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Sammanfattning 
 

Nyckelord: Festival, volontär, motivation, projekt, ansvar, verksamhetsstyrning, 

styrmedel, styrsystem, belöningssystem, teambuilding 

 

Arbetskraften på svenska festivaler består till stor del av volontärer. Vid arbete med 

volontärer kan vissa problem uppstå, exempelvis att volontärer inte dyker upp till sina 

pass. Vilket i sin tur kan innebära en viss osäkerhet för projektet. Då volontärer är en 

slags gratis arbetskraft gäller det att hitta och fokusera på andra faktorer än monetär 

ersättning som kan motivera och styra volontären, och på så sätt försöka reducera 

osäkerheten. Syftet med uppsatsen är att ta reda på hur festivalarrangörer styr 

volontärer, samt i vilken utsträckning de använder sig av ansvarsfördelning i nuläget. 

Metoderna vi valde att använda oss av, baserades mycket på att vi ville att våra egna 

erfarenheter och uppfattningar skulle vara en del av vår uppsats. Uppsatsen är baserad 

på en kvalitativ forskningsmetod, med inriktning på en abduktiv ansats. Vår primärdata 

har vi samlat in med hjälp av intervjuer från tre olika respondenter som arbetar med 

volontärer på tre olika svenska festivaler. Något vi kommit fram till är att det är viktigt 

att förstå volontärer och dess beteende för att kunna styra dem. Viktiga faktorer som kan 

påverka styrningen är att ha en välfungerande grund inför projektet, bestämma sig för 

hur styrningen ska utformas och veta hur man kan motivera volontärerna. Uppsatsen 

riktar sig framförallt mot festivalorganisationer som jobbar med volontärer, men även 

andra organisationer som jobbar med ideell arbetskraft. 
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Abstract 

Keywords: Festival, volunteers, motivation, project, responsibility, management 

control systems, control means, control systems, reward systems, teambuilding.  

 

The workforce at Swedish festivals consist largely of volunteers. When working with 

volunteers certain questions may occur. One problem is that volunteers do not always 

show up to their shift. This can be seen as an uncertainty while working with projects. 

In order to try to reduce this uncertainty, the organization should focus on the 

management of volunteers and on finding other factors, excluding the salary, that can 

motivate them, since they work without any monetary compensation. The purpose of 

this essay is to find out how festival organizers control volunteers, and to what extent 

they currently use the distribution of responsibilities. The methods we chose to use were 

based on the fact that we wanted our own experiences and perceptions to be a part of 

our essay. Our essay is based on a qualitative research method, focusing on an 

abductive approach. We have collected our primary data through interviews from three 

different respondents who works with volunteers at three different Swedish festivals. 

We have come to the conclusion that it is important to understand the volunteers and 

their behavior in order to control them. Important factors that can affect the 

management is to have a well-functioning foundation for the project, while also having 

to design the management and knowing how to motivate the volunteers. The focus is 

mainly on festival organizations that work with volunteers, but also other organizations 

that that work with ideal labor. 
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1. Problemet med styrning av volontärer 

I detta kapitel kommer vi ge en introduktion till begreppen festival och projekt, samt 

beskriva bakgrunden till det problemområde vi vill analysera vidare, det vill säga 

styrning av volontärer. Det kommer även inkluderas ett syfte med tillhörande 

forskningsfrågor. 

1.1 Bakgrund till problemet  

Kärnan och grunden till musikindustrin handlar enligt Aronsson, Bjälesjö och 

Johansson (2007) om viljan att skapa och dela med sig av sin musik kombinerat med 

andra människors behov av att få uppleva den. Samt att ta betalt för spridningen av sin 

musik för att kunna göra en vinst. De förklarar att musik länge framförts live och att just 

festivaler ökat i antal och betydelse. Denna ökning, av antal festivaler, medför en hård 

konkurrens mellan festivalarrangörer och kan innebära svårigheter ekonomiskt 

(Aronsson et al, 2007).  

 

En festival är ett större evenemang som består av många olika delar och pågår vanligtvis 

i flera dagar (www.ne.se). Olsson och Frödin (2009) förklarar ett arrangemang eller 

evenemang som något med ett visst syfte, något som består av vissa deltagare och ett 

visst innehåll samt något som utspelar sig under en begränsad tid. Dessa typiska drag 

för ett evenemang kan även vara samma för ett projekt. Enligt Wisén och Lindblom 

(2015) definieras projekt som en verksamhet med ett bestämt avgränsat mål, som har en 

bestämd tidsperiod, med en förutbestämd tillgång till resurs och under särskilda 

arbetsformer. Ett projekt är alltså avgränsat från organisationens övriga verksamhet med 

begränsade resurser och utspelar sig under en viss tidsperiod. Projekt har även ett 

bestämt mål som ska uppnås och arbetsformen ser annorlunda ut än vad den gör för 

övrig verksamhet (Wisén & Lindbom, 2015). Detta har vi även tolkat som typiska 

karaktärer och kännetecken för en festival. 

 

Projekt i sig är kända för att vara relativt osäkra. Projektosäkerhet är något som 

påverkar vad en organisation bör fokusera på i sin styrning (Nilsson & Olve, 2013). 

Som Bjälesjö (2013) skriver i sin bok “Rock’n’Roll i Hultsfred”, så är 

festivalmarknaden en snabbt föränderlig miljö. Detta är något som vi också tolkar som 

en osäker miljö att arbeta i då det finns många faktorer som kan förändras snabbt.  
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Andersson, Larsson och Mossberg (2009) förklarar att innebörden av att jobba med ett 

evenemang som projekt är att hela tiden jobba mot en strikt deadline, det vill säga att 

slutdatumet står fast och det som åstadkommits vid deadline är definitivt och kan inte 

utvecklas mer. Det kan exempelvis handla om bokning av band eller försäljning av 

biljetter. De poängterar därför vikten av att kunna hantera den avsatta tiden på ett 

effektivt sätt (Andersson et al, 2009).   

 

För att säkerställa en verksamhets effektivitet förklarar Nilsson och Olve (2013) att man 

kan använda olika styrmedel. De menar att de olika åtgärderna spelar olika stor roll för 

olika organisationer. Lindvall (2011) förklarar att varje organisation verkar i en 

omgivning där olika styrmedel är sammanhängande och är viktiga byggstenar som 

tillsammans kan forma en fungerande styrning i just den omgivningen. Om någon 

aspekt förändras behöver även de andra aspekterna försöka anpassas, både inom 

organisationen och i förhållande till omgivningen (Lindvall, 2011). 

 

Nilsson och Olve (2013) menar att det ständigt sker frekventa organisatoriska 

förändringar och att detta ställer krav på en effektiv verksamhetsstyrning som gör att 

man snabbt kan anpassa sig efter nya förutsättningar. De menar att styrning i sig inte är 

något statiskt, utan det måste kunna anpassas efter hand i takt med förändringar. Därför 

finns det en utmaning i att försöka få medarbetarna att förstå detta behov till ständig 

anpassning (Nilsson & Olve, 2013). 

 

1.2 Problemdiskussion 

Utifrån egna erfarenheter och egna observationer har vi sett att problem som kan uppstå 

vid just festivaler kan vara kopplade till personalen. Andersson et al (2009) förklarar att 

det vid projekt ofta anställs mer personal, utöver den fasta personalen. Det vill säga 

temporär och tillfällig personal. Andersson et al (2009) menar att de mänskliga 

resurserna är en viktig nyckelresurs för att ett evenemang ska lyckas. De mänskliga 

resurser som ofta är med och genomför evenemanget är i regel tillfälligt anställda och 

kan bestå av både betald och frivillig personal. Dessa personer kan vara; professionella 

personer med lång erfarenhet, projektanställda medarbetare och volontärer. Dessa 

personers vilja, förväntningar, engagemang och förmåga har stor betydelse och kan 

påverka resultatet för festivalen (Andersson et al, 2009).  
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Lindvall (2011) betonar vikten av målöverensstämmelse, det vill säga att alla 

inblandade aktörers mål och organisationens mål i helhet ska stämma överens. Om detta 

inte är fallet blir det svårare att dra nytta av de olika aktörerna i organisationen. Lindvall 

(2011) förklarar även att synen på målöverensstämmelse förr handlade om att med hjälp 

av styrning få individen att direkt agera i en viss riktning. Numera syftar styrningen på 

att skapa ramar och regler för hur individerna ska agera (Lindvall, 2011). Detta tror vi 

kan låta enklare i teorin, men att det i praktiken kan vara svårt att få alla som arbetar 

med ett projekt eller i en organisation att arbeta åt samma håll. Vi tolkar detta som att 

ytterligare en svårighet kan vara att motivera anställda som inte arbetar för lön, utan är 

där av andra anledningar, så kallade volontärer.   

 

Andersson et al (2009) menar att volontärer är en ytterst värdefull resurs som många 

evenemang i regel inte kan klara sig utan och att evenemangets lönsamhet påverkas 

positivt av detta oavlönade arbete. I Sandmarks och Svantessons kandidatuppsats Kaffe, 

kramar och jordgubbar (2013) diskuterar de vad som kännetecknar en volontär. De 

menar att volontärerna som ansöker om att arbeta på olika festivaler ofta är motiverade 

av att antingen få en gratis festivalbiljett eller att de har en inre motivation som sporrar, 

då de i regel inte får någon monetär ersättning. Fluff Abrahamsson, volontäransvarig på 

musikfestivalen Way Out West (telefonintervju, 2017-11- 16) förklarar att volontärer 

kan anses ovärderliga inte enbart ur ett ekonomiskt perspektiv, utan även på grund av att 

de fungerar som ambassadörer för själva festivalen och festivalens värderingar samt att 

det byggs en gemenskap.  

 

För att allt ska fungera under evenemanget är det viktigt att volontärerna, precis som all 

personal, förstår och kan agera utifrån sina roller. En strategisk utmaning för 

organisationen är därför att informera och utbilda all typ av personal så att de är fullt 

medvetna om sin roll och hur de ska agera i olika situationer. De kan på så sätt lättare ta 

egna initiativ och vara spontana vid oväntade händelser (Andersson et al, 2009). 

Rutherford Silvers (2012) lägger också vikt vid att kunna förmedla regler, policies, 

procedurer och förväntningar till medarbetarna.  

 

Sandmark och Svantesson (2013) behandlar, i deras kandidatuppsats, vad som kan vara 

orsak till volontärers engagemang och motivation. De nämner att ett av de 
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grundläggande praktiska problem de upplevt är bortfall av volontärer och att det bland 

annat innebär en kostnad för arrangören och försvårar genomförandet för alla 

inblandade. De menar även att det krävs en del arbete och utgifter i samband med detta 

för att lyckas motivera volontärerna (Sandmark & Svantesson, 2013). Även Getz (2002) 

har studerat i sin artikel Why festivals fail om vilka olika faktorer som kan påverka att 

festivaler misslyckas. Han visar på att om volontärsfunktionen inte fungerar som den 

ska, kan detta vara en faktor som kan påverka festivalen negativt. Utifrån att ha sett 

dessa problem genom våra egna erfarenheter och insamling av information kring detta 

ämne har vi bildat vår forskningsfråga. 

 

1.3 Forskningsfråga 

Vår forksningsfråga består av en övergripande fråga och två underfrågor för att den 

övergripande frågan enklare ska kunna besvaras. 

 

Hur styr festivalarrangörer volontärer?   

 

Underfrågor  

 Vilken typ av styrning kan användas på volontärer enligt litteraturen? 

 Vilket ansvar delegerar festivalarrangörer till volontärer? 

 

1.4 Syfte 

Syftet med den här uppsatsen är att diskutera olika typer av styrning som kan användas i 

arbetet med volontärer på festivaler, men som även kan appliceras i andra sammanhang. 

Vi ska undersöka hur styrning av volontärer används ute i praktiken och  titta på vad 

litteraturen  säger om styrning. Samt diskutera hur detta kan påverka volontärers 

prestation.Vi ska även studera hur man använder sig av ansvarsfördelning i nuläget. 

Uppsatsen ska också ge en förståelse för vad som kan motivera en volontär.  
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2 Våra metodval 

Detta kapitel innehåller information och förklaring till hur vi valt att använda oss av 

olika metoder när vi skrivit denna uppsats. Här finns beskrivningar kring bland annat 

vårt vetenskapliga synsätt, forskningsansats, undersökningsmetoder, urval och 

reliabilitet/validitet. Vi har valt metoder utifrån vad vi ansåg vara mest fördelaktigt för 

att få fram det mest trovärdiga resultatet ur vår uppsats. 

 

2.1 Förförståelse  

Alla vi författare till denna uppsats har vid flera tillfällen varit volontärer vid olika 

evenemang, främst vid musikrelaterade evenemang. Våra erfarenheter utgörs bland 

annat av att utföra uppgifter och att arbeta i olika arbetsgrupper som behandlar till 

exempel miljö, säkerhet, scenarbete och artistservice. Vi har även vid olika tillfällen fått 

ansvara för och leda olika arbetsgrupper. Våra erfarenheter består därför av kunskap om 

hur volontärer kan bete sig, deras motivation och hur man som gruppledare kan påverka 

deras prestation. Utöver volontärarbete har vi även vid olika tillfällen varit delaktiga i 

festivalorganisationer, vilket gör att vi också varit en del av  förarbetet inför festivaler. 

Detta har resulterat i att vi fått ta del av många olika perspektiv av volontärarbetet.Vi 

har själva upplevt både för- och nackdelar gällande volontärarbete och andra volontärers 

engagemang. Exempelvis att det vid många tillfällen händer att volontärer inte dyker 

upp vid sina tilldelade arbetsskift eller hoppar av strax innan evenemanget startar, vilket 

kan orsaka problem för resten av organisationen.  

 

Vi alla författare studerar programmet Music & Event Management på Linnéuniversitet 

och har genom utbildningen erhållit en del kunskap om musikbranschen. Utbildningen 

har också gett oss möjligheter till att delta och arbeta på olika evenemang. En av 

möjligheterna har varit att vi fick delta i organisationen för Rookiefestivalen år 2016. 

Rookiefestivalen är en liten musikfestival i Hultsfred som varje år organiseras av 

studenterna från utbildningen Music & Event Management på  Linnéuniversitet. Innan 

och under festivalen arbetade Linnea Sirenius som säkerhetsansvarig, Sofia Johansson 

som produktionsansvarig och Sanna Sand som ekonomiansvarig. I och med att vi var 

ansvariga för dessa områden blev vi också gruppledare och ansvariga för våra tilldelade 

volontärer.  
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Vi har även arbetat på en del andra evenemang och har därför erfarenheter inom olika 

områden. Linnea Sirenius har varit volontär med olika grader av ansvar på festivaler så 

som exempelvis Metaltown, Bråvalla Festival, Where’s The Music, Eksjö Stadsfest, 

Göteborgs Kulturkalas och Emmabodafestivalen. På dessa har hon arbetat inom 

områden som säkerhet, incheckning och miljö. Sofia Johansson har bland annat varit 

delaktig i förarbetet med föreningsvolontärer på Bråvalla festival år 2017, vilket innebar 

att hon fick ansvara för och koordinera föreningsvolontärerna. Hon har också varit 

volontär inom säkerhet, scenarbete, artistservice samt trivsel och miljö på bland annat 

Bråvalla festival, Where´s the music och Live Green på Karlskrona skärgårdsfest. Sanna 

Sand har arbetat som volontär på evengemang som exempelvis Bråvalla festival, 

Where’s the music och Mörkaste Småland. Då i bland annat incheckning av press och 

gäster, som behjälplig vid konferenser samt entré och biljettkassa. Hon var även med i 

förarbetet kring biljettförsäljningen på Bråvalla festival år 2017. I och med dessa 

arbetsuppgifter har alla vi författare fått testa på att både vara volontär och att ansvara 

för och leda volontärer.  

