mail 

under en kort tid, hon hade önskat att de var fler mailutskick under en längre tid för att 

undvika att man missade viktigt information i de stora utskicken. Person 4 berättade att de 

sökte volontärer genom att gå ut till allmänheten och be de som var intresserade att komma på 

ett första möte och träffa alla andra som eventuellt skulle vara med och arbeta. Han berättade 

att det gjorde att de fick en bra sammanhållning redan från början. Efter det första mötet 

sköttes den mesta kommunikationen via mail och framförallt deras interna Facebookgrupp där 

det lades upp information om var och när nästa möte skulle hållas. Han tror att deras 

regelbundna möten innan evenemanget var ett starkt motiv till deras sammanhållning och 

volontärernas involvering i evenemanget. 

  

Den enda som hade någon “utbildning” i hur de skulle tilltala gäster, artister eller kollegor var 

person 14. De skulle bland annat tänka på att hela tiden vara trevliga och ha förståelse för att 

folk ofta var väldigt trötta. Hon uppskattade att de fick en genomgång inom området då det 

annars kan vara svårt att hantera det som volontär. De allra flesta kunde kommunicera lätt 

under evenemanget med andra volontärer eller gruppledare, antingen via telefon eller walkie-

talkie. De kände att arbetet underlättades av det och det var skönt att veta att man hade sin 

gruppledare lättillgänglig om eventuella problem skulle uppstå. Person 12 tyckte dessvärre att 

kommunikationen inte fungerade bra på hennes evenemang, de blev runt skickade hela tiden, 

ingen kunde svara på deras frågor vilket tillslut ledde till att volontärerna struntade i att fråga 

när de egentligen behövde hjälp. Detta ledde till en osäkerhet och missnöjd känsla av 

upplevelsen. Person 5 tyckte kommunikationen funkade bra innan och under evenemanget 

dock inte efteråt. De fick inte sina intyg de var lovade och började därför jaga sina 

projektledare. När de inte svarade fick de söka upp högsta chefen som tillslut ordnade fram 

deras intyg. Det visade sig att de båda projektledarna hade gått in i väggen direkt efter 

evenemanget. Hon tror att hon hade haft en bättre upplevelse och inte känt samma missnöje 

från hela sin tid som volontär om kommunikationen hade fungerat bättre, nu blev det mest ett 

irritationsmoment eftersom de bland annat legat ute med en del pengar de skulle få tillbaka. 

  

Kommunikationen mellan gruppledare och volontär upplevde alla var väldigt viktig, den 

skulle vara tydlig men ändå avslappnad. Volontärerna uppskattade om de kände att de hade 

något att säga till om även om de kanske inte gjorde det så ofta, så länge möjligheten fanns 

var de nöjda. Från grupp 2 sa en volontär följande om hur det kändes att hon kunde uttrycka 

sina åsikter för sin gruppledare: 

  

“Väldigt befriande men man vågade typ inte för det va så stort och så ville man inte för det va 

ju hennes roll också” (Person 6) 

  

En annan volontär upplevde att det inte var speciellt mycket tvåvägskommunikation, de fick 

sina uppgifter och sen var det bara att utföra dem: 

  

“Det va väldigt tydliga regler och så va det ut och göra, [...] det fanns inte så mycket 

utrymme för egna idéer liksom” (Person 7). 
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Person 10 var på ett mindre evenemang där hennes uppgift gick ut på att ansvara för en station 

i en tävling. Hon berättade att hon fick relativt få riktlinjer att hålla sig till och det tyckte hon 

var roligt då hon kunde “freestyla” lite. Hon sa också att det fungerade just för att 

evenemanget var så pass litet. Det ansågs vara viktigare hur en gruppledare kommunicerar än 

att de kommunicerar. De ska vara trevliga och visa uppskattning mot sina volontärer även om 

de är stressade, så här sa en volontär: 

  

“Ja för det är jätteviktigt med tydliga riktlinjer i och med att man kommer in kort sen ska du 

ut igen så det behövs inte så mycket fritt space för att du ska hitta på egna idéer” (Person 7).   

  

Flera personer instämmer att det är viktigt med tydlig kommunikation från början eftersom 

man ofta som volontär bara kommer in tillfälligt i organisationen. 

  

“Nej men det är viktigt att dem är tydliga för annars så blir det så mycket förvirring, man 

kanske bara är där någon dag och man känner inte alla och då är det bättre att det är tydligt 

från början och att man vet vem man ska fråga om det blir problem” (Person 8). 

  

Kvalitén på kommunikationen berodde ofta på vilken gruppledare de hade. På Eurovision 

Song Contest hade de olika gruppledare beroende på vilket skift de arbetade och därför kunde 

kvalitén på kommunikationen också skifta, när den va dålig blev det väldigt rörigt där det 

exempelvis blev struligt i rastschemat för volontärerna. 

  

Genomgående i alla grupper ansågs kommunikation vara en viktig del för att känna sig sedd 

samt att tydlig kommunikation är viktigt då man som volontär bara är involverad under en 

kort tid. Tydlig kommunikation skapade en gemenskap men även trygghet för volontärerna. 

Före tiden som volontär underlättar det med mailkontakt för tydlighet angående 

förväntningar, under tiden som volontär önskas en tydlighet kring arbetsuppgifter och 

samarbete samt efter evenemanget måste kommunikationen fortlöpa för att inte tappa 

trovärdigheten för evenemangsorganisationen. De som upplevde att kommunikationen inte 

fungerade som den skulle kände att de blev förbisedda samt att evenemanget uppfattades som 

struligt. 

