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Tack! 
Alla ni som deltog i vår enkätundersökning, vi kommer säkerligen ses igen på någon 

festival någongång, någonstans. Alla våra intervjusubjekt som har gett oss värdefull 

information som hjälpt oss förstå oss på hur volontärers och arbetsledares hjärnor 

fungerar och för alla skratt ni gett oss genom era underbara festivalhistorier! 

 

Vi vill självklart också tacka vår handledare Kjell Arvidsson och vår examinator 

Mikael Lundgren för all vägledning och hjälpfulla tips som gjort denna uppsats till 

vad den är.  

 

Och ett extra stort tack till er som behövt stå ut med oss under denna period när 

allting vi pratat om handlar om volontärer, festivaler och motivationsteorier, även om 

vi i vanliga fall pratar väldigt mycket om volontärer och festivaler. 

 

Utan er skulle denna kandidatuppsats inte varit möjlig att genomföra, så tack och åter 

tack! 

 

 

________________      _________________ 

Johanna Sandmark & Carolina Svantesson  

Kalmar, januari 2014  
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Syftet med denna studie är att öka förståelsen för vad som motiverar volontärer och 
vad de har för förhoppningar och förväntningar när de kommer för att arbeta på en 
musikfestival, och hur denna grupp människor passar in i mallen som 
motivationsteoretiker målat upp för vad människor motiveras av och hur vi motiverar 
arbetskraft. 
 
Vi insåg under vårt arbete med musikfestivalvolontärer att det finns mycket lite 
kunskap om gruppen samt om hur man på bästa sätt arbetar mot volontärer på en 
festival. Vad som speciellt intresserade oss var upptäckten av hur många av de 
volontärer som anmält sig med sedan valde att oanmält inte dyka upp till festivalen 
eller att avbryta arbetet under festivalens gång.  
 
Studien försöker att belysa detta ämne och bidra till mer kunskap inom detta fält och 
ytterligare en upptäckt vi gjort är att den förutspådda skillnaden mellan arbetsledaren 
och volontärers attityder inte är så stor. Det finns en högre medvetenhet om 
volontärernas situation hos arbetledare än vad som initialt observerats, men att denna 
kunskap allt för sällan kan omvandlas till handling. 
 
Vi har alltså undersökt volontärers motivation och arbetsledares attityder för att förstå 
vad bortfallet av ideell arbetskraft under festivaler beror på, både före och under 
genomförandet. Denna uppsats är riktad mot personer som har ett intresse av 
fenomenet motivation hos ideell arbetskraft.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Abstract 
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The purpose of this study is to increase understanding of what motivates volunteers 
and what their hopes and expectations are when they come to work at a music 
festival. We want to examine how motivation theories can be applied on this group of 
people and by that grasp how volunteers get motivated. 
 
During our work with music festivals we realized that there is very little knowledge 
about the volunteers and how to best work with volunteers at a festival. One thing 
that particularly captured our interest was the discovery of how many of the 
volunteers who signed up to work at the festival and then totaly unannounced chose 
not to show up at the festival at all or to suspend their work during the festival. 
 
This study attempts to shed light on this topic and contribute to more knowledge in 
this field, further more we also discovered that the difference between the supervisor 
and the volunteers’ attitude was not as great as we predicted. We found out that the 
supervisors’ awareness of the volunteers’ situation is a greater than initially observed, 
but that this knowledge infrequently converts into action. 
 
We have examined the volunteers’ motivation and the supervisor's attitudes in order 
to understand what is causing the loss of volunteers during festivals, both before and 
during implementation. This paper is directed at people who have an interest in the 
phenomenon motivation of nonprofit workers.  
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1. Inledning 
 

I detta avsnitt kommer vi att diskutera bakgrunden till vårt ämne och de erfarenheter 
som inspirerat oss till att skriva denna avhandling samt tidigare forskning som gjorts i 
ämnet, sedan kommer vi diskutera de för oss viktigaste frågorna som behöver besvaras. 

 
 

1.1 Bakgrund 

Festivalsommaren 2013, den sommar då Peace and Love och Siesta! försvann (Winsnes 

2013), Bråvalla Festival kom till (Olsson 2011) och Hultsfredsfestivalen flyttade till 

Stockholm (Winsnes 2013), den sommaren arbetade vi på musikfestivaler i Sverige som 

volontärskoordinatorer. Arbetet startade redan i februari då teamledare skulle rekryteras, 

områden definieras, information skulle samlas in och scheman läggas, allt som behövs 

för att kunna öppna upp för människor runt om i Sverige att kunna söka en plats som 

volontär på de olika festivalerna. Våren gick, ansökningssidan öppnade och 

volontärsmailen gick varm med frågor om allt ifrån vad olika arbetsområden innebär till 

om det finns mygg på festivalområdet, vilket gav oss den första insikten i hur 

välformulerad och informativ man behöver vara när man arbetar med volontärer. Detta 

gav oss även insikt i hur engagerade och vetgiriga ideellt arbetande människor kan vara. 

Under festivalerna arbetade vi i incheckningen, där volontärerna för första gången 

kommer i fysisk kontakt med festivalorganisationen och under festivalen agerade vi 

som en allvetande informationskälla samt koordinerade volontärer genom festivalens 

genomförande. Vi har alltså arbetat med oavlönad arbetskraft och upplevt allt de goda 

och onda som är en del i det arbetet vilket har inspirerat oss till att utnyttja dessa 

erfarenheter i denna uppsats.   

 

Det finns en lång tradition av ideellt arbete kring musikfestivaler i Sverige (Svensson-

Sahlin 2012; Lindström 2012 i Sandmark, Thörnell, Westergaard & Östlund 2013) och 

volontär är festivalvärldens nya mer internationella benämning på personer som utför 
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ideellt arbete, det vill säga oavlönat arbete (Nationalencyklopedin.se 2013). Dessa har 

länge gått under namnet funktionär, men i samband med att fler utländska aktörer 

kommer in på den svenska marknaden som Tyska FKP Scorpio och Amerikanska Live 

Nation (FKPScorpio.se u.å; LiveNation.se u.å) så ser vi benämningen volontär allt 

oftare (Hultsfredsfestivalen.se u.å). Därav kommer vi i denna uppsats att använda oss av 

ordet volontär när vi refererar till ideellt arbete inom festivalindustrin. När man arbetar 

ideellt som volontär vid en musikfestival får man som tidigare nämnt ingen ersättning i 

form av pengar insatta på ett lönekonto, men arbetsinsatsen är dock inte helt “oavlönad” 

utan vanligtvis erhåller volontären en festivalbiljett, någon typ av boende samt mat 

under arbetspassen som en morot för att utföra arbetet (Hultsfredsfestivalen.se u.å; 

Wayoutwest.se u.å). Wilson beskriver ideellt arbete som “… an activity in which time is 

given freely to benifit another person, group or organization” (Wilson 2000: 215) 

 

Att arbetsleda volontärer är en alldeles underbar upplevelse där du möter entusiastiska, 

musikälskande och engagerade människor, men arbetet har även en baksida där inte 

allting alltid går som beräknat och detta handlar oftast om att människor är 

oberäkneliga. Att skriva om det som fungerar bra och är roligt skulle självklart vara en 

mycket mer angenäm process men det skulle, tror vi, inte leda till många nya insikter. 

Vi har därför valt att inrikta oss på de mindre angenäma bitarna som finns i arbetet med 

volontärer, de som handlar om bortfall och omotiverad arbetskraft.  

 

Festivaler är likt alla andra organisationer beroende av att den arbetskraft som förväntas 

finnas till hands också gör det. Under vår tid har vi tyvärr erfarit stora bortfall i den 

ideellt arbetande personalstyrkan där allt för många volontärer inte dyker upp till sina 

arbetspass. I tabellen nedan ser vi en uträkning från en utav festivalerna vi arbetade på 

under sommaren 2013 där ni själva kan se ett exempel på det stora bortfall vi talar om. 
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1 
Enligt tabellen kan vi avläsa att endast ca 83 % av alla volontärer som var schemalagda 

dök upp till festivalen samt att ca 9 % av dessa senare avbröt sitt arbete under festivalen 

på grund av olika omständigheter. 9 % kanske inte känns som en hög siffra vid första 

anblick men om man sätter det i relation till att ca 17 % av beräknad arbetskraft inte 

checkade in på festivalen i över huvud taget så blir detta bortfall på 9 % oerhört högt för 

en festival som redan har tappat en stor andel av sin arbetskraft redan innan festivalen 

har börjat. Vi ska också tillägga att 9 % är den officiella statistiken på bortfallet av 

volontärer, det vill säga de bokförda bortfallen vi har, men vi vet med oss att det var 

betydligt fler som avbröt arbetet under genomförandet än vad statistiken visar då vi 

själva bevittnade bortfallet på plats2. Det stora bortfallet fick oss att fundera kring vilka 

faktorer som ligger bakom alla avhopp och orsaken till att anmälda volontärer inte 

kommer till arbetet vilket har väckt vårt intresse för att studera volontärers attityder.  

 

Under vår tid som volontärskoordinatorer har vi identifierat två typer av 

festivalvolontärer, de som arbetar med belöningen i form av festivalbiljett som största 

motivation samt den andra gruppen som arbetar som volontärer för att de har en egen 

inre motivation. Vi kan bland annat urskilja dessa två grupper representerade i en 

intervju med två volontärer som arbetade på Getaway Rock Festival i Gävle 2012. 

Linnea arbetade som volontär för att hon är intresserad av produktionen på festivaler 

och för att hon gillade tanken av att kunna bidra med något till festivalen. Albin däremot 

hade festivalbiljetten som största motivation, han ville gå på festivalen men hade inte 

råd med en festivalbiljett och valde därför att arbeta som volontär (Vowles 2012).  

 

                                                
1 Data hämtad till denna studie av Johanna Sandmark Produktionsassistent FKP Scorpio 
2 Detta bortfall dokumenterades inte pågrund av omständigheter som gjorde att vissa 
2 Detta bortfall dokumenterades inte pågrund av omständigheter som gjorde att vissa 
arbetsgrupper inte stämplades in och ut och syns därför inte i denna uträkning. 
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Under vårt arbete på festivaler har vi flertalet gånger stött på problematiken med att 

motivera och engagera ideell arbetskraft i festivalsammanhang, och vi har på grund av 

detta börjat se antydningar till att det finns ett samband mellan de volontärer som drivs 

av yttre belöningar och volontärer som inte dyker upp till arbetet. Det är dessa två 

grupper, men framförallt den volontärsgrupp som tycks styras av yttre belöningar, som 

uppsatsen kommer att lägga fokus på i hopp om att finna klarhet i hur man motiverar 

ideell arbetskraft.  

1.2 Problemdiskussion 

Det grundläggande praktiska problemet som vi i första hand upplevt ligger i bortfallet 

av ideell arbetskraft. Det utgör en kostnad för festivalarrangörer och försvårar 

genomförandet för alla inblandade. Svårigheterna och okunskapen som finns leder 

också till att teamledare och även andra som arbetar med volontärer ej vet varför 

volontärerna inte kommer och arbetar de arbetspass de har tillskrivits och själva godkänt 

och hur kan då vi, som arbetar med dem före genomförandet, och teamledarna, som 

leder dem under genomförandet, påverka dem? Kan vi identifiera vilka faktorer som 

påverkar denna grupp av bortfallande volontärer som i sin tur påverkar deras frånvaro 

och kan detta leda oss till eventuella svar som gör att vi kan förändra volontärernas syn 

på arbetet?  

 

Vi har under vår tid som volontärskoordinatorer observerat att arbetet med volontärer 

inte sker ur ett långsiktigt perspektiv. Diskussionen om vad vi kan göra för att förhindra 

volontärer från att avbryta sina arbetspass blir inte aktuell förrän bortfallen uppdagas, 

men innan och efter festivalen känns denna diskussion inte lika levande och än mer 

sällan används begreppet motivation när dessa frågor diskuteras. Mycket handlar om 

nuet och inte om hur vi kan förebygga framtida problem, i och med detta förblir de höga 

siffrorna på bortfall av volontärer ett återkommande problem år efter år. Vi har under 

dessa 2,5 år på Music & Event Management programmet på Linnéuniversitetet 

diskuterat många motivationsteorier som till exempel McGregors X & Y teori, Maslows 

behovshierarki och Vrooms förväntningsteori och vi ställer nu oss själva frågan, hur vi 

kan använda motivationsteorier för att skapa oss en djupare förståelse för vad som 
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motiverar den ideella arbetskraften och om vi kan utnyttja den kunskap som dessa 

teorier bidrar till för att undvika problemet med bortfall?  

 

Motivationsteorier har sedan början på 1900-talet varit en del i 

organisationsvetenskapen (Pink 2010). Hur människor motiveras, och varför, finns det 

delade meningar om och teorierna som tar upp ämnet är många. I och med Human 

Relationsteorins intåg ligger fokus idag på anställda och inre motivation, inte på 

formella frågor rörande organisationsstrukturen och yttre motivation som piska och 

morot (Eriksson-Zetterquist, Kalling & Styhre 2012). Vi vill här poängtera att vi har en 

uppfattning om att det finns en viss skillnad med att arbeta ideellt vid en musikfestival 

och att arbeta ideellt för exempelvis en välgörenhetsorganisation. Vår tro är att 

volontärsarbete inom välgörenhetsorganisationer troligtvis har ett mer emotionellt 

värde, något som enligt vår förståelse är en motivation som kommer inifrån, samt att 

arbetet är av mer humanistiskt slag än volontärsarbete vid musikfestivaler. Att vara 

volontär på en musikfestival är ett arbete som vi, efter vår observation, har uppfattat 

som ett arbete vilket till mesta delen görs för att erhålla en festivalbiljett. Detta är ett 

antagande som självklart kommer att undersökas för att problemet med bortfall skall 

kunna angripas med rätt metoder och detta har lämnat utrymme för stora diskussioner 

när det kom till valet av våra teorier. 

 

Delar av den teoretiska problematiken ligger i att de texter som behandlar ideellt arbete 

till största del beskriver den typ av volontär som vi menar skulle arbeta för en 

välgörenhetsorganisation. Texterna betonar ofta det emotionella värdet som nyckeln till 

motivation för ideellt arbete och ger oss därmed ingen större förståelse för vad som 

motiverar en volontär som arbetar på en festival. Vi vill dock undersöka saken vidare 

innan vi kan uttala oss med mer självförtroende om vad som motiverar volontärer vid 

musikfestivaler.  

 

I och med att en festival är en temporär samansättning av arbetskraft ligger även delar 

av den teoretiska problematiken i motivationsteoriers applicerbarhet i temporära 

organisationer där lön eller annan form av monetär ersättning tas bort. Kan vi till 
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exempel genom att undersöka Vrooms teori om mänskligt beslutsfattande förklara 

varför problemet med bortfall finns och därigenom kunna urskilja vad vi kan göra åt 

det. Skulle denna teori vara gångbar på samma sätt om man applicerar den i temporära 

musikfestivalsorganisationer som i vilken organisation som helst? Vi vill helt enkelt 

utröna hur moderna och klassiska motivationsteorier kan användas för att förstå 

motivation i temporära organisationsformer och vid ideellt arbete.  

 

2013 publicerades en kandidatuppsats av studenter på Music & Event Management 

programmet vid Linnéuniversitetet som behandlade temporärt ledarskap i samband med 

musikfestivaler med syfte att “förmedla insikt i hur funktionärsledare kan leda för att få 

ideellt arbetande funktionärer att känna meningsfullhet i sitt arbete” (Carlsson, Högsten 

& Lundén 2013:2). Författarna pekar på att det råder en omedvetenhet kring 

funktionärsledarens roll och att detta i sin tur leder till ett bristfälligt ledarskap och att 

“lösningen” till misskommunikationen mellan funktionärer och ledare, samt 

funktionärers missnöje kan reduceras om ledaren lär känna funktionärers grundläggande 

drivkraft som enligt författarna är att erhålla uppskattning, att de känner sig personligt 

engagerade i uppgiften samt att få känna sig som en del av gemenskapen (ibid). 

Uppsatsen är skriven ur ledarskap synvinkel med fokus på hur ledarskapet kan användas 

för att locka fram känslan av meningsfullhet hos ideellt arbetande volontärer (ibid). Vi 

är väl medvetna om att ledarskap och följarskap är två fenomen som går hand i hand 

men fokus i denna uppsats kommer inte att ligga på ledarskapet. Vår uppmärksamhet 

kommer främst att riktas mot volontärerna och belysa frågor som om problematiken 

ligger i att arbetsledares syn på vad som motiverar volontärer skiljer sig från vad de 

faktiskt motiveras av. Vi anser att för att verkligen förstå vad som motiverar ideellt 

arbetande volontärer så bör fokus i studien ligga på följarskapet snarare än ledarskapet, 

dock är ledarskapet en faktor som måste räknas in i studien av volontärer för att 

fullständigt förstå deras attityder. Den tidigare publicerade undersökningen känns 

ofullständig i den mån att de endast ser till en typ av volontärer, den typ som vill ha 

uppskattning, känna sig engagerade och vara en del av gemenskapen, de ser ej till den 

grupp som drivs av belöningen. Vi anser att vår uppsats kommer kunna belysa de delar 

som utelämnats, och därigenom ge en mer fullständig bild av problematiken.  
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Med denna studie vill vi kunna belysa vad som ger upphov till vissa attityder hos 

volontärer och denna kunskap kan användas i arbete med all typ av ideell arbetskraft för 

att öka motivationen och prestationer inom denna grupp. Vi tror även att vi genom vår 

studie kan belysa problematiken med motivation inom temporära organisationer och 

projekt där människor utanför den faktiska organisationen är en stor del i 

genomförandet, och därmed bidra till forskningen om hur människor motiveras och hur 

denna kunskap kan appliceras inom denna typ av organisationsform. Det finns många 

studier kring ideellt arbete och det finns mycket litteratur som behandlar olika 

motivationsteorier i olika sammanhang, men vi vill testa hur väl dessa går att applicera 

på ideellt arbete i temporära musikfestivalorganisationer.   