 

Gummesson (2000) förklarar förförståelse som den kunskap och inblick en forskare har 

om ett visst problem. Denna typ av förståelse består i regel i första hand av egna 

erfarenheter, men kan även vara en kombination med andras erfarenheter (Gummesson, 

2000). 

 

Fördelar med våra erfarenheter är att vi själva har varit med och arbetat med just 

ansvaret över volontärer och har på så sätt fått en inblick i hur det kan fungera. Under 

vår tid på Linnéuniversitetet har vi bland annat studerat verksamhetsstyrning och lärt 

oss om olika val och strategier som kan påverka och styra en organisation i den riktning 

som önskas. Dessa erfarenheter och de problem vi upplevt med volontärer väckte ett 

intresse hos oss att ta reda på om arbetet med volontärer i festivalsammanhang kan 

påverkas positivt med hjälp av verksamhetsstyrning. 

 

2.2 Vetenskapligt synsätt 

Som vi beskrivit innan, har vi författare tidigare erfarenheter av att själva vara 

volontärer och att jobba med andra volontärer. Eftersom vi ansåg att våra erfarenheter 

och känslor skulle vara till fördel i vår uppsats valde vi att använda oss av det 

hermeneutiska synsättet. Ett vetenskapligt synsätt är tankesätt om hur ens forskning ska 
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användas (Alvesson & Sköldberg, 2017). Hermeneutiskt synsätt kan översättas till 

“allmän tolkningslära” (Andersson, 1982). Synsättet menar att människors bakgrund 

och erfarenheter påverkar hur man tänker och tolkar olika forskningsfrågor (Olsson & 

Sörensen, 2011).  

 

Vi har tittat på festivalerna i helhet för att skapa en förståelse hur de arbetar för att sedan 

kunna förstå delarna i festivalen och vice versa. Detta har hjälpt oss att kunna se 

närmare på volontärers betydelse som en del i festivalen, men också hur det påverkar 

helheten. En del av hermeneutiken är just att man försöker se helheten kring sin 

forskning. Med hjälp av sina delar försöker man se att dem tillsammans bildar en helhet 

(Patel & Davidson, 2011). Den hermeneutiska spiralen, eller den hermeneutiska cirkeln 

som den också kallas, är ett begrepp som förklarar just förhållandet mellan helhet och 

del (Alvesson & Sköldberg, 2017). Den handlar om hur man behöver helheten för att 

förstå delarna men också behöver delarna för att förstå helheten (Olsson & Sörensen, 

2011).  

 

Att välja det hermeneutiska synsättet och låta våra egna erfarenheter och tolkningar vara 

en stor del av vår uppsats var ett medvetet val vi gjorde. Vi är medvetna om att det kan 

leda till att uppsatsen blir vinklad, men vi tror att våra erfarenheter tillsammans med vår 

forskningsfråga har gett oss ett bra underlag till att tolka och dra slutsatser som är 

trovärdiga. Vi har också varit noggranna med att förstärka våra tolkningar med hjälp av 

litteratur eller annan sekundär data för att göra vår uppsats ännu mer tillförlitlig. Att se 

helheten med hjälp av delarna, som man gör enligt de hermeneutiska synsättet, är något 

vi har använt oss av för att kunna se hur festivalen fungerar med hjälp av de olika delar 

den är uppbyggd av. Detta har hjälpt oss att få en tydligare bild av hur det kan fungera 

med arbetet kring volontärer.  

 

2.3 Forskningsansats  
En forskningsansats handlar om att försöka komma fram till vilken relation som finns 

mellan teori och forskning (Bryman & Bell, 2013). Då vi använt oss av våra egna 

erfarenheter och uppfattningar under vårt uppsatsskrivande, valde vi att arbeta utifrån 

metoden abduktion där vi hade möjligheten att växla mellan empiri, teori och egna 

reflektioner. Abduktion handlar enligt Alvehus (2013) om växling mellan empiri och 

teorier. Här arbetar man fram och tillbaka för att fundera på vad empirin betyder i ljuset 
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av teorin (Alvehus, 2013). Abduktion är en blandning av de två grundläggande 

forskningsmetoderna; induktiv och deduktiv metod (Bryman & Bell, 2013).  

 

Enligt Alvehus (2013) är det väldigt svårt i praktiken att använda sig av endast induktiv 

eller deduktiv metod. Om man endast använder sig av en induktiv metod ska man göra 

en tolkning helt utan teoretisk förförståelse, vilket kan blir svårt enligt Alvehus (2013). 

Det är lika svårt att endast använda sig av en deduktiv metod då forskningen inte ska bli 

påverkad av den enskilde forskarens uppfattningar (Alvehus, 2013). Som vi nämnt 

tidigare ville vi att våra uppfattningar och erfarenheter skulle vara en del i processen av 

vår uppsats och insåg att vi inte endast borde använda oss av en deduktiv ansats 

(Alvehus, 2013). Abduktion är enligt Alvehus (2013) mer vanligt att man använder i 

praktiken. 

 

2.4 Undersökningsmetoder  

Två forskningsmetoder som nämns i boken “Företagsekonomiska forskningsmetoder” 

är kvantitativ och kvalitativ metod (Bryman & Bell, 2013). Vår insamlingsprocess av 

data har bestått av intervjuer, tolkning av olika teorier och egna erfarenheter, vilket 

tyder på en mer kvalitativ metod, då vår studie blir unik och vår slutsats senare inte 

kommer kunna generaliseras med andra fall. Den kvantitativa forskningen lägger istället 

stort fokus på att samla in och analysera stora mängder av bland annat; nummer, data 

och siffror, medan den kvalitativa forskningen lägger mer fokus på ord (Bryman & Bell, 

2013). Vi ansåg inte att vi skulle få fram den information vi var ute efter genom den 

kvantitativa metoden och valde därför att arbeta utifrån den kvalitativa metoden.. 

Allwood (2004) förklarar att den kvalitativa metoden ofta är kopplad till hermeneutik. 

Då hermeneutik var vårt val av vetenskapligt synsätt, gjorde detta oss  ännu säkrare på 

att den kvalitativa metoden var rätt val för vår uppsats.  

 

Ahrne och Svensson (2015) skriver att det kan vara svårt att definiera vad kvalitativa 

metoder är. Några exempel som ges på olika kvalitativa metoder är intervjusamtal, 

observationsanteckningar, händelser eller yttranden. Några punkter blir annorlunda när 

man använder sig av kvalitativa metoder istället för kvantitativa; forskarrollen är en av 

dom som Ahrne och Svensson (2015) tar upp. Vi som uppsatsskrivare blev därför 

forskare när vi gjorde våra intervjuer och som forskare kom vi närmare de människor 

och miljöer som vår uppsats handlar om. Enligt Ahrne och Svensson (2015) är detta en 
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stor fördel som ger oss en närmare kännedom kring det vi ska undersöka. Den 

kvalitativa metoden gav oss också en mer flexibilitet i själva forskningsprocessen. De 

menar på att vi som forskare har en närhet till fältet vi arbetar på och att detta ger en 

större möjlighet till att hela tiden anpassa vår forskningsdesign. Den sista punkten 

handlar om hur användning av den kvalitativa forskningsmetoden sätter andra krav på 

trovärdighet och generaliserbarhet (Ahrne & Svensson, 2015). Vår uppsats baseras 

mycket på egna tidigare uppfattningar och genom empiri har vi som forskare stärkt vår 

uppsats med ytterligare information som gör uppsatsen mer trovärdig. Dessa punkter 

hjälpte oss att få en bättre uppfattning av vad det innebär att använda sig av en kvalitativ 

metod till vårt uppsatsskrivande.  

 

I många fall behöver man inte utesluta den kvantitativa metoden för att man valt den 

kvalitativa metoden. Alvehus (2013) menar att även kvantitet kan ha betydelse om till 

exempelen företeelse inträffar flertal gånger eller inte. Allwood (2004) tar upp att man 

bör se de två metoderna som kompletterande, inte konkurrerande. Vi har till exempel 

kunnat se att vi fått liknande svar från våra respondenter och på så sätt kunnat koppla 

det till den kvantitativa metoden. Dock har vi varit kritiska och anser oss inte använt 

den kvantitativa metoden då vi endast intervjuat tre organisationer och ser inte att vi 

skulle kunna dra några generella slutstser utifrån enbart detta. 

 

2.4.1 Urval och datainsamling 

Utifrån våra forskningsfrågor ansåg vi att vi behövde fokusera på att få kontakt med 

organisationer som arrangerar festivaler och med specifika personer inom om 

organisationen som arbetar med just volontärer på festivaler. Uppsatsens 

tidsbegränsning gjorde att vi behövde anpassa våra undersökningar och försöka lösa de 

på det mest tidseffektiva sättet. När man ska bestämma sig för urval och omfattning av 

data tar Stensmo (2002) upp ett antal faktorer som detta beslut kan grundas i. En av dem 

handlar om vilka forskningsfrågor man ställt och en annan faktor är den tid man har för 

att genomföra studien (Stensmo, 2002). Med hjälp av dessa faktorer kunde vi besvara 

frågorna; Hur ska vi skaffa oss data? Hur ska vi välja ut de objekt vi vill undersöka? 

Dessa två frågor grundar sig i att få fram datainsamlingstekniker och urvalsprinciper 

(Hartman, 2001).  
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2.4.2 Insamling av data 

Vi bestämde oss för att göra formella telefonintervjuer vilket innebär att vi planerade 

och bokade in tid för att intervjua personerna och att vi hade ett tydligt syfte med vårt 

samtal. Intervjuer gav oss en chans att nå en djupare förståelse till vår insamling av 

empiri (Ely, 1993). Fördelar med att använda sig av intervjuer, är att vi som intervjuar 

kan tolka mer än endast svaren. Vid personliga intervjuer kan vi även lägga märke till 

tonfall, pauser och andra saker som man till exempel inte kan få ut av att läsa enkätsvar 

(Bell, 2016).  

 

Vår primärdata valde vi att skaffa genom semistrukturerade intervjuer. Valet att 

använda oss av semistrukturerade intervjuer gav oss möjligheten att få öppna och breda 

svar. Då frågorna ställdes på ett likartat sätt, resulterade det i att det var relativt enkelt 

att jämföra svaren. Våra frågor var både informationssökande och även lite mer 

personliga där vi sökt efter respondentens egna åsikter. Patel och Davidson (2011) 

pratar om kvalitativa intervjuer och hur det är viktigt att intervjufrågorna inte är för 

strukturerade, då man bör lämna plats åt intervjupersonen att svara på frågorna med sina 

egna ord. De tar också upp att det kan vara bra att ha någon slags struktur, till exempel i 

vilken ordning man ska ställa frågorna till varje person man ska intervjua. Detta 

förklarar mellantinget mellan ostrukturerade och strukturerade intervjuer och kallas 

även semistrukturerade intervjuer (Patel & Davidsson, 2011).  

 

Vi har försökt att ställa frågor som inte är känsliga eller som skulle kunna få 

respondenten att känna sig obekväm, därför tror vi att vi fått trovärdiga och uppriktiga 

svar. Detta gjorde även att valet att ha telefonintervjuer kändes som passande och att det 

inte skulle påverka insamlingen av empiri negativt. Torstensen, Eriksson och 

Wiedersheim-Paul (2014) förklarar att det finns flertal fördelar och nackdelar med de 

olika sätt man kan samla in data på. De nämner bland annat komplicerade eller känsliga 

frågor som påverkande faktorer. De menar att om man har känsliga och/eller 

komplicerade frågor kan telefonintervjuer påverkas negativt eftersom man inte kan se 

respondenternas reaktioner (Torstensen et al, 2014). Telefonintervjuer ska enligt 

Torstensen et al (2014) ta mindre tid än besöksintervjuer, vilket vi kände passade oss 

bättre på grund av tidsbristen. Även våra ekonomiska tillgångar var begränsade och 

därav ännu ett argument till varför telefonintervjuer passade oss bättre, eftersom vi på så 

sätt kunde undvika resekostnader.  
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Vår ambition var att enbart göra telefonintervjuer, vilket däremot endast gick att 

genomföra i ett av tre fall. Det blev i sista sekund ändrade planer för två av intervjuerna, 

då respondenterna tyvärr inte hade tid att genomföra en telefonintervju. Istället blev det 

mejlintervjuer eftersom det underlättade för respondenterna och de kunde besvara 

frågorna när de hade tid. Vi är medvetna om att detta kan vara en nackdel för vår 

empiriinsamling, då det kunde resultera i att det blev svårare för oss att bilda en 

uppfattning och tolka svaren då vi inte kunde få samma kontakt med respondenten 

(Bryman & Bell, 2011). Bryman och Bell (2011) nämner dock också att om 

respondenten har ett intresse för temat, behöver detta inte bli ett problem. 

 
2.4.3 Deltagande observation 

Utöver insamling av ny data har vi som vi tidigare nämnt använt oss av våra egna 

erfarenheter, från exempelvis tidigare volontärarbeten. Denna metod kan kopplas till 

deltagande observation, vilket innebär att man som forskare engagerar sig i en grupp 

eller social miljö och försöker, genom att observera, skapa sig en bild av hur individerna 

i denna miljö beter sig (Bryman & Bell,2011).   

  

En diskussion som går kring just deltagande observation är att få tillträde till ett så kallat 

fält (Bryman & Bell, 2011). Att få tillträde till den sociala miljö som man vill undersöka 

kan enligt Bryman och Bell (2011) vara svårt. Då vi redan hade erfarenheter och 

tidigare obersvationer gjorda innan vi påbörjade denna uppsats, har vi inte haft något 

problem att infinna oss i den miljö som varit relevant för vår forskningsfråga. Vi har 

alltså arbetat utifrån och reflekterat över den sociala miljö vi tidigare haft tillgång till. 

 

Enligt Bryman och Bell (2011) kan denna ”dolda” forskningsroll ibland diskuteras om 

den är acceptabel eller inte eftersom deltagarna inte har gett sitt samtycke (Bryman & 

Bell, 2011). Dock ser vi inte detta som något problem i vår uppsats, då vi inte anser att 

vår forskningsfråga kan ses som kränkande eller känslig. Vi har också enbart använt oss 

av generaliseringar som vi dragit kring det vi upplevt, inte dragit in enskilda fall. Vilket 

gör att vi inte heller inkräktat på någons privatliv, vilket vissa deltagande observationer 

kan göra enligt Bryman och Bell (2011).  
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2.4.4 Val av undersökningsobjekt 

Uppsatsens empiri utgår ifrån tre svenska festivaler som har varit återkommande i flera 

år. Vi valde snabbt ut och kontaktade tre organisationer som jobbar med festivaler som 

vi uppfattat är på ungefär samma nivå. Med samma nivå syftar vi på vilken status de har 

i musikbranschen. Denna tolkning har vi gjort genom våra egna kunskaper om 

musikbranschen. Vi har även med hjälp av sociala medier sett att de har ungefär lika 

stor följning, då alla festivaler har ungefär lika många gilla- markeringar på facebook 

(Facebook, 2017) och på så sätt tolkat det som att de är ungefär lika stora. Bell (2016) 

diskuterar huruvida sociala medier kan användas som hjälp i forskningen och visar 

många positiva sidor med detta. Quinell (2011) påpekar också hur sociala medier är 

nuet och hur man behöver ta till sig dessa och använda dem i sin forskning. Vi valde att 

endast kolla på vad vi tolkade som omtyckta festivaler för att sedan jämföra dessa och 

dra slutsatser om man jobbar på liknande sätt eller inte inom de olika organisationerna.  

 

Organisationerna som representerar de festivaler vi valt att titta på var Luger som 

arbetar med Way Out West, FKP Scorpio som arbetar med Bråvalla festival och 

Sweden Rock Festival AB som arbetar med Sweden Rock Festival. Vi valde att 

avgränsa arbetet till svenska festivaler för att kunna hålla nere arbetet till en hanterbar 

storlek. Då ett arbete med festivaler från andra länder kan vara mer tidskrävande och 

svårare att hitta rätt kontakter. När vi sedan valt organisation, valde vi att själva hitta 

precis den person vi ville ha kontakt med, det vill säga den som är ansvarig för 

volontärer innan och under festivalen. Ahrne & Svensson (2015) menar att om man ber 

om att bli hänvisad till rätt person kan valet bli manipulerat och detta kan påverka 

resultatet av intervjuerna. Därav letade vi istället själva fram de personer vi behövde för 

att få ut så bra svar som möjligt och kontaktade dem via mejl. 

