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Sammanfattning 

Examensarbete, Musik & Event Management 
Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet i Kalmar, Organisation, 2FE74E, HT 2012 
Författare: Ingela Carlsson, Sara Högsten & Helena Lundén  
Handledare: Kjell Arvidsson  
Titel: ”Alltså ledare, det ordet är ju så svårt att säga” – en studie om temporärt ledarskap under 
musikfestivaler. 
 
 
Syftet med denna studie är att förmedla insikt i hur funktionärsledarna kan leda för 
att få ideellt arbetande funktionärer att känna en meningsfullhet med det ideella 
arbetet.  
 
Festivalorganisationerna menar att funktionärer är ovärderliga för att festivaler ska 
vara möjliga att genomföra. Samtidigt uppstår under sommaren 2012 ett missnöje 
hos funktionärerna som menar att de arbetar under orimliga förhållanden och för-
bises av deras funktionärsledare.  
 
I denna studie framkommer det att det råder olika syn på relationen mellan funk-
tionärsledare och funktionärer. Funktionärer anser att funktionärsledare är för 
stressade och inte kan delegera och funktionärsledaren anser, i sin tur, att funktion-
ärerna inte har något intresse för att arbeta under festivalen då de endast är ute efter 
en gratis biljett. 
 
Studien visar att det råder en omedvetenhet kring funktionärsledares ledarroll och 
på grund av det uppstår det ett bristfälligt ledarskap. Funktionärsledare bör, för att 
kunna reducera funktionärers missnöje, förstå funktionärers grundläggande driv-
kraft till att arbeta på festivalen; att deras arbete ska få visad uppskattning, att de 
har ett engagemang till de uppgifter de tilldelas samt att den huvudsakliga motiv till 
att arbeta som ideell funktionär är att få vara en del av en gemenskap.  
 
Denna studie har undersökt hur temporära funktionärsledare 1  och temporära, 
ideella funktionärer2 ser på ledarskapet under en festival och vilka problem och 
utmaningar som finns i relationen mellan dessa. Uppsatsen vänder sig till personer 
som har ett intresse av fenomenet temporära ledare som arbetar med temporära, 
ideella funktionärer. 
 
Nyckelord: Funktionärsledare, Funktionär, Temporärt Ledarskap, Temporära 
Organisationer, Festival 

                                                
1 En funktionärsledare kommer i denna uppsats härledas till en person som ansvarar för en 
grupp funktionärer. Den har ofta en mer administrativ roll och denna person kan vara 
antingen anställd eller arvoderad av organisationen de jobbar för. Dock kan en 
funktionärsledare också arbeta ideellt (ne.se) 
2 Funktionär: En funktionär är en person som arbetar ideellt vid en tillställning eller ett event. 
Funktionärerna har ofta ett speciellt arbetsområde och arbetar ofta med något praktiskt. 
(ne.se) 
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Summary 

Bachelor Thesis, Musik & Event Management 
School of Economics at Linnaeus University of Kalmar, Organization, 2FE74E, Fall 2012 
Author: Ingela Carlsson, Sara Högsten & Helena Lundén  
Supervisor: Kjell Arvidsson  
Titel: ”Alltså ledare, det ordet är ju så svårt att säga” – en studie om temporärt ledarskap under 
musikfestivaler. 
 

Festival organisations argue that volunteers are indispensable for the festival performance. 
However, in the summer of 2012, dissatisfaction among the volunteers appears when they 
argue that they are working during bad conditions and also are mistreated during the 
festivals. 
 
The purpose with this study is to provide insight in how volunteer leaders can lead the 
volunteers so that they will be satisfied and feel that their work is important for the festival.  
 
In this study, it appears that there are different views on the relationship between volunteer 
leaders and volunteers. Volunteers believe that the volunteer leaders are too busy and 
therefore are not able to delegate. Volunteer leaders believes, in turn, that the volunteers 
have no real interest in working at the festival when they are only looking for a free ticket. 
 
The study shows that the volunteer leaders are unaware of their leadership and also their 
role as leaders. Because of the lack of awareness, it displays a sort of unconsciously 
leadership.  
 
Volunteer leaders should, in order to reduce volunteers displeasure, understand the 
volunteers fundamental driving force to work at the festival; that their work will be 
appreciated, that they have a commitment to the tasks and that the main motive to work as 
a volunteer is to be part of a community. 
 
This study examines how the temporary volunteer leaders and temporary volunteers view 
at leadership during a festival and also the problems and challenges that exist in the 
relationship between them. This thesis is intended for people who have an interest in the 
phenomenon of temporary leaders working with temporary volunteers.  
 
Keyword: Volunteer Leader, Volunteer, Temporary Leadership, Temporary 
Organisations, Festival 
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1. Inledning 
 

I följande kapitel ges en närmare presentation över de bakomliggande praktiska problem 
som utgör underlag för denna studie. Därtill presenteras relevant teori som komplement 
för att sedan kombineras tillsammans med den praktiska relevansen i problem-
formuleringen.  

 

1.1 Bakgrund 

Svensk musikindustri är på frammarsch. De kommande fem åren pekar på att 

Sverige kommer att ha en tillväxt på 6,2 % respektive 7,7 % i musik och upp-

levelseindustrin. (rapport, Campus Nyköping) Mycket tyder på att den svenska 

musikindustrin håller på att strukturera upp sina organisationer. Peace & Love har 

bland annat gjort ett aktivt val i och med att klassificera sina funktionärer som 

anställda (Rehnström, Sveriges radio)  

 

I festivalernas funktionärsmanualer beskrivs funktionärerna som det viktigaste en 

festival har. Bland annat menar festivalen Peace & Love att: 

 ”Funktionärer har varit en självklar och viktig del av Peace & Love under lång 

tid. Utan denna ovärderliga del av arbetslaget hade det inte gått att genomföra 

festivalen – det är ett faktum!” (funktionärsmanual 2012, Peace & Love)  

Vidare menar även festivalen Way Out West att funktionärerna är oumbärliga för 

att festivalen ska kunna genomföras. (wayoutwest.se) 

 

Under sommaren 2012 uppstår dessvärre missnöje hos funktionärer som jobbar på 

olika festivaler runtom i Sverige. Festivalen Peace & Love anmäls till Arbetsmiljö-

verket bland annat för att en del funktionärer uppgivit att de inte hunnit äta mat 

under sina upp till tolv timmar långa pass. (Larsen & Norstedt, 2012) I augusti 

månad, mindre än ett dygn innan portarna till festivalen Way Out West öppnar, 
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meddelar festivalen att all mat inne på området (både för besökare, funktionärer 

och arrangörer) uteslutande kommer att vara vegetarisk. Protester kommer från 

funktionärer och festivalarbetare som menar att det är fel av festivalen att meddela 

att den ska vara köttfri så nära inpå festivalens start, då funktionärerna bland annat 

anser att de inte kan arbeta utan det protein de får från kött. (Göteborg TT, 2012) 
  
Två av tre författare till denna uppsats är under sommaren 2012 ledare för funk-

tionärer i samband med de festivaler som diskuteras i media och upplever att en del 

av funktionärerna är missnöjda med arbetssituationen. Det är tydligt att rollen som 

ledare handlar om att sporra en redan trött, hungrig och omotiverad funktionär till 

att exempelvis vakta gater som ligger på avskilda platser eller att göra tunga, 

ansträngande lyft vid scenbygge. Därutöver är det svårt att agera professionellt då 

även ledarna på festivalen är stressade, trötta och hungriga. Problem tydliggörs i 

situationer där uttråkade funktionärer sitter och väntar på uppgifter medan deras 

sönderstressade, energidrycksklunkande ledare är överhopade med arbete och inte 

vet vad de ska göra med sina tilldelade funktionärer. 

 

Frågan är vad ledarskapet har för betydelse i dessa situationer? Vad innebär 

ledarskapet och hur kan ledare arbeta för att skapa en så bra arbetsmiljö som möjl-

igt för både ledare och funktionärer? 

 

1.2 Problemdiskussion 

Författarna till denna uppsats har sett, under det egna arbetet på festivaler, att 

funktionärsledaren arbetar under en tillfällig period och leder då ideella, tillfälligt 

arbetande funktionärer under en pågående, intensiv festivalvecka. Det bildas i 

samband med festivalveckan en grupp människor som i de flesta fall aldrig tidigare 

har jobbat tillsammans. Funktionärsledare och funktionärer introduceras vanligtvis 

för varandra dagen innan funktionärerna påbörjar sitt arbete på festivalen. Ledare 

har själva presenterats till sin arbetsposition dagarna innan och på så vis bildas en 

komplex situation där både ledare och funktionärer nästintill kastas in i organisat-

ionen.  
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Studien fokuserar därmed på ledarsituationen hos funktionärsledaren som består av 

följande komplexa och tillfälliga variabler: temporära ledare i mellanchefsposi-

tioner (funktionärsledare) som leder temporära, ideella följare (funktionärer) i 

primära organisationer med tillfälligt pågående projekt (festivaler). 

 

Funktionärsledaren arbetar antingen under en överordnad områdeschef eller 

antingen under en personalchef, samtidigt som den leder ett flertal funktionärer. 

Funktionärsledarens nivå och plats i en festivalorganisation är på så vis jämlik med 

en mellanchefsposition (jämför Lindgren, 2007). De problem som beskrivs i studier 

kring mellanchefer är de konflikter som uppstår då personen är ledare för en grupp 

medarbetare men som i sin tur leds av en överordnad. Mellanchefen har enligt 

Lindgren (2007) en komplicerad roll i en organisation då mellanchefen ofta slits 

mellan skikt. Dels behöver mellanchefen fördela arbete mellan medarbetarna och 

uppnå de resultat som ledningen för organisationen eftersträvar, samtidigt som 

mellanchefen behöver vara uppmärksam på medarbetarnas behov och bekräfta dem. 

(ibid.) Det som skiljer funktionärsledare och mellanchefer åt är att studier kring 

mellanchefer berör de som har mellanchefsrollen som beständig yrkesroll, medan 

funktionärsledarens roll är temporär. 

 

Därtill menar Jackson och Parry (2011) att ledarskapet är beroende av de följare 

som utsätts för ledarskapet. De menar att genom att läsa av följarnas reaktion på 

ledarskapet så kan ledarskapet förbättras. Ledaren tillskrivs på så sätt egenskaper 

utifrån följarnas reaktion, respons, attityd och beteende av ledarskapet, utfallet av 

ledarskapet påverkas på så vis av relationen mellan ledaren och följeslagaren. 

Därtill kan ledarskap inte existera om ledaren inte har följare som hen kan 

applicera ledarskapet på. (Jackson & Parry, 2011) 

 

Som uppmärksammats ovan upplever en del funktionärer sin arbetssituation som 

betydelselös samt att ledaren förbiser den tillgång som funktionären utgör.  Getz 

(2012) påvisar hur viktigt det är att motivera ideella funktionärer då de utgör en 

stor del i den tillfälliga organisationen som uppstår i samband med en festival. 

Både Getz (2012) och Von Essen (2008) menar att funktionärer bland annat 

motiveras av att tillhöra ett socialt sammanhang, få chansen att skapa karriär-

möjligheter eller genom att göra bra ifrån sig. Då funktionärerna kan ha olika mål 
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med sitt funktionärsarbete under festivalen, kan deras attityd kring funktion-

ärsledarens ledarskap se olika ut. Vidare menar Von Essen (2008) att för att ideellt 

arbete ska kunna genomföras så behöver personen i fråga känna att arbetet utgör 

någon form av meningsfullt handlande.   

 

Van der Wagen (2001) menar att ledarskap under festivaler eller andra evenemang 

till stor del skiljer sig från ledarskap i andra organisationer. Under ett evenemang 

eller under en festival finns det egentligen inga möjligheter till att ”göra om och 

göra rätt”. Då allt händer under en kort, intensiv period, minskar utrymmet för 

större misstag, vilket kan vara förödande för festivalen eller evenemanget. Getz 

(2012) menar att för att ett evenemang ska lyckas så behövs ledarskap läras ut till 

alla nivåer i en eventorganisation. Meningsskiljaktigheterna i hur fenomenet 

temporärt ledarskap beskrevs i teori och praktik, gör således att ämnet blir 

teoretiskt relevant att fördjupa sig i.  

1.3 Syfte 

Denna uppsats undersöker olika attityder kring hur funktionärsledarnas ledarskap 

ser ut och hur detta påverkar relationen mellan funktionär och funktionärsledare 

under en festivalvecka. Syftet är att förmedla insikt om hur en temporär ledare med 

sitt ledarskap kan leda för att få ideellt arbetande funktionärer att känna att deras 

arbete har betydelse och är viktiga för festivalens genomförande. 

 

 

 1.4 Problemformulering 

Följande fråga utformades utefter syftet: 

• Vilka problem och utmaningar finns i relationen mellan temporära ledare 

och temporära ideella funktionärer?  

För att kunna besvara denna fråga utgår vi från två delfrågor:  

• Hur upplever temporära ledare sin roll som ledare? 

• Hur upplever temporära ideella funktionärer den temporära ledaren och 

dess ledarskap? 
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1.5 Disposition 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Uppsatsen börjar med en inledning som visar på den 

praktiska och teoretiska relevansen för att därefter 

förklara studiens tillvägagångssätt i metodkapitlet. 

Därefter presenteras de teoretiska referensramar som 

används för att stödja de attityder som framkommit 

under intervjuer samt i enkäten. I empiridelen 

presenteras respondenternas attityder med citat eller 

återberättande av vad som framkommer i det kvali-

tativa materialet. Därpå görs en tolkning där det 

empiriska materialet sammanförs med de teorier som 

anses vara relevanta för studiens syfte. Det slut-

giltiga resultatet av studiens bidrag presenteras i slut-

satsen. 
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2. Metod 
 

I detta kapitel presenteras den metod som användes under studien. Kapitlet inleds med en 
förklaring på vilken forskningsprocess som används samt avslutas med forskningsetiska frågor 
och en kortare diskussion om olika faktorer som kan ha påverkat studien.  

 

 2.1 Abduktiv ansats 

Uppsatsen utgjordes av en abduktiv ansats då forskningsprocessen växelverkade 

mellan de induktiva och deduktiva ansatserna. De upplevda problem, som beskrevs 

i det inledande kapitlet, försökte först att förklaras med teorier. Utifrån de teorier 

som studerades uppkom variabler såsom temporära funktionärsledare, funktionärer 

och festivaler. Det var dock svårt att finna teorier som behandlade och knöt 

samman dessa och studien återgick till verkligheten för att kunna samla in data. 

Därefter bearbetades insamlade data och återknöts till ytterligare teorier för att 

tolka det empiriska materialet i förhållande till variablerna.  

 

En abduktiv ansats ansågs därmed tillföra nya och helt egna moment och utfall i 

studien (Alvesson & Sköldberg, 1994) och där Scheff (1990/1994) menar att en 

abduktiv ansats gör det möjligt för deltagare att förstå komplexa innebörder. 

Genom att studien applicerade en abduktiv ansats fanns möjlighet till att forskarna 

inte applicerade endast ett synsätt på studien, vilket kan vara en nackdel om 

forskare brukar en induktivt eller deduktiv ansats (Patel & Davidsson, 2011) 

Däremot kunde den abduktiva ansatsen inneburit att forskarna färgar uppsatsen 

genom sina tidigare erfarenheter. Detta problem försökte avvärjas genom att 

ifrågasätta argument och reflektioner och härleda det till teorier eller det empiriska 

materialet. Därtill ansågs en abduktiv ansats vara ett fördelaktigt tillvägagångssätt 

för genomförandet av undersökningen.   
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2.2 Undersökningsdesign 

Då studien innefattade flera olika variabler som påverkade ledarskapet, bidrog det 

till att flera olika personers attityder undersöktes utifrån dessa variabler. Då det inte 

var önskvärt att studera funktionärsledare som arbetade på en specifik festival, 

undersöktes därmed funktionärsledarskapet på bredden. Undersökningen gjordes 

därtill under en begränsad, kort period, vilket innebar att de attityder som 

undersöks är tillfälliga. Detta innebar, i sin tur, att attityderna kan ha ändrats redan 

efter avslutad undersökning och att de inte längre är aktuella.  Det hade därmed 

varit intressant att utforma studien utifrån en longitudinell forskningsstudie, men då 

detta inte var möjligt utformades undersökningsdesign till en tvärsnittsstudie. 

(jämför Bryman och Bell, 2003) 

 

 2.3 Kvalitativ forskningsstrategi 

Studiens syfte var att uppmärksamma och undersöka attityder kring ledarskapet hos 

funktionärsledare på djupet och därmed valdes en kvalitativ forskningsstrategi 

(jämför Svensson, red Allwood, 2004). Studiens intresse var att, genom samtal med 

både funktionärsledare och funktionärer, få fram tankar och upplevelser som de 

bägge parterna hade erfarit under deras festivalarbete. Då den kvalitativa 

forskningsstrategin fokuserar på hur människor upplever och tolkar ett visst feno-

men i sin verklighet (Patel & Davidsson, 2011; Arne & Svensson, 2012), ansågs en 

kvalitativ forskningsstrategi självklar för uppsatsens genomförande. En kvantitativ 

forskningsstrategi skulle däremot ha inneburit en mätning av antal attityder, vilket 

för uppsatsens sammanhang var irrelevant (Patel & Davidsson, 2011).  

 

Den kvalitativa forskningsstrategin kunde anses vara subjektiv: att undersökningen 

till stor del handlade om vad forskaren själv ansåg vara relevant och viktigt. Genom 

detta tillvägagångssätt utgjorde författarna till uppsatsen en viktig och central del i 

processen. (Patel & Davidsson, 2011) Då samtliga av uppsatsens författare tidigare 

hade arbetat under festivaler, och därmed upplevt möten med funktionärsledare 

och/eller funktionärer, fanns ett stort intresse för det ämne som behandlades. Arne 

och Svensson (2012) belyser också denna problematik och anser att en ”god 
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forskare” ska sträva efter så hög neutralitet och distans som möjligt till det som 

studeras för att kunna minska sin egen medverkan i forskningsprocessen. 

Problemet med att ha en personlig koppling till uppsatsens ämne kunde vara att det 

förstärkte subjektiviteten. (ibid.) Eliasson (1995) menar dock att det faktum att 

forskaren är människa inte ska ses som ett hinder, utan snarare som en nödvändig 

förutsättning.  Ett ämne som inte hade legat lika nära den bransch som uppsatsen 

berör, hade kunnat medföra att lusten, hos författarna, för uppsatsprocessen hade 

minskat, vilket i sin tur hade kunnat resultera i en trög och omotiverad 

skrivarprocess. Därtill ansågs det personliga engagemanget för det upplevda 

problemet vara till en fördel under uppsatsens process, då det innebar att de 

respondenter som involverades i uppsatsen kunde ha uppfattat att forskarna var av 

goda intuitioner och på så vis var öppna för att delta i studien.  