1.3 Problemformulering 

Vi vill undersöka varför man väljer att arbeta som volontär på en festival och vilka 

drivkrafter som finns under festivalen som gör att man antingen väljer att avsluta eller 

slutföra sitt arbete, det vill säga vad som motiverar volontärer att utföra de uppgifter 

som de blivit tilldelade, detta för att se vad som kan göras för att minska det tidigare 

redovisade bortfallet.  

1.4 Syfte 

Denna uppsats ska utmynna i en större förståelse för vad som motiverar volontärer och 

vad motivation har för betydelse för volontärens attityd till arbete. Vi vill lära oss mer 

om gruppen festivalvolontärer, deras förväntningar och förhoppningar samt undersöka 

om arbetsledare och festivalorganisation har någon större påverkan på motivationen hos 

denna grupp. Vi vill även undersöka om de negativa attityder som bidrar till bortfall 

endast kan undvikas genom hög kontroll, sanktioner och belöningssystem. I sökandet 

efter förståelse för vad som motiverar volontärer hoppas vi också kunna utröna hur väl 

motivationsteorier kan appliceras på denna grupp människor i festivalkontext. 
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2. Metod 
 

I detta avsnitt kommer vi presentera hur vi gått tillväga för att färdigställa denna 

uppsats, forskningsetiska frågor vi tagit i beaktning samt ett avsnitt om uppsatsens 

trovärdighet. 

 

2.1 Forskningsprocess 

Sommaren 2013 observerade vi volontärer och volontärers beteende utan att ha för 

avsikt att göra det. Denna omedvetna observation väcktes till liv igen efter att vi sett den 

nedskrivna statistiken om hur många bortfall som faktiskt skett under festivalen och 

detta bidrog till att ett antagande om orsak-verkan uppstod. I och med 

kandidatuppsatsens början såg vi en möjlig koppling mellan detta och fenomenet 

motivation, vilket blev utgångspunkten i studien.  

 

Vårt antagande är att motivation påverkar attityder som påverkar beteende som i sin tur 

påverkar bortfallet och med detta har vi identifierat fyra nyckelord: motivation, attityd, 

beteende och bortfall. Vi tror att om bortfallen på arbetskraft under musikfestivaler ska 

bli färre måste volontärernas attityd förändras vilket troligtvis påverkas mest av 

motivationsfaktorer. Efter att ha insett att detta antagande funnits underliggande i 

förarbetet inför denna uppsats har vi identifierat att vi använt oss utav en abduktiv 

forskningsprocess, vilken Whitehead (1929 i Alvesson & Sköldberg 2008) 

sammanfattat som: 

 

Den sanna metoden för upptäckt liknar en flygtur. Den startar från grunden av en 

viss speciell observation; den gör en flygning i den fantasifulla generaliseringens 

tunna luft; och den landar igen för förnyad observation som gjorts skarp genom 

rationell tolkning (Whitehead 1929 i Alvesson & Sköldberg 2008:59) 
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Med en abduktiv ansats utvecklas det empiriska tillämpningsområdet och bidrar till att 

vårt antagande justeras och förfinas under processens gång. Vi har genom denna ansats 

fått en större förståelse än om vi endast skulle använt en induktiv eller deduktiv ansats 

då ämnet kräver förståelse för hur och vad saker beror på och inte endast att a=b 

(Alvesson & Sköldberg 2008). 

 
(Bild från Patel & Davidson 2011:24) 

 

Abduktion ser till speciella förklaringar om bakomliggande orsaker och utgångspunkten 

är som sagt en observation som ger upphov till en hypotes, vilken blir rimlig om den 

överensstämmer med den initiala observationen (Hellspong 2013:67f). Det 

underliggande mönstret, vårt antagande om bristen på motivation förklarar, enligt 

Alvesson & Sköldberg (2008), det enskilda fallet, bortfall av arbetskraft. Att en person 

inte kommer till arbetet beror alltså inte, enligt vårt antagande, på att alla andra inte 

kommer, utan på att de inte har motivationen till att komma. Självklart finns det 

undantag, till exempel de som faller för grupptryck och väljer att inte gå till arbetet för 

att resten i gruppen väljer att inte arbeta, men vi tror att om personen hade varit 

tillräckligt motiverad eller om belöningen inte redan var utdelad så skulle detta bortfall 

inte ske.  
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Abduktionen är inte logiskt osviklig utan kan leda till en oriktig slutsats vilket gör att 

den måste kontrolleras mot flera fall (Alvesson & Sköldberg 2008; Patel & Davidson 

2011:24f). Därför kommer vi att pendla från antagande, vetenskaplig teori och empiri 

och utveckla dessa under tidens gång för att kunna säkerställa en korrekt slutsats. 

Problematiken som finns i användandet av en abduktiv ansats är att val av studieobjekt 

sker med hänsyn till förkunskaper och erfarenheter som ger upphov till en hypotetisk 

teori som kan utesluta alternativa tolkningar (Patel & Davidson 2011:24f).  

2.2 Forskningsstrategi 

Denna studie består av både kvantitativt och kvalitativt insamlat material. Det 

kvantitativa materialet samlades in med hjälp av en webb-baserad enkät (hädanefter 

benämnd enkäten) och det kvalitativa materialet samlades in med hjälp av personliga 

intervjuer samt via en del av enkäten. Enkäten utgör grunden för det empiriska 

materialet i vår rapport och tanken från början var att använda statistik och mätbara 

siffror för att hitta särdrag i volontärers attityder. Enligt Trost (2010) är en kvantitativ 

studie rimlig om man vill kunna ange att ett visst antal procent av befolkningen tycker 

på de ena eller andra sättet, men om man istället är intresserad av att exempelvis försöka 

förstå människors sätt att resonera eller reagera, eller om intresset ligger i att särskilja 

eller urskilja varierande handlingsmönster, så är en kvalitativ studie mer befogad. 

Kvantitativa forskare är dock ofta inte enbart intresserade av exempelvis 

arbetsmotivation bara för att de vill beskriva företeelsen i fråga, utan vill också förklara 

motivationsnivån, det vill säga undersöka vilka orsakerna till motivationen är (Bryman 

& Bell 2013:176). Även vi insåg i ett relativt tidigt stadie att det krävs mer än 

kvantitativt material för att förstå fenomenet eftersom vårt problem och vår 

problemformulering diskuterar attityder. Det kvantitativa materialet ger oss en bra 

grund för identifiering och jämförelse av särdrag. Skulle vi enbart använt oss av en 

kvantitativ metod skulle vi kunna se hur många som motiverades av exempelvis 

belöningar och hur många som motiverades av uppskattning, men inte ge oss det djup vi 

behöver för att se eventuella lösningar på det problem som beskrevs i inledningen då vi 

anser att mer än en faktor påverkar motivationen och attityden och inte minst att detta är 

högst individuellt.   
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Kvalitativ metod är således mest gynnsam för vår undersökning och studien 

kompletterades därför med kvalitativa frågor i enkäten och personliga intervjuer. 

Kvalitativ forskning är inte raka motsatsen till kvantitativ forskning, det är enligt Kirk 

och Miller (i Ryen 2004:14) “ett empiriskt och socialt lokaliserat fenomen som 

definieras av sin egen historia och inte bara av massa överblivna saker som inte är 

kvantitativa”. Därmed kommer huvudfokus att ligga i en kvalitativ metod där stor vikt 

läggs vid ord och vår tolkning av det insamlade materialet vilket vi sedan applicerar på 

teorier för att kunna dra slutsatser. De slutsatser som dras kan därför te sig annorlunda 

om denna undersökning görs av någon annan då resultaten varierar beroende på vem 

som tolkar datan (Bryman & Bell 2010:592). 

2.3 Undersökningsdesign 

Bakgrunden till denna uppsats ligger i en observation av aktiviteter under ett antal 

festivaler. Men vår huvudsakliga datainsamlingsmetod, genom vilken vi undersöker de 

underliggande attityder som gav upphov till vår tidigare observation, är enligt Cooper & 

Schindler (2011) en kommunikativ studie, där vi ställer frågor till våra subjekt och 

samlar in deras svar via personliga och icke-personliga medel i form av en enkät och 

personliga intervjuer.  

 

Vi utför en tvärsnittsstudie som enligt Bryman & Bell (2013) och Cooper & Schindler 

(2011) ger en varierad bild av det valda fenomenet vid en viss tidpunkt. Vid en 

tvärsnittsstudie samlas informationen om de variabler som anses som relevanta för 

studien in simultant och det kommer ej, liksom i ett experiment eller klassisk design, att 

göras en ommätning av dessa variabler vid ytterligare ett tillfälle (Bryman & Bell 2013). 

Den variation vi eftersöker kan endast skapas genom att studera flera fall vilket ger oss 

förståelse för fenomenet motivation hos volontärer och inte endast vad en volontär 

motiveras av. Vi kan genom tvärsnittsstudien göra mer exakta distinktioner mellan olika 

fall och variation av intressanta variabler vilka vi ser som viktiga för förståelsen av detta 

fenomen (ibid). Hade vi haft längre tid för dessa studier skulle vi kunnat göra om vår 

undersökning vid ett annat tillfälle för att se om attityderna förändras eller alternativt 
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inte förändras med tiden, vilket skulle göra det lättare att dra kausala slutsatser, en sådan 

studie beskrivs av Bryman & Bell (2013) som en longitudinell studie. Enligt Cooper & 

Schindler (2011) kan vi dock, genom att ställa frågor om tidigare erfarenheter och 

attityder, få vissa av de fördelar som finns i användandet av den longitudinella studien i 

vår tvärsnittsstudie. 

2.4 Datainsamlingsmetod 

Det empiriska materialet i denna avhandling grundar sig i en enkät vilken har 

kompletterats med personliga intervjuer med volontärer och arbetsledare inom 

festivalindustrin. För ytterligare kunskap har vi undersökt litteratur inom ämnet ideellt 

arbete. 

2.4.1 Enkät 

Denna mätning och insamlande av empiriskt material kan lätt komma att bli väldigt 

omfattande och på grund av att vi delvis styrs av en bestämd “deadline” valde vi därför 

att samla in vårt empiriska material via en webb-baserad enkät. Detta för att så effektivt 

möjligt nå ut till så många potentiella respondenter med erfarenhet av volontärsarbete 

som möjligt. Enligt Bryman & Bell (2013:166) är mätningen ett sätt att ge oss ett 

konsekvent verktyg för att göra åtskillnader och upptäcka eventuella variationer, och i 

vårt fall eventuella attitydskillnader hos volontärer. Därför blir denna enkät också i 

huvudsak vår empiriska utgångspunkt. Innan en enkät kan genomföras måste syftet vara 

helt färdigställt och preciserat samt anpassas till vad som ska mätas (Trost 2007:16). 

Enligt Trost (2007:11) används enkäter främst i syfte som mätinstrument med vilket 

man mäter folks attityder, åsikter och känslor, vilket också är en stor del av vårt syfte. 

Med enkäten hoppas vi finna attityder som är typiska för de två olika typer av 

volontärsgrupper vi tror oss ha identifierat. Det andra syftet med att samla in data med 

hjälp av enkätmetod är att få så bred kunskap som möjligt om vad som motiverar 

människor som arbetar ideellt under musikfestivaler. Enligt Kylén (1994) är fördelen 

med enkätmetod att de kan skickas ut till många, men poängterar även att enkäter därför 

i gengäld måste begränsas vad gäller antal frågor. För att få in svar på långa enkäter 

måste frågorna vara meningsfulla, vara av personligt intresse och belönas på något sätt 
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(Kylen 1994). Enkäten vi utformade kan nog anses vara i längsta laget med sexton 

frågor varav tio av frågorna har fasta svarsalternativ och sex av frågorna var öppna. Vi 

anser dock att längden på enkäten kompenseras av syftet med enkäten samt att de frågor 

som ställs är av personligt intresse och meningsfullt för de respondenter som besvarat 

enkäten. Samtidigt tillför längden på enkäten en viss pålitlighet till undersökningen, ett 

resonemang vi senare återkommer till i avsnittet som behandlar studiens kvalitet och 

trovärdighet.  

 

Kvantitativ & Kvalitativ enkätmetod 

Syftet med denna rapport är som tidigare nämnt främst att finna svar på vad som 

motiverar volontärer. Denna fråga är enligt oss väldigt öppen och vi kommer sannolikt 

att få många individuella svar som vi vidare kan tolka med hjälp av teorier. Därmed 

intar denna fråga enskilt en induktiv ansats, vilket innebär att teorin appliceras på det 

insamlade empiriska materialet. Med ett induktivt angreppssätt är teorin ett resultat av 

en forskningsinsats (Bryman & Bell 2010:590). För att finna svar på vad som motiverar 

volontärer krävs en större kvalitativ studie där respondenterna med egna ord får 

beskriva vad som motiverar dem när de utför arbete i musikfestival sammanhang. 

Kvalitativa metoder innebär att det läggs stor vikt vid ord och individens tolkning av det 

insamlade materialet som sedan appliceras på teorier för att kunna komma fram till 

slutsatser. Detta innebär, som tidigare nämnt, att en kvalitativ studie kan ha olika 

resultat beroende på vem som tolkar datan (Bryman & Bell 2010:592).  

 

Vi har även, som tidigare nämnt, tyckt oss identifiera två olika slags grupper av 

volontärer som drivs av två olika motivationsfaktorer och vi vill via denna 

enkätundersökning se om vår teori stämmer. Därför intar denna fråga enskilt en 

deduktiv ansats vilket innebär att man utgår från en teori och sedan samlar in “data” för 

att bevisa eller motbevisa teorin och därmed komma fram till en slutsats (Bryman & 

Bell 2010:588). För att finna svar på om vår teori kring dessa två olika 

volontärsgrupperna existerar och är så utpräglade som vi tror krävs det att vi genomför 

en kvantitativ mätning. Kvantitativa metoder bygger på insamling av vetenskaplig data 
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som bevisar någonting, oftast i en mätbar studie där resultatet är ett bevis på hur något 

är och presenteras som siffervärde eller måttenhet (Bryman & Bell 2010:592).  

 

Enligt Trost (2007:20 ff) kan man kan urskilja tre steg i processen kring kvalitativa 

respektive kvantitativa studier, och dessa tre steg är: datainsamling, bearbetning/analys 

av datainsamling och till sist tolkning av analys. Trost (2007:20) menar även att i 

verkligheten är praktiskt taget inga av de studier som genomförts inom bland annat 

beteendevetenskap av helt kvantitativ eller kvalitativ metod utan det förekommer ofta i 

blandform. Vår enkät är ett typexempel på just detta då den innehåller både en kvalitativ 

och kvantitativ mätning, men Trost (2007) resonemang går djupare än så och menar 

vidare att en kvalitativ studie bitvis kan bestå av kvantitativa inslag liksom en 

kvantitativ mätning kan bestå av kvalitativa inslag. Allt bedöms över de tre stegen: 

datainsamling, bearbetning/analys av datainsamling och tolkning av analys. Vi ska nu 

nedan dela upp vår enkätmetod för att tydliggöra vad vi menar.  

 

Vår enkät består dels av en kvalitativ undersökning men innehåller även en kvantitativ 

undersökning. Den kvalitativa delen av enkäten består av kvalitativ datainsamling med 

öppna frågor där respondenterna får besvara frågorna med egna ord. Därefter har det 

kvalitativa materialet analyserats. Enligt Silverman (i Ryen 2004) kan data insamlat 

material delvis vid anblick vara förvirrande och menar att det ibland kan vara mer 

givande att även vid kvalitativ metod använda sig av enklare kvantitativa mått. Därför 

har vi vid bearbetningen förvandlat många av de kvalitativa text svaren till kvantitativ 

data som enkelt presenteras i tabellform för att lättast få en överblick. Men 

bearbetningen sker även kvalitativt där vi försöker utröna hur den enskilde respondenten 

känner, tycker och menar, samtidigt som vi söker identifiera volontärers attityder. I 

tolkningen presenteras vår tolkning av det insamlade och analyserade materialet och i 

samband med tolkningen ges även våra egna reflektioner kring resultatet och även våra 

egna förslag på vad som kan ligga bakom det framtolkade utfallet och även förslag på 

åtgärder och därmed blir även tolkningen kvalitativ. 
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Den kvantitativa delen av enkäten består av kvantitativ datainsamling där respondenten 

besvarar frågorna med hjälp av olika förutbestämda svarsalternativ som enligt Kylén 

(1994) gör att materialet blir mätbart samt lätt att bearbeta. Därefter bearbetas den 

kvantitativa datan och även bearbetningen sker kvantitativt där svaren sammanställs i ett 

statistikprogram och presenteras i tabellform. Tolkningen av datan är dock en kvalitativ 

tolkning där vi drar slutsatser av de resultat som presenterats i analysen. Om mätningen 

skulle varit kvantitativ rakt igenom krävs det att även tolkningen är kvantitativ vilket 

kräver svar och tolkning grundat på sannolikhet vilket inte denna mätning gör.  

