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Förord 
 

Vi vill rikta ett stort tack till alla medverkande och respondenter som har tagit sin tid för att 
utföra intervjuerna, ledare som volontärer. Utan er hade inte denna uppsats varit möjlig att 

utföra. Vi vill även rikta ett stort tack till vår handledare Igor Insanic som har stöttat oss under 
hela vår process. 
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Abstract 
We have in this thesis investigated and discussed various theories of volunteer leadership and 
how leaders succeed with volunteers in the festival industry. Through this, we have gathered a 
deeper understanding of how leaders in the festival industry are motivating volunteers. The 
purpose of the study was to investigate and gain a deeper understanding of leadership in the 
festival industry and how volunteers are being motivated. We also wanted to research the kind 
of leadership that is applied and how effective it is. To achieve our ambition, we examined 
these problems in a qualitative method through semi-structured interviews. An amount of total 
sixteen interviews, eight of the volunteers and six of volunteer leaders, were carried out, 
where all respondents interviewed were within cultural and music festivals. 
  
In the theoretical framework, we used theories of leadership: transactional, transformative, 
charismatic and McGregor's theories of X and Y. We also used the motivation theories of 
McClelland's theory of needs and Maslow's hierarchy of needs. These theories along with the 
collection of empirical data were the basis for the interpretation of the conclusion. 
  
The conclusion of the study resulted in the finding of factors that motivate festival volunteers: 
to feel social interactions, personal development, to fill their resume or work experience and 
also to create a network of contacts. An ideal leader should be committed, responsive, have 
great trust to the volunteers and allow them to shape and produce their job assignments but at 
the same time have a determined character to avoid an overly casual work environment. 
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II 

Sammanfattning 
 
Vi har i denna uppsats undersökt och diskuterat olika teorier kring volontärledarskap och hur 
ledare når framgång med volontärer inom festivalbranschen. Genom detta har vi samlat en 
djupare förståelse kring hur ledare inom festivalbranschen i fråga om att motivera volontärer. 
Syftet med studien var att undersöka samt få en djupare förståelse kring ledarskap inom 
festivalbranschen, hur de gör i fråga om att motivera volontärerna. Vi ville även få fram vilket 
slags ledarskap som tillämpas. För att nå vårt syfte, granskade vi dessa problem kvalitativt 
genom semistrukturerade intervjuer. Det genomfördes sammanlagt fjorton intervjuer, varav 
åtta med volontärer och sex med volontärsledare, där alla respondenter som intervjuades var 
inom kultur- och musikfestivaler.	  
 	  
I den teoretiska referensramen använde vi teorier om ledarskap: transaktionell, transformativ, 
karismatisk och McGregors teorier om X och Y. Vi använde även motivationsteorierna 
McClellands behovsteori samt Maslows behovshierarki. Dessa teorier tillsammans med 
insamlingen av empirin utgjorde grunden för tolkning av slutsatsen.	  
 	  
Studien resulterade i att vi funnit faktorer som motiverar festivalvolontärer: känna sociala 
interaktioner, personlig utveckling, att fylla sitt CV eller arbetslivserfarenhet samt att skapa 
ett kontaktnät. En idealisk ledare bör vara engagerad, lyhörd, ha en stor tillit för volontärerna 
och ge möjlighet till dem att utforma och framställa sina arbetsuppgifter men samtidigt ha en 
bestämd karaktär för att undvika en alltför slapp arbetsmiljö. 
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1 Inledning 
 
 
I denna inledning följer en deskriptiv bakgrund samt en forskningsöversikt och en 
problemdiskussion som motiverar till uppsatsens relevans. Relevansen förklaras samt 
förtydligas i uppsatsens problemformulering och syfte, samt avgränsas i just vår uppsats 
fokus. 
 
 

1.1 Bakgrund 
Festivalbranschen verkar vara en stor och intressant bransch: vid ett enkelt sållande finner 
man under de senaste åren flertalet artiklar om festivalbranschens tillväxt och minskning, 
festivaldöd och återuppståndelse. I en artikel från Svenska Dagbladet (2005) skrivs det att det 
inte ser så ljust ut för festivalverksamheten då konkurrensen från andra 
underhållningsbranscher har ökat samt att bokningsföretag sätter ihop egna festivaler för att 
tjäna mer pengar. ”Festivaldöden” var ett ord som användes väldigt mycket i svensk media 
under 2013 då några av de större festivalerna i Sverige gick i konkurs, men av detta uppstod 
andra flera festivaler (Svenska Dagbladet 2005). Enligt Johansson (2014) var 2013 snarare ett 
rekordår med 268 000 besökare inom festivalbranschen. 
 