 

2.4 Datainsamlingsmetoder 

Uppsatsens datainsamlingsmetod utgjordes av kvalitativa intervjuer och en 

kvalitativ enkät. Den kvalitativ data gav beskrivande och förklarande svar (Ahrne 

& Svensson, 2011) som sedan sammanställdes och redovisades i ord och beskriv-

ningar (Hedin, 1996). Datainsamlingsmetoden bestod i första hand utav intervjuer 

med personer som arbetat som funktionärsledare eller funktionär. Intervjuer gav 

bra förutsättningar för att få fram attityder och reflektioner kring det ämne intervjun 

behandlade (jämför Kylén, 2004), vilket var den avgörande anledningen till att 

intervjua. De fördelar som fanns med intervjuer ansågs väga tyngre än dess 

nackdelar, så som att de kunde vara tidskrävande (Bell, 2007).  

 

Intervjufrågorna byggde på öppna frågor, där Kylén (2004) menar att frågor av 

denna karaktär bidrar till situationer som kan likna ett samtal där respondenterna 

tillåts tala fritt i förhållande till ämnet. Fördelen med intervjuerna var möjlig-

görandet av observation kring de tonlägen, mimik och pauser som uppstår under ett 

samtal. (jämför Kylén 2004; Bell, 2006) Det personliga möte som uppstår mellan 

respondent och intervjuare förbygger missuppfattningar och möjliggör följdfrågor 

som kan tydliggöra attityder och åsikter (ibid.). 
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Som ett komplement till intervjuerna utformades en enkät som, likt 

intervjufrågorna, byggde på öppna frågor. Även här var fördelarna, med att utöka 

studien med en enkät, större än dess nackdelar (jämför Bell, 2007). De öppna 

frågorna gav även i enkäten, svar som förklarade attityder (Kylén, 2004) som fanns 

kring uppsatsen ämne. Utöver detta möjliggjorde enkäten att flera personer kunde 

ta del av undersökningen. Däremot kunde inte följdfrågor ställas till respondenterna 

vilket innebar att insamlad data till viss del kunde vara svår att bearbeta då svaren 

kan vara otydliga (Kylén, 2004).  

 

Under datainsamlingsmetoden användes även Skype, en applikation som tillåter 

bland annat videosamtal över internet. Det var lika viktigt att planera frågorna och 

utformandet av intervjun för videosamtalet som för de andra intervjuerna (Ahrne & 

Svensson, 2012). Videosamtalet går inte att likställas med ett fysiskt möte eller 

med ett traditionellt telefonsamtal. Videosamtalet tillförde, jämfört med ett 

telefonsamtal, möjlighet till att se varandras kroppsspråk och att kunna se vilken 

miljö den andre befann sig i. Dock fanns det faktorer som skiljde ett videosamtal 

från ett fysiskt samtal. Fördröjningar och hack i ljuduppspelningen kunde leda till 

missuppfattningar eller att personens videobild låste sig medan rösten fortfarande 

hördes. Sådana problem kunde göra att fokus riktades till att påvisa att den andres 

bild hade fastnat i ett läge stället för att höra till vad den andre sa. (ibid.) 

2.4.1 Intervju  

Urvalsprocessen 
Under en vecka utfördes intervjuer och efter 10 intervjuer ansågs en tillräcklig 

mängd data ha införskaffats för att på ingående sätt kunna diskutera undersök-

ningens ämne. Antalet intervjurespondenter påverkades av när mättnad i intervju-

ernas svar upplevdes: när svaren kändes igen samt när samma svar återkom i flera 

intervjuer (Ahrne & Svensson, 2012). 

 

Fyra av respondenterna intervjuades i syfte av att undersöka deras uppfattning om 

rollen som funktionär samt funktionärsledarens ledarskap, då de tidigare hade 

arbetat som funktionärer på festivaler. Tre av fyra studerade Music & Event 

Management vid Linnéuniversitetet.  Utöver dem intervjuades sex personer som 
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tidigare arbetat som funktionärsledare med syftet av att undersöka deras syn på sitt 

ledarskap under festival. Därtill intervjuades ytterligare en person, som arbetade 

inom ledningsgruppen för en av Sveriges största festivaler, för att diskutera över-

gripande tankar kring festivalers uppbyggnad och rekrytering av funktionärsledare. 

 

De respondenter som valdes ut antogs kunna bidra med reflektioner kring 

uppsatsens ämne. Då det inte var intressant att undersöka ledarskapet under en 

specifik festival, valdes respondenter som arbetat på olika festivaler. Samtliga 

respondenter befann sig inom författarnas personliga nätverk vilket gjorde att 

respondenterna kunde kontaktas omgående samt att intervjuerna kunde genomföras 

kort därefter. Därtill förutsattes det att respondenterna själva hade ett personligt 

intresse av ämnet och därmed ansågs vara angelägna att delta i undersökningen. 

 

Genomförande 

Inför intervjuerna utformades tre olika intervjuguider: en för funktionärsledarna, en 

för funktionärerna och en för personen som arbetade på ledningsposition. En 

intervjuguide eftersträvar att alla respondenter får svara på likartade frågor i en mer 

eller mindre ospecifik ordning (Jacobsen, 1993). Frågorna utformades utifrån den 

frågeställning som gjorts, men anpassades utifrån vem som tillfrågades. De som 

arbetat som funktionärsledare tilldelades frågor om synen på deras eget ledarskap 

samt vikten och funktionen av funktionärer. Funktionärerna tilldelades frågor om 

hur de upplevt ledarskapet samt varför de arbetat som funktionär. Personen som 

arbetade inom en ledningsgrupp på en festival fick likartade frågor som de som 

tilldelats funktionärsledaren, men med ytterligare frågor som berörde festival-

organisationers struktur. De öppna frågorna ställdes på olika sätt beroende på hur 

intervjun flöt på. Genom detta undveks frågor som kunna ge korta, innehållslösa 

svar, för att i stället kunna ge mer uttömmande svar (Hellevik, 1984).  

 

Under datainsamlingsmetoden tillämpades parintervjuer med respondenterna, det 

vill säga: en intervjuade och en blev intervjuad. Dels var det praktiskt att fördela 

intervjuerna efter antal författare samt att det var önskvärt att uppnå ett enskilt 

samtal med respondenterna. Vidare var uppfattningen att ett samtal kunde ses som 

mindre hotfullt gentemot den intervjuade. Däremot kunde likartade attityder tänkas 
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framkomma i intervjuer som bland annat skulle kunnat utgöras av fokusgrupper 

eller gruppdiskussioner.  

 

Respondenterna befann sig i Kalmar, Hultsfred, Stockholm och Göteborg. Det var 

därav stor vikt att inför intervjun reflektera över eventuella konsekvenser av hur 

platsen kunde påverka intervjutillfället (jämför Ahrne & Svensson, 2012). Däremot 

menar Ahrne & Svensson (2012) att nästintill alla platser medför någon form av 

konsekvens som gör att intervjun påverkas, vilket innebar att samtliga 

intervjuplatser kunde tillföra mer eller mindre komplikationer. Då uppsatsen skrevs 

vid Linnéuniversitetet i Kalmar fanns tillgång till avskilda grupprum som låg 

anslutna till universitetet, vilket reducerade en större del av de tänkvärda problem 

som kunde uppstå vid intervjutillfället; distraktioner från miljön, ljud som över-

röstade inspelningen av intervjuerna med mera. 

 

Tre av fem intervjuer i Kalmar och Hultsfred genomfördes i skol- och biblioteks-

lokaler, där en av intervjuerna genomfördes i ett stängt grupprum och två i avskilda 

delar av biblioteken. Resterande två intervjuer genomfördes i två av respon-

denternas gemensamma hem, där båda respondenterna var närvarande i samma rum 

som intervjuerna skedde. Intervjun genomfördes enskilt med respondenterna, 

däremot kan den andra respondentens närvarande ha påverkat den för stunden 

intervjuade respondentens svar.  

 

I Stockholm ansågs det vara mer praktiskt att träffa två av fyra respondenter på 

caféer och de övriga två på deras kontor. Caféstämningen gjorde att intervjuerna 

kändes avslappnade men däremot påverkade sorlet ljudupptagningskvalitén. Inter-

vjuerna som gjordes på respondenternas kontor innebar att respondenterna ibland 

behövde ta itu med jobbrelaterade situationer och interagera med sina medarbetare. 

Detta innebar att intervjutillfället kan ha påskyndats av den miljö som intervjun 

skedde i. Däremot ansågs slutresultatet av intervjuerna vara tillräckliga, samt att 

ljudupptagningen var av mycket god kvalité, att en kompletterande intervju via 

exempelvis mail inte var nödvändig. Då en fysisk träff med respondenten i 

Göteborg inte var möjlig, genomfördes intervjun via videosamtal. I samband med 

videosamtalet befann sig intervjuaren i ett stängt grupprum medan respondenten 

vistades i sitt hem. 
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Fyra intervjuer varade mellan 20-30 minuter och resterande sex varade över 40 

minuter. Kylén (2004) menar att korta intervjuer mellan 5-20 minuter räcker för att 

undersöka ett begränsat område på djupet. Däremot bidrar långa intervjuer till att 

forskaren berör andra områden som indirekt rör det valda samtalsämnet. (ibid.) 

Hellevik (1984) menar att forskare, under längre intervjuer, inspirerar respon-

denterna att själva följa de tankegångar som uppkommer hos dem för att intervjun 

ska bli så utåtriktad som möjligt. Detta var en anledning till att intervjuerna inte 

bröts vid 20 minuters genomförande, utan att respondenten fick tala tills hen 

upplevde att hen inte hade mer att säga om och kring ämnet. Intervjuerna spelades 

in med olika ljudupptagningsverktyg och utöver det fördes anteckningar till en del 

av intervjuerna.  

 

Presentation av respondenter 
Nedan följer en presentation av de tillfrågade funktionärsledarna i den kronologiska 

ordning som intervjuerna skedde. Samtliga respondenter tillgavs könsneutrala 

pseudonymer för att hålla deras identitet anonyma. En fortsatt diskussion kring 

vikten av anonymitet följer i avsnittet Forskningsetiska frågor. 

Dilan: Funktionärsledare och ledningsposition i en festivalorganisation 

Aine: Funktionärsledare och Funktionär 

Charlie: Funktionärsledare        Eli: Funktionärsledare 

Farah: Funktionärsledare         Hyun: Funktionärsledare 

Ilja: Funktionär                        Juno: Funktionär 

Rene: Funktionär                      Kari: Funktionär 

 

2.4.2 Enkät 

Urval 
Enkäten tillgängliggjordes till potentiella respondenter då den offentliggjordes på 

Facebook i två olika festivalfunktionärsforum via två administratörskonton samt 

genom ett privat Facebook-konto. Därmed blev enkäten tillgänglig för närmare 
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2000 personer. Samtliga respondenter var anonyma och ett aktivt urval bland de 

2000 personerna gjordes inte. 

 

Genomförande 
Det enkätverktyg som användes för utformandet var surveymonkey.com, en gratis-

tjänst för skapande av enkäter. Enkäten innehöll sju frågor varav de två första 

bestod av kryssbara alternativ. Resterande fem frågor var öppna frågor och 

uppmanade till egna kommentarer i kommentarsfälten. Detta för att respondenterna 

skulle få uttrycka sina åsikter i egna ord och inte genom förutbestämda svars-

alternativ. Kylén (2004) nämner att öppna frågor ger stor frihet men samtidigt 

ställer krav på att respondenterna kan formulera sig. Frågorna till enkäten utforma-

des på ett likartat sätt som med intervjufrågorna.  
 
Ett utkast till enkäten utformades och visades sedan för studiekamrater. Detta hades 

betydelse för att få konstruktiv kritik om enkätens utformning samt om den var 

lättförståelig för enkätens målgrupp (funktionärer). Denna typ av första utkast anser 

Kylén (2004) kan vara bra för att få fram brister i enkäter. Däremot kan studie-

kamraterna haft en snarlik uppfattning beträffande de svar frågorna skulle generera, 

vilket kan ha inneburit att respondenterna fann det svårt att förstå frågorna.   

 

Då enkäten länkades via administratörskonto för två festivaler var avsändaren för 

enkäten vid första anblick festivalen. Det var först när respondenten klickade på 

länken som enkäten synliggjordes och en introducerande text om enkätens ändamål 

visades. Där beskrevs det att avsändarna var tre högskolestuderande studenter samt 

undersökningens syfte. Detta kan ha inneburit att de personer som enkäten synlig-

gjordes för, valde bort att besvara den då den vid första anblick såg ut att tillhöra en 

festival. Däremot ansågs en mättnad av enkäten uppstått när 27 personer hade 

besvarat den kvalitativa enkäten, vilket vidare innebar att enkäten stängdes enkäten 

ner. 

 2.5 Bearbetning av data  

En nackdel med resultatet av samtliga intervjuer och enkäten var det gedigna 

material som ofrånkomligen behövde genomarbetas via transkriberingar. Ett 
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återkommande problem för forskare är att det insamlade data blir för omfattande 

och bidrar med till viss del onödigt arbete och material som i slutändan inte är nöd-

vändig för arbetets syfte (Hellevik, 1984). Däremot kan ett gediget material vara 

resultatet av intervjuer där respondenten fått mycket utrymme för att tänka, reflek-

tera, formulera och svara om och kring sina attityder kring frågan. (ibid.) 

 

För att kunna hantera materialet på ett överskådligt och lätthanterligt sätt transkri-

berades materialet från intervjuerna och svaren från enkäten kategoriserades efter 

de attityder som framkommit. Då författarna delade upp intervjuerna sinns emellan, 

delades på samma sätt transkriberingarna upp efter vem som hade gjort intervjun i 

fråga. Genom att låta intervjuaren transkribera sitt egna material sparades tid då det 

trots bristande ljudkvalitet gick att förnimma sig till vad som diskuterades under 

intervjun (Ahrne & Svensson, 2012). 

 

Eneroth (1994) nämner att forskare redan har ett förutfattat perspektiv innan 

insamlingen av data påbörjas och vid bearbetningen av data utgår forskaren åter-

igen från detta perspektiv. Bearbetningen av den insamlade empiri att fokuseringen 

låg på de delar av intervjuerna där ämnet diskuterades och inte på vad författarna 

ansågs vara relevant för studien, utifrån de egna erfarenheter som tidigare festiva-

larbete inneburit. Funktionärledarna och funktionärernas attityder ställdes sedan 

mot varandra för att på så vis kunna undersöka skillnader och likheter i deras före-

ställningar.  

 

Eneroth (1994) lyfter fram att vid urvalet av empiriskt material styrs uppmärk-

samheten mot viss data och förbi annan. För denna undersökning kan det ha 

inneburit att visst material kan ha förbisetts i jakten på det som författarna sökte. 

Nylén (2005) menar också att denna urvalsproblematik kräver att ett avstånds-

tagande tas från sina egna traditioner för att kunna minska förutfattade meningar 

för att i sin tur ge det insamlade materialet det utrymme det behöver i uppsatsen. 
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2.6 Uppsatsens kvalitet & trovärdighet 

Då studien utgått från en abduktiv ansats kan den växelverkan, som denna ansats 

innebär, ha påverkat resultatet beroende på när i processen data, antaganden och 

tolkning gjorts. Utan vetskap om teorier, som temporärt ledarskap, kunde 

exempelvis frågorna till intervjuerna ha utformats annorlunda. Detta kan ha 

inneburit att det empiriska materialets data kan ha relaterats till andra attityder. 

Däremot utgörs attityder av data som inte är mätbar och beständig under längre 

tidsintervaller (Henerson, Morris & Fitz-Gibbon 1987), där respondenternas 

attityder till en funktionärsledares ledarskap möjligtvis kan ha ändrats efter inter-

vjutillfällen. Jacobsen (1993) menar att synpunkterna och åsikterna kan ha blivit 

nyanserade samt att respondenten kan utveckla utökad klarhet och insikt inom 

ämnet. 

 

Författarna till uppsatsen har en personlig koppling till den bransch som det valda 

ämnet verkar inom, i och med det fanns det en underförståelse för respondenters 

åsikter och reflektioner kring ämnet. Jacobsen (1993) menar att det finns problem 

med att göra intervjuer med respondenter som intervjuaren är bekant med sedan 

tidigare. Det kan bidra till att två personer skapar och vidmakthåller förutfattade 

meningar. (ibid.) I intervjuprocessen var det därför viktigt att undvika uttal som 

indikerade medhåll till de åsikter som framkom från respondenterna. (jämför 

Jacobsen, 1993) Däremot fanns det stunder under intervjuerna då författarna kände 

igen de situationer som beskrevs av respondenterna och som därmed kan ha 

bidragit till ett vidmakthållande av de attityder som diskuterades.  

 

De respondenter som tillfrågades att delta i studien arbetade samtliga inom samma 

bransch, där flertalet var bekanta och tidigare arbetat mer eller mindre nära 

varandra under ett par år. De intervjuade arbetade vanligtvis med artistservice 

under festivaler, vilket innebar att deras attityder byggde på det specifika arbete 

som utförts inom just det området. Därtill hade en del av respondenterna gått 

samma utbildning som författarna till denna uppsats. Till framtida studier i ämnet 

kan det vara tänkvärt att välja respondenter som arbetar inom olika områden, 

däremot skulle attityderna fortfarande kunna likna varandra oavsett arbetsområde. 
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Ytterligare ett problem kunde vara att intervjuaren valde att undanhålla information 

som framkommit från intervjun som skulle kunna få respondenten att ses i dålig 

dager. För att kringgå problemet försökte författarna läsa in vad som sas samtidigt 

som de ställde sig kritisk till vad respondenten förmedlade. (Jacobsen, 1993) I 

studien reducerades problematiken med att inte framställa de åsikter som kunde 

sätta respondenten i dålig dager genom att dels tilldela dem pseudonymer. Därtill 

klargjordes under intervjutillfället att uppsatsen inte syftade till att nedvärdera en 

individs specifika ledarskap eller attityder kring en funktionär, utan att istället vara 

ett hjälpmedel i framtida arbete under en festival.  
 

 2.7 Forskningsetiska frågor 

Det främsta etiska problemet som påvisades i uppsatsen var anonymiteten av 

respondenterna. Utan utlovad anonymitet hade det troligtvis funnits en större 

problematik med att få människor att ställa upp på intervju (Bell, 2007). Jacobsen 

(1993) menar att om intervjupersonen medverkar under förutsättning att personens 

identitet inte avslöjas, det vill säga att personen uttalar sig anonymt i den slutliga 

intervjun när den publiceras, går respondenten fri från ansvar. Det är då 

intervjuaren och den institution där hen arbetar som har det fulla ansvaret för vad 

som sägs. Förutom de regler som finns uttryckta i lagar och bestämmelser, lyder en 

intervjuare normalt under andra oskrivna etiska regler såsom: dolda mikrofoner, 

vad som gäller ”off the record”, vilka möjligheter den intervjuade ska ha i att 

medverka vid redigeringen samt hur intervjuaren kan uppfylla objektivitetskrav 

(ibid.). Det var därmed av stor vikt att tydliggöra syftet med uppsatsen för respon-

denterna samt att återberätta deras attityder och reflektioner kring ämnet på ett 

respektabelt sätt, samt att den framställning som gjorts i denna uppsats är författ-

arnas egna tolkningar utifrån den empiri som samlats in och den teori som varit 

tillgänglig. Därtill är det återigen viktigt att förtydliga att de attityder som respon-

denterna presenterat i detta arbete, kan ha ändrats med tiden.  