4.4 Miljön kring volontärerna 

 

Den fysiska miljön kring volontärerna visade sig påverka deras upplevelse på många olika 

sätt. De flesta av informanterna var överens om att arbeta tillsammans med någon eller i 

grupp höjde stämningen och upplevelsen av att vara volontär. En volontär fick en ganska 

tråkig arbetsuppgift som skräpplockare på Peace & Love, dock gjordes det i grupp och då 

tyckte hon att det var helt okej, men hon sa också: 

  

“Fast jag hade hellre gjort en rolig uppgift själv” (Person 2). 

  

Person 8 tyckte det var lite tråkigt att hon var på samma ställe hela tiden under Eurovision 

Song Contest där hon deltog, för hon hade velat se mer delar från själva organiseringen av 

evenemanget i helhet. Däremot upplevde hon en trygghet i att alltid veta vart hon skulle gå 

och var hon skulle vara varje dag. Person 5 jobbade själv och ansåg att det ledde till att hon 

kände sig ensam och osäker, men det var positivt att hon kunde ha kontakt med andra 

volontärer via telefon och kunde dela känslan av oro med dem. 
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Både person 13 och 14 fick rotera och ha lite olika miljöer under sin tid som volontär. De 

tyckte båda att det var givande och roligare än att alltid vara på samma ställe hela tiden. Det 

ansågs även som positivt att vara på vissa ställen ensam: 

  

“[...] jag kunde uppleva att det va lite skönt också just för att det va så himla mycket folk ofta 

och då kunde man komma dit och ta det lugnt och slappna av lite. [...] det kunde bli ganska 

hetsigt ibland så det va skönt att kunna vara på en avdelning själv ibland också och kunna 

släppa lite på det här leendet och den där glada personen man skulle vara åt allt och alla 

hela tiden, hälsa och prata och vara trevlig, prata tre olika språk och… “ (Person 13). 

  

Både person 4 från grupp 1 och person 7 från grupp 2 tyckte att det uppstod en form av 

samlingsplats för volontärerna där de kunde hänga och umgås även när de inte jobbade. 

Person 4 upplevde det väldigt starkt och sa att många volontärer kom in till kontoret för 

Hallifornia bara för att umgås och det blev en härlig stämning där folk vill vara med och ställa 

upp om det behövdes hjälp. Där upplevde han att själva evenemangsorganisationen jobbade 

bra med att höja deras upplevelse och skapa denna gemenskap så mycket som möjligt så att 

alla skulle känna att det var roligt och värt det att vara volontär. Liknande tyckte en annan 

volontär från samma grupp att stämningen kring volontärerna på Ale Invite hade och göra 

med hela miljön för evenemanget, hur de spelade musik överallt exempelvis och han sa att det 

var: 

  

“Liknande feeling på båda eventen om man jämför med person 5, alltså själva miljön på 

människorna liksom” (Person 3). 

  

Även en volontär från grupp 2 upplevde att hennes tid som volontär förbättrades eftersom de 

skapade en bra stämning där de jobbade: 

  

“Det va riktigt kul, vi kom bra överens och gjorde det till en rolig grej […] Vår lek va 

vattenledet, så då stod vi och sjöng. Och skrek, ja.. Så det, det va väldigt kul, det gjorde 

väldigt mycket” (Person 10) 

  

Person 11 upplevde att andra volontärgrupper på Camp Sweden fick en roligare upplevelse 

eftersom de var fler grupper tillsammans på en annan del av evenemanget, medan hennes 

grupp fick vara på ett ställe lite frånskilt och inte fick ta del av helheten lika mycket. Att 

person 8 åkte tillsammans med ett gäng vänner för att vara volontär under Eurovision Song 

Contest gjorde att hon inte hade lika stort behov av att lära känna nya människor. Därför 

upplevde hon inte att de olika aktiviteterna eller samlingsplatserna för volontärerna som 

erbjöds utanför jobbet lockade henne, som det kanske skulle gjort om hon varit ensam. 

  

Den fysiska miljön var viktig för alla grupperna och överlag uppskattades det när de fick 

rotera positioner och prova på att vara på olika platser, det gav ökad stimulans. För flera 

skapades även en samlingsplats för volontärerna och detta bidrog till en större gemenskap och 

rolig upplevelse. Om den fysiska miljön var bra, som att det till exempel spelades musik eller 

om det var estetiskt tilltalande, skapades en bra stämning för både deltagare och volontärer. 

De som upplevde en negativ inställning till den fysiska miljön var de som blev placerade på 

ett och samma ställe under hela evenemanget. 
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4.5 Delaktighet i beslutsprocessen 

 

Övervägande tyckte alla tre grupper att ta större beslut inte är någonting som man direkt 

förväntar sig som volontär. Det uppstod gemensamma åsikter om att man som volontär inte 

riktigt har så mycket att säga till om, men många tyckte ändå att de kände att de kunde lämna 

åsikter till sina handledare om det var någonting viktigt. En volontär menade att de ansvariga 

inte kan bossa runt med sina volontärer för mycket, för då skulle de inte ställa upp på att jobba 

gratis. Han menade att det var en skillnad mot om man är anställd. 

  

“Liksom det är sen när du, när du är anställd och får betalt, då förväntar du dig och få lite, 

att bli lite tillsagd på något sätt [...] någon som bestämmer lite över dig” (Person 4). 

  

Person 11 upplevde först och främst att hennes arbetsuppgift var onödig. När de gav förslag 

på förändring till ledningen så fick de bara svaret att det var så det var och att de skulle jobba 

de tider de blivit tillsagda ändå. Hon tyckte inte att de lyssnade till deras behov kring det alls. 