 

Den andra frågan är hur vi valde vilka objekt vi skulle undersöka (Hartman, 2001). Det 

vanligaste urvalet att använda sig av vid kvalitativa undersökningar är enligt Hartman 

(2001) ändamålsenligt urval. Denna typ av urval handlar om att vi som forskare i början 

av vår uppsats tittade på vad för data vi behövde och sedan valde personer att intervjua 

utifrån det (Hartman, 2001). Så fort vi kom fram till vår forskningsfråga kunde vi lättare 

bestämma oss för vilka organisationer och personer vi behövde kontakta. 
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Att bestämma hur många personer som bör intervjuas beror på många olika faktorer, 

som till exempel forskningsfråga, tillgänglighet och tid. Vi valde att endast intervjua tre 

personer, en i varje organisation, då det enbart är en person som har huvudansvaret för 

volontärerna. Eftersom vi endast ville studera en del av organisationen ansåg vi att en 

representativ respondent skulle kunna ge oss tillräckligt med trovärdig information för 

att kunna skriva vår uppsats. Vi är medvetna om att vårt val av att endast använda en 

respondent som representant för varje organisation kan påverka vår forskning på ett 

negativt sätt. Eftersom detta kan ge en bild som inte helt stämmer då man inte kan 

förlita sig på att en person vet allt om organisationen (Bryman & Bell, 2011). En annan 

nackdel med att endast intervjua en person från varje organisation kan enligt Bryman 

och Bell (2011) vara att svaren kan bli vinklade. Uppsatsen kan även bli vinklad på 

grund av forskarnas egna erfarenheter och uppfattningar (Bryman & Bell, 2011). Även 

om vi medvetet vill att våra egna erfarenheter ska vara en del av uppsatsen så har vi 

ändå tänkt kritiskt kring våra och respondenternas reflektioner och svar för att leverera 

en så bra och trovärdig uppsats som möjligt.  

 

Tidsaspekten gjorde att vi valde att endast kolla på tre organisationer och därav endast 

tre personer då vi inte ansåg oss ha tiden att undersöka fler organisationer. Om det hade 

funnits mer tid så hade vi velat intervjua fler personer, då det hade gett oss en bredare 

bild av verkligheten. Dock tror vi att våra egna erfarenheter och deltagande 

observationer är tillräckliga för att komplettera dessa tre intervjuer och ändå uppnå ett 

tillförlitligt resultat.  

 

2.5 Operationalisering  

Att operationalisera ett begrepp innebär att man översätter ett teoretiskt begrepp till en 

intervjufråga (Patel & Davidson, 2011). Vi har tagit fram intervjufrågor utifrån vår 

forskningsfråga och våra teorier och strukturerat upp de i modellen här nedan. Frågorna 

har även formats utifrån egna observationer och erfarenheter. Då vi har jobbat med 

semistrukturerade frågor så är dessa att ses som grundfrågor som eventuellt har varierat 

mellan våra olika intervjuer.  
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Tabell 2, Intervjufrågor. 

Teori Frågeställning 

Övriga frågor Hur viktiga anser du/ni att volontärer är för festivalarbetet 

och i vilken utsträckning jobbar ni med 

volontärer/föreningar idag? 

 

Vi har sett att ni arbetar med både föreningar och 

volontärer. Varför har ni valt att arbeta med båda? Tror du 

att det har påverkat ert arbete positivt eller negativt? 

Fördelar/nackdelar med dessa? 

Projektstyrning 

(kap 3, 3.1.5). 

Hur lång tid tar det att planera inför ett projekt där 

volontärer är involverade och hur går du/ni tillväga för att 

planera projektet? Hur kan processen se ut? 

Suboptimering 

(kap 3, 3.2.3). 

Hur arbetar du/ni för att få era volontärer att arbeta i samma 

riktning som resten av organisationen? 

Styrmedel 

(kap 3, 3.1.4). 

Hur arbetar ni för att motivera och locka volontärer? Både 

innan och under evenemangen.  

Decentraliserat ledarskap 

(kap 3,  3.2.1). 

Hur ser organisationsstrukturen ut? Vilket ansvar delegerar 

ni ut till volontärerna? 

Mekanistiskt och 

organiskt styrsystem (kap 

3, 3.1.3). 

Hur läggs arbetet med volontärer upp? Så som rutiner, 

regler, information, ansvariga, team etc. 

Motivation  (kap 3, 3.1.2) 

och ansvar (kap 3, 3.2). 

Har ni upplevt några problem med volontärer som inte 

dyker upp till sina pass och vad tror du att det kan bero på i 

så fall? Är det något ni som organisation skulle kunna 

påverka? 

Situationsanpassad 

styrning (kap 3, 3.2.2). 

Hur löser ni praktiska problem som uppstår när volontärer 

inte dyker upp till sina pass? 
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2.6 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet och validitet är en del av valet av metod för datainsamling. Det är viktigt att 

granska den information man samlar in för att avgöra hur tillförlitlig och giltig 

informationen är (Bell, 2016). Patel och Davidson (2011) berättar om hur begreppen 

reliabilitet och validitet har ett förhållande mellan sig, vilket gör att vi bör koncentrera 

oss på båda, inte endast en av dem.  

 

För att skapa en så bred tolkningsmöjlighet som möjligt var vi noggranna med att alla 

forskare till denna uppsats medverkade under vår telefonintervju. Vi spelade även in 

intervjun för att kunna lyssna på det flera gånger och på så sätt ha möjligheten att kunna 

tolka mer noggrant och minska risken att missa viktig information. Reliabilitet är ett 

begrepp som enligt Patel och Davidsson (2011) kopplas till tillförlitlighet. 

Tillförlitlighet är också detsamma som trovärdighet och pålitlighet, vilket kan underlätta 

att förstå vad reliabilitet handlar om. Ett exempel som Patel och Davidson  (2011) tar 

upp är att man kan ha minst två personer närvarande vid intervjuer istället för endast en. 

Det blir säkrare att den som intervjuar inte misstolkar något om man är två som kan 

förstärka det man hört. De tar även upp att man kan, för att stärka uppsatsens reliabilitet, 

spela in sina intervjuer så man kan lyssna och uppmärksamma saker i efterhand (Patel 

& Davidson, 2011). 

 

Begreppen reliabilitet och validitet kan enligt Patel och Davidson (2011) ha olika 

innebörd beroende på om det är ett kvantitativt eller kvalitativt fall. Validitetsbegreppets 

innebörd vid kvalitativ forskning är att man fokuserar mer på hela forskningen och inte 

endast datainsamlingen (Patel & Davidson, 2011). Validitet handlar om att göra rätt 

saker (Olsson & Sörensen, 2011). Att ha hög validitet i en kvalitativ forskning handlar 

mycket om att vi som forskare använder oss av vår förförståelse (Patel & Davidsson, 

2011). Som vi nämnt tidigare i vår metoddel har våra egna erfarenheter varit till en 

fördel när vi skrivit vår uppsats.  

 

Vår uppsats handlar om att undersöka hur volontärers prestation på svenska festivaler 

kan styras. En viktig aspekt kan exempelvis vara att det tydligt beskrivs vad vi menar 

med en volontär, för att skapa en grundläggande förståelse för läsaren. Det är också 

viktigt att det finns tydlighet i vad vi ska undersöka kring dessa volontärer. Eriksson och 
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Wiedersheim-Paul (2014) skiljer på två olika aspekter av validitet; Inre  och yttre 

validitet. Inre validitet handlar om att tydligt kunna se begreppet och den mätbara 

definitionen av det. Den yttre validiteten handlar mer om kopplingen till verkligheten 

(Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2014). Det handlar om i vilken utsträckning man kan 

generalisera resultatet man fått fram ut till andra situationer (Bryman & Bell, 2011). 

Våra förhoppningar är att även andra branscher som arbetar med volontärer ska kunna 

ta nytta av vår uppsats och dess resultat. Validitet handlar i grunden om att stärka 

kvaliteten i sin studie (Patel & Davidson, 2011). 

 

2.7 Forskningsetik 

Etiska regler och aspekter är något som bör nämnas och tas upp eftersom det handlar 

om hur man bör behandla och bete sig mot de individer man studerar under sin 

undersökning (Bryman & Bell, 2011). Granskningen av etiska aspekter är ytterst 

noggrann vid forskningsprojekt, men är även en viktig aspekt vid uppsatsskrivande 

(Patel & Davidson, 2011). Det finns fyra stycken huvudkrav vid forskningsetiska 

aspekter som kan diskuteras; Informationskravet, Samtyckeskravet, 

Konfidentialitetskravet och Nyttjandekravet  (Patel & Davidson, 2011).  

 

Vi har inför våra intervjuer berättat för respondenten varför vi vill ha kontakt med 

henne/honom och vad vi förväntade oss att få ut av konversationen. Syfte och förklaring 

av uppsatsens innehåll och ändamål finns även skrivet i uppsatsen så att alla läsare kan 

skapa sig en förståelse. Detta är en del av informationskravet, som handlar om att vi 

som forskare ska informera de som är berörda av uppsatsen om vad syftet med 

forskningsuppgiften är (Patel & Davidson, 2011).  

 

De som medverkat i våra intervjuer är alla medvetna om att de nämnts i vår uppsats och 

har godkänt detta. Samtyckeskravet innebär att deltagarna i intervjuer och 

undersökningar har rätt till att helt bestämma över deras medverkan och har rätten att 

avbryta när så önskas (Bryman & Bell, 2011). 

 

Vi har frågat alla våra respondenter om godkännande att få använda deras namn i 

uppsatsen och respekterat deras svar. Med konfidentialitetskravet menas att de 

medverkande har all rätt att vara anonyma om så önskas (Patel & Davidson, 2011). De 
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medverkandes personuppgifter ska också förvaras på sådant sätt att ingen obehörig kan 

komma åt dem (Bryman & Bell, 2011).  

 

Nyttjandekravet är de sista av de fyra huvudkraven. Kravet innebär att information och 

uppgifter vi samlat in från enskilda personer endast får användas för uppsatsens 

ändamål (Patel & Davidson, 2011). 

  



  
 

18 

3 Teorier om styrning och ansvar 

I detta kapitel kommer en förklaring att presenteras av de teorier vi valt att ta hjälp av i 

vår uppsats för att vår forskningsfråga ska kunna besvaras. De teorier vi valt kan 

kopplas till hur styrning och ansvarsfördelning sker till volontärer. Vi kommer sedan 

koppla ihop teorin med vår insamlade empiri  för att kunna analysera och till sist dra 

slutsatser.  

 

3.1 Verksamhetsstyrning 

Hur man styr en organisation kan ske på många olika sätt. Styrning kan stå för olika 

typer av medvetna åtgärder som görs för att nå en verksamhets bestämda mål. Just 

styrning av en verksamhet, där fokus ligger på vad företaget ska göra och hur de ska 

handla, kallas för verksamhetsstyrning. För att styra sin organisation mot sina mål kan 

man välja att använda sig av olika styrmedel (Nilsson & Olve, 2013). Här nedan 

presenteras olika teorier som ger förslag på olika typer av styrmedel och strategier som 

en organisation kan ta hjälp av vid styrning av volontärer.  

 

3.1.1 Olika perspektiv på styrsystem 

Två styrsystem som tas upp av Anthony, Govindarajan, Hartmann, Kraus och Nilsson 

(2014) är mekanistiskt och organiskt styrsystem. Dessa kan även kallas för formell 

respektive informell styrning. Mekanistiskt styrsystem är anpassat för mer stabila 

omständigheter och har en hierarkisk struktur. I ett mekanistiskt styrsystem är 

kommunikationen vertikal och hierarkisk och innehåller mycket instruktioner och 

beslut. Det är tydligt inom organisationen vem som har ansvar. Personerna högre upp i 

hierarkin är de som definierar aktiviteterna och genom att bryta ner aktiviteterna i 

mindre delar tas specialisering inom organisationen fram. Managers har en formell och 

tajt kontroll över medarbetarna med liten plats för avvikelser. Vid mekanistiskt 

styrsystem är lojalitet och disciplin viktigt, det är även stort fokus på intern kunskap och 

färdigheter. Det antas också att personer endast jobbar för pengar. Arbetet består av 

begränsade uppgifter som behöver specialkunskap och uppgifterna visar tydligt vem 

som har ansvar. Planering och budgetering är viktiga delar av det mekanistiska 

styrsystemet, de följs noga upp och jämförs med prestationen för perioden (Anthony et 

al, 2014). Avvikelser blir analyserade och ofta krävs en förklaring från de som varit 

ansvariga varför avvikelsen uppstått. Det görs ofta en planering för ett år framöver 
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(Nilsson & Olve, 2013). Teknologi och rutiner är stora delar för att få det att fungera 

enkelt och effektivt (Anthony et al, 2014).  

 

Organiskt styrsystem är däremot anpassat för mer föränderliga omständigheter och har 

en horisontell kommunikation som består mycket av information och rådgivning. 

Kommunikationen blir mer informell då medarbetarna har mer kontakt med varandra 

eftersom de arbetar med gemensamma uppgifter. Strukturen i ett organiskt styrsystem är 

mer lös och mer decentraliserad jämfört med strukturen i mekanistiskt styrsystem. Det 

uppmuntras till att fler medarbetare ska ta initiativ och använda sina kunskaper fullt ut. 

Samarbete, teamwork och engagemang för den gemensamma uppgiften är viktiga delar. 

Definitionen av aktiviteterna i organisationen uppdateras kontinuerligt genom 

interaktion mellan personerna i organisationen och karaktären på aktiviteterna är ofta 

breda och varierande (Anthony et al, 2014). Här antas det att personerna jobbar för att 

de vill och för att de känner att de kan bidra med något för att uppnå målen. Kunskap 

om den externa miljön är viktig, men det är lika stort fokus på den interna miljön. 

Budgetering och planering är en del av organiskt styrsystem men är inget som det läggs 

ner mycket fokus på och uppföljningen är ganska lös då det är viktigare att vara flexibel 

och kreativ i arbetet. De största resurserna är personerna som jobbar i organisationen, 

organisationskulturen och värderingar, därför läggs det ner mycket fokus på att bevara 

detta (Anthony et al, 2014). 

 

Vid organisk och informell styrning satsar man mycket på att hitta rätt personal och på 

att skapa en speciell kultur och känsla hos medarbetarna. Kulturen i ett företag brukar 

definieras som de olika normer, värderingar och symboler som gör att medarbetarna 

arbetar mot samma håll (Nilsson & Olve, 2013). Kulturen i organisationer är något som 

individer utvecklar tillsammans genom att umgås och då skapas gemensamma 

uppfattningar om vad ”vi” innebär (Alvehus & Jensen, 2015). Stark kultur syftar på att 

människorna i en organisation har likartade värderingar och normer som gör att de 

agerar på liknande sätt vilket i många fall leder till framgång. För att 

organisationskulturen ska ge resultat och fungera krävs det enligt Alvehus och Jensen 

(2015) att all personal kan ta till sig kulturen och på så sätt bli del av organisationen. I 

en värld som upplevs som svårtolkad och osäker och där det finns många alternativa 

lösningar på problemen, ger kulturen en trygg, stabil och gemensam tillvaro. Kulturen 

kan ses som ett verktyg för att utvecklas i den riktning man vill (Alvehus & Jensen, 
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2015). Anthony et al (2014) förespråkar att det organiska och det mekanistiska 

styrsystemet kan användas i kombination av varandra för att uppnå bästa möjliga 

resultat.  