 

Uppsatsens respondenter blev vid respektive intervjutillfälle informerade av 

intervjuaren att deras namn skulle bytas ut mot pseudonym i den slutgiltiga 

rapporten. Namn på festivaler, andra personers namn eller företeelser som nämnts i 
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intervju och enkät valdes även dem att hållas anonyma i texten. Likaså behövde 

enkätens respondenter inte uppge mer än ålder och vilka festivaler de hade arbetat 

på och därmed kunde även enkäten beskrivas som anonym. Därtill fanns det ett 

problem med att musik- och evenemangbranschen kan anses vara en liten bransch 

inom Sverige, vilket innebar att det kunde vara känsligt att ha med personens 

riktiga namn vid uttalanden som kunde ses som provokativa. Därför var 

anonymiteten av respondenterna ytterligare av stor vikt då det annars kunde vara 

lätt för utomstående medlemmar i branschen att förstå vem det var som intervjuats. 

 

Förutom anonymitet uppmärksammades respondenterna på att tystnadsplikt rådde; 

att deras ord inte skulle spridas verbalt förutom till de två uppsatskollegorna samt 

andra personer som varit involverade i uppsatsprocessen.  Detta var för att kunna 

öka bredden och förståelsen för deras upplevelser och att de därmed inte skulle 

behöva hålla inne på information som de kunde tänkas ha gjort om deras tankar 

hade publicerats med dess riktiga namn i uppsatsen. 

 

Intervjuerna transkriberades och behöll till största del sin ursprungliga del, därmed 

reducerades inget på grund utav att intervjuaren inte tyckte att det “passade in”. 

Varken svar eller tankar under intervjuerna, eller i enkäten, kunde anses som 

särskilt oetiska av författarna. 

 

I och med att enkäten lades upp i de två respektive funktionärsforum med festival-

administratören som avsändare så kunde det bidragit till att respondenterna upplevt 

en viss förvirring kring vem som egentligen var avsändare av enkäten. Därmed kan 

det ha uppfattats som att enkätens avsändare (studenterna) gjort enkäten på uppdrag 

av festivalarrangören. Att lägga ut enkäten i dessa funktionärforum med festivalens 

användarkonto som avsändare var dock ett medvetet val i tron om att detta kunde 

öka svarsfrekvensen på enkäten. 
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3. Teoretisk referensram 

I följande del presenteras de teorier som stödjer de attityder som introduceras i empirikapitlet. 
Teorierna är inte inriktade på olika ledarskapsstilar utan utgörs av teorier kring faktorer som kan 
relateras till problematiken med temporära ledare under temporära situationer, samt teorier som 
påvisar varför personer väljer att arbeta ideellt.  

 

3.1 Ledarskap och följarskap 

För att förstå hur relationen ser ut mellan funktionärer och funktionärsledare bör 

definitionen av ledare och följare klargöras. Jackson och Parry (2011) menar att en 

ledare inte är en ledare utan henoms följare, till skillnad från det traditionella syn-

sättet där ledarskapet utgår från ledarens karaktärsdrag och beteenden. Den moder-

na ledaren bör förstå vikten av relationen till sina följare då följarna antingen kan; 

vara mottagare som påverkas av ledarskapet, agera som en dämpande kraft, redu-

cera, ersätta, konstruera, dela eller agera som medproducenter till ledarskapet.  

 

Jackson och Parry (2011) menar att ledaren själv kan skapa ett transformativt, 

karismatiskt eller transaktionellt ledarskap som följarna är tvungna att motta och 

ledas utefter. Detta betyder att följarna är passiva till ledarskapet då de endast 

mottar det utan att ifrågasätta innebörden av det ledarskap som de utsätts för.  Även 

i de situationer där följeslagarna har ett tekniskt eller emotionellt stöd från ledaren 

finns en passiv roll från följaren, däremot är ledaren tvungen att agera utifrån den 

reaktion följaren har på ledarskapet. I de sammanhang där ledarens inflytande 

reduceras eller ersätts av följaren har ledaren en mindre avgörande roll för att 

arbetet ska utföras. Däremot finns det situationer där följeslagaren konstruerar 

ledarskapet, där ledaren tillskrivs egenskaper som följeslagarna har kring ledar-

skapet. (ibid.) 

 

Gardner (1987) menar att relationen mellan följare och ledare består av en mängd 

faktorer där följarna bland annat bör omhändertas av ledaren, samtidigt som 

följarna ska bli ledda. Även om ett auktoritärt ledarskap inte är en vanligt förekom-
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mande ledarskapsstil, menar Gardner (1987) att följare ibland behöver ledas av mer 

auktoritära beteenden från ledaren. Ledarskapet är därför beroende av vilken 

situation den befinner sig inom. Däremot anser Gardner (1987) att den bästa 

relationen mellan ledare och följare uppstår om ledaren bidrar till att följaren, med 

hjälp av ledaren, får utvecklas i sin arbetsroll. (ibid.) 

 

Shamir (1999) har i sin studie undersökt hur ledarskapet påverkas i en adhocratisk, 

dynamisk organisation, där hen menar att dagens organisationsformer tenderar att 

reducera behovet av den traditionella ledaren. I situationer som dessa menar Shamir 

(1999) att ledaren bör arbeta mer med sitt arbetsteam för att bättre hantera den 

föränderliga miljö som verkar kring organisationen. Därtill bör ledaren även öka 

engagemanget hos sina följare samt eftersträva en stabil miljö där både individerna 

och organisationen utvecklas till en lärande miljö. (ibid.)   

 

Jackson och Parry (2011) menar dock att ledarskap inte är en roll som kan tilldelas 

en person, utan att funktionen av att leda kan förflytta sig mellan individer i 

gruppen. Därmed skapas fenomenet ledarskap och tillskrivs mer eller mindre alla 

individer. Därtill kan följarna vara medproducenter till ledarskapet där de bidrar till 

ett bättre och effektivare ledarskap. (ibid.) Ledaren och följaren befinner sig 

således i en komplex relation där vetskapen om hur ledarskap utformas kan ge 

förklaring på den problematik som uppstått mellan funktionärsledaren och 

funktionären. Därtill behöver motivet till varför personer väljer att arbeta ideellt 

förklaras.  

 

3.2 Funktionärsskapet 

Von Essens (2008) studie visar att det ideella arbetet inte kan anses vara ideellt om 

det inte är frivilligt. Det ideella arbetet kan heller inte ersättas med lön eller arvode, 

utan det står utanför det så kallade ”monetära systemet”. Detta menar Von Essen 

(2008) är grundstenarna till om personer kan klassificera sig som en funktionär. 

Funktionärsskapet är således klassificerat som ideellt arbete. Därtill menar Von 

Essen (2008) att det ideella arbetet inte får funktionärer att identifiera sig som en 



 

25 

förvärvsarbetare, vilket i sin tur innebär att de känner sig friare och ger ett 

autentiskt uttryck för funktionärernas identitet (jämför Sin, 2009).  

Då de aktiviteter som utgörs av det ideella arbetet inte kan härledas direkt till 

ekonomiska bidrag, anser Prouteau och Wolff (2008) att ledaren bör överväga vad 

som, för funktionären, är av intresse för det ideella arbetet. De menar att då 

individer innehar olika associationer till arbetet, använder de sig av olika typer av 

bidragande till det ideella arbetet. Därför är det viktigt att den som arbetsleder 

ideellt arbetande är medveten om att funktionärer inte har ett ekonomiskt intresse 

bakom sitt funktionärsskap, utan att det istället handlar om att arbeta ideellt för 

bland annat relationer och gemenskap. (ibid.)  

 

Prouteau och Wolff (2008) menar att personer som arbetar ideellt har flera olika 

bakomliggande motiv till valet av ideellt arbete. Resultatet från Sins (2009) studie 

visar att majoriteten av funktionärer väljer att arbeta ideellt för att få möjlighet till 

att vara delaktig i något som de har ett personligt intresse för och inte för att bidra 

till det specifika ändamål som arbetet verkar för. Matsuba, Hart och Atkins (2007) 

menar däremot att en persons inlärda beteende, identitet och plats i samhället 

påverkar personens hängivenhet till det ideella arbetet. De som arbetar ideellt 

menar att det ideella arbetet förhoppningsvis leder till att de kan hjälpa samhället 

samt bygga relationer med de aktörer som är verksamma inom det ideella arbetet 

(se Sin, 2009: Matsuba, Hart & Atkins, 2007: Prouteau & Wolff, 2008). Utöver 

detta finns motiv som innebär att volontären har möjlighet att utvecklas i arbetet, 

lära sig nya färdigheter samt få användning för sina kunskaper (Prouteau & Wolff, 

2008).  

 

Utifrån personernas tidigare erfarenhetsvärld försöker personen identifiera mening-

sfullhet, främst genom känslan av nya erfarenheter och nya upplevelser. När 

personen finner aktiviteter som den anser är viktig, kommer detta ingripa en form 

av engagemang som bidrar till att funktionären finner arbetet meningsfullt. (Von 

Essen, 2008) Meningsfullheten har därmed sitt ursprung ur biologiska behov 

(Herzberg, 1966/2007) och sociala konstruktioner (Stevens, 1998). Utifrån att 

ideellt arbete ska vara frivilligt och ett uttryck för personligt engagemang menar 

Von Essen (2008) att det ideella arbetet är autentiskt. Därtill måste det ideella 
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arbetet sättas i ett sammanhang och att det i detta meningssammanhang friläggs en 

samhälls- och människosyn som bidrar till förståelse för det ideella arbetet. (ibid.)  

 

Von Essen (2008) har genom sin studie kartlagt hur ideellt arbete kan genomföras 

för att den person som arbetar ideellt ska känna att arbetet utgör någon form av 

meningsfullt handlande. I studien framkommer fem teman som är avgörande för att 

det ideella arbetet ska ses som meningsfullt. Det handlar om att det ideella arbetet 

på ett eller annat vis är oavlönat, frivilligt, tillför någon form av nytta, ger uttryck i 

personligt engagemang samt bidrar till någon form av gemenskap. (ibid.) Likaså 

har denna studies respondenter attityder kunnat kategoriseras efter följande; Nytta 

och Nöje, Engagemang samt Gemenskap. 

3.2.1 Nytta & Nöje 

Människor som söker sig till ideellt arbete gör det för att tjäna någon annan, att 

bidra till nytta (Sin, 2009). Det ideella arbetet måste därmed tillföra någon nytta för 

en annan person för att arbetet ska anses meningsfullt (Von Essen, 2008). Von 

Essen (2008) särskiljer dock nyttan som ”mottagarnytta” och ”egennytta”, där 

egennyttan innebär att personer arbetar ideellt för sin egen skull och mottagarnyttan 

är på så vis beroende av att nyttan mottas av en annan person. Prouteau och Wolff 

(2008) menar att personen som arbetar ideellt är en del av en relation till andra 

ideellt arbetande, anställda och/eller de som mottar den tjänst eller produkt som 

aktiviteten innebär. Detta innebär i sin tur att dessa är mottagare av nyttan (ibid.). I 

Von Essens (2008) studie framgår det att nyttan är det som bidrar till att handlandet 

anses vara roligt, utvecklande och att det innefattar goda relationer. (ibid.)  

 

Getz (2012) menar att funktionärerna måste känna tillfredställelse för deras arbete 

då festivalen annars riskerar att förlora funktionären. Denna form av tillfredställelse 

härleds till funktionärens upplevelse av vad funktionären relaterar till sitt arbete; att 

det innebär att personerna utvidgar sitt personliga kontaktnät (jämför Von Essens, 

2008, ”nytta”), får uppleva festivalatmosfären (jämför Von Essens, 2008, ”nöje”) 

samt få mer arbetslivserfarenheter (jämför Von Essens, 2008, ”nytta”). Detta 

innebär att nytta och nöje ges i uttryck ifrån respons av andra personer som verkar 

inom samma fält som det ideella arbetet utförs inom. (ibid.) 
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3.2.2 Engagemang 

Ideellt arbete anses även vara ett uttryck för personligt engagemang (Von Essen, 

2008). Engagemanget visar sig när det framställs i ord så som att ”jag brinner för 

detta” eller ”jag känner stark tilltro för det här” (ibid.).  

Sin (2009) påvisar att de som arbetar ideellt har en önskan om en autentisk 

förståelse för det område som berörs av det ideella arbetet. Genom detta möjliggörs 

det för volontärerna att själva få en ökad förståelse av det egna ”självet” (översatt 

från: ”A persons self”, se Sin, 2009) samt en djupare förståelse för samhällsstruktu-

rer. Även om volontärerna anser att deras arbete är viktigt och betydelsefullt, är det 

få som har möjlighet eller är villiga till att arbeta ytterligare ideellt i andra 

sammanhang. (ibid.) Sin (2009) menar att nyckelmotivationen bakom det ideella 

arbetet kretsar kring ”självet” i förhållande till ” de andra”, drivkraften kan således 

vara ”Jag vill resa/se om jag klarar detta/jag vill bidra med något/”.  

3.2.3 Gemenskap 

Von Essen (2008) menar att gemenskap skiljer det ideella arbetet från andra typer 

av arbeten. De handlingar som bidrar till gemenskap är vad som tillför ett 

sammanhang för det ideella arbetet. Gemenskapen bidrar till att personerna i 

organisationen kan frigöra sig från en anonymitet och bidra till något mer än den 

kontext personerna tillhör i det vardagliga livet. (Von Essen, 2008) De personer 

som ingår i gruppen påverkar därtill känslan av gemenskap för volontären (Sin, 

2009). Wilson och Musick (1998, se Prouteau, & Wolff, 2008) menar att intresset 

för relationer med andra kan vara ett starkt motiv till att personer väljer att arbeta 

ideellt. Prouteau och Wolff (2008) anser att personer arbetar ideellt för att möta 

andra som delar samma intresse, eller för att träffa nya och gamla vänner. Ideellt 

arbete är således ett sätt att bygga vänskapliga relationer. (ibid.) 

 

Gemenskapen är tydlig i två sammanhang, ledig gemenskap och stabil gemenskap. 

Den lediga gemenskapen är fokuserad på den enskilde individens nivå tillsammans 

med umgänge med andra människor. Den stabila gemenskapen bygger på att 

gruppen existerar med ett mål och syfte som inte är begränsad till den enskilda 

individen, utan gruppen arbetar långsiktigt och regelbundet mot det gemensamma 

målet och syftet. (Lundberg, 2005) Därtill menar Lundberg (2005) att det finns två 
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aspekter av gemenskap. Det ena berör tillhörighet och det andra handlar om 

gemensamt handlande. Tillhörigheten uppstår när volontären blir sedd och hörd 

vilket bidrar till att den blir bekräftad som människa och individ. (ibid.) Det 

samfällda handlandet innebär att de involverade tycker och känner lika. Känslan av 

tillhörighet och samfällt handlande uppstår således i mötet mellan två människor 

som delar en specifik referenspunkt, så som en livsstil eller sökandet efter ett utökat 

kontaktnät. (ibid.) Därtill påpekar Lundberg (2005) att när det inte finns något 

privat intresse kvar hos personen kommer personen att lämna gemenskapen i jakt 

på en annan. 
 

3.3 Ledarskapet 

Van der Wagen (2001) anser att ledarskap och organisering under evenemang 

skiljer sig från ledarskap i en permanent organisation. Det finns således olika 

riktlinjer som behöver tas i beaktning när det kommer till ledarskap under 

evenemang. Van der Wagen (2001) menar att funktionären ska bli behandlade som 

“vanliga” (betalda och anställda) medarbetare, ha ett uppdrag eller jobb som passar 

funktionären och därtill tilldelas utbildning, riktlinjer och direktiv till deras arbets-

uppgifter. Vidare berörs även vikten av att funktionärerna ska känna sig sedda, 

hörda och ha möjlighet till att kunna komma med egna initiativ till det pågående 

arbetet. Det är således viktigt att den som leder funktionärerna är medvetna om 

dessa komponenter, som har en stark påverkan av funktionärernas uppfattning 

kring deras arbete. (ibid.) 

 

I Van der Wagens (2001) modell ”Leadership model for temporary teams” beskrivs 

två sidor av ledarskapet under en festival: Task management samt People Manage-

ment. People Management berör tre områden en ledare bör ha kompetens inom: 

Informera (Inform), Leda (Lead) och Förstärka (Reinforce). Informera syftar till att 

förklara för funktionärerna vad syftet med arbetet är innan det operativa arbetet 

börjar. Genom att informera funktionären får den en större inblick i arbets-

processens betydelse för det övergripande arbetet på festivalen. De som tilldelats en 

ledarposition har vanligtvis valts som ledare för att de med sin personlighet kan 

bidra till en god arbetsatmosfär i arbetsgruppen, inte för att hen nödvändigtvis vet 
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hur en ledare enligt de klassiska beskrivningarna (så som demokratisk, auktoritär 

eller ”låt gå”) är. För att funktionärerna ska förstå festivalens vision och mål är det 

viktigt att ledaren förstärker dessa genom kommunikation. Det kan vara både 

festivalarbetets värdegrund samt mål så som god service och hög säkerhet. (ibid.)  

 

Därtill påverkas en funktionärsledare arbeta av ett antal faktorer; att funktionärs-

ledaren figurerar som en mellanchef; ledarens förmåga att delegera arbete; inne-

börden av att vara en lärande ledare istället för en kontrollerande; hur stress påverk-

ar ledarskapet; samt hur tillit kan påverka relationen mellan ledare och medarbetare. 

Nedan en närmare teoretisk beskrivning av de faktorer som påverkar ledaren.  