 

Genomförande 

Frågorna i enkäten växte fram ur att vi ville ringa in vad som motiverar volontärer och 

vilka faktorer som påverkar motivationen och i och med det har delar av studien tagit en 

kvalitativ riktning med induktiv ansats. Vi söker även identifiera om de antaganden vi 

har om volontärers attityd stämmer vilket innebär att studien även har tagit en 

kvantitativ riktning med en deduktiv ansats. I och med denna blandning av ansatser och 

forskningsmetoder så utformades enkäten med blandade frågor där den kvantitativa 

delen av enkäten utgörs av standardiserade frågor, där respondenten möter frågor som 

har försetts med olika svarsalternativ och den kvalitativa delen av enkäten består i sin 

tur av öppna frågor där respondenten ombeds att svara på frågorna med egna ord i en 

beskrivande text. Frågorna utformades även på ett sätt som talade om för volontärerna 

att vi vill veta hur och vad de känner och tycker.  

 

Vi hade redan i ett tidigt stadie en föreställning om hur vi ville avläsa och tolka det 

material som enkäten skulle inbringa och därför formades de standardiserade frågorna 

så att vi på lättaste sätt skulle kunna utläsa det vi ville. Detta ligger helt i linje med vad 

Bryman & Bell (2013:341 f) uppmanar kvantitativa forskare till att göra, eftersom hur 

man tänker genomföra analysen påverkar vilken sorts data man bör samla in och man 

bör redan tidigt i processen vara medveten om vilka tekniker man ska använda när man 

analyserar sin data och hur stort urvalet ska vara för att lättare forma enkäten och få 

fram användbar data. Vi ville få fram frekvenser som vi senare i sammanställningsfasen 

kunde räkna om till procenttal för att på så vis veta hur många som svarat på ett visst 
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sätt i en fråga med flera alternativ och på så vis ge oss en uppfattning om mängden. 

Enligt Kylén (2004:188 f) använder man sig av så kallad nominaldata när man söker 

svar som kan tillämpas på detta vis. När man använder sig av nominaldata som variabel 

finns ingen given ordning i svaren och för respondenten är inget svarsalternativ mer rätt 

att välja än ett annat. Det alternativ som får flest svar är inte mer rätt än att vi på det 

viset vet att fler tycker si eller fler tycker så. Nominaldata redovisas vanligen med 

frekvenser och procenttal i tabeller vilket gör att resultatet är lättstuderat och 

överskådligt.  

 

För att utläsa om de antaganden vi har om volontärers attityd stämmer visste vi att vi var 

tvungna att ställa frågor och svar som gick att korstabulera med varandra och därför 

behövde vi genomföra enkäten via ett företag som erbjöd den tjänsten. Korstabulering 

gör det möjligt för oss att studera resultatet genom att avgränsa resultatet till ett eller 

flera svarsalternativ och vi kan även filtrera eller bryta ned de svar vi får in för att 

grundligare studera resultatet. Vi tittade runt på olika företag som erbjöd tjänsten 

webbenkät, varav de sidor vi fastnade för oftast tog ut en avgift för tilläggstjänster som 

exempelvis korstabulering. Tillslut fann vi företaget Enalyzer.se som erbjöd tjänsterna 

vi sökte och med ett registrerat student Id så var dessa tilläggstjänster, som exempelvis 

korstabulering, gratis. En ytterligare fördel var att denna tjänst även går att använda via 

mobilen, vilket ökade enkätens tillgänglighet. Samtliga respondenter som besökte 

enkäten, vare sig om de fullföljde enkäten eller inte, var anonyma, detta för att vi tror att 

anonymiteten lockar fram fler ärliga svar hos respondenterna. Vi valde även att sätta in 

en slags “spärr” i enkäten som innebar att man inte kunde gå vidare till nästa sida om 

inte alla frågor var besvarade, detta för att gardera oss mot eventuella bortfall på frågor 

som inte “orkas” besvaras av olika skäl. Enkäten startades 14/11-2013 och stängdes ner 

23/11-2013 kl. 24.00 och under dessa sju dagar besöktes enkäten av totalt 133 personer. 

Av dessa 133 personer som besökte enkäten fullföljdes enkäten av 77 % av dessa, vilket 

motsvarar 102 respondenter. 23 % vilket motsvarar 31 möjliga respondenter avslutade 

enkäten och lämnade den ofullständig. En ofullständig enkät på Enalyzer räknas inte 

med när det är dags för bearbetning av materialet, utan då utgörs 100 % av 

respondenterna av de 102 fullständiga enkäterna.  
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Urval 

Urvalet av respondenter för denna enkät är vad Trost (2007:34 ff) refererar till som 

slumpmässiga. Trost (2007) skiljer även på obundna slumpmässiga urval och bundna 

slumpmässiga urval varav vårt urval faller inom ramarna för det förstnämnda. Med 

obundna slumpmässiga urval menar man att respondenterna väljs av slumpen (Trost 

2007:35). I vårt tidigare arbete med volontärer upprättade vi egna Facebook-konton som 

volontärskontoret för respektive festival utgick ifrån, till exempel “Volontär X” och 

“Volontär Y”, där X och Y i detta fall syftar på två olika festivaler. Dessa konton är 

skapade som ett vanligt personkonto på Facebook, så alla volontärer lätt kan söka och 

hitta personen “Volontär X” och även skicka en vänförfrågan till “Volontär X”. Via 

dessa konton skapades även Facebookgrupper där alla som skulle arbeta på en specifik 

festival kunde gå med i gruppen för att få den senaste informationen, mingla med andra 

volontärer eller ställa allmänna frågor med mera. Vi valde att sprida vår webb-baserade 

enkät via dessa kanaler eftersom vi via dessa konton såg möjligheten att nå ut till en stor 

mängd individer som nyligen har arbetat som volontärer på någon eller några av 

Sveriges festivaler. Trost (2007) gestaltar det obundna slumpmässiga urvalet med 

följande metafor: 

 

Vi slänger ner ett stort antal lottsedlar i en tombola, vevar runt den och plockar 

upp vinstlotten. (Trost 2007:35)  

 

I denna beskrivning får våra Facebooksidor gestalta tombolan och volontärerna gestaltar 

lottsedlarna, och efter att vi har delat länkarna är det inte längre upp till oss vem som 

svarar på enkäten.  

 

Vid genomförandet hade vi, via dessa Facebooksidor, en primär räckvidd på 456 

personer. Om vi utgår från att alla dessa 456 användarna skulle dela denna länk vidare 

på Facebook, och att varje Facebookanvändare i snitt har mellan 120 till 130 vänner 

(facebook-faq.se u.å: joinsimon.se 2010), så har vi tillsammans med den primära 

räckvidden en uppskattad räckvidd på 57,000. Då enkäten är anonym kan vi dock inte 
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veta om enkäten har spridits vidare, men vi vet med säkerhet att enkäten har nått dessa 

456 personers Facebook-konton, som utger vår primära räckvidd.  

 

De senaste två - tre åren har volontärers arbetsförhållanden under musikfestivaler fått 

mycket uppmärksamhet i olika medier, (elinlundgren.se 2012: arbetet.se 2012), vilket 

har resulterat i att allt fler festivaler skärper åldersgränsen på sina volontärer 

(Hultsfredsfestivalen.se u.å: Wayoutwest.se u.å). För att förhålla sig till 

arbetsmiljölagens föreskrifter om vad man får utföra för arbetssysslor och vilken tid på 

dygnet man får arbeta samt hur länge, har fler festivaler därför infört en åldersgräns på 

18 år (av.se 2012). Urvalet i vår enkät sträcker sig dock från 14 år och uppåt då det 

fortfarande finns festivaler som rekryterar yngre volontärer och vi vill inte utesluta 

dessa respondenter från att svara. 

 

Enkäten är riktad till volontärer inom musikfestivaler som får ersättning i form av mat, 

boende och festivalbiljett, detta för att få en undersökningsgrupp som kan studeras. Vi 

tror att de upplevelser som finns inom denna grupp säkerligen även skulle gå att finna 

inom andra områden men att ett allt för brett fokus sannolikt skulle försvåra 

möjligheterna att identifiera attityder som existerar i vår fokusgrupp samt försvåra 

undersökningen om våra antaganden. 

 

När det empiriska materialet är insamlat kommer vi plocka ut de volontärer som arbetar 

med belöning som motivation och huvudfokus kommer att ligga på dem, då det är dessa 

individers attityd som ligger till grund för vår problemställning. De volontärer som 

arbetar av inre motivation kommer att tas upp som en jämförande faktor, men ej ligga 

som fokus då de går utanför ramarna för vår uppsats.  

 

Bearbetning av data 

Enligt Hultåker (i Trost 2007:137) ska man idag räkna med en svarsfrekvens på 50-75% 

på webb-baserade enkäter. Vår enkät genomfördes av 77 % av samtliga som klickat på 

länken medan 23 % avbröt enkäten. Totalt hade vi 102 svarande. Kylen (2004:149) 

menar att om man har en stor urvalsgrupp så får man räkna med att inte alla svarar, ett 
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argument som även Hultåker (i Trost 2007) bekräftar. Kylén (1994) menar att det via 

enkäter delvis kan vara svårt att ställa följdfrågor som når in på djupet samt att även fast 

samtliga respondenter får exakt samma frågor ställd till sig via enkäten så är det inte 

säkert att de tolkar frågorna likadant. Uteblivna svar, så kallat bortfall är ett vanligt 

problem när det gäller enkäter Vi drar slutsatsen att de bortfall som uppstått med vår 

enkät var respondenter som avbröt enkäten för att de inte fann något djupare personligt 

intresse i frågorna, eller för att de helt enkelt har misstolkat en viss fråga och därmed 

gett oss ett svar som ej kan tillgodoräknas.  

 

Vid bearbetning av underlag som valts ut kan man korstabulera olika grupper och se vad 

som är karakteristiskt för varje grupp (Kylén 2004:147). Enkätens alla strukturerade 

frågor med svarsalternativ har sammanställts genom att korstabuleras med varandra för 

att på så vis ringa in specifika fokusgrupper och förhoppningsvis urskilja attityder för att 

reda ut om vår teori om att det finns två tydliga grupper av volontärer som drivs av olika 

typer av motivation stämmer. Genom att korstabulera olika frågor hoppades vi på att 

kunna koppla vissa attityder till en viss grupp individer och därmed finna svar på vilka 

faktorer som påverkar volontärers motivation.  

 

Enligt Kylén (2004:162 ff) kan man arbeta liknande med verbala svar som med 

numeriskt material, det vill säga sammanfatta orden i bland annat medeltal. 

Sammanfattningar är till för att beskriva såväl det typiska som variationen, men 

svårigheten ligger i att behålla så mycket som möjligt av de enskilda svarens nyanser 

och ändå få ett helhetsgrepp. Sammanfattningarna är början till analysen där de 

delfrågor som formulerades i uppdraget ska följas upp. Vår sammanfattning ska styras 

av dessa delfrågor. 

 

När vi skulle bearbeta textfrågorna, den kvalitativa datan, som enkäten delvis består 

utav gick vi därför tillbaka till början och frågade oss själva vad vi ville ha svar på när 

vi ställde dessa frågor och lät sedan dessa frågor styra vår sammanfattning. Vi började 

med att tillsammans namnge möjliga rubriker under vilka vi förväntade oss kunna 

placera in de olika svaren vi fått in. Därefter läste vi igenom, tolkade och kategoriserade 
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svaren på samtliga textfrågor var och en för sig samt jämförde våra tolkningar med 

varandra för att på så vis få en överblick om hur trovärdig vår kvalitativa tolkning är. 

Textfrågorna i enkäten hade obegränsat utrymme och respondenterna kunde skriva så 

mycket som de kände sig manade till, somliga skrev mer, andra skrev mindre. En fråga 

som vi uppfattade som lite extra viktig för våra respondenter var frågan vad är viktigt 

för dig när du arbetar som volontär? vilket utrönade i en hel del text. När vi jämförde 

bägge våra tolkningar av svaren vi fått in märkte vi att tolkningarna stämde väldigt bra 

överens med varandra. En observation som gjordes när vi jämförde våra tolkningar med 

varandra var att våra tolkningar differentierade sig mer på de frågor vars svar innehöll 

mer text, vilket troligtvis, med vår uppfattning, beror på att dessa frågor innehåller mer 

information som ska bearbetas och därmed även kan tolkas åt flera håll. Generellt sett 

tolkades den kvalitativa datan likadant vilket stärker vår övertygelse om att vår tolkning 

av datan är pålitlig.  

 

Steg två i bearbetningen var att ta fram ett underlag av det medelvärde som våra olika 

tolkningar gav. I och med denna process kvantifierar vi de kvalitativa svaren till 

mätbara variabler för att enklare se hur svaren förhåller sig till varandra rent statistiskt. 

Under sammanställningen och bearbetningen av datan upptäckte vi att vissa svar från 

några respondenter helt enkelt var oanvändbara, på grund av att de antingen har fyllt i 

fel svar på fel fråga eller bara fyllt i rutan med meningslöst dravel som exempelvis 

“hlhkjv”. Vi trodde, som tidigare nämnt, att vi garderat oss mot ofullständiga enkäter 

genom att sätta in en spärr i formuläret som gjorde att det inte gick att gå vidare till 

nästa fråga eller att skicka in enkäten med oifyllda svar, men respondenterna har 

uppenbarligen hittat vägar runt detta.  Till en början visste vi inte riktigt om vi skulle 

utesluta dessa enkäter helt eller bara registrera dessa enskilda frågor som bortfall. Kylén 

(2004:149f) påpekar att även ofullständiga enkäter måste medräknas som bortfall, det 

vill säga om en respondent har lämnat in en enkät och av någon anledning inte har 

svarat på alla frågor så bör inte hela enkäten uteslutas ur undersökningen. Vi valde då 

att inte förkastat dessa enkäter utan bara ange dessa bortfall som bortfall vid enstaka 

frågor. Därför representerar 100 % inte alltid 102 personer men representerar alltid 100 

% av alla svar vi fick in på de specifika frågorna.  



 

  21 

 

Vår bearbetning av det insamlade materialet kommer att presenteras i diagramform 

löpande i texten. Enligt Bryman & Bell (2013:350) tillhör diagram en av de vanligaste 

metoder när kvantitativ data ska presenteras, med fördelar som att de är lättöverskådliga 

och lätta att tolka. Vi har använt oss av stapeldiagram, vilket är ett av de lättare sätten 

att presentera data på när man arbetar med nominalvariabler (Bryman & Bell 2013:350). 

2.4.2 Intervju 

Syftet med våra intervjuer är att de ska vägas in som ett komplement till det material vi 

samlat in genom vår enkät som står för grunden i det empiriska materialet. Vi valde att 

göra dessa intervjuer för att nå ett djup i våra resonemang då vi via intervjuer bland 

annat har chans att ställa mer djupgående frågor samt följdfrågor till respondenten. 

Gillham (2008) skriver om enkäter som sammanfattad information där attityder kan 

dyka upp vilka endast kan utredas ordentligt med hjälp av någon form av intervjuteknik. 

Därför ger också de intervjuer vi haft med volontärerna oss chansen att få en större 

förståelse för det vi kunnat utläsa i enkäten. Intervjuer med arbetsledare kommer spegla 

ledarsidan för att ge ett ytterligare perspektiv på fenomenet. Frågorna som ställs i 

intervjuerna reflekterar väl de frågor som ställts i enkäten, både när det kommer till 

intervjuer av volontärer och arbetsledare. 

 

Kvalitativ intervjumetod 
Den kvalitativa forskningsintervjun söker förstå världen från 

undersökningspersonernas synvinkel, utveckla mening ur deras erfarenheter, 

avslöja deras levda värld som den var före de vetenskapliga förklaringarna (Kvale 

& Brinkmann 2009:17)  

 

I forskningsintervjun konstrueras kunskap i interaktionen mellan intervjuaren och den 

intervjuade, där intervjun är ett samtal som har struktur och syfte och inte ett samtal 

mellan likställda parter eftersom forskaren konstruerat situationen (Kvale & Brinkmann 

2009). Vi har valt denna kvalitativa metod för att förstå de intervjuades föreställningar, 

tankar och erfarenheter, vi vill få ut personliga svar och inte styra dem allt för markant i 
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en särskild riktning. Detta gör vi genom att ställa okomplexa frågeställningar som ger 

utrymme för de intervjuades egna reflektioner där vi försöker förstå deras sätt att 

resonera och reagera samt särskilja eller urskilja varierande handlingsmönster vilket 

hjälper oss att förstå och hitta attityder som kan förklara motivation hos volontärer. 

Trots att det är forskaren som konstruerat situationen så är bägge parter, intervjuaren, 

som i detta fall är forskaren, och intervjusubjektet, medskapare av intervjun.  (Trost 

2010:25ff)   

 

I Kvalitativ intervjumetod är det viktigt at inte påverka intervjusubjektet genom egna 

tankar och åsikter (Ryen 2004) utan att vi förhåller oss neutrala i de frågor vi ställer. Det 

viktiga är att vi får fram intervjusubjektets åsikter och attityder och inte våra egna 

åsikter kanaliserade genom dem. Men då vi konstruerat situationen, väljer de frågor som 

ställs och vilka ämnen som ska tas upp samt att intervjun är ett samtal som konstrueras 

av två parter kan våra tankar och åsikter komma att vara en del av den data som 

kommer ut av dessa intervjuer.  