 

3.1.2 Styrningens utformning   

En organisations struktur syftar på hur man väljer att dela upp sin organisation. Det kan 

till exempel handla om att man vill sträva efter en mer hierarkisk eller en mer 

decentraliserad organisation. Med valet av dessa olika punkter påverkas även 

beslutsrätten i organisationen, det vill säga vilka personer som har rätt att ta vilka beslut 

(Nilsson & Olve, 2013) Organisationens form och struktur kan användas som ett sätt att 

kontrollera verksamheten, exempelvis genom att dela upp arbetsuppgifter till olika 

individer och grupper (Alvesson, 2013). I artikeln Why Festivals Fail (Getz, 2002) kan 

vi se att festivaler består av många olika ansvarsområden; såsom marknadsföring, 

ekonomi, artistbokning, scenbygge och så vidare. I dessa olika grupper finns många 

olika arbetsuppgifter som fördelas ut, många av dem till volontärer. Hur man väljer att 

fördela ut olika arbetsuppgifter bygger på hur organisationens utformning och struktur 

ser ut.  

 

Det finns olika faktorer som enligt Nilsson och Olve (2013) påverkar hur styrningen bör 

formas och se ut. Dessa faktorer bildar tillsammans den situation organisationen 

befinner sig i. Situationer och förutsättningar förändras ständigt, vilket i sin tur medför 

att styrningen behöver anpassas utefter den situation som råder. Dessa förutsättningar 

och faktorer är unika för den specifika organisationen och därför behöver även 

styrningen var unik och anpassas utefter den specifika situation. Ett annat ord för 

situationsanpassad teoribildning är “contingencyteori”. Istället för att anse att det finns 

ett bästa sätt att organisera, fokuserar contingencyteorier eller situationsanpassade 

teorier på hur framgångsrik och effektiv styrning skiljer sig åt i olika situationer. Detta 

gäller även utformning av organisationsform och ansvar. De situationsanpassade 

teorierna menar att flexibilitet och osäkerhet hänger ihop och att en låg osäkerhetsfaktor 

innebär att organisationens planering kan vara mer långsiktig och vice versa. De olika 

faktorerna som kan påverka situationen och strategierna och på så sätt ha betydelse för 

styrningen är; omgivning, bransch, teknologi och storlek. Omgivning syftar dels på den 

osäkerhet organisationen utsätts för, men även hur kultur, attityder och förväntningar 

kan påverka organisationen. Med bransch menas att styrning behöver anpassas 
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beroende på vilken bransch organisationen verkar i. Det kan exempelvis handla om 

tillverkande företag eller handelsföretag. En faktor som förändras kontinuerligt och som 

kan påverka en organisations utformning är teknologin, det vill säga vad man gör och 

hur man gör det. Exempelvis vilka arbetsmetoder man använder sig av. Storlek  syftar 

på att kommunikation och informationsspridning påverkas beroende på hur stort 

företaget är, till exempel att informationen i regel har en längre transportsträcka i stora 

företag. (Nilsson & Olve, 2013). 

 

3.1.3 Styrning av projekt 

Den grupp som arbetar med ett projekt kallas för projektorganisation och det finns i 

regel en projektledare och en styrgrupp som utför projektledningen. Dessa personer har 

hand om styrningen, planeringen och samordningen av projektet (Wisén & Lindblom, 

2015). I samband med styrningen diskuteras ofta två typer av mål, effektmål och 

projektmål. Effektmål visar varför projektet ska genomföras, vad det ska bidra till och 

vad projektet ska skapa till framtiden. Exempel på effektmål kan vara marknadsandel 

och kundnöjdhet. Projektmål visar vad projektet ska leverera under sin tidsperiod, det 

kan exempelvis vara att utbilda medarbetare eller att implementera ett ekonomisystem. 

Det är viktigt att dessa två mål blir välformulerade så att de kan bidra till kraft och 

styrning. I projektmålen kan även begränsningar ingå, som blir projektets 

rambetingelser. Då kommer man även in på målparametrarna för projektet som är; tid, 

kostnad och kvalitet, som man har stort fokus på i styrningen då dessa kan ha stor 

inverkan på utfallet (Nilsson & Olve, 2013).  

 

För att ett projekt ska bli framgångsrikt gäller det att planera så att osäkerheten blir 

hanterbar. Däremot går det inte att planera så att osäkerheten försvinner helt (Wisén & 

Lindblom, 2015). Hur mycket planering som behövs beror på vilket slags projekt det är, 

men det är viktigt att det inte blir för mycket då planeringen kan tappa sin styrfunktion. 

Däremot är det lika viktigt att inte planera för lite, då det bland annat kan leda till att 

felaktiga beslut tas, att resurser används ineffektivt och att projektarbetet går mot 

felaktiga mål. Planeringen blir som ett underlag för olika aktiviteter, såsom styrning, 

samordning, arbetsfördelning och uppföljning. Planeringen tydliggör vilka mål projektet 

har, vilka aktiviteter som bör genomföras, givna tids- och kostnadsramar och vilka 

resurser som är tillgängliga. Detta kan i sig skapa en trygghet för de som arbetar med 

projektet (Wisén & Lindblom, 2015). 
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Något som är viktigt att notera är skillnaden mellan att reducera osäkerheten i projekt 

och att hantera den. Osäkerheten kan reduceras genom att göra en detaljplanering, både 

innan och under projektet. Osäkerheter, såsom exempelvis ny lagstiftning, 

väderförhållanden, samarbetspartners som drar sig ur och projektanställda som inte gör 

sitt jobb, kan inte reduceras genom planering utan måste istället hanteras genom 

anpassning och genom att försöka ha koll på förändringar i omvärlden (Wisén & 

Lindblom, 2015). 

 

Hallin och Karrbom Gustavsson (2015) menar att ett projekt kan vara målsökande, 

vilket innebär att projektet har visioner istället för fasta mål. I ett sådant fall kan det vara 

lämpligt att använda sig av en mer agil strategi, det vill säga en mer flexibel strategi 

som kan anpassa sig utefter situationen, istället för en fast tydlig struktur och ett 

hierarkiskt ledarskap. Ett agilt projekt drivs stegvis, det vill säga att det inte finns någon 

fast projektplan i början utan projektets innehåll och upplägg justeras allteftersom. I 

regel gör man klart ett steg innan man går vidare till nästa. Den agila projektgruppen är 

ofta en liten, tvärfunktionell, anpassningsbar och självorganiserad grupp. Det är inte 

heller ovanligt att det saknas en utnämnd projektledare, utan det är istället hela gruppen 

som driver projektet framåt. Kritiken mot den agila metoden handlar om att minskad 

planering kan göra att det blir svårt att på förhand kunna avgöra hur lång tid projektet 

kommer ta och hur mycket det kan komma att kosta. Vissa medarbetare kan även 

föredra att ha en tydlig projektledare. Hallin och Karrbom Gustavsson (2015) 

förespråkar därför en blandning av den flexibla agila metoden och den mer 

strukturerade traditionella metoden för att uppnå bästa möjliga resultat. 

 

3.1.4 Uppnå motivation med hjälp av belöningssystem 

Nilsson och Olve (2013) förklarar att alla individer styrs av olika behov och att dessa 

behov och individens beteende i många fall kan påverkas genom belöningar. Att jobba 

med belöningssystem innebär i regel att medarbetarna motiveras till att agera på ett visst 

sätt eller uppnå ett visst resultat genom belöningar som kompensation (Nilsson & Olve, 

2013).  

 

Belöningssystem och motivation är enligt Alvesson (2013) en central fråga i alla 

organisationer. Att motivera handlar om att attrahera och behålla personal, att inspirera 
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personalen till att utveckla sin förmåga och att få dem att anstränga sig till att göra ett 

bra arbete (Alvesson, 2013). Ordet motivation kommer från latinets movere som betyder 

att sätta i rörelse. Motivation handlar alltså om någon slags bakomliggande kraft som 

får oss att genomföra olika handlingar (Alvehus & Jensen, 2015).  

 

Rutherford Silvers (2012) menar att det finns fyra olika grundläggande tankar om 

motivation; att alla människor är motiverade, att människor motiverar sig själva, att 

människor enbart gör saker för sin egen skull samt att människor vill ha och behöver 

erkännande. 

 

Vad är det då som motiverar oss till att genomföra olika handlingar? En central drivkraft 

som kan motivera många till att genomföra sitt jobb är enligt Alvesson (2013) pengar. 

Maiers (2005) skriver på baksidan av sin bok Hej lättja, ”Om människor tyckte om att 

arbeta skulle de göra det gratis”. Så vad finns det för andra motivationsfaktorer, som 

kan motivera människor som jobbar utan att få monetär ersättning? Volontärer är 

exempel på en slags arbetskraft som frivilligt arbetar utan lön (www.ne.se). Alvesson 

(2013) menar att pengar, makt och status är en typ av motivation medan en annan slags 

motivation är att ha kul på jobbet, att lära sig och att utvecklas. McClellands teori syftar 

på att människan har tre grundbehov som bör balanseras; samhörighet, makt och 

prestation (Alvehus & Jensen, 2015). Med samhörighet menas att personalen lägger stor 

vikt vid att känna grupptillhörighet och känna sig delaktig i något. Makt innebär att man 

som person vill ha kontroll och få vara med och bestämma, medan prestation handlar 

om att man vill utvecklas och prestera bättre hela tiden (Alvehus & Jensen, 2015).  

 

Herzberg var en psykolog som studerade antagandet att människor enbart skulle vara 

motiverade av pengar och andra konkreta fördelar (Rutherford Silvers, 2012). Inför 

studien analyserade han förhållandet mellan incitament, tillfredsställelse och 

arbetsprestation. Studien gick ut på att intervjua folk som jobbade på middle- 

managementnivå, det vill säga personer under den verkställande ledningen och som 

ansvarar för lägre nivåer i hierarkin. Studien fokuserade sedan bland annat på 

uppskattning och erkännande, möjlighet att växa i arbetet, lön, mellanmänskliga 

relationer, ledning, ansvar, företagsstruktur och företagspolitik, arbetets innehåll och 

arbetsförhållanden. Med hjälp av studien såg Herzberg att respondenternas positiva 

känslor var relaterade till prestationer, erkännande, ansvar, arbetets innehåll samt 
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befordran. Medan de negativa känslorna kunde kopplas till företagets policy och 

generella arbetsförhållanden. Utifrån detta drog han slutsatsen att det finns två olika 

faktorer som påverkar arbetssituationen. Han kallade de för hygienfaktorer och 

motivationsfaktorer. Hygienfaktorerna fungerar förebyggande enligt Herzberg. Han 

menar att de inte kan öka motivationen, men att avsaknad av dessa faktorer kan minska 

tillfredsställelsen. Exempel på hygienfaktorer är företagspolicy, ledning, lön, relationer 

och arbetsförhållanden. Motivationsfaktorerna kan däremot påverka tillfredsställelsen 

och öka motivationen; exempelvis via prestation, erkännande, arbetsuppgifter, ansvar 

och avancemang. Därför lägger Herzberg stor vikt vid belöningar och menar att 

belöningen kan förstärka individens ambitioner (Lindkvist et al 2014). Herzberg kom 

alltså fram till att de anställda behöver känna att de uppnår något, att de är ansvariga för 

sitt eget arbete och att de får jobba under minimal övervakning (Rutherford Silvers, 

2012).  

 

Då monetär ersättning inte är ett alternativ till motivation hos en volontärarbetare, 

menar Sandmark och Svantesson (2013) att det finns andra faktorer som motiverar en 

volontär. I deras kandidatuppsats kommer de fram till att den stora huvudfaktorn till att 

motivera volontärer inte endast är själva festivalbiljetten utan att de flesta också arbetar 

för att få en rolig upplevelse, träffa folk och skaffa ännu en merit på CV:t. Deras 

undersökning visar också på att en liten del av volontärerna på festivaler arbetar av den 

inre motivationen då det känns bra att kunna hjälpa till (Sandmark & Svantesson, 2013). 

 

3.2 Betydelsen av ansvar 

Ansvar kan ha olika betydelser, bland annat att man står för sina egna handlingar och 

de konsekvenser som följer (Nilsson & Olve, 2013). Här nedan presenteras teorier 

kopplade till ansvar, såsom ledarskap, olika risker som kan uppstå i organisationer och 

vid evenemang/projekt samt på vilket sätt teambuilding kan vara viktigt. 

 

3.2.1 Decentraliserat och delegerat ansvar 

Socialt ansvar handlar enligt Nilsson och Olve (2013) om att bry sig om gemenskapens 

bästa  och andra människors behov, inte att försöka nå egen vinning eller egna fördelar. 

Detta innebär att man tar ansvar för sina egna handlingar och de konsekvenser som 

följer, att man tar hand om och vårdar något samt att man känner pliktkänsla och att 

man kan ingripa och ta kommandot över en situation (Nilsson &, Olve, 2013). 
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Lindkvist, Bakka och Fivelsdal (2014) skiljer på två olika arbetsdelningar; vertikal 

arbetsdelning och horisontell arbetsdelning. Den vertikala arbetsdelningen syftar på 

hierarki och handlar framförallt om befogenheter och rätten till att ta beslut, det vill säga 

att instruktioner och order utfärdas uppifrån och ner. Den horisontella arbetsdelningen 

fokuserar på arbetsprocesser, flödet mellan de olika avdelningarna samt indelning i 

arbetsgrupper och avdelningar som organiserar och utför vissa bestämda 

arbetsuppgifter. 

 

Den vertikala och hierarkiska organisationsstrukturen kan även kallas centralisering och 

den horisontella organisationsstrukturen kan kallas decentralisering. Fördelar med en 

centraliserad organisation kan enligt Lindkvist et al (2014) bland annat vara att det kan 

ske snabba beslut uppifrån, att ledningen behåller kontroll över organisationen och att 

det kan innebära besparingar i administrationen då den sker nära ledningen istället för 

utspritt i hela organisationen. Decentralisering syftar på frihet under ansvar, det vill 

säga att resultatansvar delegeras “längre ner” i organisationen. Detta leder i sin tur till 

att det blir lättare att se varje enhets bidrag till organisationen. Exempel på fördelar i 

decentraliserade organisationer kan vara att ledningen blir avlastad och kan istället 

fokusera på de centrala uppgifterna. De anställdas arbetsmotivation påverkas även 

positivt då de får bättre möjligheter att själva påverka sin egen arbetssituation och beslut 

på operativ nivå kan fattas snabbare. Decentralisering innebär att fler personer får 

möjligheten till ökat ansvar och mer utvecklande arbetsuppgifter. På så sätt stimuleras 

den interna rekryteringen till högre befattningar. Det kan även underlätta 

problemlösning och resultera i mer realistiska beslut, då personal på den operativa nivån 

har närmare kontakt med de lokala förhållandena och har bättre koll på vad som 

egentligen sker i praktiken. Lindkvist et al (2014) förklarar centralisering och 

decentralisering som två motsatser till varandra, men poängterar att att en kombination 

av båda ger bästa resultat (Lindkvist et al, 2014). 

 

3.2.2 Anpassat ledarskap 

Ledarskap handlar enligt Lindkvist et al (2014) om att vägleda och styra medarbetare i 

en viss riktning. Enligt Olsson och Frödin (2009) är ett decentraliserat ledarskap en 

nyckel för att öka medarbetarnas engagemang, ansvarskänsla och kreativitet. Det gör att 

de får ett mål att arbeta mot och om målet är realistiskt för personen ökar energin och 
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motivationen. I större evenemang och organisationer är det svårt för en ensam ledare att 

ha koll på alla detaljer. Arbetet blir enklare för ledaren och medarbetarna känner sig 

viktiga och delaktiga. Olsson och Frödin (2009) förklarar att vid decentraliserat 

ledarskap bör besluten tas på så låg organisatorisk nivå som möjligt, alltså att den 

personen som arbetar närmast uppgiften ska, om möjligt, besluta och utföra den. 