3.3.1 Funktionärsledaren i egenskap av en mellanchef 

Mellanchefers aktiviteter verkar inom en formell position (Floyd och Wooldrid, 

1997) men även inom den informella som styrs av grupper på en lägre nivå i 

organisationen (Lindgren, 2007). Detta innebär att mellanchefen endast kan styra 

vissa delar beroende i vilket sammanhang hen befinner sig inom. Lindgren (2007) 

menar att en mellanchefs position i organisationen är komplicerad då den tillgodo-

ser två grupper med olika intressen; ledningen samt de anställda. Ledningen kräver 

att arbetet blir gjort på mest effektiva sätt medan de anställda ständigt framhåller 

deras önskningar om att bli sedda och att utrymme för att få uttrycka deras fulla 

arbetspotential. (ibid.) Genom att öka engagemanget på lägre nivåer i organisa-

tionen kan engagemanget även öka i övre delar, således bör en mellanchef ta till-

vara på det engagemang som kommer från de lägre skikten. (Floyd och Wooldrid, 

1997) 

 

De koder och normer som anknyts till det sammanhang som mellanchefen för 

stunden befinner sig inom, påverkar de fasta föreställningar som varje individ har 

kring just det sammanhanget. Därmed behöver kommunikationen utföras i respek-

tive sammanhang utifrån de föreställningar som finns. För att undvika att 

missförstånd uppstår kan mellanchefen medvetet påpeka syfte, tillvägagångssätt, 

tidsramar med mera som härleds till det sammanhanget. (Lindgren, 2007) 

 

En person tar i ”nuet” omedvetet in intryck från yttre faktorer, så som dofter och 

färger, som sedan jämförs med personens tidigare livserfarenheter. (Lindgren, 
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2007) Därtill sker det en omedveten informations- och sinnesbearbetning vilket 

påverkar möjligheter att göra objektiva bedömningar i stressfyllda situationer för 

mellanchefen. Detta bidrar i sin tur att hur mellanchefen kommunicerar med sina 

medarbetare påverkas utifrån dessa informations- och sinnesbearbetningar. Det 

som anses vara självklart för medarbetaren kan vara beroende av en situation som 

inte är lika självklar för mellanchefen då denna har påverkats av andra intryck som 

inte påverkar medarbetaren. (ibid.) 

 

Den upplevda organisationen, där det operativa arbetet utförs, och den formella 

beskrivningen av arbetet som organisationen utformat utgör två skillnader som på-

verkar mellanchefen. (Lindgren, 2007) Skillnaden är att den formella är vad 

ledningen önskar att organisationen utgörs av, däremot verkar mellanchefen i situa-

tioner där normer och regler styr den nivå som arbetarna är verksamma inom. Detta 

påverkar de möjligheter mellanchefen har för att skapa relationer med sina med-

arbetare. (ibid.) 

  
Lindgren (2007) menar att en balans i relationer endast kan uppstå när en ömse-

sidighet infrias. Detta begränsas av att chefen försöker skapa en relation med 

mellanchefen, som i sin tur försöker ha jämlika relationer med sina medarbetare. 

Denna relationsbildning kan förhindras av de formella krav som sätts av ledningen 

och de normativa regler som styrs från den operativa nivån. För att mellanchefen 

ska kunna tydliggöra definitionen av relationen med en annan medarbetare kan hen 

använda sig av kroppsspråk, ordval, tonläge med mera. Däremot kan ett kropps-

språk som inte överensstämmer med medarbetarens uppfattning av relationen upp-

fattas som falsk och leda till att relationen blir ansträngd. (ibid.) 

3.3.2 Ledarens delegeringsförmåga 

Taylor (1987) menar att en ledares uppgift är att leda arbetet och inte att utföra det 

själv. Ledaren ska kunna se till vad de anställda behöver för att de ska kunna 

utvecklas och istället för att styra dem så bör ledaren istället bidra med vägledning. 

Mintzberg (1975) menar att om ledaren tillfrågas var hen gör i sin roll som ledare, 

kommer personen säga att hen planerar, organiserar, koordinerar och kontrollerar. 

Dilemmat med delegering kan även härledas till hur ledaren informerar verbalt. 

(Taylor, 1987) Ledaren måste därför finna systematiska tillvägagångssätt som 
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tydliggör information till dess medarbetare, så att de i sin tur förstår syftet med 

arbetet. Därtill måste ledaren ”ta ett steg tillbaka” i situationer där hen utsätts för 

mycket press, detta för att återfå en överblick av problemet, så att hen kan 

informera medarbetarna vad som måste utföras i vilken ordning.  

Vanligtvis delegerar inte ledaren uppgifter till sina anställda, vilket kan bero på att 

ledaren upplever att den inte har tid att delegera. Däremot skulle ledaren få mera tid 

om personen började delegera arbetsuppgifter, då arbetarna skulle få förståelse för 

produktionens rutiner. Fayol (1949, se Pugh, 2007) menar att det finns funktioner 

som ledaren ska arbeta med för att kunna effektivisera arbetet, bland annat 

planering, organisering och koordinering. Genom planering synliggörs bland annat 

organisationens flexibilitet och precision inom den miljö som den är verksam i. 

(ibid.)  

 

Organisering innebär att ledaren tillhandahåller nödvändiga verktyg och material 

för att få produktionen att fungera. Bland annat menar Fayol (1949, se Pugh, 2007) 

att personal ingår i denna funktion och att organisationens struktur är beroende av 

hur många anställda de har; desto mer anställda, desto större organisation, desto 

mer planering och struktur. (ibid.) Taylor (1987) menar att ledaren bör ta sig tid till 

att lära känna sina anställda, för att ledaren ska känna att hen fortfarande innehar 

kontrollen. Genom att skapa en relation med sina anställda kan ledaren således 

identifiera vad varje individ har för specifika egenskaper, kunskaper och 

färdigheter och på så vis kan ledaren förbättra sin delegeringsförmåga.  

 

Ledaren bör även tänka på att delegera uppgifter som inte enbart kan ses som 

“skräpuppgifter”, utan även utmaningar som får den anställda att växa. Genom att 

göra detta kommer den anställda att anamma det nya ansvaret och ledaren får på så 

sätt tid till annat. (ibid.) Genom att likrikta och harmonisera organisationens 

aktiviteter kommer den organisatoriska balansen mellan dess olika aktiviteter 

koordineras och medarbetarna får en effektivare miljö att arbete i. (Fayol, 1949, se 

Pugh, 2007) Däremot befinner sig en ledare i en hektisk situation där hen utför 

många, små uppgifter som endast varar ett par minuter. (Mintzberg, 1975, se Pugh, 

2007) Uppgifterna, styra (managing) relationer mellan medarbetarna, informera 

och ta beslut, bidrar till att ledarens ledarskap brister. För att ledaren ska hantera 

dessa situationer krävs ett rationell, systematisk tänkande som, dessvärre, inte 
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fungerar i den mänskliga hjärnan. Mintzberg (1975, se Pugh, 2007) menar att 

ledarskapet handlar om att bemästra egenskaper som förenklar de olika uppgifterna 

då ledare vanligtvis agerar utifrån intuition eller magkänslan, vilket påverkar 

ledarens förmåga att informera om de beslut som hen tar. (ibid.)  

 

En annan problematik med att ledarna misslyckas med sin delegering är att de inte 

betonar syftet med arbetet, vilket innebär att ledaren inte bör lägga för större vikt 

vid själva tillvägagångssättet som medarbetarna brukar. Däremot bör ledaren 

fokusera på det resultat som medarbetarna faktiskt uppkommer genom deras arbete. 

När ledaren har förstått innebörden av denna synvinkel kan hen därmed uppmuntra 

nya idéer och initiativtagande hos de anställda. (Taylor, 1987) Även Fayol menar 

att initiativtagandet har positiva effekter på organisationen. Tänkandet bakom och 

genomförandet av en bra strukturell plan för ett arbete, bidrar till initiativ. Därtill 

kan initiativ även uppkomma från att en medarbetare känner sig fri att komma med 

förslag, samt ges möjligheten att utföra handlingen. Initiativ är på så sätt är en stor 

källa till styrka för organisationen. (ibid.) 

 

Taylor (1987) menar att ytterligare en orsak till att ledare misslyckas med sin 

delegering kan vara för att ledaren tror att dess chef vill att hen ska utföra alla 

arbetsuppgifter själva. Direktiven från ledningen handlar däremot om att få någon 

att överhuvudtaget utföra uppgiften, inte behövligt ledaren själv. En del ledare 

väljer då att inte delegera då de är rädda för att tappa kontrollen, trots att delegering 

inte innebär att frånsäga sig ansvaret utan istället öppnar upp för andra att synas. 

(ibid.) För att motverka detta tankemönster kan ledaren anamma ett lärande, 

kunskapsbaserad ledarskap.  

3.3.3 Den lärande ledaren 

Senge (1990) anser att människan är designad för att lära sig; barn föds inte 

fullärda, utan de föds med en full drivkraft för att utforska och experimentera. 

Senge (1990) menar personer endast presterar för att tillfredsställa andras behov. 

Den sociala institutionaliseringen, som festivalorganisationer i viss mån är 

verksamma inom, är däremot orienterad mot kontroll, snarare än lärande. I 

motsvarighet till den kontrollerande bör ledare snarare odla nyfikenhet och vilja för 

lärdom hos sina medarbetare; ledaren är en designer, lärare och steward. Dessa 
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roller innebär således nya utmaningar för ledaren där den bör kunna implementera 

delad vision, utmana det mentala hos medarbetarna och fostra mer systematiska 

tankemönster. Ledare som figurerar som lärare ska inte agera auktoritärt utan 

hjälpa alla i organisationen, inkluderad sig själv, att bli mer insiktsfulla kring det 

operativa arbetet de utför. (ibid.) Taylor (1987) menar att det är av stor vikt att 

ledaren inte ser sig själv som den enda som kan göra arbetet tillräckligt effektivt 

utan att istället lita på de anställdas förmågor. Det handlar om att lära upp de 

anställda så att de till slut är i stånd att utföra uppgiften bättre än ledaren själv. 

(ibid.)  

 

Atmosfären hos de som arbetar under ett evenemang kan beskrivas som positiv och 

uppmuntrande där inställningen till arbetet gör att det blir roligt att utföra det. (Van 

der Wagen, 2001) Detta menar Van der Wagen (2001) beror på att de personer som 

vanligtvis arbetar med olika typer av evenemang gör det då det finns ett stort 

engagemang till att vara en del av atmosfären som uppstår under ett pågående 

evenemang. De som tilldelats en ledande roll under festivaler tillsätts på grund utav 

detta engagemang och även om det bör finnas en viss utbildning inom ledarskap 

(ibid.), så lär ledarna genom att själv göra (DuFour m.fl., 2006). Berman, 

MacPherson och Schank (1999) menar att denna typ av lärande utgår ifrån att 

personerna utför uppgifter praktiskt. ”Learning by doing”, menar DuFour m.fl. 

(2006) leder till djupare förståelse, kunskap samt engagemang än ”learning by 

reading”. Traditionellt utbildas personer inom ledarskap via kunskap om ledarskap 

i form av teori inte praktiskt arbete. Detta anser DuFour m.fl. (2006) är hämmande 

på grund av att den traditionella synen gör att ledare inte aktivt tar tag i situationer 

utan vänder sig, av bekvämlighetsskäl, till teori för att få svar. (ibid.) Däremot 

innebär det operativa ledarskapsarbetet på en festival att ledaren utsätts för ett 

flertal stressfaktorer, vilket innebär att det teoretiska lärandet inte kan tillgodoses.  

3.3.4 Stress 

Beckerman (2011) anser att personer i mellanchefsposition ofta är utsatta för hög 

belastning och oklarheter gällande sin ledarroll, ansvar och befogenheter. Detta kan 

medföra en ökad risk för stressrelaterad ohälsa och bidra till att personen presterar 

sämre. Belastningen som kommer uppifrån och nerifrån i organisationen uppges 

därmed kunna skapa låsningar hos dem som befinner sig på mellanchefsnivå. 
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Beckerman (2011) menar vidare att det finns mycket som gör att ledare idag känner 

stress. Kraven på att leverera trots att de utsätts för kritik och påhopp från många 

håll; fyllda e-postboxar och mobiltelefoner som ständigt ringer i alla möjliga och 

omöjliga situationer spär på stressen. (ibid.) Vad som sedan befäster stress hos den 

enskilda individen, beror på dennes egen uppfattning kring vad som är stressfullt 

(Larsson, 2010). Stressnivån hos de olika ledarna kan även härledas till vilken 

situation ledaren befinner sig inom. Dessa situationer kan vara när mycket står på 

spel och där konsekvenser av felaktiga beslut kan leda till allvarliga påföljder. 

Därtill innebär det att det som uppfattas som en stressfaktor av en person behöver 

inte göra det av en annan: sanningen bor i betraktarens öga. För att förstå stress 

som ett individuellt fenomen är det därför nödvändigt att förstå den enskildes 

tolkning av potentiella yttre och inre stressfaktorer (ibid.) 

 

Trots att de som är utvalda till att arbeta som ledare anses vara stresståliga, händer 

det att även dem råkar ut för dysfunktionella stressreaktioner. (Larson, 2012) Det är 

vanligt att ledare i denna typ av situationer inte förmår att ha översikt av situationen 

vilket i sin tur bidrar till att de själva blir operativa. Därigenom mister ledaren 

överblicken, disponerar inte tiden rätt utan försöker göra många saker samtidigt, 

slutar delegera, använder inte alla resurser som finns tillgängliga samt ger för ger 

komplexa och otydliga order till underordnade (Larsson m.fl., 2006, se Larsson, 

2010). Däremot anser Larsson (2010) att händelsen i säg inte kan klassas som 

stressfylld., händelsen måste istället kopplas ihop med personens tolkning och 

upplevelse av situationen för att det ska vara meningsfullt att tala om huruvida den 

är stressfylld eller ej. (Lazarus, 1999, i Larsson, 2010) Detta innebär att det finns 

situationer under evenemang där funktionärsledaren själv inte uppfattar sig som 

stressad, men hens kroppsspråk och framtoning uppfattas av funktionärerna av det 

motsatta.  

 

Van der Wagen (2001) menar att trots att atmosfären på en festival upplevs som 

positiv, så kan en person som arbetar som ledare jobba så pass mycket att den till 

slut blir utmattad. En utmattad ledare kan ha svårt att agera rationellt eller att leda 

på inspirerande, motiverande och konstruktivt sätt. Ledare under evenemang blir 

förebilder för de funktionärer hen leder och det gäller då att de agerar och utför 

arbetet med den kvalité och noggrannhet som de förväntar sig av funktionärerna. 
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(ibid.) Under ett stressfyllt arbetsklimat är kommunikationen viktig. Larsson (2010) 

beskriver att kommunikation och informationshantering, tillsammans med besluts-

fattande, kan ses som ledarskapets mest centrala verktyg vid hantering av kriser 

och stressfyllda situationer. Samtidigt som kommunikationen behöver vara tydlig 

så är det också viktigt att ledaren ser till att hen är ödmjuk och motiverande gente-

mot sina arbetskollegor. Därtill måste ledaren ha förtroende till sina medarbetare 

och visa att hen litar på dem. (ibid.) 

3.3.5 Tillit 

Bibb och Kordi (2004) anser att förtroende inom organisationer är betydelsefullt. 

Genom att skapa ett förtroende hos personalen ökar deras motivation till att 

prestera bättre och arbeta mot ett gemensamt mål, vilket i sin tur ökar 

organisationens konkurrensfördelar på marknaden. För att den anställda ska våga 

göra bra ifrån sig så behöver den känna ett förtroende ifrån ledningen. Genom att 

ledningen reducerar kontrollen över sina medarbetare kommer den anställde att 

känna att det finns ett genuint förtroende mellan dem. (ibid.) Därtill menar Getz 

(2012) att det finns ett samband mellan vad ledaren applicerar för egenskaper och 

förväntningar på funktionären. Utifrån de förväntningar som ledaren har på 

funktionären agerar ledaren utefter dessa trots att de egenskaper som förväntas av 

funktionären inte är framträdande hos denne (jämför det med Vrooms ”Expectation 

theory”, se Getz, 2012). Getz menar att det är relevant för ledare att vara medvetna 

om detta när de arbetar med funktionärer. (ibid.) 

 

Bibb och Kordi (2004) menar att det kontrollerade synsättet ligger till grund för att 

“trust and control are incompatible because freedom is necessary in order for trust 

to exist.” (s.54, 2004) Bibb och Kordi (2004) anser att problematiken kring tillit 

härleds till en upplevelse av ständig brist av förtroende från ledare till medarbetare 

och deras förmågor, trots att tillit vara en av de givande framgångsfaktorerna i en 

organisation. (ibid.) Höijer (2005) anser att det är möjligt att skapa tillit även i 

tillfälliga grupper som är verksamma under begränsad tid. Hur tilliten i gruppen 

kommer se ut beror på hur deltagarna förhåller sig till begreppet tillit redan innan 

gruppen har träffats. I den första inledande fasen av relationen uppstår den så 

kallade initiala tilliten mellan deltagarna. Denna tillit baseras på tidigare 

erfarenheter, exempelvis liknande utbildningar och vad för slags värderingar 
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organisationen representerar. Synen på systemet och organisationen som står 

bakom uppdraget är avgörande för resten av tiden. Hur djup och kvalitativ tillit som 

uppstår är, beror på om det finns möjlighet att utföra samövningar som kan stärka 

banden i gruppen. Höijer (2005) anser att tillit måste utvecklas utifrån den specifika 

kontext deltagarna befinner sig i och vilka behov just den gruppen har. Det finns 

därmed inga generella riktlinjer för hur tillfälliga gruppers tillit kan se ut. (ibid.) 

För att kunna bygga förtroende krävs det således både tid och engagemang, vilket 

kan ta lång tid att skapa men som kan krossas omedelbart genom ett enda svek. 

Detta innebär att förtroende ständigt måste underhållas. (Bibb och Kordi, 2004) 

 

Tillfälliga grupper i arbetslivet har ibland beskrivits som organisatoriska one-night-

stands (Larsson, 2010). De har en begränsad livslängd, de har ett tydligt mål och 

deras framgång beror på hur väl de lyckas koordinera ofta komplexa uppgifter 

under stark tidspress. Verksamheten förutsätter att det finns tillit mellan 

gruppmedlemmarna men de villkor som traditionellt behövs för att bygga upp en 

sådan är ej uppfyllda. (ibid.) Denna specifika typ av tillit benämner Meyerson, m.fl. 

(1996, se Larsson 2010) för “swift trust” eller “snabb tillit”. Då traditionell tillit 

inte kan uppstå i en temporär grupp, behöver gruppen nödvändigtvis inte vara 

beroende av den traditionella tilliten då en ”lättare” version av tillit kan vara 

tillräcklig för att få den temporära gruppen att fungera. Denna typ av tillit benämns 

som ”swift trust”. (ibid.) Höijer (2005) är däremot tveksam till att det finns metoder 

som utvecklar tillit och menar istället att tillit skapas genom en meningsfull och 

trovärdig kommunikation. Gemensamma mål och värderingar är betydelsefulla för 

just det specifika uppdrag gruppen står inför: “En relevant och trovärdig 

kommunikation framstår som en mer tillitsskapande än metoder som fokuserar på 

utveckling av tillit i sig.” (Höijer, 2005, s.3)  
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4. Empiri 
 

I detta kapitel presenteras de attityder som framkommer i den kvalitativa undersökningen. 
Attityderna har delats in i två huvudrubriker där den allmänna synen på funktionärer och 
funktionärsledare presenteras. Under huvudrubrikerna presenteras de attityder som kan härledas 
till antingen synen på funktionären eller synen på funktionärsledarens ledarskap. I metoden finns 
en presentation med respondenternas namn samt vilken funktion de hade under deras 
festivalarbete. 