  

“[...] jag tycker att hon som ledde oss va ju snäll och förstod men det va ändå inte så att hon 

brydde sig, hon hade ju en bra attityd men det va ändå inte så att hon gjorde något åt det” 

(Person 11). 

  

Person 12 upplevde att evenemanget inte hade en tydlig gruppledare, vilket försvårade 

volontärernas arbete. De blev bara runt skickade till olika personer och ingen visste riktigt vad 

som skulle göras, vilket skapade en stor otydlighet. Det gjorde också att de varken orkade 

eller vågade fråga saker till slut. 

  

Några av informanterna kände att det var ganska så hierarkiskt inom organisationen, vilket 

också medförde att volontärerna kände sig längst ner. Dock tyckte person 6 att högsta chefen 

under det evenemanget suddade ut de gränserna på ett bra sätt. Han kom och hjälpte 

volontärerna med deras arbete och det gav en känsla av att: 

  

“vi gör alla det här tillsammans och att vi hjälps åt liksom..” (Person 6). 

  

Till det instämde person 7 att hon gärna önskat att deras gruppledare också kommit ut och 

visat sig på området när de plockade skräp och inte bara ge beröm efteråt, det uppfattades då 

som lite fejk. Person 5 kände lite att hon blev utnyttjad som volontär under Fashion Week. 

Trots att det var roliga uppgifter så kände hon att hon bara blev inslängd av ledarna och skulle 

göra det ena och det andra, vilket ledde till väldigt långa dagar. På frågan om hon hade något 

att säga till om angående det, svarade hon att gruppledarna till slut märkte att de var trötta och 

gav då alla volontärerna hela fredagen ledigt för att återhämta sig. Person 14 uppfattade det 

som att ledarna tog beslut om olika saker på ett ganska personligt plan. Vem som fick vilken 

arbetsuppgift med mera kunde baseras på favorisering till viss del, vilket skapade irritation 

bland volontärerna. Hon menade också att de volontärer som var mer utåt och drivna, fick 

såklart göra mer saker och fick mer ansvar av ledarna. Eftersom arbetsuppgiften för en av 

volontärerna , som var ansvarig för spelturneringarna på DreamHack, var så tydliga så hade 

han inte jättemycket att säga till om kring det: 

  

“[...] vi hade ju inte så mycket och säga till om där, för liksom en turnering är en turnering, 

reglerna är redan styrda från början” (Person 2). 
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Att fatta viktiga beslut är inget som förväntas av en volontär och överlag var grupperna 

överens om att man som volontär accepterar det. När de kom som volontär visste de att de var 

där för att göra ett jobb och att de inte ska ha så mycket åsikter. Även om de inte kände ett 

behov av att kunna uttrycka sina tankar och åsikter upplevde ändå några att de kunde om de 

hade velat, det var något som uppskattades. Nästan alla upplevde någon form av hierarki, för 

vissa var den positiv och för vissa var den negativ. 

4.6 Ritualer och ceremonier 

 

Person 7 i grupp 2 och person 13 i grupp 3 hade möten varje morgon som inledde dagen, 

vilket uppskattades eftersom det gav en tydlighet i arbetet. 

  

“[...] det gav en känsla av att man hade någon kontroll på kvällen och passet, jag vet vilka 

som är här vilka jag kan kontakta” (Person 13). 

  

Person 8 hade inte det, men kände inte heller att det behovet fanns på grund av hennes enkla 

arbetsuppgift. Person 9 nämnde att den första dagen på Camp Sweden var det ett inledande 

möte där alla volontärer var med och de alla tillsammans sjöng Sveriges nationalsång som ett 

litet startskott för kommande vecka. 

  

De flesta informanterna fick alla någon form av intyg efter arbetet, men det varierade lite 

kring hur det delades ut. Person 4 berättade om en avslutningsmiddag där alla blev bjudna på 

mat och dryck, samt fick sitt diplom i handen och ett stort tack. I grupp 3 kom man 

gemensamt fram till att någonting specifikt efteråt för volontärerna, exempelvis middag eller 

liknande, kanske inte är jätteviktigt utan det är mer själva uppskattningen som önskas. 

  

“Alltså det behöver inte vara en fest eller så men alltså det är kul ändå för då kanske man gör 

det igen, får man ingenting kanske man inte gör det igen för man sliter ändå ganska mycket 

som volontär” (Person 15). 

  

Både person 1 och 2 från grupp 1, person 7 och 9 från grupp 2 samt person 11 från grupp 3 

fick ta del av evenemanget som besökare, exempelvis genom festivalpass till Peace & Love, 

datorplats på DreamHack, mat, boende och resan ner till Frankrike på Camp Sweden och 

detta sågs som en väldigt stor uppskattning från organisationens sida. Det framgick tydligt att 

den övergripande uppskattningen var av stor betydelse: 

  

“Alltså jag hade nog uppskattat om man hade fått lite mer beröm liksom, vet att jag saknade 

det litegrann och det hade räckt med några uppmuntrande ord ibland för att få lite ny energi” 

(Person 5) 

  

Sammanfattningsvis uppfattades dagliga möten som den tydligaste ritualen som volontärer 

upplever. Det har en betydelse vilken storlek evenemanget är av, beroende på hur mycket 

information som måste framgå till personerna. De som hade dagliga möten ansåg att det var 

bra då det blev en tydlighet i dagen arbete. Samtidigt kände ingen av de som inte hade dagliga 

möten att det var något som saknades. Att få uppskattning genomgående på evenemanget sågs 

som en större önskan än att kanske få ta del av någon ceremoni som avslutningsmiddag eller 

liknande. 
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5 Analys/diskussion 
 

I följande avsnitt analyseras och diskuteras studiens resultat med hjälp av egna resonemang 

samt koppling till tidigare presenterad teori och forskning. De tre teoretiska begreppen 

funktionalitet, estetik och symbolik rörande artefakter, utgör grunden för diskussion och 

analys, eftersom de presenterade artefakterna från resultatet kan upplevas på alla nivåerna.  