 

Urvalsprocessen 

Vi har valt ut våra intervjusubjekt utefter den metod Ryen (2004) beskriver, där vi först 

valt ut ett fält vilket i vårt fall är festivalarbetare. Vi har därefter delat upp 

festivalarbetare i två kategorier: arbetsledare och volontärer och utifrån dessa två 

huvudgrupper har vi sedan valt undersökningspersoner. Vårt urval av arbetsledare är 

grundat i första hand på personers arbetsuppgifter och vi har valt att avgränsa detta till 

människor som under en festival har varit arbetsledare för volontärer i den form att de 

haft personlig kontakt med volontärer samt instruerat och hjälpt volontärer i deras 

arbete. Utifrån denna urvalsgrupp har vi sedan, i och med tidsaspekten, valt de personer 

som vi lättast fått kontakt och intervjutid med, samt sett till vilka områden de haft 

ansvar för. Detta för att få en bredd i det insamlade materialet och för att sedan kunna se 

om det finns skillnader i de olika arbetsområdena som volontärer verkar i under en 

festival.  
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I gruppen volontärer har vi valt volontärer som arbetat på musikfestivaler och sedan sett 

till inom vilka festivaler de arbetat på samt inom vilket område för att också här få både 

bredd och djup samt sett till möjligheten för personliga intervjuer och valt ut de 

subjekten mest lämpade i form av reseavstånd. 

 

Vi väljer själva de personer vi vill intervjua vilket ger ett icke slumpmässigt urval. Vi 

vill få tillgång till den enskilda undersökningspersonens syn och handlingar men också 

få se om de kan jämföras mot varandra då detta är ett komplement till enkäten.  

 

Genom att se till kön, arbetsuppgifter samt hur många festivaler de arbetat på har vi 

försökt hitta en heterogen undersökningsgrupp för att, som Reyen (2004) beskriver det, 

få variationer i svaren och därigenom täcka den homogenitet som kännetecknar en viss 

population. Varför vi valt att se till just dessa variabler är för att vi tror att dessa 

variabler delvis påverkar inställningen till fenomenet motivation. Ytterligare en 

urvalspunkt som skulle kunna ses som relevant är att använda ålder som en 

urvalsvariabel men tidsbegränsningen gjorde att vi valde att utesluta denna.  

 

Presentation av respondenter 

Våra respondenter har fått pseudonymer från en lista över de vanligaste svenska namnen 

(Alltforforaldrar.se u.å), för att de ska få vara anonyma 

 

Volontärer: 

Anna- Entrévärd och toalettvakt 

Sofia- Säkerhet, Catering, Artist relations och Volontärs-incheckning 

Karl- Artist relations 

 

Arbetsledare: 

Erik- Säkerhet 

Lena- Entré 

Maria- Miljö 
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Genomförande 

Vi har valt att ha enskilda intervjuer med två intervjuare och ett intervjusubjekt för de 

tre första intervjuerna för att undvika social styrning i så stor mån som möjligt. 

Ytterligare en orsak till detta var att få en mer avslappnad och öppen miljö och på så vis 

få med så många relevanta följdfrågor som möjligt, vilket vi ansåg gjordes bäst med två 

intervjuare. De tre sista intervjuerna gjordes enskilt, på grund av de tidsbegränsningar 

som fanns samt på grund av att vi då kände oss bekväma med de följdfrågor som skulle 

ställas. Vi valde att spela in våra intervjuer då vi på så sätt kan lyssna på intervjun flera 

gånger när svaren skulle analyseras vilket, enligt Trost (2010), även hjälper oss att 

fokusera på frågorna och svaren under intervjutillfället och inte på att hinna skriva ner 

allt den intervjuade säger. Genom att spela in intervjun ser man till att allt den 

intervjuade sagt kommer med (Ryen 2004) och att ord, tonfall, pauser och dylikt 

registreras permanent (Kvale & Brinkmann 2009) vilket underlättar för oss när datan 

ska tolkas.  

 

Varje intervju inleddes med en förklaring om att den intervjuade kommer att vara 

anonym och erhålla ett pseudonym i studien vi genomför viket följdes upp med en 

uppmaning om att försöka att vara så ärliga som möjligt i de svar som ges. 

 

I en halvstrukturerad intervju är målet att förstå attityder och förväntningar. Frågorna är 

inte utformade likt den strukturerade intervjun, med ett visst antal förbestämda svar, 

men inte heller som den terapeutiska intervjun, med en låg struktureringsgrad. Den 

halvstrukturerade intervjun befinner sig istället i ett mellan spektrum mellan dessa två, 

där samtalet styrs inom ett tema (Ryen 2004: 11f). Vi vill uppnå ett djup i intervjun och 

skapa förståelse för hur attityden hos intervjusbjektet uppstår och vilka attityder som 

finns. De frågor som ställdes var öppna och baserades på de frågor och svar vi fått i 

enkäten, de var även utformade för att kunna fånga respondentens syn på ett fenomen 

eller problem genom att de själva fick beskriva fritt vad som var viktigt. Både 

arbetsledare och volontärer fick som första uppgift att berätta om sin upplevelse och sitt 

arbete, vidare gick vi in på mer specifika, men fortfarande öppna, frågor om de ämnen 

som intresserar oss. Frågorna till arbetsledarna fokuserades på hur de motiverar sina 



 

  25 

volontärer, hur de ser sig själva som arbetsledare och vad de tror att volontärer 

motiveras av. Volontärernas frågor behandlade i första hand vad de motiveras av samt 

vilka förväntningar de hade på sitt på arbetet som volontär. Vi försökte dock undvika att 

använda ordet motivation när vi ställde dessa frågor då vi anser att begreppet kan styra 

intervjusubjekten i en viss riktning. Beroende på vad vi fick för svar ställdes också olika 

relevanta följdfrågor för att kunna få mer djup i respondentens resonemang kring 

motivation.  

  

Lokalen vi valde för genomförandet av våra intervjuer är ett grupprum på universitetets 

bibliotek. Det är neutral mark för studenter i Kalmar med en tyst och odistraherad miljö. 

De intervjuade satt vid bordet vänd mot fönstret ut mot en lugn gata och en av oss satt 

brevid intervjusubjektet medan den andra satt mittemot. Valet av placering och genom 

att ha kaffe, te och godis tillhands var ett aktivt försök att få intervjun till att kännas så 

avslappnad som möjligt för respondenten.  

 

De enskilda intervjuerna som gjordes ägde rum via Skype med anledningen att 

intervjusubjekten inte personligen kunde närvara. De problem som kan uppkomma via 

skypeintervjuer som dålig uppkoppling som leder till “hackig” kommunikation undveks 

genom att både vi och subjekten satt med bra uppkoppling. De ombads även att stänga 

av annan elektronisk utrustning som tv och mobiltelefon, stänga ner andra fönster på 

datorn som användes för skypesamtalet samt se till att de satt själva för att undvika 

distraktion. De skypeintervjuer som genomfördes blev tack vare dessa åtgärder ostörda 

och vi upplevde att respondenterna kände sig bekväma i situationen. 

 

Bearbetning  

Vi valde att sammanfatta det insamlade intervjumaterialet på varsitt håll där vi lyssnade 

igenom varandras enskilda intervjuer och delade upp dem vi gjorde tillsammans. Varför 

vi valde att dela upp arbetet på detta sett var för att sedan kunna jämföra de 

uppfattningar vi hade om intervjusubjektets åsikter för att sedan kunna diskutera detta. 

 



 

  26 

Vi valde att inte transkribera hela intervjuerna utan endast sammanfatta de viktigaste 

aspekterna av intervjun, intressanta åsikter och citat för att hålla materialet greppbart. 

Om det under processen gång skulle uppstå frågor om vad personen faktiskt menade så 

kan vi gå tillbaka och lyssna på materialet igen. Detta skedde i samklang med att vi 

tolkade uttalanden för att kunna utröna vad av det som sagts som är relevant för vår 

undersökning. Det är som Ryen (2004) säger omöjligt att helt skilja databearbetning och 

tolkning ifrån varandra.  

 

För att få materialet greppbart menar Eneroth (1984) att det kan delas in olika kvaliteter. 

Ryen (2004), likt Eneroth, menar också att kvalitativ data måste delas in i kategorier 

som refererar till personer, platser, aktiviteter eller andra relevanta teman för att kunna 

analyseras. Vi har i enlighet med detta valt att tolka intervjusubjektens uttalanden för att 

sedan kunna kopplat dessa till en eller flera kvaliteter och kategorier.  

 

Dessa kvaliteter och kategorier har sedan importerats i ett Excel dokument för att vi 

enkelt ska kunna se vilka som är mest framträdande i de olika intervjuerna samt kunna 

jämföra åsikter och uttalanden mellan arbetsledare och volontärer. Detta görs för att 

kvalitativt material, enligt Silverman (1987 i Ryen 2004), kan vara oklart och 

förvirrande och därför kan det vara givande att i vissa fall använda kvantitativa mått.   

 

I analysen är det viktigt att leta efter det kontextuella och det situationsberoende i 

materialet (Ryen 2004), vilket gör att vi mer än en gång kommer återgå till vårt 

bearbetade material, både de kvantifierade och de sammanställa för att kunna få både 

bredd och djup i tolkningen. 

2.5 Kvalitet och Trovärdighet 

Reliabiliteten handlar om hur entydigt och tillförlitligt ett mätsystem är, det vill säga att 

resultatet förblir desamma vem som än upprepar mätningen av ett oförändrat fenomen 

(Eneroth 1984). I intervjuerna och de kvalitativa delarna av enkäten används ej dessa 

mätsystem då syftet är att upptäcka kvaliteter, inte mätbar data. Därför har vi inga 

mätproblem kring dessa bitar vilket gör att reliabilitetsproblemet inte existerar i samma 
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bemärkelse som de gör inom den kvantitativa forskningsdelen av enkäten. Med detta 

menas att resultaten ej kommer vara exakt desamma om någon annan genomför vår 

undersökning då dessa är vår tolkning av det insamlade materialet och det är inte, enligt 

Eneroth (1984), metoden som ger resultatet utan det är samspelet mellan metoden och 

dess användare som ger resultatet. Då vi inte kan kräva att resultatet ska vara desamma 

gång efter gång kommer vi istället redogöra för våra resultat för att läsaren sen kan 

begripa varför resultaten ser ut som de gör.  

 

Kylén (2004:144) menar att det går att höja reliabiliteten vid en kvalitativ undersökning 

genom att förlänga intervjuer, öka antal frågor i enkäter och samla in mer material 

utifrån litteratur. Ser vi till detta så har vi genom våra intervjuer på fyrtiofem minuter till 

en timme, sexton frågor i vår enkät samt genom att komplettera detta material med 

litteratur inom ämnet ideellt arbete ökat vår reliabilitet.  

 

För att se om undersökningen mätt det vi ämnade mäta ser man till begreppet validitet. 

Valid betyder mer allmänt giltig, det vill säga att något gäller och att det är bärande i 

något sammanhang. Ofta är det påståenden eller utsagor där något hävdas, som är, eller 

inte är valida. Detta innebär att validitetskriterier är kunskapsteoretiska kriterier, de 

handlar om utsagors interna samstämmighet eller om relationer mellan slutsatser från 

forskningen och verkligheten. Att två eller fler utsagor är samstämmiga innebär att de 

hänger ihop, det vill säga att de inte är självmotsägande. Exempel på validitetskriterier 

kan vara att studiens resultat är trovärdiga, att de går att lita på, samt att de går att 

bekräfta. Studien skall alltså vara väl genomförd samt att resultaten ska vara väl 

förenliga med vad forskare och gemene man uppfattar som rimligt att tro på, det vill 

säga förenliga med sunt förnuft och forskarens aktuella åsikter (Allwood & Erikson 

2010).  

 

Då validitet handlar om att identifiera och mäta det som är relevant i sammanhanget så 

är begreppet, i vårt fall där vi har en induktiv ansats i frågan om vad som motiverar 

volontärer, av mindre mening då vi ej vet vad vi vill mäta och där ingenting är rätt eller 

fel. Validiteten blir dock ett större begrepp i frågan om de två olika typer av volontärer 
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vi tror oss ha identifierat och i vår jakt på att identifiera volontärers attityder där det 

gäller att ställa rätt frågor samt att använda rätt verktyg för att få de svar vi behöver för 

att studera fenomenet på de vis vi tänkt oss. Ställs frågorna på ett felaktigt eller 

missvisande vis så minskar alltså vår validitet då svaren måste anpassas för att vara 

relevant för vår studie. Detta kan jämföras med att mäta fotstorleken på en människa när 

graden av övervikt ska undersökas, det gör en sannolikt inte klokare.  

 

Det vi kan se i vår undersökning över lag är att då vi genomfört en tvärsnittsstudie med 

kvalitativ metod så är och kan vår interna validitet, det vill säga slutsatsernas säkerhet, 

anses som bristande. Den kan anses som bristande då det är svårt att slå fast en viss 

orsaksrikting utifrån den information som samlats in samt att resultatet är baserat på vår 

tolkning av materialet. Däremot är den externa validiteten, det vill säga 

generaliserbarheten, hög om slumpmässigt urval har skett (Bryman & Bell 2013), och vi 

kan därför konstatera att vår interna validitet kommer vara låg då vi ej kan fastslå 

kausala samband, däremot är vår externa validitet, i enkäten, hög då den består av 

slumpmässigt urval. 

 

Våra val av metoder och de slutsatser vi har kommit fram till är ofrånkomligt präglade 

av våra egna värderingar om vad som är viktigt att ta i beaktning och vilken väg som är 

bäst att gå för att uppnå ett önskvärt resultat. I och med att arbetet är präglat av våra 

värderingar kan metodens rationalitet ifrågasättas. Rationalitet avser ett målmedvetet 

handlande som bygger på förnuftsmässiga överväganden och inte på traditioner, 

fördomar eller känslomässiga reaktioner (Axelsson 1992). Likväl som det är svårt att 

uppnå full rationalitet är det svårt att uppnå full objektivitet, men genom mångsidighet i 

form av fler studieobjekt och fler studier, som observation, enkät och intervju, ökar vi, 

enligt Allwood och Erikson (2010), möjligheten att få mer fullständiga resultat. 

2.6 Forskningsetiska frågor 

Eftersom alla våra intervjusubjekt har blivit tillfrågade om de vill vara anonyma eller ej, 

kommer vi inte att nämna deras riktiga namn om de väljer att vara anonyma för att 

säkerställa att personen inte kommer kunna kopplas till informationen den givit. Syftet 



 

  29 

med denna undersökning är inte att få enskilda individers personliga åsikter utan att få 

kategorins ställningstagande till fenomenet vilket gör att vår undersökning ej blir 

lidande av om önskan av anonymitet finns hos de intervjuade subjekten eller 

festivalerna. Vi har också informerat de intervjuade samt de som deltagit i enkäten om 

undersökningens syfte. För de intervjuade har vi förklarat muntligt och för de som 

deltagit i enkäten har vi förklarat för användningen av materialet i form av en text 

ovanför länken till enkätformuläret för att få informerat samtycke från våra deltagare.  
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3. Teoretisk referensram 

 
I detta kapitel kommer vi presentera de teoretiska referensramar som vi har förhållit 
oss till. Alla teorier som kommer att presenteras visade sig ha stark anknytning till 

faktorer som påverkar motivationen hos vår fokusgrupp och därför är dessa teorier av 
stor betydelse för vår undersökning. 

 
 

3.1 De grundläggande behoven  

Utöver festivalbiljetten som volontärerna erhåller i utbyte mot arbetet belönas dagens 

volontärer främst i enhet med vad som enligt motivationsteoretiker tillfredsställer 

mänskliga grundläggande behov, exempelvis mat under arbetspassen och gratis separat 

camping med duschar. Egentligen skulle festivalen kunna nöja sig med att erbjuda gratis 

inträde till festivalens alla dagar, men väljer att även ge volontärerna minst ett mål mat 

per arbetat pass samt fri camping med tillhörande duschar vilket vi tror går i enhet med 

innehållsorienterade motivationsteoretikers ideologi om hur man motiverar arbetskraft. 

Med de innehållsorienterade motivationsteorierna undersöker man människans 

grundläggande behov och hur man tillfredsställer dem så att effektiviteten och 

produktionen ökar (Bolman & Deal 2005). 

Att gå tillbaka till grunden och Maslows behovshierarki, som är en av de mest välkända 

innehållsorienterade motivationsteorier, kan idag anses mer som ett konstaterande än en 

upptäckt, men vi vill i denna undersökning peka på alla de, för oss betydande, aspekter 

som festivalens organisation använder sig av eller bör använda sig av när de arbetar med 

att motivera sin ideella arbetskraft.  

Behovshierarkin är en dynamisk hierarki i vilken vi ser fem behovsnivåer hos 

människan. Grundläggande i hierarkin är de behov som är nödvändiga för vår 

överlevnad och ju högre upp i hierarkin vi kommer, desto mindre betydande är de för 

vår överlevnad (Maslow 1987). Maslow utgick ifrån teorin om att människor drivs av 

många olika behov, därav vissa mer grundläggande än andra. Behovet av föda 
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dominerar den svältandes liv, medan individer som har tillräckligt med mat utvecklar 

andra behov. De fem stegen i behovshierarkin, räknat nerifrån och upp, är fysiologiska 

behov: vatten, mat, luft, trygghets behov: förskonad från faror och hot, behov av 

samhörighet och kärlek: positiva kärleksfulla relationer, behovet om självkänsla: makt 

och uppskattning och behovet om självförverkligande: utveckling, förverkliga sig själv. 

Att hierarkin är dynamisk betyder att så fort vi tillfredsställt ett behov genast blir 

medvetna om nästa behovsnivå och strävar efter att uppnå den (Maslow 1987). Det 

finns dock undantag till denna hierarki, då till exempel självförverkligande kan vara 

viktigare för vissa än kärlek (ibid). 