 

4.1 Funktionären: ”Folk helt enkelt, som gör skitgöra.” 

En del av respondenterna som arbetade som funktionärsledare menade, likt 

festivalorganisationernas meddelanden i press och i funktionärsmanualer, att funk-

tionärerna var livsviktiga för festivalens genomförande. Det framgick även att 

samma respondent kunde ha två olika åsikter gällande funktionärerna. Farah, som 

arbetade som funktionärsledare, menade att funktionärer är:  

”Mycket viktiga, det hade inte gått att genomföra allting som man 

behöver få gjort utan dem. Allt sånt där som dom gör som man själv inte 

hinner med behövs det ju folk.” 

I samma intervju formulerade Farah dock en annan åsikt kring funktionärer: 

”Man behöver folk helt enkelt, som gör skitgöra.”  

Som funktionärsledare påpekade Huyn dock att det var på vilken position som 

funktionären hamnar på som var av relevans, inte att personerna var där för att 

utföra skitgörat: 

”Jag tycker att det är väldigt viktigt att man har rätt person på rätt 

plats.” 

Ilja, som i sin tur arbetade som funktionär, menade att det hela handlade om att 

festivalen var ute efter billig arbetskraft. I enkäten framkom det att de som arbetat 

som funktionär inte utförde arbetet för en ekonomisk ersättning, utan att det 

handlade om att de figurerade som gratis arbetskraft för festivaler. Från funktion-

ärsledaren framkom det i sin tur att det hade varit ekonomiskt omöjligt att betala ut 

en lön till alla funktionärer men poängterade att funktionärerna erhåller ersättning i 

form av mat och inträde till festivalen.  
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Varför väljer då personer att arbeta som funktionär när funktionären endast får ett 

mål mat om dagen samt fritt inträde till festivalen? Nedan presenteras tre teman 

som har haft inverkan på huruvida funktionärerna kände tillfredsställelse till det 

arbete som de utförde på festivalerna; Nytta och Nöje, Engagemang samt 

Gemenskap.  

4.1.1 Nytta & Nöje: ”Det handlar ju om att folk vill gå på festival”  

Respondenter poängterade att de valde arbetet som funktionär då de kunde 

kombinera sitt intresse för festivalen med att få gratis funktionärsarmband som gav 

tillträde till festivalområdet samt att de önskade att få utföra någon form av nytta. 

Däremot fanns det meningsskiljaktigheter mellan funktionärerna och funktionärs-

ledarna. Funktionärsledarna menade att funktionärerna valde att arbeta endast för 

att få tillträde till festivalområdet och att arbetet endast var ett nödvändigt ont. 

Dilan, som arbetade på ledningsposition, menar att orsaken till att personer arbetar 

som funktionär på festivaler är: 

”Dels för att det är dyrt … Jag tror inte att det är för att det är så jävla 

roligt att jobba, utan det handlar ju om att folk vill gå på festival.” 

Valet av att arbeta som funktionär utgjordes för Ilja i första hand av att få gratis 

inträde till festivalen men utöver den fria entrén var det upplevelsen och vad som 

hände bakom kulisserna som lockade. Respondenter i enkäten menade att biljetten 

var en av de avgörande anledningarna till att de valde att arbeta som funktionärer, 

men genom att tillägna en del av sin tid till arbete fick de i utbyte en upplevelse 

utöver det som de annars fått som vanlig festivalbesökare. 

 

En del av de respondenter som arbetat som funktionärer menade att det som var 

positivt med arbetet var de stunder då de kände att de bidrog med något. En respon-

dent förklarade att det var som bäst när personen fick:   

”Möjligheten att få lära mig saker, få ta egna initiativ, knyta kontakter 

och se hur det går till bakom scenen.” (enkät) 

Tillskillnad från funktionärsledarnas syn, framkom det från funktionärerna att de 

stunder som hade betytt något utöver det vanliga var när de tillgavs en arbets-

uppgift och tillförde någon form av nytta till festivalen, inte att det enbart handlade 
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om att få se sitt favoritband uppträda (vilket var den attityd som framkom från 

funktionärsledarna). 

  

Ilja jämför sitt arbete på en festival där hen hade två olika arbetsområden. Hen 

menade att arbetet som krogvärd kändes viktigare, då de innefattade mer ansvar, än 

att städa på festivalområdet, även om hen själv menade att det var av större vikt att 

hålla området rent och fint. Därtill menade Ilja att om hen hade arbetat som 

funktionär för Greenpeace eller Amnesty hade det arbetet tillfört större nytta till 

samhället än det arbete som hen utförde på en festival.  

4.1.2 Engagemang: ”…lära sig, få kontakter, visa framfötterna…” 

En del av respondenterna menade att de arbetade som funktionär för att utöka sitt 

kontaktnät och för att få erfarenheter av musikbranschen. Dessa personer enga-

gerades av att kunna skapa kontakter som skulle kunna bli viktiga för eventuella 

framtida arbeten. Kari, som arbetade som funktionär, menade däremot att det var 

svårt att skapa en yrkesmässig relation med den ledare som hen tilldelats: 

”Den kontakten får man aldrig riktigt när dem springer iväg och är as-

stressade.”  

Kari beskrev att det kändes tråkigt att placeras på samma position som personer 

som aldrig tidigare hade arbetat på en festival och endast sökt arbetet för att få se 

banden. Tillsammans med de andra funktionärerna stod Kari och hackade morötter 

och hen förklarade att det var svårt att hålla tillbaka tårarna när hen insåg att 

kontakterna till musikbranschen inte alls fanns där i det tältet. Kari upplevde denna 

företeelse upprepade gånger och kände därmed att hen stampade på samma ställe 

och inte alls tog sig vidare in i branschen. Detta väckte missnöje och i intervjun 

nämndes också att hen troligtvis aldrig mer skulle jobba som funktionär på en 

festival.  

 

Samtidigt som en del av respondenterna upplevt att de inte blivit sedda, och därmed 

haft svårt att visa sitt engagemang, menade Charlie, som arbetade som funktionärs-

ledare, att: 

”Man springer på många engagerade människor, framför allt inom 

artistservice, som vill lära sig, få kontakter, visa framfötterna, fråga om 

tips och råd.” 



 

40 

Charlie menade att det finns många drivna eldsjälar som arbetar som funktionärer 

och att det är av största vikt att ta del av den energi som dem har. Detta genom att 

bland annat tilldela dem någonting roligt att göra. En respondent menade att 

engagemanget kommer från att det är en kul arbetsplats, ger bra meriter och att 

arbetet ger möjlighet att träffa likasinnade människor som funktionären annars inte 

skulle lära känna (enkät). 

 

Tydligast framgick en viss typ av engagemanget i de intervjuer som gjordes med 

personer som går utbildningar som är inriktade på event. Aine upplevde, utifrån sin 

roll som funktionär, en situation där hen kände sig starkt undertryckt av festivalens 

funktionärsledare och där hennes engagemang starkt ifrågasattes. Då Aine läser en 

utbildning inom ämnet tyckte hen att funktionärsledarna borde se och behandla 

henom som en tillgång, något som även Kari poängterade. Aine menade att det 

tilldelade arbetet kunde utförts bättre av hen själv, men då hens engagemang blev 

starkt ifrågasatt fanns ingen glädje i att fortsätta arbeta. Hyun, som arbetade som 

funktionärsledare, nämnde att det var viktigt att vara uppmärksam på vad de som 

arbetade som funktionärer hade för avsikt med sitt arbete. Hen menade att ledaren 

behövde anpassa ledarskapet utifrån om funktionären hade sökt för att de ville 

någonstans i branschen eller om de “bara ville ha kul.” 

4.1.3 Gemenskap och uppskattning: ”Det bästa har varit att träffa 

nya vänner!” 

Något som återkommit både hos respondenter från intervjun samt enkäten var att 

de upplevt en stark känsla av samhörighet och gemenskap, vilket var en bidragande 

faktor till att de blivit positivt inställda till ideellt arbete under festivaler. I enkäten 

beskriver två respondenter det på följande sätt:  

”Det bästa var att alla, ledare och funktionärer, fungerade som en 

grupp. Ingen var “utanför”. Det var inga problem att prata med någon.” 

(enkät)  

samt att: 

”Vara med bakom kulisserna och träffa trevliga människor” (enkät). 

Respondenterna menade att samhörigheten med de andra funktionärerna var det 

som gjorde att arbetet blev roligt. En respondent från enkäten menade att: 

”Det bästa har varit att träffa nya vänner!” 
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Charlie, och andra funktionärsledare, utgick däremot ifrån att funktionärer inte har 

gemenskap som en drivande faktor, utan att det i första hand handlade om att få 

gratis tillträde till festivalen. 

 

Då funktionärerna inte får betalt, är det viktigt att uppmuntra. Farah menade att det 

som utgör skillnaden för funktionärens upplevelse av festivalen är när funktionären 

märker att den får uppmuntring för det jobb den utfört. Charlie menade att det var 

funktionärsledarens roll att få funktionären att känna delaktighet och glädje inför 

arbetet: 

”Det är väldigt viktigt att man får vara delaktig och känna sig behövd 

och känna att man fyller en funktion.” 

Även Dilan ansåg att det var viktigt att festivalens funktionärsledare aktivt arbetade 

med att få funktionärerna att känna uppskattning och delaktighet:  

”De ska få jobba, för de ska ju få göra mycket, det är alltid kul att 

fördela ansvar, att folk litar på en.” 

Däremot upplevde funktionärer att det under arbetet var brist på visad uppskattning 

från funktionärsledarna. Vid frågan på hur ledaren skulle kunna uppmuntra de 

funktionärer som hade olika mål menade Huyn att det inte fanns ett specifikt sätt, 

men att samtliga funktionärer ändå skulle känna delaktighet och att de var betydel-

sefulla. Att ge komplimanger och beröm vid goda arbetsinsatser tyckte Huyn var 

viktigt för att tydliggöra någon form av visad uppskattning för utfört arbete. 

 

4.2 Funktionärledaren: ”…ordet är ju så svårt att säga…” 

De ovan beskrivna teman som är av vikt för att funktionärerna ska känna att det 

ideella arbetet tillför någon form av tillfredsställelse har inte alltid uppfyllts, vilket 

har inneburit ett missnöje bland funktionärerna. Detta kan härledas till hur 

funktionärledarna har utövat sitt ledarskap. Huyn menar att den tidsbegränsade 

arbetssituationen inte påverkar henom som ledare, men att det innebar att den som 

är funktionärsledare måste anstränga sig än mer för att uppnå ett gott ledarskap: 

 ”Det jag tänker är nu är det fem dagar, det är nu det gäller. Lite så … 

För det är då det egentligen börjar, då andra är på plats” 
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I en del av intervjuerna med funktionärsledarna framkom det att flertal inte såg 

ledarrollen som deras huvudsakliga uppgift utan att fokus istället låg på deras 

respektive ansvarsområden. Därtill menade Dilan att det var svårt att identifiera 

funktionärsledare med en person som är betitlad ”Ledare”. Hen menade att:  

”…Alltså, ledare. Det ordet är ju så svårt att säga... jag vet finns det 
något bättre ord för det här de låter så … medicinskt på något sätt…”  

Huyn visade på en typ av medvetenhet kring ledarskapet, att vissa ledare är mer 

reflekterande kring sitt ledarskap än andra:  

”Men sen så är vissa bättre på att arbetsleda, och vissa är sämre. Vissa 

gillar att arbetsleda och vissa gillar det inte. Vissa gillar att bli 

arbetsledda till exempel. Det är också svårt att veta exakt.” 

Samtidigt skiljer medvetenheten hos funktionärsledarna om dess ledarskap. Farah 

menade att hen såg sig själv mer som en vän än en ledare. Charlie, å andra sidan, 

var väl medveten om hens ledarposition då hen arbetat som dansinstruktör i många 

år, och då arbetslett unga människor.  

 

Nedan presenteras de teman som var framträdande i respondenternas, både från 

funktionärsledare och funktionärer, reflektioner kring ledarskapet på en festival; 

Bristen av ledarskapsutbildning, Delegering, Stress samt Tillit.   

4.2.1 Ledarskapsutbildning: ”Det blev ju bara så, att jag hoppade in 

och var med” 

Rene, som arbetade som funktionär, ansåg att arbetet under en festival hade varit 

dåligt strukturerat och att det verkade som att ingen av de ansvariga riktigt hade 

koll på vad som skulle göras och vem som skulle göra det, där hen hade upplevt att 

det fanns en bristfällig kunskap i hur ledarna skulle utföra sitt ledarskap. Rene 

menade att: 

”Jag tror på bättre planering, kompetentare personal, mest bara 

personalträning eller något. De har ju rätt anda men dem har kanske 

inte rätt folk eller så, tillräckligt utbildat folk. Tror i och för sig att alla 

kan göra ett bättre jobb, bara de får lära sig.”   

Huyn menade å andra sidan att:  
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”man kan inte begära av dem som man tar in att de är fullgoda ledare 

utan det man kan begära är att man vill ha engagemang. Och sånt får 

man ju lära sig, det handlar ju om att få folk att vilja kunna och våga 

lära sig och ta det ansvaret och växa in i dom positionerna som man vill 

att dom ska växa in i.” 

Vidare beskrev Rene problematiken med att funktionärsledarna inte har någon rutin 

på sitt arbete, utan att dagarna skiljer sig så markant att funktionärerna har svårt att 

förstå arbetsuppgifterna. Rene ansåg att ett mer konsekvent arbetssätt hade lönat sig 

i längden. 

 

Eli, som arbetade som funktionärsledare, menade att ledare på festivaler lärde sig 

ledarskapet genom “learning by doing”.  

”… det blev ju bara så, att jag hoppade in och var med, men det är nog 

mer under tiden; om du gör såhär, tänk på det här, nästa gång; tänk 

såhär. Det är learning by doing väldigt mycket.” 

Eli ansåg att detta var ett bra tillvägagångsätt, då hen kunde lära sig av sina 

misstag. 

Även Huyn menade att: 

”Det är svårt att veta vad som är bra eller dåligt innan man har gjort det 

och man kan ju bara lära sig på ett sätt, eller man kan ju lyssna på 

andra, men man lär sig oftast mer genom att genomföra saker liksom.”  

Eli ansåg att en fördel var att då hens funktionärsantal succesivt ökade i och med 

festivalveckans fortskridande, så ökade även hens ansvar gradvis. Detta menade Eli 

underlättade processen av att komma in i funktionärsledarrollen då hen kunde 

minimera problem redan innan de uppstod, och samtidigt växa in i rollen som 

ledare. Funktionärsledarna ansåg inte att det var ett problem att de lärde sig 

ledarskap under tiden som festivalarbetet fortskred, däremot ansåg en del av 

funktionärerna att det var påfrestande att ledarna inte var tydliga i sin ledarskaps-

roll. Rene påpekade att om funktionärsledaren fick utbildning inom ledarskap, så 

skulle förhållandet för funktionärerna förbättras.  
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4.2.2 Delegering: ”Order! Fullfölj order! Ställ dig och vänta på 

nya!” 

Funktionärerna upplevde att funktionärsledarna ville utföra arbetet själv, istället för 

att delegera ut arbetsuppgifterna till dem. En av respondenterna som arbetat som 

funktionärsledare beskyllde problemet på festivalens organisationsstruktur, då den 

var så pass undermålig att de ledde till ojämn arbetsfördelning. Charlie menade att: 

”alltså festivalsituationer är så väldigt såhär absurda, att alla 

accepterar att man jobbar dygnet runt och man utgår ifrån att man ska 

vara helt katastrofdöd, och det är jättetråkigt för man skulle kunna lösa 

det på ett mycket bättre sätt med skift och fördelat arbetsansvar.” 

Dilan uttryckte däremot att det var upp till ledaren själv att bestämma om hen ville 

dela upp arbetet eller utföra det själv, huvudsaken var att jobbet blev gjort: 

”Gör du det själv och springer arslet av dig eller ser du till att andra 

gör det? Delegera är ju någon form av ledarskapsegenskap, och det 

går ju, av naturen att man inte vill göra allting själv, då hamnar man ju 

på att delegera och då blir det ju automatiskt en ledare.” 

Dilan menade att huvudansvaret för att sysslorna genomförs alltid är ledarens 

uppgift, oavsett om det är funktionärsledaren eller funktionärerna som utför arbetet. 

Därtill menade hen att det är när ledaren börjar delegera arbetsuppgifterna, som hen 

i sin tur kan klassificeras som ledare. 

 

Ilja berättade att ledarskapet upplevdes som bristfälligt på grund utav dåliga 

direktiv och ibland helt utebliven kommunikation från funktionärsledarna. Detta 

bidrog till att funktionärerna tog egna initiativ utan att riktigt veta om det var det 

rätta. En av enkätens respondenter berättade om dåliga direktiv från en funktion-

ärsledare som resulterade i att funktionären utfört en arbetsuppgift, för att sedan bli 

beordrad att återställa det till sitt ursprungliga utseende. Engagemanget för arbetet 

minskade då drastiskt och funktionären upplevde att hen var överflödig.  

 

Kari menade att hen hade lite att göra på sina arbetspass och när hen väl fick en 

arbetsuppgift så handlade det om att följa order då egna initiativ inte uppskattades:   

”… det blir mer som om man är någon slags soldat som bara: Order! 

Fullfölj order! Ställ dig och vänta på nya! Och dem släpper aldrig 
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liksom tillräckligt med ansvar till dem för att man ska kunna ta lite egna 

initiativ och jobba lite själv…”  

Även Juno, som arbetade som funktionär, belyste funktionärsledares ovilja att låta 

funktionärer ta egna initiativ till att utföra arbete.  Då Juno under en festival valde 

att ta egna initiativ fick hen tillsägelser att tillvägagångssättet var fel då det fanns 

”ett rätt sätt” att utföra sysslan på. Detta resulterade i att Juno kände en besvikelse 

och att drivkraften för arbetet försvann. Därtill påpekade funktionärsledarna och 

funktionärerna att stress var en avgörande faktor till att delegeringen upplevdes 

som bristfällig. 

4.2.3 Stress: ”Styr upp det här, måste springa dit bort!” 

En del funktionärer uttryckte att de ofta stod passiva medan de upplevde att 

funktionärsledaren var stressad på grund av tung arbetsbörda, där delegeringen i sin 

tur skulle hjälpt funktionärsledaren att minimera upplevelsen av stress. Charlie 

beskrev festivalen som en intensiv vecka, där många ledare arbetar stressiga pass 

större delen av dygnet och där det inte alltid ges tillfälle att reflektera kring hur 

saker och ting går till utan att det viktiga är att jobbet utförs: 

”Om man hamnar i den stressen så är det jättesvårt att ta sig ur och 

liksom hinna ikapp. Trots att det är skitstressigt ska vi sätta oss och vi 

ska liksom delegera… Om man inte har tid så är det inte så bra.”  