5.1 Funktionalitet 

 

Resultatet från studien visar att de flesta volontärerna arbetade i grupp och tyckte att det 

bidrog till en positiv upplevelse. Detta kan ses som att miljön kring volontärerna skapade en 

viss funktionalitet som artefakt, det vill säga att det påverkade volontärerna i deras prestation 

och bidrog till positiva effekter (Rafaeli & Pratt 2006). Att flera av informanterna ansåg att 

arbetsuppgifter som genomfördes i grupp var roligare och mer givande tyder på att 

funktionaliteten av den fysiska miljön kring en grupp volontärer är betydande för upplevelsen. 

Här kan en koppling dras till det som Mcelroy och Morrow (2010) skriver angående hur en 

fysisk miljö kring en arbetsgrupp kan påverka deras attityder och hur de beter sig. Det kan 

uppfattas som att volontärerna önskar sociala interaktioner och glädje under sin tid som 

volontär, vilket kan framkomma när de arbetar i grupp. Liknande var funktionaliteten som 

kläderna gav mestadels hög och bidrog till positiva effekter (Rafaeli & Pratt 2006), då 

beskrivningen auktoritet nämndes av flertalet informanter och att man blir mer engagerad som 

volontär när man känner sig involverad. Vi tror, precis som några volontärer diskuterade, att 

dessa arbetskläder gör att man går in i en specifik roll och känner att man inger förtroende och 

har ansvar. Att få specifika kläder gör mycket för den totala upplevelsen eftersom 

volontärerna känner mer trygghet i deras prestation och i förväntningarna på att de är 

volontärer. Funktionaliteten av kläderna blir både en tydlighet utåt sett för besökarna som vet 

vem de ska fråga om de behöver hjälp, men även för volontärerna kring deras roll på 

evenemanget.  

  

Kramer, Meisenbach och Hansen (2013) menar att enklare arbetsuppgifter leder till mer 

tillfredsställelse för volontärer, men i våra grupper framkom bland annat att för enkla och 

meningslösa arbetsuppgifter ledde till en negativ upplevelse, för det kändes som onödigt jobb. 

Detta styrker Tornes och Kramers (2015) resultat; att enkla uppgifter kan leda till att 

volontärer “glöms bort” av sina handledare. Vårt resultat visar att de personer som fick 

relativt komplexa och stora uppgifter med större ansvar ledde till att volontären kände sig 

viktig och det medförde en positiv upplevelse. Detta visar att det är viktigt att 

arbetsuppgifterna som volontärerna får ha hög funktionalitet, som bidrar med positiva effekter 

(Rafaeli & Pratt 2006) för att det ska bli en bra helhetsupplevelse. Då 

evenemangsorganisationer är beroende av volontärer (Neufeind, Güntert & Wehner 2013; 

Van Vianen, Nijstad, & Voskuijl 2008; Holmes 2014) kan det ses som viktigt för 

organisationen att hålla dem nöjda och inte bara se dem som gratis arbetskraft. Missnöjda 

volontärer kan bidra till att de inte kommer tillbaka och sprider dåliga rykten om 

evenemanget, vilket i sin tur kommer leda till att de inte kommer få några volontärer som 

ställer upp kommande år. För att erbjuda en bra upplevelse för sina volontärer visar vårt 

resultat även vikten av att evenemangsorganisationen går ut med tydliga beskrivningar kring 

vad arbetet kommer innebära och ser till att volontärernas förväntningar besvaras, vilket även 

styrks av Neufeind, Günter och Wehners (2013) resultat. Av vårt resultat går det att se att de 

som fått arbetsbeskrivningar som sedan inte uppfylldes var missnöjda och ångrade till viss del 

att dem ställde upp som volontär. Det kan därför vara bättre att inte erbjuda för mycket innan 
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då volontärerna kan känna brist på trovärdighet hos organisationen om de blir lovade mer än 

vad som faktiskt erbjuds. Parent och McIntosh (2013) menar att utbildning och utdelande av 

arbetsuppgifter skulle kunna ha en påverkan för hur subkulturer skapas inom en grupp. Detta 

var ingenting vårt resultat tydligt påvisade, förutom de samlingsplatser och den stämning som 

skapades kring volontärerna, men inga speciella normer eller värderingar som särskilde sig 

gentemot organisationen.  

  

Teamet är oftast ihopsatt kring en specifik uppgift i en temporär organisation, till skillnad från 

i en varaktig organisation där det främst bara är en grupp människor (Lundin & Söderholm 

1995). Det blir då tydligt att evenemang utgör en temporär organisation, eftersom volontärer 

oftast kommer in under en kort tidsperiod, för en specifik arbetsuppgift. På grund av denna 

utformning av arbetet blir vikten av tydlig kommunikation väsentlig. Utifrån resultatet ska en 

volontär kunna utföra sina uppgifter utan att hela tiden behöva fråga sin ledare, men de ska 

samtidigt finnas till hands då man som volontär ofta bara är välinformerad om just ens egen 

uppgift. Att veta vad man ska göra innan evenemanget är att föredra och uppgifterna ska 

kunna utföras någorlunda enkelt. Resultatet visar att tydlig kommunikation skapar en trygghet 

för volontärerna och även en tydlighet kring vad de har att förvänta. En koppling kan här dras 

till vad Maltén (1992) skriver angående organisationskultur: normer och värderingar skapar 

en trygghet och klarhet på gruppmedlemmarnas förväntningar och krav. Kommunikationen 

skulle kunna ses som den funktionalitet som krävs för att skapa trygghet och klarhet. Resultat 

från tidigare forskning visar på att just tydlig kommunikation, enklare uppgifter och tid till att 

förbereda är viktigt för att en volontär ska känna tillfredsställelse (Kramer, Meisenbach & 