(Maslow 1987) 

Vi kan alla enas om att de fysiologiska behoven som vatten, mat och luft är avgörande 

faktorer för att vi ska överleva. Men sen eftersom varje individ är unik kan, precis som 

Maslow själv menar, steg fem i behovshierarkin vara viktigare för vissa än steg tre, 

därmed ser varje individs hierarki annorlunda ut beroende på vems verklighet man ser 

på. En fråga som i allra högsta grad rör de som vill arbeta med att motivera arbetskraft 

är frågan om när man egentligen vet att ett behov är tillfredsställt, särskilt i en grupp 

med ideellt arbetande människor som man träffar och ska arbetsleda för första gången. 

Vi menar och tror, om vi har förstått Maslow rätt, att ett behov är tillfredsställt när ett 

nytt behov utvecklas. Med det sagt menar vi inte att en person som känt sig otrygg och 

plötsligt finner trygghet och då istället börjar söka efter kärlek och bekräftelse aldrig 

mer kommer att behöva tillfredsställa sitt behov av trygghet. Vi tror självklart att dessa 

behov måste underhållas. Eftersom många festivaler erbjuder volontärer mat, duschar 
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och boende i utbyte mot volontärens tjänster så vill vi med hjälp av Maslows 

behovshierarki försöka förstå attityden hos volontärer och undersöka om det är möjligt 

att ingjuta motivation om omgivningen är kaosartad eller om toaletterna saknar 

toapapper. Hur viktigt är det för volontären att, förutom festivalbiljetten, erhålla dessa 

belöningar och hur påverkar det arbetet samt kan vi genom detta se varför svaren på vår 

enkät ser ut som de gör när det kommer till viktiga aspekter för vad som är viktigt när 

man arbetar som volontär och vad som gjorde arbetet roligt.   

3.2 Förutfattade meningar 

Douglas McGregor utgick från Maslows teori om att människor drivs av olika behov 

men lade till ytterligare en aspekt. Han ansåg nämligen att de antaganden chefer gör om 

sina anställda tenderar att bli självuppfyllande profetior (Bolman & Deal 2005). 

McGregors X och Y teori har vi främst valt att använda oss av i syftet att studera 

relationen mellan volontärer och arbetsledare. Vi är intresserade av att undersöka om 

volontärer och arbetsledare har samma syn på volontärers arbete och om dessas attityder 

stämmer överens med varandra eller om uppfattningarna skiljer sig åt. Varför vi vill 

undersöka detta är för att identifiera var problemet med bortfallet ligger. Om parterna, 

volontär och arbetsledare, ser på ideellt arbete med helt olika förväntningar och 

värderingar så skulle troligtvis inte bortfallet betraktas som ett märkligt utfall eftersom 

parterna ser på arbetsförhållandet ur olika vinklar som gör att de förväntar sig olika 

saker från varandra och ett missnöje kan då lätt uppstå. Om parterna däremot har en 

väldigt lika syn på ideellt arbete och vad det innebär samt vilka förväntningar det infriar 

så borde logiskt sett bortfallet inte bero på att man inte har förstått vad som motiverar 

den andra parten utan på ett misslyckande under själva genomförandet.  

Det finns chefer/ledare som antar att anställda är lata, passiva, utan arbetsambitioner, 

inte vill ta ansvar, motsätter sig förändring och föredrar att bli styrda. Dessa ledarstilar 

kan bygga på både hårda eller mjuka versioner av teori X. Den hårda versionen betonar 

tvång, hård kontroll, hot och bestraffning vilket i många fall har visat sig leda till låg 

produktivitet, motsättningar och i vissa fall sabotage. Den mjuka ledarstilen av teori X 

försöker undvika konflikter och vill uppfylla allas behov vilket ofta leder till en ytlig 
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form av harmoni, underströmmar av apati och likgiltighet (McGregor 2006). 

Huvudpoängen med både den hårda och den mjuka versionen av teori X är 

självuppfyllande, om man utgår från att människor är lata och i behov av fast ledning 

och behandlar dem därefter kommer de också att bete sig i enlighet med dessa 

förväntningar.  

Teori Y tog sin grund ur Maslows behovspyramid. Enligt teori Y är ledningens 

viktigaste uppgift att ordna de organisatoriska betingelserna på ett sådant sätt att 

människor kan uppfylla sina egna behov på bästa sätt, genom att rikta sina 

ansträngningar mot de belöningar som ges. Om det arbete individen utför inte ger dem 

någon tillfredsställelse har ledningen inget annat val än att förlita sig på teori X 

(McGregor 2006). 

Som vi tidigare nämnt kan det lätt uppstå missnöje hos volontären eller arbetsledaren 

om de två parterna förväntar sig olika saker av det ideella arbetet. Problematiken med 

denna teori är att det inte finns något mellanläge mellan dessa två grupper, det är svart 

eller vitt utan gråskalor, likt de flesta teorier. Detta betyder att när vi analyserar vårt 

material med hjälp av denna teori så måste det finnas en förståelse om att detta är 

extremfall och att människor sällan är det ena eller det andra i alla situationer. Dock 

tenderar man att luta mer åt det ena hållet än det andra, och det är då lätt att man blir 

placerad i ett X eller Y fack trots att man inte är helt typisk för kategori X eller Y. 

3.3 Individuella förväntningar  

Under vårt arbete som volontärskoordinatorer insåg vi att det ofta uppstår missförstånd i 

kommunikationen mellan organisationen och volontärer. För att förstå varför dessa 

missförstånd sker och varför så många volontärer inte kommer till arbetet eller till 

festivalen över huvud taget när de har accepterat sin plats vill vi titta lite närmare på 

psykologiska kontrakt som finns mellan arbetsgivaren och volontären.  

Det psykologiska kontraktet kallas det begrepp inom arbetspsykologin som 

representerar delade synsätt, uppfattningar, förväntningar och informella skyldigheter 

mellan arbetsgivare och arbetstagare. Det skiljer sig från ett formellt skrivet 
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anställningskontrakt som för det mesta bara beskriver delade åtaganden och 

ansvarsområden på väldigt generella nivåer (Rousseau 1995). Det psykologiska 

kontraktet är individuella föreställningar formade av organisationen och arbetstagaren 

angående villkor i ett utbytesavtal mellan individer och deras organisation. 

Psykologiska kontrakt har makten av självuppfyllande profetior: de kan skapa 

framtiden. En volontär som kommer till festivalen med en förförståelse om att de utan 

vidare ansträngningar ska kunna ta sig igenom de arbetsuppgifter de fått för att sen 

kunna spendera resten av sin tid med att gå på spelningar är mer trolig att motsätta sig 

mot svårare eller mer ansträngande uppgifter än om denne haft en mer öppen syn på 

arbetet eller kommit för att arbeta som volontär för själva volontärsarbetet och ej endast 

för festivalbiljetten. 

När två människor arbetar inbördes beroende, som anställd och chef, så enas de om 

kontraktets villkor och att prestationen från båda ska vara tillfredsställande från båda 

parters perspektiv. När individer arbetar med varandra under en längre tid så utvecklas 

en förståelse och en förutsägbarhet dem emellan. “Jag vet vad du vill ha från mig och du 

vet vad jag vill ha från dig”. Åtaganden förstådda av båda parter kan vara baserade på 

kommunikation, sedvänja och praxis. Oavsett hur detta åstadkoms så är den 

gemensamma förutsägbarheten en kraftfull faktor i koordinering av ansträngningar och 

planering. En viktig del i det psykologiska kontraktet är individens frivilliga samtycke 

till att acceptera vissa löften så som han eller hon förstår dem. Det är vad individen tror 

att denna gått med på som är det vitala, inte de avsikter som personen som skrev 

kontraktet hade (Rousseau 1995). Det är på grund av detta vi anser att det psykologiska 

kontraktet är viktigt i diskussionen om volontärers attityder och om hur negativt 

beteende kan undvikas, då vi sen tidigare har upptäckt att det finns tydliga exempel på 

misskommunikation mellan organisationen och volontärsarbetare. Under en festival 

finns oftast heller inte den tid som krävs för att bygga upp en relation som utmynnar i 

förutsägbarheten som är så viktigt för koordineringen parterna emellan. I relationen med 

anställda utvecklas vissa förväntningar och skyldigheter mellan anställd och chef som 

går utanför de som står i det nedskrivna kontraktet (Jafri 2011). Det psykologiska 

kontraktet handlar alltså om individuella förväntningar om skyldigheter som gäller i ett 

åtagande och hur dessa påverkar hur vi agerar gentemot åtagandet. Skiljer sig 
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uppfattningen om skyldigheter kan det psykologiska kontraktet brytas (Jafri 2011). 

Detta kan leda till reducerat engagemang och reducerat medborgarskapsbeteende vilket 

kan påverka hela organisationsverksamheten (ibid).  
 

Arbetsledaren har alltså vissa förväntningar på volontären och volontären har i sin tur 

förväntningar på arbetsledaren, men utöver det har volontären, liksom de flesta 

arbetande människor, även förväntningar på arbetsuppgifterna i sig. Victor H Vroom är 

mannen bakom förväntningsteorin som utgår från den enskilda individens förväntningar 

och på vilket sätt personen bedömer värdet av sin insats. Ansträngningen individen 

lägger ner på en uppgift skall leda till ett visst resultat och sedan värderas resultatet av 

individen. Individens egen förväntan kan alltså öka viljan och motivationen att prestera 

bra. Denna teori är relevant i sammanhanget då vi under vårt arbete med volontärer 

dagligen möttes av feedback om vad som stämde respektive inte stämde med 

arbetsupplevelsen enligt volontärernas egna förväntningar. De flesta negativa attityder 

vi mötte grundar sig i att arbetet inte infriade de förväntningar volontärerna hade. 

Arbetet kunde till exempel vara för lätt och tråkigt eller för tungt och svårt, två utfall 

som ofta anses som ostimulerande. Vrooms teori utgår ifrån idén om att människor ter 

sig att föredra vissa mål eller utfall över andra. De har därmed en förväntan om den 

känslomässiga upplevelsens tillfredsställelse om utfallet skulle bli uppnått (Miner 

2005). Det val vi gör när vi presenteras med flera alternativ påverkas av de antaganden 

vi har om konsekvenserna av de alternativa valen, det vill säga att vi värderar hur väl vi 

tror att vi kan uppnå resultatet och utifrån detta väljer vi sedan det alternativ vi anser ger 

bäst resultat (Vroom 1995). Vi kan med Vrooms teori söka förklaringar till varför 

volontärer väljer att oanmält avbryta sitt arbete, även om det finns sanktioner som 

innefattar ett avklippt festivalarmband. 
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3.4 Den tredje drivkraften 

Den tredje drivkraften är den drivkraft som får oss att genomföra en uppgift även om 

den inte bidrar till att vi kan tillfredsställa våra grundläggande behov eller att det finns 

belöningar och straff som incitament. Den tredje drivkraften är inre tillfredsställelse när 

vi känner att uppgiften är givande, skänker glädje eller att själva uppgiften är en 

belöning i sig. Den tredje drivkraften är alltså inre motivation (Pink 2010: 12f). De som 

väljer att utföra ett uppdrag utan yttre belöningar eller sanktioner kallar Pink för typ I, 

de drivs av inre motivation. Den andra typen Pink beskriver är typ X, vilket är 

människor som drivs av yttre motivation för att utföra ett uppdrag (ibid). Pink (2010:39) 

menar även att “Belöna en handling och du får se mer av den. Bestraffa en handling och 

du får se mindre av den”, vilket är den typ av motivation som Taylor (Taylor 

1912/2007) skriver om, där vi genom piska och morot kontrollerar anställda som är lata 

och benägna att fuska och som man därför inte kan låta arbeta självständigt. Taylor var 

även mannen bakom Scientific Management teorin, en teori som bland annat 

förespråkade specialisering och använde sig av begreppet ”rätt man på rätt plats” där 

den som är mest lämpad för arbetet skall tilldelas detta arbete och därefter tränas och 

utvecklas för just denna arbetsuppgift.  

Problemet ligger i att om grundläggande belöningar inte är tillräckliga eller skäliga 

kommer fokus ligga på det orättvisa i situationen och man får då varken den yttre 

motivationens förutsägbara resultat eller den inre motivationens oväntade följder, 

motivationen blir med andra ord låg. Men efter vi kommit över tröskeln av “orättvisa” 

så kan morötter och piskor åstadkomma motsatsen till vad de är menade att göra (Pink 

2010). Sawyer effekten: Företeelser som antingen kan förvandla lek till arbete, eller 

arbete till lek betyder att man genom belöningar ökar den kortsiktiga motivationen men 

raderar den långsiktiga motivationen. Det vill säga, den inre motivationen kan raderas ut 

om vi försöker införa yttre belöningar för något som ses som en “lek” (Pink 2010). Om 

vi inte förväntar oss belöningar för arbete vi gör påverkar detta inte den inre 

motivationen om vi sedan får en belöning, förväntar vi oss däremot en belöning för 

arbetet vi utför så får det en negativ effekt, “om-så”-belöningar får människor att tappa 

lite av sitt självbestämmande. Vi underminerar alltså den inre motivationen genom att 
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belöna och bestraffa människor (Pink 2010). Finns ingen inre motivation för att 

genomföra en uppgift kan alltså yttre motivation i form av belöningar fungera (Pink 

2010). När en uppgift ses som monoton och inte särskilt värdefull för verksamheten i 

stort kan motivation införlivas genom att ge en rationell förklaring till varför uppgiften 

är nödvändig: förklara att den är viktig för helheten och för att nå organisationens mål. 

Medge att uppgiften är tråkig, visa medkänsla och låta alla lösa uppgiften på sitt eget 

sätt, det vill säga att istället för att kontrollera, låta människor arbeta självständigt för att 

nå det staterade resultatet och lösa det på sitt eget sätt (Pink 2010).  För att inte döda 

motivationen behövs betoning på de djupare beståndsdelarna; självstyrning, mästerskap 

och mening (Pink 2010).  
 

Människor ter sig välja att vara festivalvolontärer av huvudsakligen två skäl, de tycker 

att det är roligt eller de vill ha festivalbiljetten, vilket vi skulle kunna översätta till typ I 

och typ X och därför anser vi att Pinks teori är intressant i arbetet med volontärer. Kan 

man höja motivationsnivån hos typ X men samtidigt inte döda motivationen hos typ I 

när de arbetar tillsammans? 

 

Maslows behovshierarki om grundläggande behov, McGregors teori X & Y om att 

chefers antagande om sina anställda ofta ter sig bli självuppfyllande profetior, teorin om 

det psykologiska kontraktet oss dess påverkan på relationen mellan arbetsgivare och 

arbetstagare, Vrooms förväntningsteori om just förväntningar och prestationer samt 

Pinks teori om den tredje drivkraften och motivation 2.0, är enligt oss de teorier som ska 

hjälpa oss att reda ut vad som motiverar volontärer vid musikfestivaler. 
 

Genom att applicera dessa teorier på det empiriska materialet vi har samlat in via 

litteratur, enkätundersökning och intervjuer med volontärer och arbetsledare tror vi oss 

kunna ringa in varför man arbetar som volontär, vad de grundläggande behoven har för 

betydelse för ideellt arbetande, vad arbetsledaren har för roll i arbetet med att motivera 

volontärer och hur mycket volontärens egna förväntningar påverkar inställningen till 

arbetsupplevelsen och motivationen. Dessutom tror vi att genom att applicera Pinks 

teori om den tredje drivkraften på vårt empiriska material kan få en djupare förståelse i 
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vilka metoder festivalarrangörer ofta använder för att motivera sin arbetskraft och om 

det är rätt sätt att gå till väga eller om man i vissa fall bör tänka om. 
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4. Empiri och Tolkning 
 

Vi kommer här börja med en presentation om varför människor väljer att arbeta som 
volontärer vid musikfestivaler för att sedan gå in på mer specifika aspekter och 

presentera det empiriska materialet i samband med de utvalda teorierna. 
 
 

4.1 Varför arbetar man som volontär? 

Sjökvist (2009) menar att utbildning och inkomst är två faktorer som påverkar graden 

av ideellt arbete. Hög utbildning eller hög inkomst ökar enligt Sjökvist benägenheten att 

arbeta utan ekonomisk ersättning. Vi vill här börja med att poängtera att vi gör skillnad 

på volontärer och volontärer. De volontärer som Sjökvist (2009) talar om är volontärer 

som arbetar eller har arbetat med en välgörenhetsorganisation, och de volontärer som vi 

har valt som fokusgrupp arbetar inte som volontärer i välgörande syfte. Vi har, genom 

vårt arbete med volontärer, observerat att majoriteten av alla volontärer vi 

musikfestivaler inte arbetar som volontärer med samma eller liknande avsikter som 

volontärer vid en välgörenhetsorganisation gör. Von Essen (2008) definierar 

volontärsarbete som en avvikelse från normen vilken är förvärvsarbete eftersom 

samtliga hans intervjupersoner definierar ideellt arbete som utan vinstsyfte, oavlönat 

eller arbete som inte ger någon ekonomisk inkomst. Vi håller med Von Essen om att 

definitionen på volontärsarbete är oavlönat arbete eftersom de inte får någon lön 

utbetalat för arbetet de gör, men vi vill ändå mena att de flesta volontärer i musikfestival 

sammanhang har ett visst “ekonomiskt motiv” där majoriteten har festivalbiljetten som 

största anledning till att de vill arbeta.  
 