Huyn menade att i en beständig organisation träffas arbetskollegorna åter-

kommande och lär på så sätt känna till varandras styrkor och svagheter, därför 

ansåg hen att det var viktigt att sitta ner och prata igenom arbetet med sina med-

arbetare för att reducera onödigt arbete under brinnande festival. Däremot var tids-

brist en faktor som gjorde att detta inte var möjligt i det operativa arbetet på 

festivaler.  

 

Rene beskrev ett ”samtal” med sin funktionärsledare, under en tidspressad situa-

tion: 

”Gör det här, vad är det här? Jag vet inte, gör det bara! Styr upp det 

här, måste springa dit bort, vad ska du göra där? Jag vet inte!” 

Även Ilja uppfattade att hens arbetsledare verkade ha en stor arbetsbörda och vara 

stressad. Rene beskrev sin ledare som ”stirrig och virrig” och att hen jobbade så 

pass mycket att hen uppfattades som utmattad. Rene menade att: 
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”… jag har upplevt det flera gånger att folk som, liksom ledare, så här, 

att dem är inte riktigt ledare, de har för mycket att göra.”  

Huyn menade att i en beständig organisation träffas arbetskollegorna åter-

kommande och lär på så sätt känna till varandras styrkor och svagheter, därför 

ansåg hen att det var viktigt att sitta ner och prata igenom arbetet med sina med-

arbetare för att reducera onödigt arbete under brinnande festival. Huyn menade att 

det var viktigt att i situationer som dessa att fråga sig varför ledaren upplever situa-

tionen som stressad. Hen menade att det vanligtvis handlar om att det är många 

problem och situationer som kan uppstå och som ledaren måste finna lösningar på. 

Ledaren måste vara förbereda funktionärsledarna på att de ska försöka strukturera 

upp sitt arbete för att minimera problem och på så sätt minimera känslan av stress. 

 

Några av respondenterna som arbetat som funktionärer menade att de upplevde att 

de stressade ledarna inte agerade som ledare, där en Rene ansåg att: 

”Om ledaren ifråga inte riktigt kan hantera situationen, hur ska man då 

själv kunna kontrollera situationen? Dem ska ju vara som stöttepelare 

på något sätt.” 

Funktionärerna upplevde att deras funktionärsledare tappade ledningsförmågan 

under stress. Funktionärsledarna var också medvetna om problematiken med att 

vara för stressad och att detta påverkade arbetet med funktionärerna.  

4.2.4 Tillit: ”Tillit är bra men kontroll är bättre.” 

Under några av intervjuerna med respondenter som arbetat som funktionär 

framkom det att de upplevde att funktionärsledarna inte litade på att funktionärerna 

skulle kunna utföra arbetet tillräckligt bra. Kari ansåg att orsaken till att hen inte 

hade tilldelats mer ansvarsfulla arbetsuppgifter berodde på bristen på tillit och att 

funktionärsledarna därmed inte vågade ge ansvar till funktionärerna: 

”Då kanske den förstör allt och så kommer vi få dålig press för att den 

här artisten gick ut med att den här funktionären stod och luktade på 

mina handdukar liksom.”  

Aine nämnde en önskan om att funktionärerna skulle känna att hen litade på dem 

och inte att hen kontrollerade funktionärernas minsta rörelse. Detta var även något 

som Aine, i egenskap av funktionärsledare, kände att hen behövde arbeta aktivt 
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med, då hen hade ett stort kontrollbehov som vanligtvis framkom i tidspressade 

situationer.  

 

Eli menade att även om hen kände att hen kunde lita på funktionärerna var hen 

ändå tvungen att gå dit och kontrollera funktionärerna och se så att de verkligen 

hade gjort jobbet:  

”Tillit är bra men kontroll är bättre, är något jag har fått lära mig.” 

Eli upplevde att även om hen tjatade på funktionärerna så glömde funktionärerna 

delar av arbetsuppgifterna och Eli behövde på så vis kontrollera att arbetet 

genomfördes på rätt sätt. Eli hade vidare fått lära sig uttrycket ”Håll idioterna 

nära”, vilket innebar att ledaren skulle försöka sätta de funktionärerna som hen 

litade minst på, inom nära räckhåll. Detta innebar att ledaren lättare kunde gå och 

kontrollera att funktionärerna verkligen utförde den arbetsuppgift de tilldelats.  

Farah menade att desto större gruppen är, desto svårare kan det vara att skapa 

relationer till varje enskild person och på så vis bygga förtroende för individen. 

Huyn påpekade problemet med att relationsskapandet är knutet till en så kort 

period: 

”Men nackdelarna med att det är så kort det är ju att man inte riktigt lär 

känna alla människor, alltså man vet inte riktigt vart man har dem 

förrän det verkligen gäller. Och det är ju då saker verkligen kan hända.”  

Funktionärsledarna såg tiden som en faktor till att de inte byggde relationer med 

sina funktionärer, där relationen bidrog till att funktionärerna och funktionärs-

ledarna kunde känna förtroende och tillit till varandra. Funktionärerna ansåg även 

dem att tiden var en påverkande faktor som innebar att funktionärsledarna inte 

litade på funktionärerna och därmed inte tilldelade dem ansvar.  
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5. Tolkning 
 

I detta kapitel tolkas det insamlade materialet i förhållande till teorin. Kapitlet är 
indelat, på samma vis som empirikapitlet, med en viss modifikation av rubrikerna. Detta 
genom att reflektionen och tolkningen kring attityderna tydliggörs genom ett 
ifrågasättande av det som framkommer från intervjuerna.  

 

5.1 Funktionären: Folk som gör skitgöra?  

5.1.1 Nytta & Nöje: Det handlar om att folk vill arbeta på en 

festival 

Respondenterna uttryckte att det var av stor vikt att de kände att det arbete de 

utförde fick någon form av respons. Det som dock förtydligades i intervjuerna och 

enkäten var att respondenterna bland annat valde att arbeta ideellt på festivaler för 

att de inte skulle behöva betala för festivalbiljetten. Däremot var det ingen som 

antydde att det var för att biljettpriset var för dyrt, utan detta antagande kom istället 

från de som arbetat som funktionärsledare. Studien skulle dock kunna ha fått ett 

annorlunda resultat om tillexempel biljettpriset till festivalen hade varit lägre. Det 

vill säga att den ekonomiska ersättningen inte hade resulterat i att personer kände 

att det var lönt att arbeta ideellt om de kunde betala en billig peng och istället njuta 

av evenemanget som besökare. Ytterligare en aspekt som framkom var att även om 

biljetten var en bidragande faktor till att personer arbetade ideellt, så kunde den 

ekonomiska ersättningen istället utgöras av den nytta funktionärerna kände att de 

bidrog med till festivalen. För en del funktionärer innebar det att de fick 

möjligheten att se sitt favoritband medan det för andra innebar att de tilldelades 

större ansvar eller fick möjlighet att knyta viktiga kontakter inom branschen.  

 

”Egennyttan” (Von Essen, 2008) kan, i detta sammanhang, vara en orsak till att 

personer anmäler sig som funktionärer, på grund utav att det ideella arbetets 

område kan involvera ett personligt intresse för funktionären. För att ”egennyttan” 

ska kunna vara givande så måste det även finnas en person som kan motta nyttan 

(Von Essen, 2008). Detta kan ges i olika uttryck, men där funktionären upplever att 
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dennes arbete mottas av en annan person som i sin tur svarar med att ge feedback. 

Mottagaren behöver dock inte nödvändigtvis vara en ledare, utan nytta kan även 

mottagas av andra aktörer som verkar inom det organisatoriska fältet som det 

ideella arbetet utförs inom. (Sin, 2009; Prouteau & Wolff, 2008)  

 

Valet att arbeta som funktionär styrs således inte enbart av ett ekonomiskt skäl utan 

av intresse för det arbetsområde som funktionären är en del utav. Funktionärerna 

har alltså en önskan att göra nytta, vilket motsäger det som Dilan menade: att 

funktionärer endast arbetar för biljetten och att arbetet är ett nödvändigt ont. 

Funktionärens ”egen nytta” kan i dessa sammanhang reduceras av den som mottar 

funktionärens arbete. I detta fall kan det betyda att de som klassificeras som ledare 

inte förstår funktionärens önskan med det ideella arbetet. Därför skulle det kunna 

anses vara nödvändigt för funktionärsledarna att tillgodose deras vilja att se band, 

men även förstå att funktionärer vill arbeta och bidra med någon form av nytta. 

Detta kan innebära att det sker en generalisering av funktionärerna, där alla antas 

arbeta för en biljett. Däremot, som några respondenter poängterade, finns det 

funktionärer som har det lilla extra. Frågan är dock hur dessa framkommer ur den 

massa av funktionärer som rör sig på ett festivalområde. Det kan betyda att vissa 

funktionärer har etablerat en kontakt med sin funktionärsledare relativt snabbt i 

förhållande till sina medfunktionärer, som i sin tur leder till att funktionärsledaren 

känner tillförlit och tilldelar på så sätt den funktionären större ansvar. Det kan även, 

å andra sidan, betyda att funktionärsledaren redan har en bestämd uppfattning kring 

funktionären och på så vis redan befäster ett visst beteende gentemot denna, där 

funktionärsledarens beteende omedvetet mottar visa funktionärers nytta i större 

utsträckning än andra funktionärers utförda arbete.  

 

Ilja poängterade att om hen hade arbetat för en organisation som bidrog till ett 

större samhällsavtryck, så ansåg hen att det ideella arbetet för en organisation så 

som Greenpeace, tillskrevs större nyttovärde än arbetet som städare på en musik-

festival. De personer som väljer att arbeta ideellt gör det inte för att tjäna pengar, 

utan för att tillföra någon nytta (Sin, 2009) som bidrar till samhället (Prouteau & 

Wolff, 2008). Nyttan är således beroende av vad organisationen politiska eller 

kulturella vision är (Sin, 2009; Prouteau & Wolff, 2008), där till exempel en 

miljöcertifierad festival tilltalar en typ av människor och ett läger som drivs av ett 
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politiskt ungdomsförbund tilltalar en annan typ av människor. Ideellt arbete för 

organisationer som tillexempel Greenpeace, bidrar, i förhållande till en annan typ 

av festival, till ett större värde i den autentiska identiteten (Sin, 2009).  

 

Detta kan betyda att organisationer som bidrar till ett bättre samhälle och arbetar 

med ett bredare samhällsperspektiv, som det ideella arbetet utförs för, kan öka 

engagemanget hos funktionärerna än om organisationen endast fokuserade på att 

producera bra nöjesupplevelser för publiken. Om ledarna lyckas implementera 

festivalernas samhällsintresse, så som miljö, mångfald och mänskliga rättigheter, 

hos funktionärerna kan detta eventuellt bidra till ett ökat engagemang. Däremot 

behöver det inte nödvändigtvis betyda att de festivaler som endast verkar som en 

ren musikfestival, utan åsikter och värderingar, har svårt att uppmuntra sina 

funktionärer. De funktionärer som arbetar på en sådan typ av festival kan finna 

stort nöje och nytta i att bidra till att festivalen blir en bra upplevelse för att den 

återspeglar det musikintresse som funktionären har.  

5.1.2 Engagemang: Framfötterna kläms i dörröppningen 

Funktionärsledarna menade att det finns många drivna människor som arbetar som 

funktionär, samtidigt som de funktionärer som deltagit i denna studie uttryckt ett 

missnöje över att de inte fått möjlighet att visa sitt engagemang. För funktionärerna 

handlade det inte om att inte ha något att göra, utan att de arbetssysslor som de 

tilldelades var för simpla och att de gärna såg sin potential användas på ett bättre 

sätt.  

 

Kari upplevde att henoms engagemang hade förbisetts av funktionärsledaren, vilket 

hen menade kunde ha berott på att henoms engagemang av funktionärsledaren 

likställdes med engagemanget hos de funktionärer som endast arbetade för att få en 

biljett. Aine upplevde att henoms engagemang borde tas tillvara på då hen läser en 

utbildning inom musikbranschen, vilket innebar att Aine tyckte att henoms funkt-

ionärsledare borde sett Aine som en tillgång och inte som en funktionär i mängden. 

 

Drivkraften hos funktionärer handlar om att få möjlighet att lära sig nya färdigheter 

och få användning för sin kunskap genom att de får visa sina färdigheter och att 

dessa mottas av någon. (Prouteau & Wolff, 2008) Därtill är det personliga intresset, 
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”självet”, som funktionärer har (likt de intressen som Kari och Aine hade) en 

avgörande faktor för att personer ska vilja arbeta ideellt på en festival.  (Sin, 2009) 

Sin (2009) menar att ”självet” utgör en stor drivkraft bakom det engagemang 

funktionären känner för sitt arbete. Då engagemanget är ett uttryck för funktion-

ärens personlighet (Von Essen, 2008) uppstår sprickor i ”självet” när engage-

manget ifrågasätts (Sin, 2009). Sin (2009) menar att när funktionären inte upplever 

någon nytta med arbetet försvinner motivationen av ”självet”. ”Självet” utgör 

därmed en ökad förståelse för det arbetsområde som personer arbetar ideellt inom. 

Prouteau och Wolff (2008) menar att när ledaren, som funktionärerna tilldelats, inte 

har förstått innebörden av funktionärernas mål med det ideella arbetet, kommer 

funktionären att ifrågasätta sitt ”själv” och engagemanget minskar därmed hos 

funktionären.  

 

När personer som Kari och Aines engagemang ifrågasätts kan detta betyda att den 

ledare de tilldelats inte har förstått innebörden av deras mål med det ideella arbetet. 

Ledaren måste således förstå vart engagemanget hos funktionärerna kommer ifrån 

och relatera till det, för att kunna bekräfta de förväntningar som funktionären har 

till sitt arbete. Däremot fanns det de som arbetat som funktionärer som fann 

engagemang i den gemenskapen de fick med de andra funktionärer de arbetade 

med, viket innebär en annan situation och handlingssätt hos funktionärsledaren i 

hanteringen av minskat engagemang. Det kan betyda, att för att öka engagemanget 

i hela gruppen, att funktionärsledaren kan behöva omstrukturera de grupper som 

hen tillhanda har för att skapa en bättre gruppdynamik.  

 

Därtill kan situationer, där ledaren uppfattar situationen annorlunda än funktionär-

erna, innebära att ledarna åsidosätter funktionärerna och reducerar deras engage-

mang på grund av att den dåvarande situationen kan ha påverkat ledarnas 

”medvetenhet”. Funktionären kan tycka att hen tydliggör sitt engagemang hos 

funktionärsledaren men att det hos funktionärsledaren inte uppfattas som ett 

engagemang som är större än hos de övriga personerna i gruppen. Detta kan i sin 

tur innebära att det uppstått en kommunikationsmiss där funktionären och funktion-

ärsledarens språk, både kroppsligt och språkligt, har förbisett varandra. Således 

betyder det att både funktionären och funktionärsledaren måste vara observanta på 

varandras kommunikationsmedel och att i de stunder som de uppstår missnöje så 
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kan det vara nödvändigt för båda parter att försöka uttrycka sin känsla så tydligt 

som möjligt i ord.  

 

Det är viktigt att poängtera att funktionärsledarna inte bör minimera engagemanget 

hos funktionärerna, även om engagemanget för vissa funktionärer är att se sitt 

favoritband medan det för andra handlar om att nätverka och skapa kontakter. 

Engagemang smittar av sig hos andra vilket betyder att om funktionärsledaren 

särskiljer engagemanget hos de olika ideellt arbetande funktionärerna och fram-

ställer det ena som viktigare än det andra, så kan det påverka hela gruppen. Detta 

leder då i sin tur till att gemenskapen påverkas negativt då en del av funktionärerna 

förlorar sitt engagemang för arbetet och de övriga på så vis får ”dra hela lasset” 

själv. Oavsett vad engagemanget hos den ideellt arbetande funktionären här-

stammar från, så bör den temporära ledaren eftersträva att personens motiv för 

arbetet uppfylls, då det bidrar till att funktionären arbetar effektivare och mer 

glädjefyllt.  

5.1.3 Gemenskap och uppskattning: Är det bästa att se band?  

Som tidigare nämnt, drevs vissa funktionärer av att bland annat få utveckla sitt 

kontaktnät. När dessa funktionärer fann att de övriga funktionärer som de arbetade 

med inte drevs av samma intresse, uppstod en brist av känslan av gemenskap. Då 

det inte fanns något gemensamt intresse med övriga funktionärer försvann 

engagemanget av att få tillhöra en gemenskap och det samfällda handlandet. En del 

av funktionärerna antydde att det var i stunder av gemenskap som de upplevde 

mening med arbetet och där en respondent uttrycker att det bästa med festivalen är 

att ledare och funktionärer fungerar bra tillsammans och att detta i sin tur utgör en 

god stämning.  Samtidigt upplevde en del av funktionärerna brist på visad 

uppskattning (till exempel Kari) och gemenskap i arbetet och anser att detta är 

något som skulle få dem att känna med glädje för arbetssysslorna.  

 

Charlie och andra funktionärsledare antydde att uppskattning och gemenskap är 

något som de ansåg att funktionärsledare ska arbeta med för att skapa en god 

stämning hos funktionärerna. Hyun ansåg också att detta är viktigt, men betonade 

att det i inte finns några specifika riktlinjer på hur ledaren visar uppskattning och 

skapar gemenskap på bästa sätt.  
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Von Essens (2008) menar att det ideella arbetet är ett uttryck för det personliga 

engagemanget vilket innebär att funktionärerna finner gemenskap med varandra för 

att de har ett gemensamt intresse för den organisation som det ideella arbetet utförs 

för. Lundberg (2005) menar att det gemensamma intresset, det samfällda handla-

ndet, kan framstå i ”nyttan” och ”engagemanget. Därtill menar Sin (2009) att 

gruppen utgör en viktig del för gemenskapen, vilket innebär att om funktionärerna 

har olika syfte med sitt arbete så kan det komma att påverka gemenskapen negativt. 

Därtill menar Lindgren (2007) menar att det är mellanchefens uppgift att tillgodose 

medarbetarnas behov.  

 

Det har framkommit att funktionärledarna är väl medvetna om vad gemenskap och 

uppskattning gör för funktionärernas arbete, men ledarna kan, i viss del, sakna 

verktyg för hur de ska skapa gemenskap. Känslan av gemenskap skapas på så vis i 

de grupper där funktionärsledaren har egna metoder för att frambringa gemenskap 

och uppskattning. Det kan betyda att en starkare gemenskap kan uppstå om 

funktionärsledaren tilldelar gruppen ett gemensamt mål och att tydligt förklara 

syftet med deras arbetsuppgifter. Genom att arbeta med samhörigheten skulle 

ledaren kunna få funktionärerna att bortse från att de för stunden inte tillför någon 

nytta eller att arbetet inte anses vara roligt. Däremot behöver inte bristen på arbete 

nödvändigtvis bidra till att funktionärerna vantrivs, det kan istället bidra till en 

starkare sammanhållning. Dock behöver visad uppskattning inte enbart komma från 

funktionärsledaren, utan den kan även komma från andra funktionärer. 