Hansen 2013). Detta styrker vårt resultat då tydligheten kring arbetet skapade en form av 

trygghet och underlättade för volontärerna. Likaså visar avsaknaden av tydliga direktiv en 

negativ upplevelse. Exempelvis att bli runt-skickad utan att få några svar, som en informant 

upplevde, skulle kunna höra samman med att evenemanget antingen är nyskapat och alltså har 

brist på erfarenhet eller att organisationen bakom evenemanget är desorienterad. Där har den 

övergripande organisationskulturen en stor roll, eftersom det är en egenskap som gör ett 

företag till vad det är (Wilson 2017). I de fallen var funktionaliteten för artefakten 

kommunikation låg och bidrog till negativa effekter (Rafaeli & Pratt 2006), vilket motverkade 

tydligheten och tryggheten för volontärerna. 

  

Det var några få volontärer från fokusgrupperna som hade möten varje morgon vilket skapade 

en tydlighet för volontärerna när man gick igenom dagens pass och även diskuterade vad som 

var bra respektive kunde gjorts bättre dagen innan. Dessa morgonmöten kan ses som en ritual 

inom organisationen vilken bidrar till en funktionalitet till gruppen som blir positiv, eftersom 

den har en påverkan på gruppens uppgifter och mål (Rafaeli & Pratt 2006). Dock var det inte 

en självklarhet för alla att det behövdes dagliga morgonmöten. Här drar vi en koppling till 

storleken på evenemanget eller formen av arbetsuppgift. Är evenemanget av mindre skala 

eller arbetsuppgiften hyfsat enkel kanske inte samma funktionalitet kring en sådan här ritual 

blir lika väsentlig. Kommunikationen som skedde under evenemanget var av största vikt för 

upplevelsen, men även den som skedde via mail innan och de som fick ta del av någon form 

av tack efteråt bidrog till en positiv upplevelse.  

5.2 Estetik 

 

Sammantaget ur fokusgrupperna anses gesten att få någonting som visar en form av 

tillhörighet till volontärgruppen en viktig del för upplevelsen, vilket Claytons (2016) resultat 

även visar. Från fokusgrupperna var det blandat att få kläder, att få lov att ta del av 

evenemanget eller exempelvis en avslutningsfest. De ceremonier som uppfattades av 
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fokusgrupperna bestod till stora delar av inledande möten/uppstart eller avslutningsfest för 

volontärerna. Dessa möten ansågs inte vara av största vikt för volontärerna men de skapade 

ändå någon form av involvering redan från början. Denna form av ceremoni är mer betydande 

om man kommer som volontär utan att känna någon annan, då man vill bli en i gruppen och 

skapa kontakter. Överlag ansågs den genomgående uppskattningen som desto mer attraktiv 

och önskvärd än specifika ceremonier eller att få någon sak. Detta kan kopplas samman med 

hur Strati (2006) (se Rafaeli & Pratt 2006) menar att artefakter kan framkalla olika känslor 

och ses som fult eller vackert. Beroende på hur bra evenemangsorganisationen är på att se till 

att handledare och andra huvudansvariga ger uppskattning och erkännande till sina volontärer 

kan det även ses som en ritual. Är detta något som blir för givet taget leder det till att fler gör 

det (Schein 2004), vilket uppskattas från volontärerna. Detta utgör en estetik hos artefakten 

som blir personlig för alla volontärer (Rafaeli & Pratt 2006), eftersom det provocerar olika 

känslor hos olika personer. Om man som volontär anser att en avslutningsfest eller andra 

ceremonier eller ritualer är ett tecken på uppskattning, kan man tolka det som att det är 

önskvärt och estetiskt tilltalande för volontärerna (Rafaeli & Pratt 2006). 

  

Aisbett och Hoye (2015) menar att en evenemangsvolontärs upplevelse av tillfredsställelse 

påverkas mer av stödet de får av sina handledare/gruppledare än av stödet som kommer från 

organisationen i det stora hela. Resultatet från vår studie visar att de som inte kände sig nöjda 

med kommunikationen under evenemanget inte heller var speciellt nöjda med hela sin 

upplevelse av evenemanget, vilket styrker Aisbett och Hoyes (2015) teori. Där tror vi att det 

är organisationens uppgift att involvera volontärerna för att de ska känna sig nöjda med sin 

upplevelse. Att vissa volontärer kände sig exkluderade skulle kunna bero på hur deras 

handledare pratade med dem, att de inte fick något stöd eller tydlig kommunikation och det 

framkallade därför känslor av missnöjdhet (Strati se Rafaeli & Pratt 2006). Vi kan också se att 

utdelandet av arbetsuppgifter vid ett fall ledde till dålig stämning för att vissa kände sig 

exkluderade, precis som Strati (2006) (se Rafaeli & Pratt 2006) nämnde kring estetiken 

rörande artefakter.  