Vi har med denna studie kunnat definiera skillnader på volontärer vid 

välgörenhetsorganisationer och volontärer vid musikfestivaler, det är två olika typer av 

volontärer som arbetar ideellt med olika motiv. Vår enkätundersökning styrker vår 

observation och visar att cirka 39 % av samtliga tillfrågande valde att arbeta som 

volontär med festivalbiljetten som största motivation (se tabell 1). Nu menar vi dock 

inte att alla individer som väljer att arbeta som volontär vid musikfestivaler skall 
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placeras i ett och samma fack men vi vill poängtera intresseskillnaden som finns när 

man arbetar ideellt vid musikfestivaler och när man arbetar ideellt för exempelvis 

välgörenhetsorganisationer (som Von Essen 2008 och Sjökvist 2009 resonemang 

grundar sig i) eftersom volontärer i välgörenhetsorganisationer troligtvis har ett mer 

emotionellt värde och är av mer humanistiskt slag än volontärsarbete vid 

musikfestivaler. Det är det svårt att hitta texter och belägg för vad som motiverar ideell 

arbetskraft vid musikfestivaler och det närmaste vi har kommit är ideellt arbete i 

idrottssammanhang. Dock så finns det gott om litteratur om ideellt arbete i förhållande 

till välgörenhetsorganisationer och detta pekar ytterligare en gång till vårt teoretiska 

problem om bristen på litteratur som behandlar ideellt arbete vid musikfestivaler. 

Därför, för att återgå till Sjökvist (2009) uttalande om att högre inkomst och högre 

utbildning motiverar ideellt arbete så vill vi inte säga emot det, men vi vill nog hävda att 

det troligen inte stämmer på volontärer vi musikfestivaler utan snarare ter sig tvärt om. 

Enligt våra observationer och från de intervjuer vi har gjort med volontärer framgår det 

snarare att personer med låg sysselsättning och ekonomi är de som väljer att arbeta som 

volontärer just för att de inte har råd att betala en festivalbiljett, resa, boende och mat för 

att få uppleva festivalen. Det är som volontären Sofia uttryckte sig i en intervju med oss: 

“Jag jobbade som volontär för att jag inte hade något sommarjobb men ville ändå göra 

någonting... och så får man ju gå på festivalen och det gav mig tre veckors 

sysselsättning under sommaren.”   
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Om vi ännu en gång ser till tabell 1 så var faktorerna till varför man arbetade som 

volontär: upplevelsen, belöningen (det vill säga festivalbiljetten), erfarenheter, socialt 

och “godheten”/känslan av att bidra och hjälpa till. Enligt tabellen var den vanligaste 

orsaken till att man valde att arbeta som volontär att upplevelsen blev förhöjd, det vill 

säga att man inte enbart var en festivalbesökare utan även en del av organisationen 

bakom festivalen och därmed blev upplevelsen en annan än om de endast hade varit 

besökare. Att just upplevelsestapeln blev så hög tror vi grundar sig på att många av 

svaren var blandade där flera respondenter angav flera olika svar till varför de ville 

arbeta som volontärer och varje svar har räknats som en enskild röst, exempelvis “Jag 

jobbar för att jag inte har råd att gå på festivalen annars och för att det är en kul 

upplevelse”, eller “Jag jobbar för att det är kul att hjälpa till och för att det var en rolig 

upplevelse”, där just ordet upplevelse dök upp flest gånger. Näst största stapeln, men 

den faktor som skulle kunna ses som vanligast till varför man vill arbeta som volontär, 

om vi bortser från upplevelsen, är belöningen för arbetet, att man får gå på festivalen 

när man inte arbetar, vilket som sagt ligger i linje med vår tidigare observation om vad 

som motiverar volontärer. 

Cirka 22 % av samtliga respondenter väljer att arbeta som volontär främst för 

erfarenheten (se tabell 1). Under stapeln erfarenhet ligger motiveringar som exempelvis 
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att knyta nya kontakter och att arbetsmöjligheten ger en merit på Cv:t. Man skulle då 

enkelt kunna dra parallellen till denna skara respondenter som arbetsvilliga, vetgiriga 

och ambitiösa, och att dessa skulle kunna klassas som en grupp som motiveras av en 

inre motivation om att förbättra sin befintliga situation. Volontären Karl, som i 

dagsläget studerar, uttrycker sig i en intervju om varför han valde att söka en plats som 

volontär på en festival: “Första tanken var att det kan vara roligt, för att höra lite bra 

band och en ny upplevelse. Det fanns lite skolarbeten som jag skulle ha som även 

gillade om jag gjorde det här, så jag kom in på lite grejer i skolan eftersom jag hade den 

här erfarenheten, det blev en merit.” [Han menar med detta att arbeta som volontär var 

en merit för skolkurser]. Denna grupp volontärer är troligtvis benägna att dyka upp till 

sitt arbetspass eftersom arbetet i slutändan ska ge dem en bra merit vilket man inte får 

om arbetet inte fullföljs på grund av att man bara struntat i att dyka upp. Att strunta i sitt 

arbete visar dålig karaktär och ger ofta inte, om ens i något fall, bra meriter. De styrs av 

en egen inre vinning och ser en helt annan mening till att fullfölja arbetet till skillnad till 

de som angett att de arbetar som volontär främst för belöningen, att få ett gratis 

festivalpass. För att denna grupp volontärer ska avbryta sitt arbete tror vi att det krävs 

större omständigheter som att man blir illa behandlad eller har riktigt dåliga 

arbetsförhållanden, något som vi återkommer till under rubriken som behandlar det 

psykologiska kontraktet och förväntningar mellan arbetsledare och volontärer.  

 

Endast 10 % av de ideellt arbetande i den statistik vi presenterat (se tabell 1) skulle 

kunna klassas som ideellt arbetande enligt Von Essen (2008) och Sjökvist (2009) 

eftersom det endast vara ca 10 % som uppgav att de arbetade som volontärer för att det 

kändes bra att hjälpa till, göra en god gärning och känslan av godhet. Detta är ytterligare 

ett bevis på att det finns volontärer med andra motiv än godhet och att dessa bör 

studeras och motiveras annorlunda.  
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Enligt tabell 2 uppger majoriteten att de väljer vilken festival de vill arbeta på utefter 

vilka artister som ska spela på festivalen. Detta styrker argumentet om att de flesta 

arbetar som volontär för att få belöningen i form av en festivalbiljett då det är biljetten 

som gör att de kan se dessa artister. Även om det finns andra faktorer som också är 

avgörande i valet av vilken festival man väljer att arbeta på så är artistutbudet det 

viktigaste. Om vi nu kan anta att volontärer väljer att arbeta som volontärer för att 

erhålla en festivalbiljett så är det ganska intressant att endast en låg andel av 

respondenterna har angett att biljettpriset som avgörande faktor till vilken festival man 

väljer att arbeta på (se tabell 2). Vår tanke är att om man väljer att arbeta som volontär 

främst på grund av vilka artister som kommer till festivalen så är intresset för att se 

dessa artister väldigt stort. Detta påvisar att majoriteten inte väljer vilken festival de vill 

arbeta på baserat på vad respektive festivalbiljett kostar och därmed är pengar en faktor 

som utesluts ur ekvationen om varför man väljer att vara volontär på en specifik 

festival. Biljettpriset är en faktor till varför människor väljer att arbeta som volontärer, 

men inte till varför man väljer att arbeta på en festival över en annan, valet av festival 

påverkas till största del av vilka artister man vill se och resan till och från festivalen som 

inte betalas av arbetsgivaren, som i detta fall är arrangören, utan blir en kostnad som 

volontären får stå för själv. Detta kan vara en förklaring till varför festivalens 
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geografiska läge är så pass viktigt för våra respondenter (se tabell 2) då resan till och 

från festivalen utgör den största kostnaden för volontären. I textsvaren i 

enkätundersökningen gick det att utläsa att närhet till hemmet är viktigt, det vill säga 

priset för att ta sig till och från festivalen inte får vara för högt. Vidare, angående varför 

så pass få har nämnt förmåner som en viktig faktor är, enligt vår tolkning, för att de 

flesta svenska festivaler i princip erbjuder samma saker till sina volontärer, man får 

festivalbiljetten, boende och mat under arbetet. Om festivaler runt om i landet istället 

skulle erbjuda helt olika förmåner, eller någon festivalarrangör skulle erbjuda mer 

förmåner än en annan så tror vi att denna stapel troligtvis skulle vara mycket högre.  

 

En festival är en social tillställning och som vi kan utläsa av tabell 2 ovan, är den tredje 

viktigaste aspekten i valet av festival vännerna, någonting som inte förvånar oss. Väljer 

dina vänner att åka på en festival är chansen stor att du väljer att åka på samma, vilket, 

för oss, antyder på hur viktigt det sociala är för att en upplevelse ska vara bra, där hela 

19 % (se tabell 1) angav detta som mest avgörande faktor till varför de väljer att arbeta 

som volontärer. Sjökvist (2009:158) menar att “... en social gemenskap gör det lättare 

för enskilda individer att göra insatser för andra människor.” 

 
 

4.2 Grundläggande behov och motivation: Toapappret är slut! 

Som vi kan se i tabell 3 så uppger hela 23 % av samtliga tillfrågade i enkäten att det 

viktigaste faktorn när de ska arbeta som volontär är att de grundläggande behoven är 

tillfredsställda. Denna fråga ställdes som en öppen fråga i enkäten, det vill säga att det 

inte fanns några förutbestämda svarsalternativ utan de svar vi har fått in har placerats i 

passande kategorier. Under kategorin “grundläggande behov” hamnade svar som bra 

mat, dryck, ordentligt med sömn, och hygienfaciliteter, det vill säga tillgång till duschar 

och toaletter. Förhållanden på en festival skiljer sig från en vanlig arbetsplats i många 

aspekter, en av de största skillnaderna är det att man inte bor hemma med tillgång till 

egen säng, toalett, dusch och kylskåp vilket kan förklara varför så många av våra 
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respondenter skrev med grundläggande behov som en viktig aspekt för en bra 

upplevelse.  

 

 

 

Maslows hierarki är dynamisk vilket betyder att för att kunna sträva mot en ny nivå 

måste den underliggande vara tillfredsställd, vår största motivation ligger till början i att 

tillfredsställa de grundläggande behoven och är de ej tillfredsställda kommer vi inte 

motiveras till att göra något annat än att tillfredsställa dem (Maslow 1987). Att få 

motivationen till att komma och arbeta kan därför se som obetydligt om vi inte fått äta 

eller sova ordentligt om vi ser till Maslows teori. Men då alla inrättningar som behövs 

för att tillfredsställa de grundläggande behoven oftast finns på en festival så är det inte 

säkert att detta är anledningen till varför motivation till att gå till arbetet inte finns. Dock 

får vi i intervjun med Anna veta att maten och andra förmåner faktiskt är någonting 

uppmuntrande. Detta tror vi beror på de speciella förhållanden som finns på en festival, 

att man inte kan bara öppna kylen och äta vad man för tillfället är sugen på som vi 

tidigare staterat, men också för att detta är något som får dem att känna sig speciella och 

mer som en del av organisationen än som besökare.  
 

Flyttar vi oss upp till nästa steg i hierarkin finns behovet av säkerhet, att vi är skonade 

från faror och hot (Maslow 1987), detta kanske inte är så relevant i detta sammanhang 
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då festivaler för det mesta, vad vi sett, är relativt trygga miljöer med hög 

säkerhetsbevakning. Vi refererar istället säkerhetsbehovet till vilken mån man känner 

sig trygg i sitt arbete, hur det ska utföras och hur de blir omhändertagna av 

organisationen, vilket är högst relevant i detta fall. Volontären Sofia säger att “det är 

viktigt att man inte glöms bort, och att man ska kunna kontakta arbetsledaren vid 

problem”. I tabell 3 kan vi se att information/tydlighet och bra arbetsledare är de 

viktigaste faktorerna för en bra arbetsupplevelse och vi tror att dessa två faktorer har 

mycket att göra med att man vill känna sig säker i sin position och hur man ska utföra 

sitt arbete. Vi tror att detta är en av de viktigaste aspekterna för att volontärer ska kunna 

hitta motivation till att utföra sitt arbete men också till varför så pass många väljer att 

avsluta arbetet i förtid. Den som inte känner sig säker i sin position försöker troligtvis 

även att undvika det som ses som en obehaglig situation till förmån för att göra något 

roligare, även om sanktionerna för sådant beteende kan resultera i att de blir av med sitt 

festivalarmband och inte får fortsätta sin festivalupplevelse. Att dessa tre behov, 

information/tydlighet, bra arbetsledare och grundläggande behov, har hamnat så högt 

upp på listan över de viktigaste faktorerna för en bra volontärsupplevelse beror troligtvis 

på att dessa faktorer är bristande på festivaler, vilket i sin tur troligtvis beror på hur en 

festivalproduktion fungerar. På en festival är tempot högt, det är mycket som ska göras, 

många människor som ska tas om hand och kontrolleras och att allt detta ska ske under 

en kort tidsperiod bidrar till att det inte hinner skapas rutiner samt att många av de som 

arbetsleder volontärer även har andra arbetsuppgifter som ska utföras.  
 

De fysiologiska behoven och behovet av säkerhet följs upp av behov som är svårare för 

festivalarrangören att påverka i större utsträckning, samhörighet och kärlek. Självklart 

kan arbetsledaren påverka hur väl någon känner samhörighet och kärlek mot denne 

genom uppmuntran och genom att se volontärerna, men detta ligger också mycket i det 

sociala och vilka personer man hamnar i samma arbetsgrupp som. Detta är en viktig 

aspekt i upplevelsen för volontärerna men samtidigt någonting som vanligtvis är svårt 

för festivalarrangören att påverka. Enligt tabell 3 ser vi att det sociala hamnade på en 

fjärde plats över vad som är viktigast för att volontärer ska ha en bra arbetsupplevelse 

och Volontären Anna påpekade i en intervju med oss vikten av att bli placerad i en bra 
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arbetsgrupp för att man ska ha roligt under arbetet, speciellt om man åker själv till 

festivalen. Att få ta egna initiativ och att arbetet är utmanande kan, som volontären Karl 

säger, utveckla självkänslan. I enhet med Maslows behovshierarki kan detta vara 

anledning till att man, eller i detta fall volontärer, uppnår självförverkligande, men då de 

flesta arbetsuppgifter i förväg är väldigt specificerade är det svårt att öppna upp för egna 

beslut, vilket gör att det kanske är omöjligt för volontärer att uppnå de högre nivåerna i 

denna situation. Vi tror att även om de högre stegen i behovshierarkin lockar fram 

motivation och därmed bidrar till bättre prestationer och lyckligare volontärer så 

påverkar de inte bortfallet i lika stor utsträckning som de lägre behoven i hierarkin. 

Självklart är detta någonting som festivalarrangörer bör sträva mot genom att utveckla 

arbetsuppgifter och arbetsförhållanden som tillåter volontärerna att växa och utvecklas. 

Då kommer troligtvis prestationerna att höjas och både volontärerna och de som är i 

kontakt med volontärer kommer att få en bättre upplevelse då de troligen känner sig 

nöjda och trygga med och i sin situation.  

4.3 Individuella förväntningar: Psykologiska kontraktet  

Volontärerna Anna och Karl säger att när man skriver upp sig som volontär så vet man 

vad man skriver upp sig på, man får mat, biljett och camping och man arbetar för att 

betala av detta. Men frågan är om de är så alla uppfattar det, när en festivalarrangör går 

ut med information om volontärsarbetet och vad som förväntas av de som arbetar som 

volontärer är det inte säkert att den informationen uppfattas på lika sätt av alla. 
 

Ser vi tillbaka på den tabell om bortfall som presenterades i inledningen av denna 

uppsats så var det 17 % av alla accepterade volontärer som inte kom till festivalen över 

huvud taget och 9 % som avbröt arbetet av någon anledning. Då volontärsarbete ses på 

som vilket annat arbete som helst antar festivalarrangören att alla som accepterar sin 

volontärsplats också kommer att komma och arbeta på festivalen eller tacka nej till sin 

plats i god tid innan festivalen. Är du sjuk så sjukanmäler du dig eller är det något annat 

oväntat som händer så att du måste avbryta ditt arbete så anmäler du detta till din 

arbetsledare. Vi tolkar dessa siffror som att det finns skilda föreställningar om det 

åtagande som gjorts mellan parterna, det vill säga volontären och arbetsgivaren. De 17 
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% som inte checkade in på festivalen över huvud taget bröt, enligt festivalarrangören, 

kontraktet, medan volontärerna själva inte anser att de har åtagit sig att komma eller 

anmäla om de inte kommer och arbetar på festivalen. Problematiken med det 

psykologiska kontraktet inom festivalorganisationer, särskilt i arbetet med volontärer är, 

att då det ej finns en etablerad relation mellan ledning och volontärer finns därmed 

heller ej den förståelse och förutsägbarhet som kan utvecklas i en arbetsrelation. Just 

denna förutsägbarhet och förståelse parterna emellan är det som förenklar koordinering 

av ansträngningar och planering då båda parter vet var den andre står och förväntar sig 

(Rousseau 1995). På grund av detta ökar då graden av missförstånd som leder till att det 

psykologiska kontraktet bryts och volontärer är oengagerade eller lämnar arbetet. 
 

Men inte bara före utan även under festivalen sker dessa missförstånd som utmynnar i 

att det psykologiska kontraktet bryts. Vi ser många unga volontärer som arbetar på sin 

första festival och har förväntningar på arbetet och införlivas inte dessa förväntningar så 

kan detta enligt Jafri (2011) leda till just reducerad engagemang och till att de avslutar 

sitt arbete i förtid då de upplevde att festivalarrangören inte hållit sin del av avtalet. 

Detta gäller också de volontärer som tidigare har arbetat på andra festivaler där klimatet 

varit annorlunda. Detta har stor påverkan på de förväntningar de har på 

festivalarrangören vilket kan bidra till besvikelse eller ilska mot arrangören då arbetet 

de utför under festivalen skiljer sig från det förväntningar de hade på arbetet.  
 