 

Respondenternas tankar om gemenskap går det att härleda till ledig gemenskap (se 

Lundberg, 2005), dock inte till den stabila gemenskapen.  För att bygga den stabila 

gemenskapen kan funktionärsledaren behöva implementera det långsiktiga syftet 

och visionen med arbetet funktionärerna utför. Detta är dock en kritisk punkt, då 

tidaspekten i en festival ständigt är närvarande och frågan är om en stabil 

gemenskap kan implementeras när festivalen sker under kort tid. Däremot är frågan 

om den stabila gemenskapen behövs för att funktionärerna ska känna sig tillfreds 

med det arbete de utför? 
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5.2 Funktionärsledaren: Ledare? Svårt att säga 

5.2.1 Delegering: Ledaren beodrar, alltså leder hen?  

De respondenter som arbetet som funktionärer beskrev att funktionärsledarna var 

otydliga i sitt ledarskap, att de var dåliga på att kommunicera och att funktionärerna 

inte fick ta egna initiativ. Charlie upplevde rollen som funktionärsledare i vissa 

tillfällen som absurd och ohanterlig, där den tidspress som funktionärsledarna 

utsätts för, bidrar till ett sämre ledarskap. Hen poängterade att hen ville kunna 

delegera, att hjälpa funktionärerna att själva utföra sitt arbete, men att tiden inte 

räckte till. Dilan, å andra sidan, menade att när funktionärsledaren delegerar, 

klassificeras hen som en ledare. Det är med andra ord delegeringsegenskapen som 

utgör om personen ifråga är ledare eller inte. Därtill menade Dilan att det var upp 

till ledaren själv om hen ville delegera eller utföra arbetet själv.  

 

Lindgren (2007) menar att personer som befinner sig i en roll som mellanchef slits 

mellan ledningens önskemål om resultat och de anställdas behov. Påtaglig är 

problematiken där medarbetarna inte förstår den press som mellanchefen utsätts för 

och vice versa. (Lindgren, 2007) Därtill menar Taylor (1987) att ledaren ibland tror 

att ledningen vill att ledaren ska utföra det operativa arbetet själv, vilket försvårar 

delegeringsproblematiken ytterligare. Taylor (1987) anser att om ledaren lär känna 

sina anställda så har den möjlighet att identifiera vad de har för specifika kunskaper 

och färdigheter och kan därigenom tilldela den anställda större ansvar och ledaren 

får tid till annat. Mintzberg (1975) menar att det inte är ovanligt att ledare 

misslyckas med att delegera och informera arbetet till sina medarbetare. 

Delegeringen misslyckas då ledaren befinner sig i en för pressad situation och som 

på grund av det, förlorar den övergripande synen över området. (Mintzberg, 1975) 

 

Detta kan innebära att Charlie i egenskap av mellanchef, upplevde situationen som 

absurd och ohanterlig. Därtill kan Charlie uppleva sin ledarskapsroll som 

påfrestande då hen kan uppfatta informationen från ledningen; att hen är den som 

ska utföra arbetet. Detta kan i sin tur innebära att personen i egenskap av huvud-

ansvarig chef påverkar valet i huruvida om funktionärsledarna delegerar arbetet 

eller inte. Detta kan således ha påverkat funktionärsledare, så som Charlie, att 
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bortse från sin delegeringsuppgift och som resulterar i att funktionärsledaren själv 

åtar sig att utföra arbetet. Därtill kan detta påverka funktionärerna på den operativa 

nivån, som då upplever ett missnöje med att de inte tilldelas arbetsuppgifter. Därtill 

kan delegeringsproblemet härledas till att funktionärsledare befinner sig ”för nära 

marken”. Detta kan innebära att funktionärsledare som förlorat den övergripande 

synen av situationen tillslut befinner sig för ”nära marken” att de upplever att de 

själva är den som måste utföra arbetssysslorna.  

 

En del av de respondenter som arbetat som funktionärer upplevde att de blev 

ifrågasatta när det försökte ta egna initiativ, även om syftet med initiativet var att 

förbättra den rådande situationen. Av studien har det framkommit att delegerings-

problematiken och funktionärers initiativtagande kan ha uppstått i situationer där 

kommunikationen mellan funktionärer och funktionärsledare inte har fungerat. 

Däremot var det ingen av respondenterna som påpekade problematiken, eller 

fördelarna, med funktionärers initiativtagande.  

 

Van der Wagen (2001) menar att funktionärsledare måste uppmuntra initiativ-

tagandet hos funktionärerna och även Fayol (1949) anser att initiativförmågan 

stärker organisationen inifrån. För att öka de anställdas initiativförmåga är det 

därför viktigt att informera om syftet med arbetet och inte den specifika vägen till 

slutresultatet. (ibid.) Genom att aktivt arbeta med kommunikationen, det vill säga 

informera om syftet med arbetet, innebär det att risken för eventuella kommun-

ikationsbrister minimeras. Många av de missförstånd som uppstår har sitt ursprung 

i dålig kommunikation mellan ledare och ideellt arbetande (Sin, 2009; Prouteau och 

Wolff, 2008; Taylor, 1987; Van der Wagen, 2001)  

 

Om Junos och Karis funktionärsledare tar sig tid i den inledande fasen av arbetet, 

att identifiera funktionärernas egenskaper och färdigheter, så kan delegerings-

problemet eventuellt minska. Ledaren kan även, på grund av tidigare erfarenheter, 

vara av uppfattningen att hen vet att just dess specifika arbetssätt är det bästa i det 

sammanhanget, men har misslyckats med att informera om syftet med det specifika 

tillvägagångssättet. Funktionärsledaren kan, genom identifikation av funktionär-

ernas egenskaper och färdigheter, få möjlighet att lämna över en del av ansvaret för 

den specifika uppgiften till en funktionär som hen vet är kapabel till att utföra 
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arbetet. Samtal mellan funktionärsledaren och funktionär kan således innebära att 

risken för eventuella kommunikationsbrister minimeras. Detta kan i sin tur även 

innebära att funktionärsledare kan uppmuntra initiativtagande från funktionärerna 

utan att bli stressad över att ledaren inte uppfattar att hen inte har kontroll på 

situationen. Därmed kan ledaren fokusera på de områden där ledarskapet är som 

mest behövligt.  

5.2.2 Ledarskapsutbildning: Jag hoppade in och var med, alltså blev 

jag ledare? 

I studien har det framgått att funktionärsledare inte kan eller vet hur de ska göra när 

de delegerar arbetet. En problematik med festivalarbete är att funktionärsledare för 

första gången i sitt liv tilldelas en grupp människor att leda. De som arbetade som 

funktionärsledare behövde inte vara utbildade inom ledarskap och fick inte heller 

någon utbildning i samband med att de ska arbeta som funktionärsledare. Eli 

menade att funktionärsledare utbildas aktivt i varje situation som uppstår under en 

festival, det vill säga ”learning by doing”. Något som även Hyun påpekade; att 

ledare inte är något som går att utbilda sig till, utan att det är något som personen 

lär sig genom att utföra. Dilan menade att det var när funktionärsledaren delegerade 

som hen tillskrevs en ledarskapsegenskap och att fokus inte var huruvida de var bra 

på det eller inte. Däremot var det viktigare att personen hade ett brinnande 

engagemang av att vara en del av festivalen. Rene, å andra sidan, menade att även 

om funktionärsledarens anda är positiv, saknar ledaren de ledaregenskaper som är 

nödvändig för att Rene som funktionär ska kunna få struktur på sitt arbete. 

 

Dufour m.fl. (2006) menar att ”learning by doing” är ett bra tillvägagångssätt för 

att lära sig och att det bridrar till en djupare förståels för arbetet. Taylor (1987) 

anser däremot att utbildning av de anställda är viktigt, då det underlättar för ledarna 

att förstå syftet med att delegera arbetet. Därtill poängterar Jacksson och Parry 

(2011) att ledarskapet inte enbart utvecklas under tiden som det utförs, det kan även 

formas med hjälp av följarna. Van der Wagen (2001), å andra sidan, menar att de 

som väljer att arbeta på evenemang i en ledarskapsroll motiveras av en drivkraft 

och vilja av att vara en del av atmosfären som uppstår i event, inte för att de vill 

arbeta som ledare. Dessutom poängterar Senge (1990) att personers prestationer 

återkopplas till denna persons inneboende behov av att tillfredsställa andra 
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personer. Då festivaler är en social institutionalisering, är den dessutom orienterad 

mot kontroll i förhållande till lärande. Däremot arbetar en lärande ledare med att 

odla nyfikenhet och vilja hos medarbetarna och detta genererar ett bättre resultat 

hos organisationen. (ibid.)  

 

Problematiken med brist på ledarskapsutbildning kan härstamma från att de 

personer som har ledarpositioner inte har ett intresse av att leda funktionärer utan 

utför det operativa arbetet själv för att visa för sin överordnad att de brinner för sitt 

arbete. Därtill behöver de nödvändigtvis inte ha en ledarskapsutbildning, utan att 

det viktiga är, som tidigare nämnts, att de har ett engagemang för festivaler. Detta 

kan i sin tur tolkas som att om funktionärsledarna endast drivs av ett engagemang 

att få utföra ett operativt arbete, så kan funktionärernas roll på festivalen reduceras 

vilket kan innebära att personerna inte längre vill arbeta som funktionär. Det kan i 

sin tur medföra att funktionärsledaren misslyckas med sin egentliga uppgift; att se 

till att funktionärerna får utföra arbetssysslorna.  

 

Om funktionärsledarna själva har en utbildning, så kan deras funktionärer (så som 

Rene) känna större förtroende för hen i rollen som funktionärsledare. I och med de 

snabba beslut som behöver fattas under en festival, samt de föränderliga villkor 

som behöver bemötas och bearbetas med flexibla, kreativa lösningar, kan det 

innebära att det är svårt för funktionärsledare att planera en struktur i förväg.  Där-

till kan festivalledningen anse att det är onödigt att utbilda personal inom 

ledarskap, för ett arbete som endast varar i en vecka. Samtidigt kan funktionärs-

ledare, såsom Eli, känna en hög press ifrån högsta ledningen, där personer som 

Dilan menar att det enbart handlar om att “bara få jobbet gjort”. Detta kan som 

tidigare nämnts innebära att ledaren utför det operativa arbetet själv istället för att 

hänge sig åt ledarrollen. Funktionärsledarens omedvetenhet kring ledarskapet kan 

även ha inneburit att ledarskapet uppfattades som stressat och bristfälligt av 

funktionärerna, något som diskuteras nedan. 

5.2.3 Stress: Styr, spring, dit, upp här, bort?!  

Charlie menar att situationer i vissa fall blir så pass stressfyllda att hen inser att hen 

inte kan delegera på ett bra sätt utan istället beordra funktionärerna att utföra 
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arbetsuppgifter. Samtidigt uttrycker hen en vilja av att kunna sitta ner och 

strukturera upp arbetet med sina funktionärer.  

 

Ledare blir ibland så stressade att de inte kan delegera utan börjar istället beordra 

funktionärerna att utföra arbetsuppgifter. (Larsson m.fl., 2006, i Larsson, 2010). 

Huyn menade att då arbetet på en festival är under en begränsad tid ökar vikten av 

att ta sig tid att samtala med funktionärerna. Funktionärsledare kan, som tidigare 

nämnts, efterliknas som en mellanchef. Kraven från de olika organisatoriska 

nivåerna pressar mellanchefen så att hen tillslut låser det logiska och rationella 

handlandet, vilket kan bidra till ett bristfälligt ledarskap. (Beckerman, 2011) Van 

der Wagen (2001) menar att arbetet i tillfälliga projekt, skiljer sig från de 

arbetsvillkor som finns i en beständig organisation där personalen är anställd. 

Tydlighet i kommunikationen mellan funktionärer och funktionärsledare är således 

viktig då människorna i organisationen inte alltid är bekanta med varandra. (Ibid.)  

 

Stress har en negativ inverkan på kommunikationsförmågan, där Larssons (2010) 

menar att samtalet mellan ledare och medarbetare kan motverka dysfunktionella 

stressreaktioner, där ledaren lär känna sina medarbetare, vilket i sin tur kan med-

föra att medarbetaren tydligare förstår innebörden av sin arbetsuppgift. När ledaren 

således har informerat medarbetaren om det övergripande arbetet som måste göras, 

innebär detta att ledaren kan ta ”ett steg tillbaka” och figurera som en falk som 

cirkulerar ovanför ”situationer” och som har en övergripande syn (Mintzberg 

1975). 

 

Funktionärsledarnas stressade situation har i denna studie visat att ledarskapet blir 

lidande. Funktionärsledarna har uttryckt en önskan om att arbeta med sitt ledarskap 

men att det som en omöjlighet på grund av den situationen funktionärsledaren 

befinner sig inom. Detta kan betyda att funktionärsledare, såsom Charlie, har en 

viss medvetenhet kring hur de skulle vilja hantera sitt ledarskap men på grund av 

stress så uppstår en låsning i handlandet, därtill finns faktorer så som tidspress, den 

temporära situationen samt bristen på utbildning. När funktionärsledaren har en 

övergripande översikt av situationen, det vill säga figurerar som en falk, kan detta 

innebära att funktionärsledaren hinner se problem redan innan de uppstått och kan 

då strukturera, delegera och informera funktionärerna om vad de måste göra för att 
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förhindra problemet. På så vis har hen lyckats reducera vissa situationer som skulle 

kunna bidra till stress. Den dysfunktionella stressreaktion som kan uppstå hos 

funktionärsledaren har på så vis redan minimerats genom ett samtal.  

 

Kommunikationsförmågan är en viktig faktor för funktionärsledaren ska kunna 

hantera kriser och stressfyllda situationer. När personerna kommunicerar med 

varandra skulle detta således kunna betyda att de två parterna får ökad förståelse 

för varandra i den stressade, tillfälliga situationen som de arbetar i. Om funktion-

ärerna förstår att funktionärsledaren har mycket att hålla reda på, kan funktionären 

förhindra problem genom att påminna ledaren om att vissa arbetssysslor ska 

utföras, eller hjälpa till att ha ”koll på tiden”. Detta kan i sin tur innebära att funk-

tionärsledaren och funktionären kan läsa av situationerna tillsammans och hjälpa 

varandra för att reducera problem som leder till stress. Ytterligare en anledning till 

att situationen uppfattas som mer stressad kan bero på att det är brist på tillit i 

relationen mellan funktionär och funktionärsledare, vilket är den avslutande delen i 

detta kapitel. 

5.2.4 Tillit: Tillit? Kontroll är det enda rätta! 

Eli nämnde att hen hade fått lära sig att kontroll var viktigare än tillit samt att vissa 

funktionärer var mindre pålitliga än andra. Som Kari antydde fanns det inte tillit i 

relationen mellan henom och funktionärsledaren. Detta menade Kari var på grund 

av att funktionärsledaren troligtvis inte har tid att samtala med Kari och på så sätt 

inte kan skapa en uppfattning kring Karis intentioner med arbetet. Huyn, där hen 

påpekade att på grund utav den korta tidsperioden så finns det inte möjlighet att 

skapa någon form av tillit. 

 

Larsson (2010) menar att temporära grupper är som organisatoriska ”one-night-

stands”, där relationen endast är tillfällig. För stunden finns det en temporär version 

av tillit, men då tilliten endast är tillfällig kan inte relationen vara under en längre 

tid då byggstenarna som behövs inte finns. (ibid.) Baserat på Bibb och Kordis 

(2004) teori om tillit (och till viss del Senge, 1990), kan ledningen aldrig 

kombinera kontroll med tillit för medarbetarna, då tillit endast kan existera där en 

viss frihet finns. Bibb och Kordi (2004) anser att tillit från ledningen är 

fundamentalt för att medarbetarna ska känna sig värdefulla och viktiga för 
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arbetsplatsen. Bibb & Kordi (2004) menar att om ledaren tar sig tid till att lära 

känna medarbetarna så kan förståelse för vad som driver dem på så sätt skapa tillit. 

Baserat på Meyerson m.fl. (1996, i Larsson 2010) teori om ”swift trust” så kan 

rimligtvis traditionell tillit inte uppstå under festivalsammanhang, då festivalarbetet 

endast är temporärt aktiv. Gruppen behöver däremot nödvändigtvis inte vara 

beroende av den traditionella tilliten. Höijer (2005) anser dock att det är möjligt att 

skapa förtroende på kort tid inom tillfälliga grupper då mycket av förtroendet 

handlar om inställning. Senge (1990) menar att om den sociala kontexten är att 

personer ska prestera för andras önskan, kan den lärande rollen reduceras och 

ledaren anammar istället ett kontrollerande beteende.  

 

I denna studie kan den temporära situationen där funktionärer och 

funktionärsledare möts innebära att funktionärsledare inte finner det viktigt att 

lägga ner energi på att skapa en relation med funktionären när funktionären endast 

är på ”tillfälligt besök” i organisationen. Om funktionärerna endast är tillfälliga 

one-night-stands finns därmed ingen anledning för funktionärsledaren att bygga en 

relation baserad på tillit, utan relationen styrs med hjälp av kontroll. Därtill har 

kontrollbeteendet lärts ut inom organisationen. En av respondenterna kan ha 

applicerat kontrollbeteendet utifrån de råd som dennes funktionärsledare gett 

(jämför Senge, 1990, i kap Ledarskapsutbildning). Detta kan tolkas som att 

funktionärsledare, så som Eli, under någon festival ha fångat upp en mentalitet från 

organisationen som förmedlar denna syn och lägger grunden för hur hen som ledare 

ser på sina funktionärers förmågor (jämför med Vrooms ”Expectation theory”, se 

Getz, 2010). I Elis situation kan det ha inneburit att det inte var Eli själv som kände 

en misstro till några av hens funktionärer utan att Eli endast figurerade som en 

förlängd arm till sin chef, vilket kan tolkas som att chefen vill ha en pålitlig ”högra 

hand” ute på fält för att kontrollera att arbetet genomförs.  

 

Kontroll kan vara ursprunget ur den sociala kontexten att funktionärsledarna ska 

prestera för sin chef. Utifrån Senge (1990) teori kan detta i sin tur innebära att om 

funktionärsledare istället anammar en lärande roll som ledare, så kan det ges större 

utrymme för funktionärer och funktionärsledare att bygga tillit dem emellan. Om 

funktionärsledaren anpassade sitt ledarskap till tillit för funktionärerna så kan detta 

innebära att det föds en nyfikenhet för arbetet hos funktionärerna. Om funktionärs-



 

61 

ledarna och funktionärerna lyckas skapa tillit så skulle det i sin tur kunna ge 

funktionärerna mer ansvar i sina arbetsuppgifter. Detta kan i sin tur resultera i att 

funktionärerna finner en starkare känsla av meningsfullhet i sitt arbete som ideellt 

arbetande funktionär.  
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6. Slutsats 
 

I denna del diskuterar vi de attityder som framkommer i uppsatsen samt vad det innebär för 
funktionärerna och funktionärsledarna. Första delen i slutsatsen syftar till att diskutera de 
frågeställningar som presenteras i den inledande delen av denna studie. I sista del presenteras 
resultatet av studien samt en sammanfattning av studiens teoretiska och praktiska bidrag till 
forskningsområdet.  