 

Hallin och Karrbom Gustavsson (2015) förklarar att ledarskapet i ett projekt även 

behöver anpassas efter den specifika situationen och utefter projektets och gruppens 

utveckling. Styrningen kan se olika ut beroende på individerna, gruppens mognad och 

vilka förutsättningar gruppen har att genomföra ett lyckat projekt. En omogen grupp kan 

exempelvis behöva mer styrning än en väl fungerande grupp. Hallin och Karrbom 

Gustavsson (2015) hänvisar till en modell för situationsanpassat ledarskap, som bygger 

på fyra olika ledarstilar. Dessa syftar på att ledarskapet behöver anpassas utefter och ge 

olika slags stöd och vägledning beroende på vilken individ eller vilken grupp som ska 

ledas. En av ledarstilarna är av instruerande karaktär, då fokuserar ledaren på strukturen 

eftersom medarbetaren redan är motiverad men har låg kompetens. Den säljande 

ledarstilen fokuserar både på att uppmuntra och på att ge direktiv, då medarbetaren 

saknar både motivation och har låg kompetens. Om medarbetaren har hög kompetens, 

men saknar motivation kan ledaren behöva en stödjande ledarstil. Det vill säga, leda 

medarbetaren genom positiv feedback. Den fjärde ledarstilen syftar på en delegerande 

ledarstil, då medarbetaren både har hög kompetens och är motiverad och med andra ord 

klarar av att jobba självständigt (Hallin & Karrbom Gustavsson, 2015). Allen et al 

(2011) anser att en viktig ledarkunskap inom evenemangsbranschen är att kunna 

motivera sina medarbetare. Saknas motivation hos medarbetarna, finns inte heller 

engagemang att uppnå organisationens mål eller viljan att utföra bra service. Brist på 

motivation kan också leda till minskad omsorgskänsla, vilket i sin tur kan påverka 

arbetsgruppens, medarbetarens eller besökarens välmående (Allen et al, 2011).  

 

3.2.3 Osäkerheter och utmaningar enligt teorin 

En av utmaningarna med belöningssystem kan vara att få individen att prioritera det 

som gynnar organisationen framför det egna intresset. Samma sak gäller vid 

decentralisering och delegering av resultatansvar. Om individen istället agerar och 

vidtar åtgärder som strider mot organisationens intresse, handlar det om suboptimering 

(Nilsson & Olve, 2013). Lindvall (2011) förklarar att det inte enbart behöver handla om 
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en enskild individs intressen, utan att det även kan handla om att en mellanchef ser till 

sin avdelnings bästa istället för företaget som helhet. 

 

En annan utmaning är att skapa team som klarar av att uppnå organisationens mål för 

evenemanget (Allen, O’Toole, Harris & McDonnell, 2011). Vid bemanning av en 

projektgrupp är det viktigt att tänka på vilken kompetens och vilka erfarenhet som 

behövs, vart resultatet av projektet kommer förvaltas, vilka möjligheter som finns för att 

avsätta tid för projektet, vilka möjligheter till personalutveckling som finns och vilken 

ambition och intresseinriktning de aktuella personerna har (Wisén & Lindblom, 

2015).  För mindre evenemang kan det vara enklast att använda personer från den egna 

organisationen medan det för större evenemang blir mer komplext. För att skapa 

effektiva team för större evenemang kan det vara bra att; tydligt ta fram teamets uppgift, 

vid anställning av personer ha i åtanke hur deras personlighet är, vilka 

kunskap/erfarenhet de besitter och om de är tillgängliga för tidsperioden som 

evenemanget är. Man bör också tänka på att ge teamet det stöd det behöver såsom; 

upplärning, information, resurser, möjligheter för teambuildning. Till sist bör man skapa 

en process för att kunna se hur teamet presterar och sedan ge feedback (Allen et al, 

2011).  

 

3.2.4 Effektiv teambuilding  

Allen et al (2011) tar upp McDuffs 14 punkter för effektiv teambuildning och hur man 

bör underhålla teamet. Några av punkterna som tas upp är att arbetsgruppen ska vara av 

hanterbar storlek, att personerna är väl utvalda för att passa teamet, att arbetsledaren är 

utbildad, att arbetsgruppen är utbildad och att arbetsgruppen har ett mål (Allen et al, 

2011). Dessa punkter kan fungera som byggstenar och stötta hur ett team kan byggas 

upp på ett effektivt sätt. 

  

Organisationens uppgifter vid skapandet av ett effektivt team är bland annat att visa att 

de finns som stöd för arbetsgruppen, att det finns bra och tydlig kommunikation mellan 

organisation och personal, både vertikalt och horisontellt. Det är också viktigt att 

organisationsstrukturen skapar bra möjligheter för kommunikation mellan alla 

medarbetare och att hela organisationen främjar arbetsgruppens välmående (Allen et al, 

2011). 
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Det gäller också att skapa möjligheter för all personal att kunna bygga bra relationer så 

att de stödjer och litar på varandra. Personalen behöver även känna att de har ansvar i 

sin arbetsuppgift, att de har roligt när de genomför uppgiften och att de har möjlighet att 

fira arbetet de gjort och framgången de åstadkommit (Allen et al, 2011). När 

arbetsgrupperna väl är skapade och arbetet är effektivt borde managern för evenemanget 

övervaka deras prestationer och produktivitet, för att behålla effektiviteten. Detta kan 

man göra genom att kolla på aktiviteterna och behålla en bra kommunikation med 

arbetsledare och volontärer. Om ineffektivitet upptäcks under arbetets gång kan 

lämpliga åtgärder tillämpas, såsom mer utbildning eller ändringar av arbetsgruppens 

struktur (Allen et al, 2011). 

 

Nya arbetsgrupper behöver en viss inskolningstid, denna underskattas däremot ofta. Det 

kan ta tid att förstå hur man arbetar i projekt och att lära känna de nya medarbetarna. Då 

personalen i regel varierar i varje projekt. Att rekrytera internt gör att man minskar den 

“sociala” inskolningstiden till skillnad av vad den skulle vara om man rekryterar 

externt. För att skapa utbildnings- och utvecklingsmöjligheter för ett projekt kan det vid 

rekrytering vara bra att låta så många som möjligt anmäla intresse för att delta i 

projektet. Att rekrytera externt har sina fördelar då det kan tillföra nya idéer till 

projektet, tillföra kompetens som saknas inom projektorganisationen och ge 

medarbetarna nya perspektiv och erfarenheter (Wisén & Lindblom, 2015).  

 

Som vi nämnt tidigare styrs inte volontärer av monetär ersättning, utan andra faktorer. 

Därför tror vi att det kan vara av betydelse att förstå vad olika typer av 

verksamhetsstyrning, ledarskap, teambuilding och ansvarsfördelning innebär. Vi tror 

även att en grundläggande förståelse för motivation och hur man kan använda sig av 

olika belöningssystem kan behövas för att styra volontärer. Därför har vi valt att 

presentera dessa ovanstående teorier och betraktar de som relevanta för att kunna 

besvara vår forskningsfråga, det vill säga hur festivalarrangörer styr volontärer. 
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4 Tre fall av styrning i festivalorganisationer 

Här nedanför presenteras en sammanställning av vår insamlade empiri samt vår 

tolkning och analys av teori och empiri. Empirin bygger på tre intervjuer med 

respondenter från tre olika organisationer som arbetar med svenska festivaler och vår 

egen förförståelse och erfarenhet. Vi har valt att presentera intervjusvaren tillsammans 

då vi vill lägga fokus på kopplingen till teorin överlag inte vad varje specifik respondent 

svarat för sig. Nedan följer en tabell på de respondenter vi valt att intervjua. Våra 

respondenter har olika befattningar men alla arbetar under någon av de olika 

musikfestivalerna, med volontärer. Vår empiri- och analysdel presenteras tillsammans. 

Detta val gjorde vi då vi känner att  det skapar en koppling i texten då man kan läsa vår 

insamlade empiri och direkt efter även läsa vår analys och tolkning av empirin.  

 

Intervjuperson Befattning och 

musikfestival 

Information om festivalen 

Fluff 

Abrahamsson 

 

Telefonintervju 

16/11-2017 

Volunteer coordinator, 

Way Out West 

Way Out West startade år 2007 i 

Göteborg av bolaget Luger med cirka  

30 000 besökare per dag 

(www.wayoutwest.se). 

Sofia Lindqvist 

Lacinai 

 

Mailintervju  

21/11-2017 

Marknads- och 

kommunikationschef, 

Sweden Rock Festival 

AB 

Sweden Rock Festival startades år 1992 

och äger rum i Sölvesborg. Sweden Rock 

är idag en av de mest berömda rock- och 

metalfestivalerna i världen med en 

besökssiffra på cirka 33 000 personer 

(www.swedenrock.se). 

Emelie 

Stockhaus 

 

Mailintervju  

7/12-2017 

Projektledare, FKP 

Scorpio och 

volontäransvarig 

Bråvalla Festival 

Bråvalla festival startade år 2013 i 

Norrköping av bolaget FKP Scorpio. 

Med cirka 50 000 besökare i snitt var 

Bråvalla en av Sveriges största festivaler 

(www.bravallafestival.se).  
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4.1 Styrning av volontärer i praktiken 

Här nedan följer en presentation och tolkning av de styrningsmetoder som används i 

arbetet med volontärer på de festivaler vi valt att titta på, utifrån den empiri vi samlat 

in. 

 

4.1.1 Styrningens utformning i praktiken  

Fluff Abrahamsson, volontäransvarig för Way Out West, förklarar att arbetet på 

festivaler i regel delas upp i många olika arbetsområden. Han berättar hur deras 

volontärer får önska arbetsuppgifter och att han sedan försöker dela upp dessa efter 

deras önskan. Detta kan även vi relatera till. Då vi själva sökt volontärsplatser tidigare 

har vi först fått allmän information om varje arbetsområde och sedan fått rangordna 

vilket område vi helst velat arbeta inom. Vi har även erfarenhet från att arbeta på detta 

sätt när vi varit en del av festivalorganisationer och sökt volontärer. Vi tror att detta 

arbetssätt kan fungera motiverande då volontären själv får tycka till och önska det 

arbetsområde man är mest intresserad av att arbeta inom. Skulle dessa val ignoreras 

eller inte uppfyllas, tror vi att arbetssättet istället skulle fungera motverkande.   

 

Abrahamsson förklarar att varje arbetsområde på Way Out West tilldelas en 

gruppledare, som styr arbetet och ser till att allt flyter på. Vilket även de andra 

respondenterna även instämmer i. Vi har själva blivit tilldelade gruppledarrollen på 

olika festivaler och har därför fått erfara på vilket sätt gruppledaren kan påverka och 

styra arbetet. Eftersom vi också varit ”vanliga” volontärer har det gresulterat i att vi fått 

ta del av fler synvinklar och på så sätt skapat oss en förståelse för båda perspektiven.  

 

Alla tre respondenter förespråkar att rekrytera föreningar då de automatiskt får en 

ansvarig gruppledare över de som arbetar för föreningen. Med detta menar de att varje 

kontaktperson för föreningen indirekt blir gruppledare för föreningsvolontärerna. En av 

oss författare har tidigare erfarenhet av att arbeta som ansvarig för föreningsvolontärer 

och har på så sätt kunnat skapa en uppfattning som stämmer överens med 

respondenterna. Det vill säga att kommunikationen och arbetet underlättas på grund av 

att föreningens utsedda kontaktperson fungerar som gruppledare, som i sin tur tar 

yttersta ansvaret för sina föreningsvolontärer. Av de festivaler vi tittat på är Sweden 

Rock Festival den enda som enbart arbetar med föreningsvolontärer.  
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Sofia Lindqvist Lacinai, marknads- och kommunikationschef för Sweden Rock Festival, 

förklarar att A och O för att få en bra struktur under projektet är att informera alla som 

arbetar på festivalen samt att vara tydliga med vad som är viktigt när man jobbar hos 

dem. Detta görs i form av personliga möten med varje förening, samt att det även finns 

en pärm med instruktioner på varje arbetsstation. Av egna erfarenheter vet vi att 

information och tydlig kommunikation är en viktigt del av arbetet för att få en stor 

grupp att arbeta tillsammans. Om saker inte kommuniceras tydligt lämnas plats för 

missförstånd vilket kan leda till att arbetet blir fel eller att arbetare blir omotiverade för 

att dem inte känner sig tillräckligt delatkiga. 

 

Vi har tolkat en festival som ett stort projekt med många olika arbetsområden där alla 

områden måste fungera för att helheten ska bli så bra som möjligt. Därför tror vi att det 

är viktigt att det finns en tydlig struktur och vissa grundstolpar som alla som arbetar 

med festivalen följer. Nilsson och Olve (2013) menar även att styrningen kan behöva 

anpassas efter olika faktorer som påverkar situationen. De pratar om användning av 

contingencyteorier, även kallade situationsanpassade teorier, för att skapa en 

framgångsrik styrning i olika situationer. De menar att man behöver ha möjligheten och 

flexibiliteten att anpassa styrningen efter de förutsättningar som uppstår under arbetet.  

Både Abrahamsson och Stockhaus förklarar att de inte kan planera allt, utan att vissa 

saker får lösa sig på plats. De menar att arbetet med just volontärer kan innebära en del 

hantering av osäkerheter. Eftersom det ofta är under själva genomförandet eller precis 

innan festivalen som osäkerheterna kan uppstå, såsom sjukdom, förhinder, avhopp eller 

att volontären inte kommer alls, kan de behöva vara beredda på att anpassa sig efter 

situationen (Stockhaus, volontäransvarig för Bråvalla festival). För att täcka dessa 

luckor som kan uppstå, då en volontär inte kommer till sitt pass, hanterar både 

Stockhaus och Abrahamsson detta genom att flytta volontärer mellan grupper. 

Abrahamsson berättar också att han brukar planera in “luft” i schemat för att på så sätt 

ha personer som kan täcka för någon annan vid avhopp. Denna typ av anpassning kan 

kopplas till situationsanpassad styrning, då den syftar på att anpassa styrningen utefter 

de förutsättningar som finns.  

 

Vi författare har själva erfarenhet från situationer där förutsättningarna har ändrats 

snabbt vid arbete med volontärer. Det har exempelvis handlat om att volontärerna 

hoppat av strax inpå ett evenemang eller att de behövt avbryta passet på grund av olika 
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anledningar. För att lösa situationer som dessa har vårt arbete inneburit att försöka 

anpassa sig och klara sig med en person mindre eller att man fått låna en volontär från 

ett annat område om möjligheten finns. När vi sökt volontärer, till exempelvis 

Rookiefestivalen, har ambitionen varit att ha några extra volontärer som kan vara 

flexibla och hoppa in där det skulle behövas. På så sätt kan vi enklare och snabbare 

anpassa oss efter situationen. Här kan vi se en koppling till det våra respondenter 

nämner, att dem lämnar tid i schemat för att kunna lösa eventuella  problem som uppstår 

med volontärer.  

 

Lindqvist Lacinai, marknads- och kommunikationschef för Sweden Rock Festival, ser 

det som en fördel att endast arbeta med föreningar då hon inte märker av lika tydligt om  

volontärerna inte kommer till sina pass, eftersom ansvaret ligger hos föreningarna att 

fylla luckorna. Hon berättar att de föreningar hon jobbat med känner stort ansvar i att 

utföra sina arbetsuppgifter och brukar därför vara duktiga på att ordna så att 

volontärerna är tillräckligt många. Hade de inte arbetat med föreningar hade de enligt 

henne behövt rekrytera, kommunicera med och kvalitetssäkra 3000 personer, vilket 

hade blivit ett stort arbete för festivalen. Som vi tidigare nämnt, har en av oss författare 

erfarenhet av att ansvara för kommunikationen med föreningarna. Hon instämmer att 

organisationens ansvar minskar och hamnar istället på föreningens kontaktperson. En 

förutsättning enligt henne är dock att relationen med föreningens kontaktperson är 

tillförlitlig och att denne förstår vikten av att ta sitt ansvar för sina föreningsvolontärer. 