  

Eftersom volontärerna kände att de kunde utföra sitt arbete bättre när de hela tiden hade 

tillgång till sin gruppledare kan vi se kommunikation som en bidragande faktor till att man är 

mer avslappnad i sin roll. Här blir det återigen tydligt att hur gruppledaren pratar och att tydlig 

kommunikation är estetiskt tilltalande och önskvärt för volontärer. Watt (1998) skriver att 

människan gärna vill ha bekräftelse på att hen gör ett bra jobb. Varje kommentar från en 

ledare till en anställd är viktig, det kan handla om deras prestation, styrkor eller svagheter 

(Watt 1998). Att volontärerna ur våra fokusgrupper gärna ville få både konstruktiv kritik och 

uppskattning från sina handledare både under och efter arbetets gång, kan ses som att att de 

vill känna sig mer involverad och en del av helheten. Detta innebär dock även att 

uppskattningen från handledarnas sida måste vara autentisk och komma kontinuerligt, annars 

förloras trovärdigheten och missnöje uppstår. 

  

Några personer tog också upp aspekten att de kände sig fula i sina kläder eller skämdes medan 

en person uttryckte stor glädje i att få arbetskläder som för honom var tilltalande. Detta 

beskriver hur de upplevde artefakten på olika estetiska plan och att det framkallade både 

negativa och positiva känslor (Stratti se Rafaeli & Pratt 2006). För evenemangsorganisationen 

är detta någonting som är värt att tänka igenom när kläderna för volontärerna bestäms. 

Exempelvis om alla har liknande kläder som volontärer, uppstår inte någon skillnad i hur 

estetiskt tilltalande de är. Dock kommer alltid den personliga åsikten och de personliga 

associationerna angående vad som är estetiskt tilltalande eller inte att variera. Precis som både 

Harquail (2006) (se Rafaeli & Pratt 2006) och Fridh, Jansson och Melander (2014) sa, så 
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bidrar kläderna till identitetsbyggande i känslan av att vara en grupp, samt att det blir ett sätt 

att vara representant för evenemanget. Att representera någonting inger både en känsla av 

stolthet, men samtidigt den negativa aspekten av att känna sig utpekad på grund av att det står 

exempelvis “VOLONTÄR” på arbetskläderna. 

5.3 Symbolik 

 

Att bära specifika arbetskläder där personerna i en grupp ser likadana ut framkallade 

återkommande känslor som involvering och samhörighet hos informanterna. Detta kan ses 

som att volontärernas identitet stärks och att de kan vara sig själva samt att de då har lättare 

att identifiera sig med varandra som en grupp inom evenemanget, vilket styrker Claytons 

(2016) teori kring ämnet. Kläderna kan även uppfattas som att de är en symbolisk aspekt för 

volontärerna (Rafaeli & Pratt 2006), där volontären symboliserar sig som en i gänget och 

känner samhörighet. Att se sig själv som volontär kan framkalla både negativa och positiva 

känslor. De kan som sagt känna sig som en i gänget och känna att de är viktiga för de kan 

hjälpa till. Samtidigt kan det lätt bli att man som volontär får en stämpel på sig, man är “bara 

volontär” och det kan kännas pinsamt eller nedvärderande. Detta blir ett tydligt exempel på 

hur kläderna antagligen är tänkta att användas/uppfattas som ett hjälpmedel, jämfört med hur 

de på individuella plan uppfattas. Som Alvesson (2002) sa, att företag har några gemensamma 

symboler och varje individ har sina privata. Den gemensamma symbolen för kläder kan vara 

tänkt att representera evenemangsorganisationen och visa för besökarna att man är där för att 

hjälpa de, medan den personliga symbolen blir vad de olika volontärerna känner och 

associerar i sina kläder. 

  

I vissa fall fick volontärerna önska eller välja arbetsuppgift hos evenemangsorganisationen, 

vilket uppskattades stort. Det kan bero på organisationens grundläggande värderingar, som en 

del av deras organisationskultur (Schein 2004). Man värderar att lyssna till människors behov 

och önskemål, “det är så vi beter oss” som organisation, de involverar sina volontärer tidigt i 

processen för att skapa en god relation. Från resultatet går det även att utläsa att det är viktigt 

att organisationen ser till att alla volontärer får en liknande givande eller rolig uppgift oavsett 

var de befinner sig, så det inte uppstår missnöje. Den fysiska miljön kan i de fallen bli 

symboliska på olika sätt för volontärerna (Rafaeli & Pratt 2006). Vissa miljöer eller 

arbetsområden ses som mer åtråvärda och inger mer status än andra, med exempel på 

volontären som fick vara produktionsassistent, eller kvinnan som “bara” var skräpplockare.   

  

Många informanter menade också att det är gemenskapen som man vill komma åt som 

volontär, vilket styrker Holmes (2014) teori om att det skapas en social kontext runt 

volontärgruppen. Symboliken i att vara volontär är att få känna en gemenskap med resterande 

volontärer, att vara en del av en grupp. Att det skapades en form av samlingsplats för 

volontärerna med god gemenskap visade sig vara betydelsefullt, precis som i Claytons (2016) 

studie. Vi tror att denna goda stämning och gemenskap är anledningen till att volontärer blir 

engagerade till att göra ett bra jobb och vill symbolisera sig med evenemanget som helhet. 