 

6.1 Hur upplever temporära ledare sin roll som ledare? 

I denna studie har ordet ledarskap inneburit olika beroende på vem som blivit 

tillfrågad. För att förstå hur temporära ledare såg på sin ledarroll behövdes ledar-

skapet sättas i ett sammanhang, där ledarskapets innebörd tolkades utifrån ledarens 

arbete under en pågående festival. En del av ledarna uppfattade arbetet som stress-

fyllt, att det innebar få timmars sömn och att deras relationsbyggande med deras 

funktionärer blivit passivt. Här har därmed den temporära situationen (festivalen) 

haft stor inverkan på ledarskapet och hur ledaren har agerat i sin ledarskapsroll. En 

del av respondenterna upplevde att de hade en medvetenhet kring sitt ledarskap och 

att det fanns en viss reflekterande diskussion kring deras ledarskap. Andra 

upplevde att ledarskapet var en sekundär betingelse och att de i första hand inte 

identifierade sig som ledare. En orsak till att en del av ledarna inte såg sig själva 

som ledare, grundar sig, till viss del, i att organisationen (som ledaren arbetar för) 

inte erkände ledarnas ledarskap som en viktig del i arbetet och på så sätt bidrog det 

till att ledaren inte kunde identifiera sig med ledarrollen.  

Därtill ställdes ledare kontinuerligt inför utmaningar och problem som behövde 

lösas med snabba beslut och tillvägagångssätt. Detta innebar att det var svårt att 

standardisera metoder för arbetssätt som ledaren kunde förmedla till medarbetarna. 

Då ledaren var den som informeras om problem först ansåg ledaren att en snabb 

lösning var att hen själv tog itu med problemet istället för delegera arbetet till 

medarbetarna. Därmed hade ledaren förlorat en ledarskapsegenskap som var väsen-

tligt; förmågan att delegera.  



 

63 

Problematiken med att organisationen anser att ordet ”ledare” är för abstrakt, tungt 

ord, som de inte kan identifiera sig med kan ha inneburit att de som sedan arbetar 

inom ledarskapspositioner förlorar givna ledarskapsegenskaper. Om ledningen 

arbetar med att implementera en ledarskapsroll hos de som arbetar med funktion-

ärer, kan detta innebära att ledarna agerar som ledare; delegerar, uppmuntrar, 

lyssnar, kommunicerar med sina medarbetare och tar tillvara på den arbetskraft 

som funktionärerna erbjuder.  

Hur de temporära ledarna i denna studie såg på sin roll som ledare, utöver inverkan 

från ledningen, är en individuell upplevelse. Ledarens synsätt på sin roll som 

ledare, vad ledarskapet fyller för syfte och vad det innebär att leda, beror på leda-

rens tidigare erfarenheter. De ledare som identifierade sig mer som ledare har 

därmed en erfarenhetslager som bidrar till ett ledarskap som använder sig av ledars-

kapsegenskaper som är nödvändiga för att få en effektivt och trivsamt arbetsmiljö. 

De respondenter som intervjuats i egenskap av ledare menade att en ledare är den 

som ska ha huvudansvaret och på så sätt vara den som leder gruppen mot ett 

gemensamt mål. Däremot var detta något som inte kom fram i intervjuerna med de 

som arbetat som funktionärer.  

6.2 Hur upplever temporära ideella funktionärer den temporära 
ledaren och dess ledarskap? 

Det har i studien framkommit att funktionärerna uppfattade de temporära ledarna 

som stressade. Främst menade respondenterna att ledaren, under stress, försämrade 

delegeringen, då funktionärerna upplevde att ledaren tog på sig det operativa 

arbetet själv. Detta uppfattades som frustrerande för funktionären då deras 

arbetsuppgifter togs ifrån dem och funktionärerna blev istället passiva i det arbete 

de var tänkta att utföra. Däremot är det viktigt att komma ihåg att sanningen ligger i 

betraktarens öga, vilket innebär att ledaren kan framstå som mer stressad i 

funktionärens öga, än var ledaren känner sig. Funktionären bör vara medveten om 

att den temporära ledaren har det övergripande ansvaret och därmed tilldelas den 

temporära ledaren kontinuerligt med ny information, vilket gör att ledaren kan 

uppfattas som ”stirrig och virrig”. Därtill är det dock betydande att funktionärens 

arbete in blir passivt, på grund av att ledaren är för stressad i vissa situationer. 
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Därtill menade funktionärerna att ledaren själva utförde det operativa arbetet då 

funktionärerna upplevde att ledare inte kände någon tillit till dem. Bristen på tillit 

gör att funktionärerna ifrågasätter ledarens autencitet och dess ledarskap, vilket 

bidragit till att ledarskapet har upplevts som bristfälligt.  

Ytterligare en problematik, som relaterades till respondenterna utsagor, var att 

ledaren hade en förutfattad mening kring varför funktionärerna arbetar ideellt. 

Funktionärerna vill utföra nytta oavsett om deras motiv är att de arbetar för att få se 

en artist eller för att knyta personliga kontakter inom musikbranschen, men varken 

funktionärer eller ledaren bör reducera den motivation som finns hos de funktion-

ärer som arbetar ideellt för att få se sitt favoritband. Ledaren bör vara medveten om 

funktionärernas inneboende motivation och eftersträva att motivationen uppfylls. 

Detta genom att tilldela större ansvar för de funktionärer som drivs av att skapa en 

form av karriär inom musikbranschen likväl som att ge tillstånd för en annan 

funktionär att få gå ifrån sin arbetssyssla för att se det band som hen önskar.  

Då funktionärerna befinner sig inom den temporära arbetsgruppen under begränsad 

period, ges liten möjlighet till att ge respons på arbetssituationen till den temporära 

ledaren. Istället uppfattar funktionärerna att förbindelsen mellan dem och den 

temporära ledaren endast utgöras av en envägskommunikation, som mer kan 

beskrivas som en monolog än som ett samtal. Samtalet är därmed en viktig faktor 

för att ledare och funktionärer ska kunna kommunicera med varandra. Däremot är 

detta något som både temporära ledare och funktionärer misslyckas med då de 

arbetar under stressfyllda, tillfälliga situationer.  

6.3 Vilka problem och utmaningar finns i relationen mellan 
temporära ledare och temporära ideella funktionärer? 

Den ibland ansträngda relationen mellan den temporära ledaren och funktionären, 

beror på att funktionärsledaren till viss del är omedveten om innebörden av sitt 

ledarskap. Därtill är det omedvetna ledarskapet hos den temporära ledaren en 

anledning till att de ideella funktionärerna uppfattar ledarskapet som bristfälligt. 

Denna uttalade upplevelse om brist i ledarskapet är något som till stor del kan 

beröras av de variabler som problematiseras i uppsatsens problemdiskussion: att 

arbetet sker under en tillfällig, intensiv period, med temporära ansvariga som ska 
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leda temporära, ideella funktionärer. Det faktum att arbetet under en festival är 

temporär anses inte ha någon betydelse för de temporära ledarna och deras 

ledarskap. Däremot innebär den temporära situationen att funktionärsledare och 

funktionärer inte har samma möjlighet att skapa relationer, i förhållande till om 

relationen skulle uppkomma i en mer stabil arbetsmiljö. Ytterligare ett problem är 

att funktionärerna tror sig stå utanför ledarskapet. Ledarskapet är beroende av att 

den som mottar ledarskapet reagerar på dess positiva aspekter och frånsäger 

negativa egenskaper.  

Problemet i relationerna mellan ledare och funktionär är att en del av de temporära 

ledarna inte finner någon mening med att skapa en relation med en person som 

endast temporärt kommer befinna sig i ledarens omgivning. En del funktionärs-

ledare antydde dock att det var viktigt att samtala med sina funktionärer, vilket 

tyder på att ledaren vill skapa en relation med dem, men tidsbristen förhindrar 

relationsbyggandet. Bristen på samtal har även en koppling till bristen på tillit, där 

tillit är avgörande för att relationerna ska fungera.  

6.4 Studiens bidrag 

Resultatet av denna studie ger en djupare förståelse om det ledarskap som finns på 

festivaler samt hur relationen mellan funktionärsledare och funktionärer påverkar 

de ideella funktionärernas missnöje. Problemet med missnöjda funktionärer går inte 

att endast härleda till hur de blir behandlade utav sina funktionärsledare, utan att 

roten till detta finns hos organisationens syn på funktionärer; vilka funktionärerna 

är och varför de väljer att arbeta. I vissa fall finns det en syn från funktionärsledare 

som framställer funktionärerna som ”idioter” och att funktionärerna endast ska 

”utföra skitgöra”.  

 

Studien har visat att ledarskapet innehar en del bristen som påverkar funktion-

ärernas upplevelse av sitt arbete. Bland annat finns två aspekter som påverkar 

ledarens delegeringsförmåga; den första är att ledaren är för stressad och reflekterar 

inte över att de utför arbetet själva. Den andra aspekten är att de temporära ledarna 

anser att det inte finns något annat sätt att utföra arbetet på än att de själva anser 

vara det bästa sättet. Dessa problem är sprunget ur att ledningen inom organisa-
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tionen har antytt att ledare, per definition, inte är en position som uppmärksammas 

och arbetats med, något som titeln på detta arbete kan vittna om: ”Alltså ledare, det 

ordet är ju så svårt att säga”. De som arbetar som ledare lämnas att själva utforma 

sitt ledarskap och förstå innebörden av sin ledarskapsroll. Detta gör att ledaren 

lägger ifrån sig ledarrollen för att istället agera som medarbetare, vilket innebär att 

ledaren mer eller mindre omedvetet placerar ledarrollen som en sekundär roll. 

Då temporära ledare inte tilldelades en ledarskapsutbildning, innebär även detta att 

ledarna inte förknippar sig själva som en ledare. Om ledaren tilldelas en ledar-

skapsutbildning, klassificeras denna person därmed som ledare och personen kan 

därmed lättare identifiera sig som en ledare. Därtill finns det en problematik med 

att arbetet är temporärt och att en utbildning blir en ekonomisk fråga hos organisa-

tionens ledning. Om den temporära ledaren inte får utbildning inom ledarskap, blir 

utgångspunkten att den börjar utbilda sig själv med hjälp av ”learning by doing”.  

Däremot behöver inte ”learning by doing” vara ett dåligt tillvägagångssätt för att 

lära sig ledarskap. I temporära situationer kan ”learning by doing” vara det bästa 

sättet att lära sig, då varje festival utgör en unik, tillfällig situation. Ytterligare en 

positiv aspekt med ”learning by doing” är att den temporära ledaren tillåts ”lära av 

sig själv” och får göra misstag, vilket innebär att den temporära ledaren därmed får 

kunskaper om det praktiska arbetet som inte går att förmedla med teorier.  

Ytterligare ett problem är att det finns en kommunikationssvårighet bland funktion-

ärerna och deras ledare. Ledaren sitter på information som funktionärerna inte är 

medvetna om, vilket påverkar ledarens arbetssätt. Därtill påverkar ledarens egna 

livserfarenheter informations- och sinnesbearbetning, vilket innebär att en del är 

sämre respektive bättre på att hantera stressfulla situationer utan att misslyckas med 

delegering- och kommunikationsförmågan. Detta kan ha inverkan på ledarens 

kommunikationshantering till funktionären. Därtill kan funktionären vara bärare av 

känslor och tankar som hen inte kommunicerar till funktionärsledaren, vilket 

innebär att även funktionären reducerar kommunikationsförmågan. För att undvika 

dessa problem måste funktionärerna förstå att de är en del av ledarskapet och att de 

kan påverka det. Är ledarskapet således under all kritik så bör funktionärerna på-

peka detta genom att förklara för ledaren att hen ger otydliga delegeringar eller att 

hen framstår som otrevlig. Funktionären kan även förklara motivet, för funktionärs-
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ledaren, med varför hen valt att arbeta ideellt. Detta kan resultera i att både ledare 

och funktionärer kan arbeta gemensamt för att uppnå allas önskningar och 

förväntningar om arbetet. Därtill bör ledare i arbetes uppstart, förklara hur hen 

fungerar i pressade situationer, vad hen som ledare förväntar sig av gruppen samt 

arbetets syfte och mål.  

 

Denna studie började med att undersöka missnöje hos funktionärer, ett missnöje 

som bottnade i långa arbetspass och fel typ av mat, eller för vissa ingen mat alls. 

Detta var dock inget som poängterades i den undersökning som vi gjorde. Däremot 

anser vi att även om problemet ses som trivialt för ledaren, till exempel att 

funktionären inte får tillräckligt med sömn eller bara får äta vegetarisk mat, så är 

det ändå ett upplevt problem hos den funktionären. Missnöjet är alltid relevant, 

oavsett var det kommer ifrån. För en del personer är det lika viktigt att få kött till 

maten, som det är för andra att ens tilldelas mat under ett 10 timmars långt pass. 

För andra handlar det om att få ha fritid, och för den tredje handlar det om att få 

arbeta ännu mer (tilldelas mer ansvar etc.) 

 

I denna studie har det framkommit att motivet till ideellt arbeta är individuellt, men 

att det till stor del handlar om att funktionären vill tillföra någon form av nytta till 

organisationen, samt att deras engagemang och nytta synliggörs av de ledare som 

de arbetar för. Därtill är det gemensamma intresset, inom det fält där organisat-

ionen är verksam inom, som är den bakomliggande orsaken till att personerna sökt 

sig till arbetet som funktionär på festival. Genom att få vara en del av deras stora 

intresse (i denna studie musik) ökar deras engagemang och de finner en gemenskap 

som är ovärderlig för dem. Därtill finns det två motpoler mellan funktionärerna; de 

ena blocket väljer att arbeta ideellt för att de drivs av en gemenskap till de andra 

som omfattas av arbetet. Det andra blocket drevs mer av ”självet”, där dessa 

personer drivs av att skaffa viktiga kontakter inom musikbranschen. Däremot var 

gemenskapen en viktig faktor även för det andra blocket.  

 

Både funktionärsledare och funktionärer uttrycker att funktionärer arbetar för att 

erhålla en festivalbiljett. Däremot anser funktionärsledaren att funktionären enbart 

är ute efter biljetten och att det ideella arbetet blir en konsekvens av det. Å andra 

sidan, finns det en vilja hos funktionärerna att arbeta, även om biljetten (det 
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ekonomiska intresset) är en avgörande anledning till att de anmäler sig till ideellt 

arbete (något som även framkommit i andra studier, jämför Sin, 2009; Prouteau & 

Wolff, 2008). Det är viktigt att en ledare förstår att det ekonomiska intresset inte är 

den enda och största drivkraften hos de som arbetar som funktionärer. De ideellt 

arbetande funktionärerna anser att det huvudsakliga syftet till att de finner det 

ideella arbetet meningsfullt är att de får utföra någon form av nytta och visa sitt 

engagemang, men att det främst handlar om gemenskapen (jämför Von Essen, 

2008). Därmed innebär detta att om ledarna arbetar med grupperna genom gemen-

samma mål och syften, så kommer arbetet hos funktionärerna att upplevas som 

bättre. 

 

Det är viktigt att funktionärsledarna försöker få varje funktionär att känna sig 

betydelsefull och viktig, tidsbristen kan därmed inte vara en ursäkt för att inte 

bygga tillit och relationer med de ideellt arbetande funktionärerna. Det handlar om 

att organisationen, och främst ledningsgruppen, pratar om tillit i motsats till 

kontroll. Som i alla relationer måste förhållandet bygga på tillit parterna emellan, 

då tillit innebär trygghet. Det är när tilliten rycks bort, när någon av parterna sviker 

den andra, som relationen upplevs som bristfällig och dålig. Ledarna har lärt sig att 

bygga sitt ledarskap på kontroll, vilket innebär att tillit inte kan tas i anspråk. 

Eftersom arbetet på en festival utgörs av ett temporärt projekt är det den primära 

ledningens ansvar att implementera förståelsen för varför personer vill arbeta 

ideellt under festivaler. Genom att funktionärsledarna ger mer tillit till funktion-

ärerna, ger ledaren funktionärerna mer ansvar, vilket leder till att ledaren avlastas 

från det operativa arbetet som gör att den kan fokusera på att leda, förstärka och 

uppmuntra funktionärerna. 

Vår uppsats behandlar ett ämne som festivalbranschen tidigare inte lagt större vikt 

vid, det vill säga vikten av ledarskap hos funktionärsledare. Funktionärerna är oav-

lönad arbetskraft som festivalerna bör värna om, därför är det viktigt att de som 

arbetar som funktionärsledare är medvetna om sitt ledarskap. Även om festival-

branschen är en kreativ arbetsmiljö, som i vissa fall saknar struktur, så kan de 

fortfarande inte bortse från organisatoriska lärdomar om ledarskap. Vi vill med 

denna uppsats lyfta fram funktionärernas vilja och drivkraft till att arbeta ideellt 

samt sätta nya riktlinjer för hur funktionärer ska behandlas. Resultatet av denna 



 

69 

studie visar att funktionärer arbetar ideellt för att få möjlighet att utföra någon form 

av nytta, uppleva nöje samt gemenskap, därtill har ledarna påvisat ett ledarskap 

som bygger på kontroll. Vi vill därmed avsluta denna uppsats med följande ledord;  

 

Kontroll är bra, men tillit är bättre. 

 

6.5 Vidare Forskning 

Då denna uppsats endast berör attityder hos funktionärledare och funktionärer kring 

funktionärledarskapet, vore en fördjupning i ämnet genom en observation av det 

faktiska ledarskapsbeteendet en intressant vidareutveckling av denna studie. Ytter-

ligare en intressant vidareutveckling av vår forskning kan vara att studera företags-

kulturer på festivalerna för att se hur festivalorganisationerna arbetar med att 

implementera deras företagsidentitet i funktionärsledarna och hur detta i sin tur 

visar sig i funktionärledarskapet. Därtill kan det även vara intressant att vända sig 

mot andra aktörer och arrangörer för att göra en jämförande studie i till exempel 

behandling av funktionären inom idrott- och musikevenemang. 

 

Under tiden som denna uppsats skrevs fick Peace & Love sitt utlåtande från 

Arbetsmiljöverket. Beslutet innebär att de funktionärer som arbetar på festivalen 

kommer att gå under arbetsmiljölagen och att de därmed ska betraktas som 

anställda. Detta beslut kan utgöra en vändpunkt för svenska musikfestivaler. Då 

funktionärerna klassificeras som anställda tillkommer andra krav och regler som 

organisationerna måste anpassa sig efter. Detta kan i sin tur förändra hur 

festivalorganisationerna och dess funktionärsledare ser på de ideellt arbetande 

funktionärerna. Att utföra vår undersökning igen inom de kommande åren skulle 

därmed vara intressant för att undersöka utvecklingen av festivalbranschen och 

hanteringen av funktionärer.  
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