Genom att arbeta med föreningar istället för enskilda volontärer tolkar vi det som att 

man skulle kunna minska risken för problem vid avhopp för organisationen då ansvaret 

istället ligger hos föreningarna. Vilket i sin tur resulterar i att arbetsprocessen och 

fokuset på volontärer kan minska för organisationen och de kan istället fokusera på 

andra områden.  

 

Abrahamsson, volontäransvarig för Way Out West, berättar att alla volontärer får göra 

en utvärdering efter festivalen. Detta ger organisationen en möjlighet till anpassning och 

ytterligare beredskap inför kommande festival. Det är även viktigt att alla vet vilka de 

kan vända sig till vid problem och vilka som har ansvar över vad. Det är just för att 

problem eller andra invändningar ska hamna i rätt händer och kunna lösas så fort som 

möjligt. Anthony et al (2014) skriver att en tydlig struktur och att tydlighet i vem som 

har ansvaret är viktiga delar inom ett mekanistiskt styrsystem. De skriver även att det 
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organiska styrsystemet är  mer anpassat för förändringar och har en annan flexibilitet än 

det mekanistiska styrsystemet (Anthony et al, 2014). Vi tolkar det som att en blandning 

av det mekanistiska och organiska styrsystemet kan skapa de bästa förutsättningarna 

eftersom man får kontrollen från det mekanistiska styrsystemet men det organiska 

styrsystemets flexibilitet vid förändrade omständigheter.  

 

Att få ut information är, som Lindqvist Lacinai säger, A och O för att få projektet att 

fungera. Hon nämner även att det är betydelsefullt från deras sida att förmedla vad de 

tycker är viktigt när man jobbar hos dem. Precis som Abrahamsson nämner under sin 

intervju, fungerar volontärerna även som ambassadörer för festivalen. Därför kan det 

enligt honom vara en central fråga att få volontärerna att representera festivalen på ett 

bra sätt. Upplever någon att en volontär skulle bete sig illa eller bryta mot regler, tolkar 

vi att en konsekvens av detta kan innebära dåligt rykte för festivalen och arrangörerna. 

Därför kan det enligt oss vara av stor vikt att kunna hitta volontärer som inte bara utför 

ett bra jobb, utan de bör även värna om att festivalen ska vara socialt omtyckt och ha ett 

bra rykte. 

 

Både Abrahamsson och Stockhaus, volontäransvariga för Way Out West respektive 

Bråvalla Festival, menar att arbetet med volontärer är något som både tar tid och kräver 

mycket planering. En del av planeringen innebär att skapa scheman som gör att de olika 

områdena får de volontärer de behöver. De berättar om hur processen börjar med 

kontakt med de olika arbetsområdena inom organisationen för att kunna beräkna på ett 

ungefär hur många volontärer som behövs. Efter det börjar ansökningsprocessen och 

sedan börjar jobbet med att sätta ihop scheman. Vi har erfarenhet av liknande arbetssätt 

från vårt arbete med Rookiefestivalen. Där arbetade vi alla med olika arbetsområden 

och de som var volontäransvariga frågade runt i organisationen om hur många 

volontärer man behövde så att de kunde få in rätt antal ansökningar. Efter det fördelades 

de volontärer som ansökt ut på olika arbetsområden och respektive arbetsområde fick 

ansvar för att sätta ihop ett schema för sina volontärer. 

 

4.1.2 Olika perspektiv på styrsystem i praktiken 

I svaren vi fått från våra respondenter, pratas det om betydelsen av att få volontärerna 

att känna sig som en viktig del av festivalen och att man måste arbeta mycket med att få 

ut tydlig information till alla. Som Abrahamsson, volontäransvarig på Way Out West, 
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påpekar är det lätt att annan personal ser ner på volontärernas arbete och det kan hända 

att onödiga kommentarer slängs åt volontärernas håll. Dock menar han att detta är något 

organisationen lägger stor vikt vid att ordna. De är tydliga med att alla ska informera 

ansvariga om man hör något liknande, så man kan sätta stopp för det. Alla respondenter 

menar att utan volontärerna hade det varit svårt att genomföra festivalen.  

 

Mycket arbete ligger som sagt på att skapa rätt stämning för volontärerna och få dem att 

känna sig delaktiga och viktiga kring arbetet med festivalen (Abrahamsson, 

volontäransvarig för Way Out West). Att känna sig delaktig och viktig i sitt arbete som 

volontär är något vi kan instämma med från våra erfarenheter av att vara volontär. När 

man fått uppmärksamhet och bekräftelse från sin gruppledare känner man sig som en 

del i festivalen och arbetet kan kännas roligare och viktigare. Får man inte den 

uppmärksamhet man förväntar sig blir det istället att man känner sig utnyttjad och 

förbisedd, alltså inte viktig för festivalen. Känner man sig inte som en del av festivalen 

tror vi också att detta kan leda till omotivation, vilket gör att volontärerna inte 

anstränger sig för att göra ett lika bra arbete.  

 

Stämningen runt festivalen och att få volontärerna att känna sig delaktiga kan handla om 

att skapa rätt kultur kring projektet. Då både Abrahamsson och Stockhaus tar upp hur 

viktigt det är att få volontärerna att känna sig som en i gänget och att lyckas skapa en 

familjär känsla, så kan vi se att kulturen är ett sätt som organisationerna arbetar med för 

att styra volontärerna. Denna typ av styrning kopplar vi  till det organiska styrsystemet 

som Anthony et al (2014) pratar om. Andra kopplingar som kan göras till det organiska 

styrsystemet är information och rådgivning som vi kunnat se att alla organisationer 

jobbar mycket med när det kommer till arbete kring volontärer. Det organiska 

styrsystemet sägs även passa bra under mer föränderliga arbetsvillkor, vilket en festival 

under själva genomförandet av projektet, verkligen kan vara.  

 

Arbetet under själva festivalen kan enligt oss kopplas åt det organiska styrsättet, där det 

inte är lika hierariskt styrt och det är en ”lösare” styrning med en del delegerat ansvar. 

Då det också ligger mycket fokus på intern kunskap och färdigheter som redan finns 

inom organisationen. Abrahamsson berättar till exempel hur det är vanligt att man 

rekryterar personer från grundorganisationen när man ska anställa personal till 

festivalen. Dock tolkar vi att styrningen längre upp i organisationen och planeringen 
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innan själva festivalen kan kopplas mer åt det mekanistiska styrsystemet, då mer 

struktur, planering och tydlig ansvarsfördelning existerar.   

 

4.1.3  Styrning av projekt i praktiken 

Alla respondenter menar att det sker en relativt långsiktig planering inför festivalen. 

Lindqvist Lacinai, marknads- och kommunikationschef på Sweden Rock Festival, 

berättar att de påbörjar planering och arbete med nästa års festival åtminstone tio 

månader i förväg. Stockhaus förklarar att hennes arbete med volontärerna tar ungefär 

sex månader. Under den tiden kontaktar hon alla arbetsområden och ser över deras 

önskemål angående hur många volontärer de behöver och jämför med tidigare års 

statistik. Efter det öppnar hon upp ansökan för volontärsplatserna, svarar på frågor och 

delar in volontärerna i kategorier. Vår planering inför Rookiefestivalen började ungefär 

sex månader innan genomförandet och själva arbetet med volontärerna två till tre 

månader innan festivalen. Vi har gjort tolkningen att skillnaden i tidsplaneringen beror 

på att storleken på festivalerna varierar, då Rookiefestivalen är en mycket mindre 

festival jämfört med de andra tre festivaler vi undersökt. 

 

Abrahamsson, volontäransvarig för Way Out West, förklarar att det första han gör i 

processen är att få ut information. Han fortsätter att förklara att han har tre kontaktytor; 

kontakt mot områdesansvariga, kontakt ut mot volontärerna och tredje kontaktytan är 

rekrytering och information ut till gruppledare. Precis som Stockhaus, volontäransvarig 

på Bråvalla Festival, planerar även Abrahamsson utifrån hur många volontärer 

respektive områdesansvariga önskar och därefter börjar sökandet efter volontärer. 

Scheman gör han senare i processen, när platserna är tillsatta. Lindqvist Lacinai berättar 

att de till mestadels har återkommande föreningar varje år, vilket underlättar för 

organisationen då de slipper processen med att rekrytera nya volontärer. Vi som 

författare har erfarenheter från att arbeta som volontärer och kan tycka att denna process 

som Abrahamsson nämner är väldigt viktig. Som volontär anser vi att informationen är 

en stor del för att känna sig delaktig i festivalen och inte känner sig bortglömd eller 

tagen för givet. Som volontär är det heller inte säkert att man arbetat på festivaler innan, 

och då är informationen från arrangörerna extra viktig för att kunna skapa sig en bild av 

projektet. 
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Gemensamt för alla respondenter är att processen grundar sig i kommunikation och 

informationsspridning. De sprider både information om vad festivalen står för och hur 

volontärerna ska arbeta och agera under festivalen. Dessa kan kopplas till ett projekts 

projektmål och effektmål, som Nilsson och Olve (2013) pratar om. Att vara tydliga med 

vad festivalen i helhet står för kan ses som ett effektmål. Medan information om hur 

man ska arbeta under festivalen mer kan kopplas till projektmålet, där fokus ligger på 

målet med festivalen och att lyckas genomföra det.  

 

Genom en tolkning av vad alla respondenterna berättat om deras festivalplanering, 

skulle man kunna se samtligas projekt som en blandning av traditionell projektplanering 

och en mer agil projektplanering, som Hallin och Karrbom Gustavsson (2015) 

förespråkar. Enligt Stockhaus och Abrahamsson börjar själva arbetet med volontärerna 

lite senare än planeringen för hela festivalen, medan Lacinai Lindqvist berättar att de tar 

kontakt med föreningsvolontärerna ganska tidigt i planeringen. Denna typ av planering 

kan kopplas till agil projektstyrning. Då den agila styrningen syftar på att man måste bli 

färdig med ett steg i projektet innan man går vidare till nästa. Detta kan visa på att de 

olika delarna som behövs för att genomföra en festival, såsom exempelvis volontärer, 

artistbokningar och festivalområdet, behöver olika lång tid för planering, vilket gör att 

en mer agil projektplanering kan vara användbar. Det kan även vara så att en del av 

planeringen behöver genomföras för att nästa steg ska kunna påbörjas.  Precis som 

Abrahamsson och Stockhaus berättar att de inväntar information och önskemål från 

andra områden innan de kan börja sin planering för volontärer. Vi har liknande 

erfarenhet från vårt arbete med Rookiefestivalen. Där de olika områdena behövde 

komma igång med sin planering för att kunna veta hur många volontärer som skulle 

behövas och först då kunna föra den informationen vidare till de som var 

volontäransvariga.  

 

Enligt Hallin och Karrbom Gustavsson (2015) kan ett projekt vara målsökande och 

arbeta mot visioner istället för fasta mål. Att festivaler arbetar mot visioner istället för 

fasta mål kan vara en fördel då det finns en del osäkerheter i ett festivalprojekt. En 

osäkerhet kan vara att man är i behov av ett visst antal volontärer för att kunna 

genomföra festivalen men att man inte vet säkert om man kommer få in det antal 

ansökningar man behöver. Det kan även vara att man har en idé om att boka en viss 

artist, men att det visar sig vara för dyrt eller att artisten redan är bokad till en annan 
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festival eller konsert. Därför kan det vara bra att arbeta mot en vision istället för ett 

bestämt mål då det snabbt kan komma upp oväntade hinder som man behöver anpassa 

sig till. Osäkerheter som vi stötte på när vi arbetade med Rookiefestivalen var bland 

annat att vi som organisation hade idéer om vilka artister vi var intresserade av att boka, 

vissa bokningar gick igenom medan andra misslyckades av olika anledningar. Även att 

avhopp från både artister och volontärer inträffade vilket gjorde att vi var tvungna att 

snabbt försöka hantera dessa osäkerheter när de uppstod. Hade vi haft exakta uppsatta 

mål hade sådana hinder kunnat skapa stora problem och eventuellt känts svårare att lösa. 

Eftersom vi i organisationen då kan få en känsla av att man inte längre kan uppnå de 

mål som är fastställda. Då vi istället arbetatde mot en vision, kändes dessa hinder lättare 

att ta sig an, och vi kunde fortfarande se tydligt vilken riktning vi ville arbeta mot. 

 

4.1.4 Belöningssystem som styrmedel 

Volontärer är som tidigare nämnts oavlönad arbetskraft. En av de vanligaste 

motivationsfaktorerna brukar enligt Alvesson (2013) vara monetär ersättning, men vid 

arbete med volontärer nämner både Abrahamsson och Stockhaus, volontäransvariga på 

Way out West respektive Bråvalla festival, att de försöker motivera volontärerna på 

andra sätt. Till exempel genom att arbeta mycket med att få volontärerna att känna sig 

välkomna och som en del av “gänget”. Rutherford Silvers (2012) berättar att 

psykologen Herzberg kom fram till att människan positiva känslor och motivation kan 

kopplas till prestationer, erkännande, ansvar, arbetets innehåll och befordran. Stockhaus 

förklarar hur de försöker ha mycket kontakt med volontärerna både innan, under och 

efter festivalen genom bland annat facebookgrupper och andra sociala medier. 

Abrahamsson berättar att de brukar ha en kick off med alla volontärer och även att de 

delar ut goodiebags. Allt för att få volontärerna att känna sig sedda och förstå deras 

värde för festivalen. Här kan vi återigen relatera till våra egna erfarenheter av att vara 

volontär och vikten av att känna sig sedd och delaktig och hur detta påverkar 

motivationen. De gånger organisationen engagerat sig i sina volontärer, genom att på 

något sätt visa sin uppskattning, har i vårat fall resulterat i en positiv känsla och vilja att 

göra ett bra arbete, trots att arbetet kan vara slitsamt och att man inte får någon monetär 

ersättning för det. Jämfört med när vi blivit tagna för givet och mötts av dålig attityd, då 

försvinner motivatinen och viljan att driva projektet så bra som möjligt. 
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Som vi nämnt innan skriver Maiers (2005) på baksidan av sin bok ”Hej lättja” att om 

man tyckte om att arbeta, skulle man göra det gratis. Utifrån från detta har vi gjort 

tolkningen att om volontärerna ska göra sitt arbete gratis, så måste dem också tycka om 

arbetsuppgiften och tycka att det är roligt. Det är något vi vet från egna erfarenheter att 

det kan vara svårt, att få alla nöjda. Därav kan man behöva arbeta med flera olika 

metoder för att lyckas motivera så många som möjligt och få volontärerna att göra ett 

bra jobb.  

 

Enligt Abrahamsson försöker de hela tiden möta alla volontärers önskan om vart de vill 

arbeta, även detta kan ses som ett sätt att uppmuntra och att få volontärerna att känna sig 

motiverade till att göra ett bra arbete. Han menar att många volontärer också söker år 

efter år för att arbeta, skapa relationer, skaffa nya vänner, träffa gamla vänner och för att 

få ta del av musik de gillar. Utifrån detta försöker de på Way out West till exempel ha 

utrymmen där volontärerna kan hänga och umgås och försöker se till så de får möjlighet 

att gå på de konserter de helst vill se under festivalen (Abrahamsson, volontärsansvarig 

Way Out West). Lindqvist Lacinai, marknads- och kommunikationschef för Sweden 

Rock Festival, berättar att en liten del av de som arbetar som volontärer på Sweden 

Rock Festival också kan vara självmotiverade då man tycker det är kul att vara en del av 

festivalen. Detta är något som även Sandmark och Svantesson (2013) kom fram till i 

deras kandidatuppsats där de skriver att en liten del av de volontärer som arbetar på 

festivalen har en slags inre motivation. Att ha inre motivation kan underlätta för 

organisationen då volontärerna själva är motiverade och att deras inre motivation då 

förhoppningsvis leder till att de självmant gör ett bra arbete som de kan stå för. En 

tolkning vi gjort är att den inre motivationen kan komma automatiskt om volontärerna 

exempelvis får det område de önskat arbeta inom. Eftersom man förmodligen valt det 

område på grund av ett bakomliggande intresse. Abrahamsson nämner att de bland 

annat rekryterar personal från olika relevanta utbldningar. Eftersom dessa volontärer 

med stor sannolikhet också vill arbeta i branschen vid senare tillfälle, kan det vara en 

orsak till varför man valt som man gjort.  