Många volontärer ställer upp och deltar ideellt för upplevelsen, det vill säga att känna att de är 

involverade, att vara en del av intensiteten och aktiviteterna som sker (Holmes 2014). Som 

volontär har man inte mycket att säga till om och ofta ses man inte som viktig utan endast 

gratis arbetskraft, vilket kan upplevas både positivt och negativt. Volontärerna från 

fokusgrupperna upplevde dels att de var osynliga och oviktiga i vissa fall men samtidigt att 

man inte har några skyldigheter eftersom du ställer upp och arbetar gratis och därför inte kan 

bli utnyttjad för mycket. Här är symboliken kring att ta beslut olika beroende på vem man 

frågar. För de volontärer som accepterar att de är gratis arbetskraft och inte har så mycket att 
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säga till om, skulle man kunna se det som att beslutstagandet i deras fall inte symboliserar 

makt. Det är inte någonting de förväntar sig som volontär eller lägger någon tyngd vid. 

  

Hur kläderna påverkar upplevelsen som volontär berodde på vad det var för typ av 

evenemang dem hade varit volontär. Exempelvis besökarnas attityd och den 

“Stockholmskultur” som fanns på Fashion Week påverkade upplevelsen för person 5 negativt, 

då hon kände sig ganska osynlig. Medan både person 3 och 4 pratar om en viss typ av miljö 

kring människorna” på deras evenemang, som bidrog till god stämning och trevliga besökare. 

Detta ser vi som en stor koppling till den övergripande kulturen som befinner sig på 

evenemangen, oavsett om den är önskad eller inte från skaparna. Organisationskulturen är 

viktig för att förstå sig på sociala event, institutioner, beteenden och olika processer (Alvesson 

2002), vilket blir väldigt tydligt när vi pratar om volontärernas upplevelse av själva 

evenemangets stil. Detta påverkar i sin tur även hur engagerad eller oengagerad volontären är. 

Likaså visar ett tillfälle att kläderna under ett evenemang bidrog till auktoritet för en manlig 

volontär, men inte för den kvinnliga. I detta fallet var det en extremt otrevlig “manskultur” 

som spred sig över evenemanget och bidrog till en negativ upplevelse för den kvinnliga 

volontären. I detta fallet borde evenemangsorganisationen tydligare fått ut ett budskap till 

besökarna angående deras normer och värderingar. Maltén (1992) menar att en grupp måste 

ha ett visst antal gemensamma normer som fastställs, för de skapar gränser för gruppen. Dessa 

gränser hade behövts i det fallet då besökarna (manliga) i grupp började bete sig respektlöst 

mot tjejen.  

 

I de fall då volontärerna uppfattade en överdriven hierarki i evenemangsorganisationen kände 

de sig mindre värda och betydelselösa. Vi anser att gruppledaren har ett stort ansvar i att ta 

hand om sina volontärer och förmedla kulturen på ett bra sätt. Detta styrker Schein (2004) när 

han berättar att kulturens skapande i många fall kan komma från en ledare. Eftersom den 

personen har egna åsikter, värderingar och tankar blir det att personen sprider dessa normer 

och värderingar till den grupp som hen har under sig. Detta kan då leda till delade värderingar 

i stort för hela organisationen, där uppskattning bör vara någonting som sprids till 

volontärerna. 
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6 Slutsats 
Syftet med studie var att förstå hur evenemangsorganisationer med hjälp av artefakter kan 

påverka upplevelsen för deras volontärer. För att evenemangsorganisationen ska kunna ge 

sina volontärer en positiv upplevelse har slutsatser dragits att det krävs bland annat: 

 Genomtänkta kläder, likadana för både volontärer och anställda, som inte skapar 

grupperingar utan skapar en känsla av tillhörighet och är estetiskt tilltalande. 

 Tydlig kommunikation innan, under och efter evenemanget, där handledarens roll är 

viktig och uppskattning genomgående är väsentligt.  

 Se till att de lyssnar till volontärernas önskemål angående arbetsuppgifter och även 

låter de rotera mellan olika fysiska miljöer. 

 Se till att de får arbeta i grupp, där eventuella samlingsplatser utöver jobbet kan bidra 

till en positiv upplevelse. 

 Se till behovet av kontinuerliga möten, beroende på storlek på evenemanget samt 

komplexiteten av arbetsuppgift.  

 Involvera sina volontärer med uppstart eller avslutande ceremonier, speciellt i de fall 

där volontärerna inte känner varandra.  

 

Frågeställningen för denna studie var: På vilka sätt påverkar artefakter upplevelsen av att vara 

evenemangsvolontär? Resultatet från studien visar att artefakter har en stor påverkan på 

upplevelsen för volontärer tillhörande evenemang. Ur analys/diskussion kan vi se att de mest 

framträdande faktorerna som artefakterna bidrog till var involvering och samhörighet, 

engagemang, tydlighet samt uppskattning. Dessa fyra delar uppstod eller saknades beroende 

på hur evenemangsorganisationen använde sig av artefakterna. Alla de delar som tagits upp i 

resultatet visar sig vara av vikt för att volontärer ska få en bra helhetsupplevelse. Hur de 

upplever de olika artefakterna är däremot varierande. Ur resultatet visar analys/diskussion hur 

artefakterna påverkar volontärerna på de tre nivåerna funktionalitet, estetik och symbolik. 

Dessa tre delarna måste vägas samma för att helhetsupplevelsen ska bli bra för volontärerna.  

 Funktionaliteten är den viktigaste för att volontärerna ska kunna utföra ett bra jobb, 

där miljön som skapas kring volontärerna, tydlig kommunikation kring arbetet och 

även kläderna utgör grunden för en bra upplevelse, då det påverkar prestationen.  

 Det som påverkar volontärernas upplevelse på det estetiska planet är främst vilka 

känslor som framkommer av exempelvis uppskattning, hur handledaren pratar med en 

och att känna en tillhörighet.  