Återkopplar vi till festivalarrangörens syn på volontärer som betald arbetskraft kan vi se 

en stor skillnad i uppfattning mellan arrangören och volontärer. Även om många 

volontärer främst arbetar för belöningen i form av en festivalbiljett så ser de inte 

biljetten som lön utan de ser sig själva som obetald arbetskraft. Volontären Sofia säger 

att hon inte ser festivalbiljetten som en betalning utan mer som en give away för att hon 

gör någonting bra och vi tror att denna syn delas av flera volontärer och därmed är en 

bidragande faktor till att volontärers inställning till arbetet skiljer sig stort från 

festivalarrangörens. Att volontärerna ser på sitt arbete som obetalt kan därför också 

förklara varför de väljer att avsluta sitt arbete i förtid vilket arbetsledaren Lena tror är 

den vanligaste anledningen. Volontärerna ser relationen som ensidig, att det bara är de 
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som ger någonting utan att få någonting tillbaka vilket leder till att de anser sig 

berättigade till att avsluta arbetet utan att meddela någon ansvarig och utan ytterligare 

anledning som sjukdom eller liknande.  
 

Det psykologiska kontraktet har makten av självuppfyllande profetior: de kan skapa 

framtiden (Rousseau 1995). Därför är volontärens syn på sitt åtagande också hur den 

kommer ta sig an sitt uppdrag. Om volontären tolkar volontärsarbetet som något som 

bara ska avklaras för att sedan kunna gå på spelningar så kommer det inte finnas mycket 

motivation för att göra något mer än att i princip bara sitta av tiden. För att införliva 

motivation behöver alltså volontären, i samband med att åtagandet görs, se fram emot 

upplevelsen och ha föreställningen om att det den ska göra har en mening och är viktigt 

för festivalen som helhet; vilket är något festivalarrangören skulle kunna påverka 

genom att i ett tidigt skede påpeka vikten av volontärers arbete på en festival, och om 

hur de är med och påverkar festivalen som helhet.  

4.4 Individuella förväntningar: Lätt eller utmanande 

Olika individer har olika uppfattning om de olika arbetsområden som finns under 

festivalerna och dessa olika uppfattningar beror sannolikt på vad som motiverar den 

enskilda individen och vad de själva känner att de har för kvalitéer och anser sig passa 

för. Volontären Karl till exempel skulle helst arbeta som artistvärd, ett arbete som enligt 

honom innehåller mer utmaningar och frihet medan till exempel campingvakt eller 

entrévärd är någonting han inte skulle vilja arbeta med på grund av att det, enligt 

honom, är monotona arbetsuppgifter i en miljö som inte tilltalar honom. Om man skulle 

analysera detta uttalande i enhet med Vrooms förväntningsteori som säger att individens 

egen förväntan ökar viljan och motivationen att prestera bra (Vroom 1995), så skulle 

Karl alltså göra en bättre arbetsinsats som artistvärd än som campingvakt. Eftersom 

Vroom (1995) anser att människors val styrs av det alternativ som vi tror kommer att ge 

oss det bästa resultatet så är det helt naturligt att Karl hellre väljer att arbeta med en 

arbetsuppgift som passar hans personliga kvalitéer bäst. Detta skulle betyda att 

festivaler, förutom att tillfredsställa de grundläggande behov som människor har, även 

borde arbeta med att finna rätt person till rätt position för att utfallet av arbetet ska bli så 
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gynnsamt som möjligt. Taylor (Taylor 1912/2007) menar att alla individer inte alltid 

passar till att utföra alla arbetsuppgifter utan varje organisation bör eftersträva 

specialisering av arbetsuppgifter. Att arbeta med specialisering eller att hitta rätt person 

till rätt uppgift för att öka volontärers motivation och därmed även förbättra utfallet av 

arbetet kan dock i många fall ses som en väldigt omfattande och utmanande uppgift för 

en festivalledning då man inte känner eller oftast inte har tid att lära känna arbetskraften 

på ett mer personligt plan innan festivalen. Vi vet dock med oss att några festivaler 

arbetar med ett system där volontärerna själva får välja vilket arbetsområde de vill 

arbeta inom istället för att bara bli tilldelade en tjänst, någonting som skulle kunna ses 

som ett försök till att öka volontärers motivation i enlighet med Vrooms 

förväntningsteori. Dock kräver detta att volontärerna känner sig själva och är helt ärliga 

när de tillskriver sig själva ett arbetsområde. Om volontärer själva får välja vad de ska 

arbeta med styrks motivationen enligt Vrooms teori då individens förväntningar ska öka 

viljan och motivationen att prestera bra, men väl på plats kan det visa sig att denna 

person inte alls var lämpad till denna uppgift. Detta går då inte i enlighet med Taylors 

teori om rätt person på rätt plats och skulle då i värsta fall lämna utfallet av 

arbetsuppgiften lidande.  
 

 

Utfallet av arbetsuppgiften kan inte bara påverka organisationen negativt utan även 

volontären. Karl berättade i sin intervju med oss att han har arbetat som artistvärd på 

samma festival två år i rad och att första året var så roligt att han bestämde sig för att 

återvända även nästkommande år. År två visade det sig dock att festivalarrangören hade 

gjort vissa organisatoriska förändringar inom det området han arbetade med och att de 

på så vis uppstod mycket dötid och mindre ansvar än tidigare år vilket Karl tog med 

missnöje. I och med att Karl hade arbetat inom detta område tidigare och hade 

förväntningar om att andra året skulle bli desamma så blev hans upplevelse det andra 

året lite av en besvikelse. Detta är en av farorna som arbetsgivare och teamledare 

ständigt möter i arbetet med att motivera arbetskraft, även om man gör organisatoriska 

förändringar som har för anledning att leda till ett bättre utfall så kan dessa förändringar 

ha en sämre effekt på volontärernas upplevelse av arbetet. De förväntningarna 
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volontären har på arbetet infrias kanske inte vilket i sin tur leder till missnöjd och 

omotiverad arbetskraft. 
 

Någonting som däremot visade sig kan ha förhöjande effekt på en volontärs upplevelse 

av arbetet, även om arbetsuppgiften kanske var mindre stimulerande än vad man hade 

tänkt sig, är det sociala umgänget, det vill säga kollegorna i arbetsgruppen. Volontären 

Anna uttalar sig om detta i en intervju med oss där hon menar att vad hon arbetade med 

inte var av så stor betydelse eftersom hon rest till festivalen med en kompis och att de 

hade så roligt tillsammans och dessutom träffade andra härliga volontärskollegor på 

plats. Tabell 4, som är ett resultat av vår enkätundersökning, visar att gemenskapen och 

arbetskollegorna har större betydelse för att arbetsupplevelsen ska bli bra än själva 

arbetsuppgiften i sig. Att personligen få ta eget ansvar hamnade, för oss, förvånansvärt 

långt ner på listan över vad som gör en arbetsuppgift rolig, då vi innan uppsatsens 

början hade föreställningar om att mer frihet och eget ansvar skulle vara någonting som 

i högsta grad motiverar volontärer.   
 
 
 

 
 

De enskilda intervjuerna vi hade med volontärer och arbetsledare var delvis i syfte att se 

om volontärers och arbetsledares förväntningar och attityder till volontärsarbete i det 
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stora hela överensstämmer med varandra eller om det finns stora skillnader parterna 

emellan vilket i sin tur kan påverka upplevelsen av arbetet om förväntningarna inte 

stämde överens med utfallet.  
 

På frågan om vad som utgör en bra arbetsledare fick vi i stort sett enhetliga svar från 

bägge parter. Volontärer förväntar sig att en arbetsledare är kompetent, informativ, 

strukturerad, rättvis, tillgänglig samt ger återkoppling till volontärerna för att 

arbetssituationen skall vara hållbar och för att volontärerna ska kunna utföra sina 

arbetsuppgifter på bästa sätt. Arbetsledarna uppgav i stort sätt samma egenskaper på vad 

de tror att volontärerna förväntar sig av en arbetsledare för att upplevelsen på festivalen 

ska bli så angelägen som möjligt och för att arbetsuppgifterna ska vara hanterbara. Detta 

visar att arbetsledarna har övergripande kännedom om vad volontärerna förväntar sig av 

dem som arbetsledare, men det betyder i sin tur inte att missnöje inte kan uppstå. 

Tillexempel ordet rättvis har olika betydelse beroende på vem man frågar och kan 

definieras på olika sätt. Arbetsledaren kanske tycker att han/hon hanterar en situation på 

ett rättvist sätt medan volontären kanske tyckte att situationen var orättvis. På samma 

sätt kan det uppstå en diskussion om vad som anses vara bra och tillräcklig information 

för att en volontär med trygghet ska kunna utföra sina arbetsuppgifter korrekt som vi 

tidigare diskuterade i avsnittet som behandlade motivation och grundläggande behov. 

Arbetsledaren kan ha åsikten om att han eller hon på ett enkelt och tydligt vis har 

informerat volontären om vad som är viktigt att tänka på när man ska utföra vissa 

arbetsuppgifter medan volontären i sin tur anser att informationen inte alls var tillräcklig 

för att arbetsuppgiften ska kunna utföras korrekt eller med självsäkerhet. Om vi då 

kopplar denna tänkbara situation till Vrooms förväntningsteori så skulle detta i sin tur 

leda till att volontären kommer till festivalen och förväntar sig att få tydliga 

instruktioner om hur arbetet skall utföras så att volontären kan utföra det arbete som 

man åtagit sig. Men väl på plats uppfattar volontären arbetsledares instruktioner som 

otydliga och därmed arbetsuppgiften som ostrukturerad och resultatet blir att 

arbetsuppgiften inte känns genomförbar på grund av otydliga instruktioner. Detta leder 

till att volontären känner sig missnöjd med sin arbetssituation då den känner sig osäker i 
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sin situation eller att den inte är till någon nytta vilket kan påverka motivationen och 

volontären blir oengagerad i arbetet.  
 

 
 

Som tabell 5 ovan visar uppgav cirka 57 % av respondenterna i vår enkätundersökning 

att upplevelsen de hade under sitt festivalarbete stämde överens med de förväntningar 

de hade på arbetet. 23 % uppgav att arbetet inte infriade de förväntningar de hade och 

22 % uppgav att arbetsupplevelsen hade varit över förväntan. Det är dessa 22 % som 

inte fick sina förväntningar infriade som troligtvis representerar den grupp av volontärer 

som har blivit besvikna på arbetssituationen då de känt att arbetet inte stämde överens 

med vad de trodde att de hade skrivit upp sig på. Dessa är troligtvis också mer benägna 

att avbryta sitt arbete på festivalen än de som uppgett att förväntningarna höll eller till 

och med var över förväntan. Som vi kan se nedan i tabell 6 och 7, om upplevelsen och 

förväntningar inom olika arbetsområden, betyder det inte alltid att hela upplevelsen 

påverkas negativt om förväntningarna inte infriades. Tabell 6 och 7 påvisar att den 

totala upplevelsen av arbetet som volontär inte behöver ta betydande skada av mindre 

scenarier som uppfattats som mindre tillfredsställande än vad volontärerna förväntat sig.  
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4.5 Den tredje drivkraften: Förutfattade meningar, inre motivation 

och kontroll  

Som vi staterat tidigare väljer människor att arbeta som volontärer av huvudsakligen en 

anledning, belöningen. Endast ett fåtal, 10 % av våra respondenter, uppgav att de i 

huvudsak arbetar för att det känns bra att hjälpa till, jämfört med de 39 % som i första 

hand arbetar för belöningen. Upplevelsen som dock blev den största stapeln tolkades av 

oss som endast ett bisyfte, något som förhöjde upplevelsen men inte var det 

huvudsakliga syftet till valet att arbeta som volontär. I Pinks (2010) termer skulle vi 

kunna beskriva de 39 % som främst arbetar för belöningen som typ X och de 10 % som 

i huvudsak valde att arbeta som volontär för den goda sakens skull typ I. Typ X skulle 

vi lätt kunna motivera med belöningar och kontrollera dem genom sanktioner medan typ 

I till stor del skulle kunna sköta sig själva utan hjälp av ytterligare belöningar och utan 

att kontroll av att arbetet sköts. Men problematiken ligger i att på en festival arbetar 

dessa personer oftast tillsammans i en grupp med en arbetsledare som ser på dem alla 

som samma typ.  Under våra intervjuer med arbetsledare ställde vi frågan om vad de 
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tror är den största faktorn till varför volontärer väljer att arbeta som volontärer och 

arbetsledarna svarade samenligt att det mest troligt var på grund av belöningen, vilket 

stämmer väl överens med vår enkätundersökning där belöningen hamnade högt upp 

under varför man valde att arbeta som volontär (se tabell 1). Men de finns också andra 

anledningar till att människor väljer att arbeta som volontärer, vilka arbetsledarna inte 

har alls nämnde i intervjuerna, till exempel att volontärer bland annat väljer att arbeta 

som volontärer för att förhöja sin festivalupplevelse och att de gör det för den goda 

sakens skull. Det finns alltså fler anledningar än belöningen till varför man väljer att 

vara volontär, men om arbetsledaren endast ser belöningen som den största 

motivationen för volontärer, hur påverkar då detta deras ledarskap? Om arbetsledaren 

antar att volontärerna endast arbetar för att få sin festivalbiljett är det troligt att de också 

har synen på volontärerna som några som smiter från sina arbetsuppgifter så fort de får 

chansen. Enligt McGregors (2006) teori skulle denna grupp volontärer benämnas som 

typ X, och genom att arbetsledaren utgår ifrån att arbetskraften är lat, passiv och 

föredrar att bli styrd så kommer också arbetsledaren leda dem utifrån dessa 

föreställningar vilket kommer att införliva en självuppfyllande profetia. McGregor 

(2006) menar att om arbetsledaren behandlar arbetskraften som oförmögen att ta ansvar 

och ta egna beslut kommer också volontärerna att agera i enhet med förväntningarna. 

Återgår vi till Pink (2010) resonemang kommer detta leda till att de volontärer som 

arbetar av inre motivation inte längre ser arbetet som en lek utan som ett arbete vilket 

kommer att döda deras långsiktiga motivation. Då arbetsuppgifter för volontärer i de 

flesta fall är rutinbaserade uppgifter kan det vara svårt att hitta motivation att genomföra 

arbetet om inget högre syfte finns. Dock, om målet med arbetet endast är att få gå på 

festivalen kanske detta inte är något större problem, men om något ses som tråkigt och 

oviktigt är risken stor för att volontärer tröttnar och/eller inte ser anledningen till varför 

de ska stå kvar och därför lämnar sin position. Det är detta som vi tror är bidragande till 

problemet med bortfall. Enligt Pink (2010) kan motivation införlivas även här genom att 

man ger en rationell förklaring till varför uppgiften är nödvändig, att den är viktig för 

helheten, medge att uppgiften är tråkig det vill säga visa medkänsla samt att låta 

människor arbeta självständigt för att nå ett specifikt resultat med egna medel. I 

intervjuerna med arbetsledare frågade vi vad dem gjorde för att försöka motivera sina 
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volontärer, Lena ansåg att bäst fungerade kramar, att bjuda på jordgubbar och försöka få 

en mer personlig kontakt med de volontärerna hon ansvarade för. Erik ansåg att kaffe 

var något som var uppmuntrande för de flesta samt att framkalla en vi känsla är något 

som är viktigt för att locka fram motivation hos volontärer. För volontärerna Anna och 

Sofia är uppskattning, beröm och feedback från sin arbetsledare något av de viktigaste 

för motivationen, så utifrån detta kan vi säga att volontärer är beroende av belöningar 

och beröm för att finna viljan till att genomföra sina uppgifter. Men att inte få 

uppskattning, beröm och feedback från sin arbetsledare borde enligt oss inte leda till att 

man väljer att lämna arbetet i förtid utan det borde krävas något mer för att man istället 

ska gå och se akter när man egentligen ska arbeta. Ser vi till de svar vi fått genom våra 

intervjuer och i enkäten så är det faktorer som dålig arbetsledning, avsaknaden av 

uppskattning och annat som lockar som är de faktorer som alla nämnt till varför man 

väljer att lämna sin post eller inte kommer till sitt arbetspass. Som tidigare nämnt ter sig 

arbetsledarna se faktorn ”annat som lockar” som en större faktor till bortfall än vad 

volontärerna uppger. Om man väljer att skippa arbetet för att favoritbandet spelar så 

menar volontären Karl att det beror på bristande [arbets]moral. Om det endast är detta 

som är anledningen till bortfall så tror vi att det enda som kan lösa problemet är högre 

kontroll och sanktioner. Men högre kontroll och sanktioner har också de sina baksidor, 

de tar bort människors frihet vilket kommer påverka prestationer negativt. Att vara 

volontär är ett val inte ett måste vilket för oss betyder att de behöver få viss frihet i sitt 

arbete.  
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5. Slutsats 
 

Här kommer vi återgå till tolkningen vi gjorde i det tidigare kapitlet och dra slutsatser 
ur de resonemang som förts. 