 

Både Stockhaus och Abrahamsson berättar att de utöver ”vanliga” volontärer även 

jobbar med föreningsvolontärer. Föreningarna har samma arbetssysslor som resterande 

volontärer, dock mot ett arvode som går till föreningen. Abrahamsson förklarar att han 

inte märkt någon större skillnad i motivation eller prestation mellan “vanliga” 
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volontärer och föreningsvolontärer. Enligt Stockhaus kan föreningsvolontärerna 

upplevas något mer seriösa i arbetet, men att detta bland annat beror på att de är äldre 

och inte på att de får monetär ersättning. Dock menar Lindqvist Lacinai att den 

monetära ersättningen lockar föreningens ledning att ställa upp med volontärer, men 

hon tror att den enskilda individen är självmotiverad på grund av att man vill ställa upp 

för föreningen och eventuellt att man tycker att det är roligt att vara en del av festivalen. 

 

Vi har gjort tolkningen att vid styrning av volontärer är det betydelsefullt för 

organisationerna som arbetar med volontärer att veta hur man ska motivera de som 

frivilligt ställer upp. Då monetär ersättning inte alltid är ett alternativ behöver fokus 

läggas på annat som kan få volontärerna att känna sig motiverade. Utifrån vår empiri 

kan vi se att de organisationer vi intervjuat anser sig ha koll på vad deras volontärer 

motiveras av och lägger ner mycket tid på att faktiskt se till att deras volontärer trivs och 

vill komma tillbaka till festivalen. 

 

4.2 Volontärers ansvar 

Vilken typ av ansvar och vilket typ av ledarskap som finns på de festivaler vi tittat på 

och hur ansvaret fördelas, presenteras här nedan. 

 

4.2.1 Ansvarsfördelning och anpassat ledarskap  

Som vi nämnt tidigare kan ansvar bland annat handla om att bry sig om gemenskapens 

bästa, ta ansvar för egna handlingar och de konsekvenser som medföljer samt att känna 

pliktkänsla och att kunna ingripa i en situation (Nilsson & Olve, 2013). Stockhaus, 

volontäransvarig för Bråvalla Festival, berättar att volontärernas ansvar dels handlar om 

att utföra sin arbetsuppgift, men även att dem ska vara organisationens ögon och öron 

och rapportera till närmsta ansvarig om de skulle upptäcka något som behöver 

uppmärksammas. Av att vara volontär har vi upplevt att man själv ofta är den som 

besökarna ser och har kontakt med eftersom det är vi volontärer som är ute på fältet och 

genomför arbetsuppgifterna. Detta i sig skapar ett visst ansvar i hur man beter sig då det 

kan vara en av delarna som bidrar till besökarnas uppfattning av festivalen. 

 

Med ledare syftar Lindkvist et al (2014) på någon som ska finnas till för att vägleda, 

motivera och uppmuntra medarbetare till samarbete. Med decentraliserat ledarskap 

menas att ansvaret och ledarskapet delegeras längre ner i organisationen (Lindkvist et 
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al, 2014). Stockhaus förklarar att de jobbar med huvudvolontärer och arbetsledare, som 

i sin tur informerar, leder arbetet och ser till att resterande volontärer gör det de 

förväntas göra. Abrahamsson, volontäransvarig för Way Out West, förklarar även han 

att de jobbar med gruppledare som håller i den närmsta kontakten med volontärerna 

under festivalen och att gruppledarna i sin tur vänder sig till honom om det skulle vara 

något. Utifrån detta kan vi se att våra egna erfarenheter stämmer överens med våra 

respondenters svar, att det i regel är en gruppledare som volontären har närmst kontakt 

med. Vi har även erfarat att detta kan se olika för olika festivaler, eller till och med 

inom olika områden på en och samma festival.  

 

Genom att delegera ansvaret längre ner i organisationen, det vill säga till en gruppledare 

eller dylikt, har vi tolkat att de volontäransvariga och resten av organisationen istället 

kan fokusera på andra “viktigare” saker. Eftersom gruppledaren finns till för att vägleda, 

informera och se till att allt flyter kan även de “vanliga” volontärerna fokusera på sitt 

arbete och optimera sin egen prestation. Vi har även sett att då en gruppledare utses 

underlättas även kommunikationen inom organisationen. Eftersom volontärerna då 

enbart behöver vända sig till respektive gruppledare som i sin tur pratar med 

volontäransvarig, istället för att alla ska försöka kommunicera med alla inom 

organisationen. Vissa frågor har säkert gruppledaren svar på och frågan behöver inte ens 

gå vidare till volontäransvarig.   

  

Abrahamsson berättar att en skillnad med att arbeta med föreningar är att han som 

volontäransvarig och att alla gruppledare blir avlastade, då föreningsgruppen har en 

utsedd kontaktperson som finns på plats och ofta leder, tar ansvar för och sköter 

informationsflödet med föreningsgruppen. All kommunikation och ansvar över 

volontärerna sker enligt honom genom föreningens kontaktperson. På så sätt behöver 

inte volontäransvarig, eller någon annan från festivalorganisationen, övervaka och hålla 

koll på att volontärer dyker upp och gör det de ska. Enligt Lindqvist Lacinai delegeras 

ansvaret över volontärerna helt och hållet till föreningen själva. De ansvarar för att täcka 

upp vid avhopp eller sjukdom och ser helt enkelt till att allt flyter på och att alla gör det 

de ska. Dessutom är de flesta föreningarna enligt henne återkommande, vilket gör att de 

flesta har koll på arbetsuppgifterna och hur allt fungerar. På så sätt kan 

festivalorganisationen nästan helt koppla bort den funktionen under festivalen och 

istället kunna fokusera på annat, då föreningarna i stort sätt är helt självgående. 
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4.2.2 Teambuliding i praktiken 

Allen et al (2011) anser att det vid skapandet av teamet är viktigt att hitta rätt person för 

jobbet. Abrahamsson, volontäransvarig för Way Out West, berättar att de vid 

rekrytering av gruppledare vänder sig till bland annat utbildningar inom event- och 

musikbranschen för att hitta personer som passar för uppdraget och som i sin tur kan 

tänkas få ut något av att leda en grupp. Detta visar även Allen et al (2011) på, att det kan 

vara en fördel att använda arbetsledare som är utbildade. Att använda sig av personer 

som går en viss utbildning kan göra att arbetet blir bättre och ordentligt genomfört 

istället för någon som bara är intresserad av att gå på festivalen. Detta är både en fördel 

för festivalen då de får en intresserad och erfaren gruppledare och en fördel för 

gruppledaren då den får en fot in i branschen, skapar erfarenheter och kan skapa 

kontakter inför framtiden efter examen. Som vi nämnt tidigare utbildar sig alla vi 

författare inom Music and Event Management. Precis som Abrahamsson berättar, har 

även vi märkt av att arrangörer erbjuder oss musik- och eventstudenter volontärsplatser 

med mer delegerat ansvar. Vi tror att detta kan bero på att arrangörerna ofta känner en 

större tillit till individer som utbildar sig inom området eftersom det förmodligen finns 

ett större intresse för ansvar, än volontärer som endast kanske söker för att få en gratis 

festivalbiljett. Abrahamsson förklarar också att det krävs lite mer åtagande av en 

gruppledare än av en ”vanlig” volontär och att det inte finns lika stor frihet att kunna ta 

del av konserter och dylikt, vilket ”vanliga” volontärer ofta är ute efter. Han förklarar 

även att det inte görs något direkt urval vid rekrytering av ”vanliga” volontärer, på 

grund av tidsbrist. Han tar dock upp att det finns undantag då vissa volontärer kanske 

inte är välkommen tillbaka av olika anledningar, att det området de sökt redan var fullt 

eller att personkemin inte har fungerat innan. 

 

Lindqvist Lacinai, marknads- och kommunikationschef för Sweden Rock Festival, 

nämner att de behöver cirka 3000 volontärer och att det skulle innebära en väldigt 

tidskrävande process att rekrytera och ordentligt gå igenom alla volontärer en för en. 

Man kan såklart behöva kolla igenom de som ansökt för att se så det inte är någon som 

inte är välkommen tillbaka från tidigare år eller vilka områden de sökt, men bara detta 

tar tid. Genom att ha en mer “ytlig” rekrytering kan processen förenklas, detta betyder 

kanske dock inte att utfallet blir det bästa för festivalen eftersom man inte vet hur 

volontären är som person, om den passar för jobbet eller vilka intentioner som finns för 
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att vara volontär på just den festivalen. Då volontärer är en väldigt stor del av en festival 

kan det ses som värdefullt att göra en mer ordentligt rekrytering, då det skulle kunna 

göra att genomförandet får ett bättre resultat. Nackdelen är däremot att det är en 

tidskrävande process som inte kan garantera att resultatet blir bättre.  

 

Allen et al (2011) understryker även vikten av att organisationen finns där för 

arbetsgruppen och stöttar, samt att det skapas förutsättningar för tydlig kommunikation 

och att personalen ska ha möjlighet att kunna bygga bra relationer. Stockhaus, 

volontäransvarig för Bråvalla festival, betonar att den familjära känslan är viktig för 

dem och förklarar att de jobbar mycket med ”öppna dörrar”, det vill säga försöker visa 

tydligt för alla volontärer att de finns där för att ge stöd dygnet runt. Abrahamsson 

förklarar även att de jobbar mycket med att skapa förutsättningar för volontärerna att 

kunna umgås och lära känna varandra, bland annat genom en kick-off. Som vi tidigare 

nämnt är detta något vi själva känt av när vi arbetat som volontärer. Vi anser att bra 

relationer, familjär känsla, att man känner sig som en viktig del av festivalen och att 

man blir sedd och hörd av organisationen resulterar i att man blir motiverad till att göra 

ett bra jobb.  

 

Något som är viktigt för att få ett bra team enligt Allen et al (2011) är att organisationen 

har bra kommunikation med volontärerna under arbetets gång, skapar förutsättningar för 

dem att lära känna varandra och för att kunna bygga bra relationer, utformar uppgifter 

med ansvar, gör arbetet roligt och ger möjligheter att fira framgången. Lindqvist 

Lacinai, marknads- och kommunikationschef för Sweden Rock Festival, förklarar att 

informationen till föreningarna kan vara svår att få ut till alla. Hon berättar att de har 

personliga möten med alla föreningar och att det finns pärmar med information vid de 

olika arbetsstationerna ifall någon skulle bli osäker. Stockhaus pratar också om att de 

ger ut mycket information till sina volontärer. Innan festivalen ger de ut 

informationsblad och kommunicerar mycket med volontärerna på sociala medier. Under 

festivalen ger de ut en personalhandbok till alla som jobbar, de har informationsmöten 

där volontärerna får information av ansvariga och tips från sin huvudvolontär. Hon 

berättar också att de arbetar mycket med att få volontärerna att känna sig som en i 

gänget, med att ha en “öppen dörr”-policy som betyder att volontärerna ska känna att de 

kan prata med någon av de ansvariga dygnet runt. Hon menar även att de är väldigt 

aktiva på sociala medier, där de laddar upp bilder, svarar på frågor och peppar inför 
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nästkommande år. Utifrån ett volontärsperspektiv tolkar vi att det är väldigt uppskattat  

att få mycket information och tips för att kunna optimera chansen till att utföra ett så bra 

arbete som möjligt. Ur ett organisatoriskt perspektiv har vi sett att om volontärerna är 

väl informerade så sker färre missförstånd och fel, vilket i slutändan underlättar arbetet 

under festivalen.  

 

Abrahamsson berättar att under själva arbetets gång så är det främst de som är 

arbetsledare för områdena och gruppledarna som kommunicerar med volontärerna. Han 

berättar att för att få kommunikationen att fungera spelar personkemin in. Efter 

festivalen skickas det ut en utvärdering till alla volontärerna. Där har de fått in svar från 

vissa som inte alls har gillat eller kommit överens med en områdesansvarig medan 

andra har svarat att det har varit den bästa personen de arbetat med. Han önskade att han 

kunde arbeta mer tillsammans med arbetsledarna för att skapa ett så optimalt resultat 

som möjligt men att det är svårt på grund av hur organisationen är uppbyggd då de 

jobbar mycket med tredjepartsleverantörer.  

 

Att information är ett av de viktigaste verktygen för ett team och för att få arbetet med 

volontärer att fungera är ganska tydligt. Bra kommunikation kan skapa en känsla av 

gemenskap för volontärerna och få dem att känna sig som del i organisationen, istället 

för att att de känner sig bortglömda eller som att de endast används som gratis 

arbetskraft. För att skapa ett bra team är det viktigt att de känner varandra och har en 

gemenskap som fungerar. Det som Stockhaus berättar om att de försöker skapa känslan 

att volontärerna är “en i gänget” och att de är aktiva på sociala medier är bra exempel 

till att förstärka dels motivationen men också gruppens dynamik och hur arbetet utförs. 

Abrahamsson nämner att personkemi är något han märkt är viktigt för att skapa ett bra 

team. Eftersom alla människor är olika och vissa fungerar bättre med varandra, kan det 

vara svårt att skapa team där alla fungerar tillsammans eftersom man oftast inte har 

träffat volontärerna innan festivalen. Vi har sett att alla har olika värderingar och syn på 

hur saker och ting bör göras och vissa kommer helt enkelt bättre överens än andra. Då 

våra respondenter berättar att det inte finns tid för en ordentlig rekrytering av all 

personal, det vill säga både gruppledare och volontärer, tror vi att det kan det vara svårt 

att se till att alla gruppmedlemmar passar in i företagskulturen och drar åt samma håll. 
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4.2.3 Osäkerheter och utmaningar i praktiken 

För att uppnå ett effektivt och starkt team, menar Wisén och Lindblom (2015) att det 

behövs läggas tid och energi på att skola in den nya personalen. De förklarar även att 

intern rekrytering minskar inskolningstiden. Alla våra respondenter använder sig av 

återkommande volontärer och föreningar, vilket kan göra att inskolningstiden minskar 

och troligen har volontärerna redan relativt bra koll på arbetsuppgifterna. Det kan också 

göra att den “sociala” inskolningstiden minskar eller försvinner om det är flera som har 

arbetat tillsammans innan. Vi författare har varit återkommande volontärer på vissa 

festivaler och har själva upplevt att det underlättar om man arbetar med personer som 

man arbetat med innan. Däremot kan arbetet med personer man redan känner även bli 

väldigt fyrkantigt eftersom det är lätt att man går i samma mönster och arbetar på 

samma sätt som man gjort tidigare festivaler. Som vi nämnt innan, kan festivaler ses 

som ett projekt där det sker många förändringar hela tiden, vilket gör att arbetet också 

måste utvecklas och förändras. Detta tror vi kan underlättas om man arbetar med nya 

personer med varierande erfarenheter och kompetenser. Abrahamsson, volontäransvarig 

för Way Out West, berättar att gruppledarna sätts i arbete strax innan festivalveckan 

startar och genom att använda sig av återkommande gruppledare så kan denna processen 

förenklas då inskolningstiden inte blir lika viktig. Däremot kan extern rekrytering ge ny 

kunskap, nya erfarenheter och nya perspektiv till projektet (Wisén & Lindblom, 2015) 

som man kanske inte skulle få ta del av om man endast använde sig av återkommande 

volontärer, gruppledare och föreningar.   