 Den symboliska nivån av artefakter påverkar volontärerna på ett lite mer ytligt och 

individuellt plan. Bland annat framkallar kläder känslor av identitetsbyggande i att 

tillhöra en grupp och olika arbetsmiljöer kan symbolisera status samt att evenemanget 

som helhet symboliserar någonting för varje individ.  

Alla dessa tre nivåer kan bidra med både positiva känslor som stolthet, men även negativa 

som att känna sig meningslös om de inte används på rätt sätt av evenemangsorganisationen. 

  

Det går att se ett mönster i resultatet där de volontärer som är nöjda har upplevt att 

artefakterna är en bidragande faktor medan de som är mindre nöjda har varit missnöjda med 

exempelvis hur kommunikationen sköttes eller att kläderna fick en att känna sig utanför eller 

utpekad. Används artefakter fel blir upplevelsen negativ för volontärerna men om de däremot 

utnyttjar användandet på rätt sätt kan de vara avgörande för volontärens tillfredsställelse och 

önskan om att komma tillbaka. Det måste finnas en förståelse för hur artefakter påverkar 

volontärerna där vi har visat på resultat angående funktionalitet, estetik och symbolik. Vi har 

genom tidigare forskning konstaterat att volontärer är en otroligt viktig faktor för 

evenemangsorganisationer och därför bör de förstå vikten av att erbjuda artefakter på ett sätt 

som leder till belåtenhet för sina volontärer. 
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7 Förslag till vidare forskning 
 

Att studera volontärer tillhörande evenemang och hur artefakter har påverkat deras 

upplevelser har varit mycket spännande. För att utveckla ämnet och omfånget ytterligare 

skulle vidare forskning kunna använda sig av deltagande observation kombinerat med 

djupgående intervjuer för att få en djupare bild av upplevelsen. Detta tillvägagångssätt kan 

vara till fördel när volontärerna är från olika evenemang som i den här studien. Ett förslag 

inför framtiden är även att rikta in sig på en grupp volontärer från endast ett och samma 

evenemang, då det hade varit enklare att jämföra alla deras upplevelser. Här skulle 

fokusgrupper fungera bäst då volontärerna har lättare att diskutera när de alla kommer från 

samma evenemang, det hade blivit mer tydligt hur volontärerna faktiskt upplevde artefakterna 

eftersom de alla hade samma förutsättningar. För att få ytterligare djup i studien skulle även 

evenemangsorganisationen kunna involveras, genom att studera hur de arbetar med sina 

volontärer när det kommer till exempelvis kommunikation, kläder och uppskattning. Här blir 

det då enklare att se om volontärerna faktiskt uppfattar artefakterna på det sätt som 

evenemangsorganisationen önskar. Något som upptog vårt intresse i studien var att en kvinna 

och en man från samma evenemang hade helt olika upplevelser. Därför kan vidare forskning 

också fokusera på att jämföra hur upplevelsen ser ut mellan könen och hur man som 

evenemangsorganisation kan anpassa artefakterna utefter det. 
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9 Bilaga 

9.1 Intervjuguide fokusgrupper 

 

Denna intervjuguide användes som grund för att alla fokusgrupper skulle ha ungefär samma 

utgångsläge, upplägg och inriktning på diskussionerna. 

  

Fokusgrupp 1 
Plats: Varberg, Campus, E302 

Datum: 19/4 

Tid: 17.00 

Deltagare: 3x killar 2x tjejer 

  

Fokusgrupp 2 
Plats: Varberg, Campus, E302 

Datum: 23/4 

Tid: 17.00 

Deltagare: 1x kille 4x tjejer 

  

Fokusgrupp 3 
Plats: Göteborg, Chalmers 

Datum: 25/4 

Tid: 17.30 

Deltagare: 5x tjejer 

  

Fokusgrupp: 
 Tacka för att de kommit. 

 Under tiden de fikar får de skriva på sina lappar deras namn samt vilket evenemang de 

var volontär på och när. 

 Samtidigt berättar vi om upplägget för timmen framöver; spelas in, bra att säga 

varandras namn och tänka på att prata mot mobilen på bordet, uppmana till att 

diskutera och ställa frågor/säga emot varandra. Förklarar också kortfattat vår studie 

och bakgrund. 

 Inledande fråga att diskutera: Varför valde ni att vara volontär under evenemanget? 

Vad fick ni ut av det? 

 Förklara begreppet artefakter. 

 Börja prata om olika artefakter och hur de upplevde det som volontär: 

Kläder: 

 känslor? 

 upplevelsen? 

 att vara en grupp? 

Kommunikation: 
 påverkan, upplevelse? 

 hur man ska prata? vad man ska säga? 

 hur kommunikationen fungerade internt? 

Arbetsuppgifter: 
 påverkade det upplevelsen? 

 utbildning? 

Fysiska miljön: 
 varierande miljö? 



 

- 30 - 

 påverkan? 

 grupp/ensamma? 

 stämningen? 

 “volontärkultur”? 

Beslut: 

 något att säga till om? 

 lyssnade de? 

 upplevelsen? 

Ritualer/ceremonier: 
 deltagande? 

 inledning/avslutning? 

 påverkan? 

 känslor - åstadkomma - stolt? 

Avslutande frågor: 
 Vad är känslan av att vara volontär? Positiv/negativ? Beskriv med ord. Kan 

artefakterna påverka känslan? 

 Känner ni efter diskussionen att någonting saknats under er tid som volontär som 

skulle gjort att ni känt större involvering? Vad? 

Avslutningsvis: 
 Förklara vad som kommer hända med den insamlade data. 

 Tacka för att de var med igen. 

 Hejdå! 
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