 
 

5.1 Varför arbetar man som volontär? 

Vad vi kan utläsa av de svar vi fick in genom enkätundersökningen och våra intervjuer 

är att majoriteten av respondenterna uppgav att de arbetar som volontärer för att få se 

artisterna och därmed är belöningen i form av en festivalbiljett också det starkaste 

motivet till att man väljer att arbeta som volontär. Vilket går i enhet med den 

förförståelse vi hade när vi började uppsatsskrivandet. Festivalbiljetten kan vi alltså 

statera som huvudfaktor till varför man väljer att arbeta ideellt vid en musikfestival och 

vad vi även upptäckt är att de som främst arbetar med belöningen som motiv går att dela 

upp i grupper. Vi ser en grupp som väljer volontärsarbete för att de annars inte har råd 

att besöka festivalen men vi ser även en annan grupp som väljer volontärsarbete för att 

stärka sin egen upplevelse av festivalen, men det är fortfarande festivalbiljetten som är 

den centrala faktorn till varför man väljer att arbeta ideellt. Vad som blev självklart för 

oss är att väldigt få av de som arbetar för belöningen bara arbetar för just belöningen då 

många också uppgav att de även arbetar för att det är en rolig upplevelse, en chans att 

träffa nya människor och för att kunna lägga till en merit på sitt CV. Endast ett väldigt 

litet antal uppger att de arbetar som volontärer för den goda gärningens skull och 

därmed har de en inre motivation till att utföra själva arbetet. I den senare gruppen kan 

alltså belöningen anses som överflödig för att de ska genomföra sitt arbete.  

 

I avsnittet som behandlar varför man arbetar som volontär diskuterade vi skillnaderna 

på volontärer vid musikfestivaler och volontärer vid tillexempel 

välgörenhetsorganisationer och kom fram till att de drivs av olika motiv. Volontärerna 

vid musikfestivaler arbetar inte ideellt i välgörande syfte vilket en volontär som arbetar 

för en välgörenhetsorganisation gör, utan som volontär vid en musikfestival tror vi att 
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man styrs mer av en personlig agenda. Men om man, som tidigare nämnt, arbetar som 

volontär vid en festival för att erhålla en festivalbiljett eller för att det är meriterande 

och om man arbetar som volontär för en välgörenhetsorganisation för att man själv mår 

bra genom att göra något för andra, så grundar sig faktiskt bägge de olika 

volontärstyperna i egoistiska skäl. Alltså är volontärsarbete, som i de flesta ögon ses 

som någonting beundransvärt, i grund och botten väldigt narcissistiskt.  

 

Vi kan alltså säga att festivalbiljetten är den främsta faktorn till att man väljer att ansöka 

som volontärer till en musikfestival. Festivalbiljetten är moroten som får dem att 

komma till festivalen, men väl på plats när arbetet är igång och belöningen redan är 

utbetald (eftersom de behöver sitt festivalpass för att kunna komma in och arbeta på 

festivalen) är det andra faktorer som motiverar volontärer till att arbeta.  
 

 

5.2 Vad motiverar volontärer? 

Vi tror att det som i grund och botten motiverar volontärer i sitt arbete på festivalen, ja 

egentligen alla människor som arbetar, är att arbetsuppgifterna ska vara roliga och 

givande och att det ska finnas en bra gemenskap i gruppen. Det är även viktigt att 

arbetsledaren ska vara kompetent och respektfull, att arbetet är organiserat och att man 

arbetar under bra förhållanden, men vad vi tror är extra viktigt när man arbetar i en 

turbulent arbetsmiljö som på en festival är de grundläggande behoven. Vi tror detta 

beror på att förhållandena på en festival är så pass annorlunda jämfört med en mer 

sedvanlig arbetsplats med mindre turbulent arbetsmiljö och som vi tidigare staterat är de 

grundläggande behoven viktiga att tillfredsställa då att volontärerna som bor på 

festivalen är långt hemifrån och inte har tillgång till de bekvämligheter de är vana vid 

hemma. Att grundläggande behov skulle vara något som motiverar till arbete är dock 

inte troligt, men att de starkt påverkar huruvida en person är motiverad att gå till arbetet 

eller inte är starkt påtagligt. Detta påvisar att om man vill minska bortfallet så måste 

arbetsgivaren ge volontärerna de förutsättningar som behövs för att de ska kunna 

tillfredsställa sina grundläggande behov, först efter det kan motivation till att utföra 



 

  59 

arbetsuppgifterna infinna sig hos volontärerna. En viktig ingrediens till huruvida 

volontärer dyker upp till sina arbetspass eller inte är enligt vår analys det sociala. Det är 

också viktigt att rutinuppgifter eller arbetsuppgifter som ses som monotona och därav 

mindre lockande för de flesta volontärer även har någon positiv aspekt. Som vi tidigare 

kom fram till kan ett bra socialt umgänge i en arbetsgrupp bidra till att även de 

tråkigaste rutinuppgifterna blir något att se fram emot. Av detta drar vi slutsatsen att en 

arbetsuppgift som är mindre stimulerande eller inte infriade volontärens förväntningar 

helt inte behöver påverka helhetsupplevelsen av festivalen negativt om man finner 

arbetskollegorna stimulerande och om man som grupp har kul när man arbetar ihop. Av 

det kan vi även omvänt dra slutsatsen att arbetsuppgifter som uppfyller volontärens 

förväntningar och är stimulerande inte är lika beroende av det sociala klimatet i 

arbetsgruppen.  

 

Hur motiverar man då volontärer? Vi gick in i denna studie med tron om att volontärer 

behöver mer hjälp med att locka fram och stimulera den inre motivationen, men lämnar 

denna studie med tanken om att fokus kanske istället bör ligga på att tillfredsställda de 

grundläggande behoven för att någon form av inre motivation ska ha möjlighet att 

införlivas. Vi trodde sedan tidigare att inre motivation var det som fattades volontärerna 

och det som behövs för att reducera det höga bortfallet, men åsikten har förändrats och 

vi tror nu istället att det är viktigare att fokusera på att tillfredsställa de fysiologiska 

behoven och säkerhetsbehovet för att få nöjda volontärer. Först när de fysiologiska 

behoven är tillfredsställda kan vi börja arbeta med att försöka införliva en inre 

motivation hos volontärerna. Det gäller att kontrollera och belöna med måtta, speciellt i 

de fall då arbetsuppgifter kan ses som tråkiga. Kontroll bör ske genom att alla 

volontärer känner sig sedda, och att de på grund av det känner att de inte kan smita ifrån 

sitt arbete utan att bli upptäckta. Att de blir sedda bör också bidra till en bättre 

arbetsmiljö där viljan att avsluta arbetet inte finns utan att insatsen känns rimlig jämt 

emot den belöning som insatsen utmynnar i. För att kunna kontrollera krävs också 

rimliga sanktioner för oacceptabelt beteende samt att dessa kommuniceras ut väl till 

volontärerna för att det inte ska ske några missförstånd, då missförstånd är något som 

kan vara farligt i relationen mellan festivalarrangören och volontärerna.  
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En festival är i genomsnitt cirka ca tre dagar lång, och de flesta volontärer jobbar endast 

2-3 arbetspass. Om det då är som Pink (2010) menar att vi genom att erbjuda belöningar 

ökar den kortsiktiga motivationen men raderar den långsiktiga motivationen, så kommer 

inte belöningar att bidra med någon negativ effekt på festivalvolontärernas motivation, 

utan förbättrar bara volontärers prestation. Dock så kan det uppstå problem om inte 

samma belöningar ges år efter år, då motivationen kan sjunka för de individer som 

endast utför arbetet för belöningen. Vidare är då frågan om man bör införa ytterligare 

belöningar för att öka volontärers motivation, eller om det räcker det med de som finns 

och om man istället måste ha högre kontroll och sanktioner för att undvika bortfall av 

arbetskraft under kortsiktigt arbete i temporära organisationer. Frågan är alltså om detta 

är ett problem om kontroll och inte om belöningar då dessa redan delas ut. Är det så att 

vi för att kunna motivera med belöningar också behöver sanktioner? 

 

Man är volontär på en festival av ett övervägande ekonomiskt syfte, då man inte har råd 

att betala för biljetten till den festival man vill besöka så väljer man istället att arbeta för 

att få inträde till festivalen, även om det betyder att man kanske får offra att se vissa 

akter som man ville se. Skulle det finnas ett alternativ som betyder att man kan erhålla 

en festivalbiljett utan motprestation är det troligt att detta alternativ är mer lockade när 

målet med prestationen är belöningen. När belöningen, som på en festival betalas ut i 

förskott till de flesta, ser vi lätt varför problematiken med bortfall finns. Att 

volontärerna ser på sitt arbete som obetalt kan därför också förklara varför de väljer att 

avsluta sitt arbete i förtid. Volontären ser relationen som ensidig, att det bara är de som 

ger någonting utan att få någonting tillbaka vilket gör att de anser sig berättigade till att 

avsluta arbetet utan att meddela någon ansvarig.  

 

Ett svar på frågan om varför det sker så stora bortfall av ideell arbetskraft på festivaler 

kan vara att volontärerna beter sig i enlighet med arbetsledarens förväntningar på en lat 

och omotiverad arbetskraft. Helt ovanligt är det nog inte heller att belöningen som 

erhålls inte uppfattas som tillräcklig för det arbete som utförs samt att det finns brister i 

kontrollen av volontärer vilket ger dem möjligheten att smita från arbetet. Det är möjligt 
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att anledningen till att volontärer smiter från arbetet är så enkel som att de gör de för att 

de kan, men det finns troligtvis andra faktorer som påverkar detta beslut, till exempel att 

man inte känner sig sedd och uppskattad eller rent utsagt känner sig dåligt behandlad, 

eller att man känner sig osäker i sin situation och därför väljer att undvika en obehaglig 

situation till förmån för något roligare, även om sanktioner för sådant beteende finns.  

5.3 Hur denna kunskap kan implementeras 

Vi har i denna uppsats tagit upp de motivationsteorier som vi anser som mest centrala i 

arbetet med att motivera ideell arbetskraft i temporära organisationsformer, i detta fall 

en musikfestival. Eftersom festivalen äger rum under en så pass kort tidsaspekt i en 

turbulent miljö så tror vi att det är viktigt att gå back to basics och inte glömma bort att 

tillfredsställa människors grundläggande behov, vilket gör Maslows behovshierarki till 

en central teori. Det är främst de två första stegen: fysiologiska behov, känsla av 

trygghet och säkerhet som enligt oss är de faktorer som en festivalorganisation bör 

arbeta med att uppfylla för att få en nöjd och välpresterande arbetskraft.  

 

Att du får gå till arbetet eller skolan utvilad, ren, och mätt i magen är någonting som du 

är van vid från din miljö på hemmaplan och dessa behov följer dig även när du byter 

miljö. I och med att man inte befinner sig på hemmaplan längre utan på en festival är 

det svårare för volontären att tillfredsställa dessa behov själv vilket gör att 

festivalarrangören har ett stort ansvar i att hjälpa volontärerna att tillfredsställa dessa 

behov för att behålla en nöjd arbetskraft. Genom att erbjuda volontärerna mat och dryck 

under arbetspasset, en separat lite lugnare volontärscamping där man ska respektera 

varandra och det faktum att någon kanske sover medan någon annan har avslutat sitt 

arbete och vill fira samt att ha nära anslutning till duschar och WC är därför viktiga 

faktorer som en festivalarrangör inte bör tumma på och dessutom är ett relativt lätt sätt 

att uppnå en nöjd arbetskraft.  

 

Känslan av trygghet och säkerhet är också en central faktor som festivalarrangören i 

högsta grad kan medverka till, och då syftar vi på den känsla av trygghet och säkerhet 

som volontärerna ska känna när de utför sina arbetsuppgifter. Att få grundläggande och 
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viktig information och en ordentlig genomgång på hur din arbetsuppgift ska skötas kan 

vara någonting som ses som arbetsgivarens skyldighet och visade sig även var 

någonting som volontärerna förväntar sig av sin arbetsgivare.   

 

Stegen som följer därefter: känsla av samhörighet och kärlek, självkänsla och 

självförverkligande är steg som är mer individuellt och svårare för festivalarrangören att 

ta hänsyn till under den korta tidsperiod som anställningen gäller eftersom man då 

måste gå in mer på individnivå och se till vad varje individ motiveras av istället för att 

motivera en hel grupp. Vikten av att trivas med människorna i din omgivning var dock 

enligt vår undersökning en av de mest centrala faktorerna till att arbetsupplevelsen 

skulle uppfattas som bra. Som vi tidigare staterat så kan det sociala samspelet i en grupp 

höja upplevelsen av en arbetsuppgift som uppfattas som mindre stimulerande samtidigt 

som arbetsuppgifter som uppfyller volontärens förväntningar och är stimulerande inte är 

lika beroende av social stimulans. Vi anser dock att det är svårt för festivalarrangören 

som arbetsgivare att ta hänsyn till gruppdynamiken och vilka arbetskollegor man får då 

man inte känner volontärerna på ett mer personligt plan och därför sker 

gruppsammansättningen på en mer slumpmässig basis efter volontärens önskemål av 

arbetsuppgift.   

 

Vi tycker att arbetsledare ska ta hänsyn till McGregors X & Y teori och, trots 

förförståelsen om att majoriteten är där för festivalbiljetten, även gå in med attityden om 

att volontärerna är där med fler agendor, exempelvis festivalbiljetten och för att få en ny 

festivalupplevelse. Arbetsledare ska försöka fokusera på att denna upplevelse ska bli 

rolig och att volontärerna förväntar sig att det ska bli kul. De volontärer som då inte 

förväntar sig att själva arbetsupplevelsen ska bli särskilt rolig kommer då att bli positivt 

överraskad om man lyckas förmedla varför just detta arbete är viktigt och hur man har 

kul medan man utför arbetet. Detta är även ett sätt att påverka volontären positivt i enhet 

med Vrooms förväntningsteori.  

 

Vrooms förväntningsteori är mycket användbar i arbetet med att motivera ideell 

arbetskraft och är en faktor som arrangörer bör ta hänsyn till genom hela processen med 
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volontärer, från det att första informationen går ut, genom hela rekryteringsperioden och 

ända till volontären lämnar festivalen. Vad man bör ta i beaktning är även att 

volontärerna kommer till festivalen med vissa förväntningar, och att den vanligaste 

orsaken till att missnöje uppstår är att dessa förväntningar inte införlivades. 

Arbetsgivaren, i detta fall festivalarrangören, bör arbeta med att bli så tydlig som 

möjligt i informationen och lova inte saker som sedan inte hålls. Slutsatsen här lyder att 

i och med att det inte finns någon etablerad relation mellan ledning och volontärer finns 

därmed heller ej den förståelse och förutsägbarhet som kan utvecklas i en arbetsrelation. 

På grund av detta ökar då graden av missförstånd som leder till att det psykologiska 

kontraktet bryts och volontärer blir oengagerade eller lämnar arbetet. Det är svårt att 

bygga upp en relation mellan festivalarrangör och volontärer, den faktiska kontakten 

som sker är endast under ett fåtal dygn och det blotta antalet av volontärer som arbetar 

under en festival är hög i proportion till de personer som arbetsleder volontärerna, vilket 

ytterligare försvårar relationsbyggande dem emellan. För att minska problemet med 

missförstånd och brutna psykologiska kontrakt behövs fler arbetsledare i proportion till 

volontärer än vad som finns idag och/eller att kontakt dem emellan tas upp tidigare för 

att bygga upp relationen.  

 

Vi gick som tidigare nämnt in i denna uppsats med tron om att det krävs mer arbete med 

att locka fram en inre motivation för att det höga bortfallet av ideell arbetskraft ska 

reduceras, men vi har med denna studie konstaterat att det troligtvis inte är så. Vi anser 

nu att det mer sannolikt är belöningar som motiverar volontärer till att genomföra 

arbetet. Genom att aktivt arbeta med att förbättra grundförutsättningarna för volontärer 

samtidigt som man arbetar med sanktioner så tror vi att bortfall kan reduceras. Men vi 

vill däremot inte nedvärdera vikten av den tredje drivkraften för prestationer och 

njutning i arbetet, men för vårt problem med bortfall är detta inte något som kan ses 

som en lösning.  

 

Avslutningsvis vill vi säga att det inte räcker med att ha receptet till hur man motiverar 

arbetskraft om alla ingredienser inte finns eller utförandet är bristande.   
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5.4 Studiens bidrag 

Resultatet av denna studie utmynnar i en text som bidrar med nya argument om hur man 

kan arbeta med att motivera ideell arbetskraft vid musikfestivaler, vi tycker att vi har 

belyst de vanligast förekommande attityderna som finns hos volontärer och hur man 

med etablerade motivationsteorier kan arbeta för att förändra och förbättra attityder som 

finns inom gruppen. 

 

Vi anser att vår uppsats belyser viktiga aspekter om fenomenet som tidigare lämnats åt 

sidan och att den tillsammans med den tidigare utgivna uppsatsen om ideell arbetskraft 

ger en väl beskrivande bild om hur festivaler fungerar som arbetsplats och de problem 

som finns i arbetet med ideell arbetskraft. 

 

6. Vidare Forskning 
Vi har i denna studie upptäckt hur mycket arbete det krävs för att motivera volontärer 

och inser att en festivalarrangörs utgifter i samband med detta inte är låg. En intressant 

vinkel för vidare forskning vore att se om det eventuellt ligger en fördel i att som 

festivalarrangör i större utsträckning hyra in arbetskraft kontra arbeta med volontärer. 

Vi har också diskuterat mycket om den sociala aspekten som finns i volontärsarbete, vi 

tror att för att förstå hur detta kan påverka människor till vissa attityder krävs ytterligare 

studier med inriktningen på gruppsykologi.  
 

Festivallandskapet ter sig vara i ständig förändring, nya festivaler blir till medan andra 

försvinner och nya policys och principer blir till för att reglera och förbättra 

arbetsvillkor för alla anställda, därför vore det självklart intressant att se om och hur 

dessa åsikter volontärer har kommer att förändras med tiden. Så att göra en ny studie om 

fem år tror vi skulle kunna belysa ännu mer hur festivaler upplevs för de som jobbar 

inom dem.   
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