  

Wisén och Lindblom (2015) pratar om osäkerheter kring en festival, exempelvis 

väderförhållanden och att dessa osäkerheter kan reduceras genom planering och 

anpassning. Sandmark och Svantesson (2013) förklarar i sin kandidatuppsats att avhopp 

kan vara ett av problemen i arbetet med volontärer. Stockhaus, volontäransvarig för 

Bråvalla Festival, menar att dåligt väder kan vara en orsak till att volontärer inte slutför 

sina arbetsuppgifter, då det bland annat kan leda till sjukdomar eftersom volontärerna 

sover utomhus i tält. Även om väderförhållandena är en faktor festivalarrangörerna inte 

kan påverka, kan de ändå lösa eventuella problem som kan uppstå på grund av vädret 

genom bra planering och anpassning. En lösning på avhopp är enligt Stockhaus att flytta 

volontärer från en arbetsgrupp där de har gott om personal till en annan där det fattas. 

Som vi nämnt tidigare ser Abrahamsson bland annat till att ta in volontärer så de får 

marginaler i varje arbetsgrupp för att underlätta vid avhopp. Han förklarar att de testat 
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att förebygga avhopp genom att ta ut en deposition av alla volontärer. Dock menar han 

att avhopp inte är något större problem i dagsläget och att deposition innebär extraarbete 

i form av administrativa uppgifter. Därför jobbar de inte med deposition idag. Lindqvist 

Lacinai, marknads- och kommunikationschef för Sweden Rock Festival, anser att de 

inte märker av avhopp av volontärer, då föreningen i regel sköter detta själva. 
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5 Belöningar, gemenskap, ansvar och osäkerheter 

I detta avslutande kapitel kommer vi göra en återkoppling till den tolkning vi gjort i 

föregående kapitel samt presentera en slutsats av de resultat vi fått fram. Med hjälp av 

de intervjuer vi genomfört, den teori vi samlat ihop och vår egen erfarenhet har vi 

bildat oss en uppfattning om hur styrning av volontärer kan se ut i praktiken på några 

olika svenska festivaler; Bråvalla festival, Way Out West och Sweden Rock Festival. 

 

5.1 Tre återkommande teman 

Med hjälp av teori, empiri och egna erfarenheter har vi kunnat se att det finns 

återkommande teman som är betydelsefulla för att styra en volontär. Dessa är: 

 

 Betydelsen av belöningar 

 Känslan av gemenskap 

 Betydelsen av ansvar 

 

5.1.1 Betydelsen av belöningar 

I vår studie har vi kommit fram till att motivation är en viktig faktor när det kommer till 

styrning av volontärer. För att uppnå motiverade volontärer ger litteraturen bland annat 

förslag på motivationsfaktorer att ta hänsyn till och belöningssystem. Precis som 

Herzberg nämner finns det vissa faktorer som helt enkelt måste fungera för att motverka 

missnöje, så kallade hygienfaktorer, och vissa faktorer som kan fungera motiverande, så 

kallade motivationsfaktorer. Gemensamt för alla respondenter är att de jobbar med 

någon slags belöning och är måna om att skapa en familjär företagskultur där 

volontärerna kan känna sig sedda och värdefulla. Vi författare, som också har arbetat 

som volontärer, kan hålla med om att någon form av belöning och att synas och känna 

sig viktig i sitt arbete är en stor motivationskälla. Faktorer som att värna om familjär 

kultur och använda sig av belöningssystem tror vi fungerar motiverande då det skapar 

gemenskap, trygghet och incitament och är därför en viktig del av styrningen.  

 

Eftersom man arbetar med många olika individer som motiveras av olika saker är det 

därav viktigt för arrangörerna att använda sig av belöningar som kan attrahera många 

olika personer. Då vi sett att en del exempelvis motiveras av festivalbiljetten, några av 

möjligheten att vara med och skapa en upplevelse för andra, några för att skaffa 
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erfarenheter och vissa motiveras av att få träffa nya människor så ställer detta krav på 

arrangörerna att lägga ner mycket energi på arbetet kring att motivera volontärer. Det 

visar på att arrangörerna inte kan ta sina volontärer för givet utan de måste ge dem en 

anledning och en morot till att söka. 

 

5.1.2 Känslan av gemenskap 

Litteraturen menar att det är viktigt att tänka på vilken kultur som skapas i 

organisationen då det påverkar hur medarbetarna uppfattar organisationen. Kulturen 

påverkar också hur de lär sig att arbeta och agera i olika situationer. Att skapa en känsla 

av gemenskap och att få volontärerna att känna sig som en i gänget är något som två av 

respondenterna tar upp. Vi som förtfattare håller med om och anser att det är en viktig 

och betydelsefull del att få känna sig som en del av ett så pass stort projekt. Litteraturen 

tar däremot upp att det kan vara en process i sig att få alla att förstå och komma in i den 

specifika kulturen och känslan i företaget. Det menas att det är viktigt att alla förstår 

kulturen, annars kommer det inte ge det önskade resultatet och inte fungera som det ska. 

Kulturen kan vara ett sätt att skapa trygghet i en osäker värld. Kulturarbete kan kopplas 

till det organiska och informella styrsystemet där det handlar mycket om delegering av 

ansvar och horisontell kommunikation. Då vi både deltagit som ”vanliga” volontärer 

och som ansvariga för olika delar i projektet så har vi gjort tolkningen att 

genomförandet av festivalen sker mer mot de organiska styrsystemet då det kan behövas 

en mer decentraliserad ansvarsfördelning och horisontell kommunikation just då. Vi har 

även gjort tolkningen att arbetet innan festivalen är väldigt formellt och mekanistiskt 

eftersom planeringen innan festivalen kan behöva mer struktur för att allt ska bli gjort i 

tid. 

 

Då vissa volontärer motiveras av att träffa nya människor och känna en gemenskap så 

tror vi att kulturen är en viktig del för organisationen att fokusera på. Genom att ha en 

kick-off, facebook-grupper och ett område där volontärerna kan hänga och umgås, 

tolkar vi att det skapar möjligheter för volontärerna att träffa nya vänner och får känna 

av gemenskapen. Ett sätt för att få fler återkommande volontärer tror vi skulle kunna 

vara att ha en liten fest eller liknande efter festivalen för att tacka volontärerna för deras 

insats och på så sätt visa att de verkligen är viktiga för festivalen och att de faktiskt är en 

del av festivalen. Detta kan visa på att man uppskattar sina volontärer och att man 

lägger ner tid på dem för att få dem att känna sig som en i teamet. Det blir också ett sätt 
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för volontärerna att träffas igen efter festivalen och stärka gemenskapen och sina 

relationer inför nästa år. Det blir också viktigt för personer i festivalorganisationen att 

de är öppna mot volontärerna och tar sin tid att prata och umgås med dem för att ge dem 

en känsla av att de är en del av organisationen. Annars kan det skapa en känsla av att 

organisationen inte bryr sig och att de endast har volontärerna där för gratis arbetskraft. 

 

5.1.3 Betydelsen av ansvar 

För att styrningen i ett företag ska fungera bra har vi utifrån insamlad teori och empiri 

tolkat att det behövs en välfungerande grund. Med detta menar vi att det behövs en bra 

organisationsstruktur som i sin tur hjälper styrningen att fungera. Vid val av 

organisationens utformning är det enligt litteraturen viktigt att tänka på om 

organisationen ska vara hierarkisk eller mer decentraliserad eftersom detta kan påverka 

hur ansvaret fördelas ut i företaget. För en festivalorganisation har vi uppfattat det som 

att en mer decentraliserad organisation kan vara till fördel, då en festival består av 

många olika arbetsområden. Vilket gör att ansvaret istället kan fördelas ut till 

gruppledare eller dylikt för varje område, så organisationen istället kan fokusera på 

andra saker. Gruppledaren kan då lägga fullt fokus på att sätta sig in i sitt område och 

anpassa sitt ledarskap utefter gruppen. Dessutom underlättas kommunikationen, då 

volontäransvarig enbart behöver kontakta gruppledaren.  

 

Alla respondenter har förklarat att de använder sig av någon form av decentraliserat 

ledarskap. Dock delegeras inget ökat ansvar till de “vanliga” volontärerna, utöver att 

sköta sina egna arbetsuppgifter och hålla ögon och öron öppna för att festivalen ska 

flyta på så bra som möjligt. För de “vanliga” volontärerna utses en gruppledare av själva 

organisationen och för föreningsvolontärerna utses en kontaktperson inom föreningen 

som också fungerar som en gruppledare under festivalen och som även är ansvarig för 

att täcka upp vid avhopp och förhinder. När vi själva blivit tilldelade större ansvar under 

olika festivaler, har vi märkt att detta ökat vår motivation till att göra ett bra arbete, då 

vi upplevt att vi haft arrangörernas och organisationens förtroende.  

 

Vi har tolkat att både besökarna och volontärerna är på festivalen för att känna en 

gemenskap och få en upplevelse. Den stora skillnaden är däremot att volontärerna i 

regel är där för att de vill ta ett visst ansvar och vara med för att kunna bidra till någon 
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annans upplevelse. Vilket gör att arrangörerna behöver utforma och delegera 

arbetsuppgifter som känns meningsfulla, roliga och bidragande för volontären. 

 

5.1.4 Kombinationen av belöningar, gemenskap och ansvar 

Utifrån vår insamlade data kan vi se att det är viktigt att alla parterna; organisationen, 

volontärerna och medarbetarna, kan arbeta bra tillsammans och att det gemensamma 

ansvaret är tydligt. Enligt litteraturen är det många delar som ska fungera för att ett team 

ska arbeta bra ihop. Det utgår dels från att personerna i teamet ska fungera med 

varandra, lita på varandra, känna ett ansvar i sin uppgift och samtidigt känna att de har 

kul, men även att organisationen ska hjälpa till att skapa dessa förutsättningar samt se 

till att teamet har möjlighet att fira det arbete och den framgång som åstadkommits. På 

så sätt kan vi se att dessa tre återkommande teman vi nämnt ovan hänger ihop med 

varandra och är viktiga komponenter i styrningen för att teamets helhet och prestation 

ska bli så bra som möjligt. 

 

5.2 Osäkerhet i termer av tid, kvalitet och kostnad  

Ett projekt har tre målparametrar som litteraturen tar upp; tid, kostnad och kvalitet. En 

festival kräver både mycket tid, omfattar stora kostnader och bör hålla en hög kvalitet 

för att locka besökare till festivalen. Genom att lägga fokus på dessa tre parametrar i 

styrningen, kan man påverka projektets utfall.  

 

För en festival är volontärarbetare ett sätt att minska de direkta personalkostnaderna. 

Däremot kan arbetet med volontärer skapa osäkerheter kring projektarbetet, då de inte 

alltid dyker upp på sina pass av olika anledningar. Enligt litteraturen är det viktigt att 

hantera osäkerheterna, antingen genom att reducera dem i planeringen eller att ha 

möjligheten att anpassa sig när de väl uppstår. Stockhaus, volontäransvarig för Bråvalla 

festival, och Abrahamsson, volontäransvarig för Way Out West, berättar att de anpassar 

sig genom att förflytta volontärer mellan arbetsgrupperna vid avhopp. Denna strategi 

använde även vi författare under Rookiefestivalen. Lindqvist Lacinai, kontaktperson för 

föreningsvolontärerna för Sweden Rock Festival,  berättar att de ger allt ansvar till 

föreningarna och att de i sin tur ansvarar för att få ihop tillräckligt med volontärer till 

arbetspassen och på så sätt undviker organisationen osäkerheten med volontärer som 

inte dyker upp. Ett sätt att reducera osäkerheter med hjälp av planering kan vara att 

använda sig av agil projektplanering. Enligt litteraturen är agil projektplanering ett 
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arbetssätt som kan vara passande för ett festivalprojekt eftersom det innebär att man 

arbetar i etapper och hela tiden uppdaterar planeringen utefter de förutsättningar som 

finns eller uppkommer. 

 

Genom att hantera osäkerheterna runt volontärerna kan det göra att man i sin tur 

minskar onödiga kostnader, minskar tiden vid oväntade händelser genom att ha 

förberedda lösningar och detta gör även att kvalitén på arbetet kan behållas. 

 

5.3 Praktiska implikationer 

Vi har tolkat att dessa festivaler jobbar relativt lika när det gäller arbetet med volontärer. 

Den stora skillnaden är att Sweden Rock Festival enbart använder sig av 

föreningsvolontärer. Positiva konsekvenser av detta är att personen som arbetar med 

föreningsvolontärerna kan koppla bort arbetet med dem och fokusera på annat under 

festivaldagarna, då lösningar vid avhopp eller dylikt istället blir föreningens ansvar. 

Nackdelarna kan vara att organisationen tappar kontroll och måste helt och hållet kunna 

lita på att föreningarna håller det de lovar. Bråvalla festival och Way Out West jobbar 

även med “vanliga” volontärer. Detta har vi tolkat som att det kan medföra att de 

enklare kan få ihop fler volontärer, men att ansvaret hamnar på organisationen om 

volontärer inte dyker upp eller inte sköter sina uppgifter korrekt. En positiv sak vi tolkat 

med att anställa “vanliga” volontärer är att många volontärer som själva söker sig till 

festivaler också har en annan slags motivation. De som arbetar åt föreningarna har oftast 

inte samma koppling till festivalen utan ställer endast upp för sin förening. Något 

litteraturen tagit upp är vikten av att ha rätt person på rätt plats, för att på så sätt skapa 

ett effektivt team. Detta kan uppnås med hjälp av en noggrann rekrytering. Dock har 

alla respondenter förklarat att det kan behövas upp till 3000 volontärer och att tidspress 

gör att det blir svårt att göra ett ordentligt urval och att kvalitetssäkra alla volontärer.  

 

Utifrån vårt insamlade material har vi dragit slutsatsen att använda sig av föreningar 

istället för enskilda volontärer kan vara ett sätt att minska risken för problem vid avhopp 

av volontärer. På detta sätt läggs ansvaret på att hitta rätt folk hos föreningarna istället. 

För att organisationen fortfarande ska uppleva kontroll och försäkra sig om att 

föreningens gruppledaren rekryterar bra personal och tar sitt fulla ansvar, kan fokus 

istället läggas på bra utbildning av gruppledarna. Vi tror även att en hängiven ledare är 

viktig för att skapa en bra dynamik i gruppen och för att påverka gruppens prestation i 
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en positiv riktning. Utbildning kan även uppmärksamma olika ledarstilstyper, som 

bland annat Hallin och Karrbom Gustavsson (2015) pratar om, och ge dem möjlighet att 

lättare kunna anpassa sitt ledarskap utefter grupp och situation. Har man dessutom 

återkommande föreningar med samma gruppledare, underlättar detta processen, då 

personen fått tidigare utbildning, vet hur arbetet brukar fungera samt att tillit finns 

mellan gruppledaren och festivalorganisation. En svårighet kan dock vara att få tag i rätt 

antal volontärer om man bara jobbar med föreningar. Detta gör att arrangören kan lägga 

mindre fokus på arbetet med volontärerna men det gäller ändå att de är uppmärksamma 

och övervakar arbetet så att prestationen matchar den standard som 

festivalorganisationen kräver. Ansvaret för rekryteringen ligger hos föreningarna medan 

ansvaret att utbilda och se till så att gruppledarna från föreningarna har rätt kompetens 

ligger fortfarande hos arrangören, vilket gör att arrangören behåller kontrollen. 

 

5.4 Förslag till framtida forskning 

Förslag på framtida forskning kan vara att göra en större undersökning och även kolla 

på andra länder för att se hur de arbetar med volontärer på festivaler. Detta var vår 

grundtanke då vi hört att Tyskland arbetar annorlunda jämfört med Sverige. På grund av 

tidsbrist valde vi dock bort detta, men tror fortfarande att det hade varit en intressant 

undersökning. En annan idé är att man lägger mer fokus på att undersöka volontärernas 

perspektiv av detta och faktiskt tar tiden att fråga dem om deras uppfattningar och 

önskningar. Det kunde även vara intressant att ta reda på hur volontärerna ser på ansvar 

och om dessa återkommande teman benämns som betydelsefulla även ur deras 

perspektiv. 
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