I dagarna kring detta uppsatsskrivande arrangeras festivalen Eurovision Song Contest i 
Stockholm. Enbart Stockholm Stads budget för festivalen är på 100 miljoner kronor och 
enbart de ideellt arbetande volontärerna vid Stockholms Stad under festivalen uppgår till 470 
stycken (Dagens Nyheter 2016). Alla dessa volontärer kräver ju något slags ledarskap inför 
och under arrangemanget. Enligt Anne-Lie Söderman, volontärskoordinator för Eurovision 
Song Contest, fördelas volontärerna mellan olika arbetsområden (minst sex stycken) och 
dessa leds i sin tur av olika ledare för varje område. 
 
Dessa artiklar och källor, om än alla inte är metodmässigt användbara som underlag, ger en 
nyanserad bild av festivalsverige och den diskussion som pågått under ett par år. Man kan 
dock konstatera att festivalbranschen idag är en stor bransch som de senaste åren vuxit och 
har en stor personell såväl som ekonomisk omsättning (Musiksverige 2014, Johansson 2014). 
I dag kopplas festivaler i många fall till att skapa gemenskap, bidra till kultur, väcka intresse 
och bidra till socialt ansvar (Johansson 2014). 
 
Även media har påpekat att volontärarbetare är missnöjda med hur de blir orättvist 
behandlade av först och främst sina ledare. År 2012 blev festivalen Peace & Love anmäld till 
arbetsmiljöverket av sina volontärer på grund av missnöje och just de ovan nämnda orsakerna 
(Arbetet 2012). 
 
Enligt statistik från Volontärbyrån (2016) sker mycket volontärsarbete inom ideella 
organisationer där, till skillnad från vinstdrivande företag och rörelser, ekonomin och 
kommersiella mål inte är drivande, utan snarare ideella ambitioner. En ideell organisation 
utformas och skapas utifrån människor som har ett gemensamt intresse och ideella strävanden 
(Nationalencyklopedin). Vinsten för de ideella organisationerna blir i form av att uppnå 
gemensam vision, välvilja och ett brinnande intresse som drivkraft (Volontärbyrån 2016). 
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Det är ett viktigt jobb och stort ansvar att kunna leda en festival med dess volontärer 
(Mintzberg 1994). Oakly och Krug (1991) menar att på grund av den stora 
personalomsättningen på festivaler, alltså att det ofta krävs mycket personal och volontärer 
kring denna sorts arrangemang, sätter det ett särskilt fokus på ledarskap i samband med dessa 
arrangemang. Faktorer som nämns är att ha bra inställning för helhetsvisionen för en festival, 
att ständigt utveckla strategier och sträva efter att alla jobbar tillsammans mot samma mål 
(Oakly & Krug 1991). 
 
Sammanfattningsvis är det praktiskt viktigt för ledarna att känna till motivationsfaktorer för 
att attrahera och motivera medarbetare. Storleken av festivalen är betydande och att det 
förekommer vissa organisatoriska problem. Detta gör det relevant att studera ledarskapet och 
organisationen i de olika festivalerna. Man bör  

1.2 Forskningsöversikt 
Ledarskap som ämne är och har varit intressant och omdiskuterat under lång tid. Det finns 
många studier kring ledarskap och hur man bör tillämpa ledarskap beroende på vad man 
åstadkommer med sin ledarroll (Zornada 2005).  Zornada (2005) skriver även att man behöver 
veta vad som motiverar volontärerna och förstå orsaken till varför de ställt upp som volontär 
för att detta ska resultera i ett gott arbete. Ledarskap som ord är ett otroligt brett uttryck som 
har definierats under lång tid (Shin & H. Kleiner 2003). Forskning kan än idag inte ge ett 
tydligt svar på varför vissa ledare blir mer framgångsrika än andra (Shin & H. Kleiner 2013). 
Det finns flera faktorer för definitionen av bra ledare och ledarskap, såsom exempelvis: 
förmågan att delegera och strukturera arbete, bemästrandet av en hög aktivitetsnivå, hög 
ambitionsnivå och ett gott självförtroende (Fasano & Kirschenman 2012).  
 
Det finns forskning och litteratur samt analys och diskussion kring ledarskap och ideellt 
arbete och volontärer. En stor del av vår studentlitteratur under tre års tid på Event 
Management-programmet har innehåll av ledarskapsdiskussion varav ett exempel är Jacobsen 
& Thorsvik (2009). Diskussionen kring ledarskap inom just festivalbranschen är dock inte 
lika fullt utvecklad. Trots forskning och litteratur i det breda laget, samt medvetenhet och 
diskussion kring ämnet ledarskap, skriver Zornada (2005)  att man ändå inte till fullo vet vad 
ledarskap egentligen är och hur man skall hantera det. Ökat intresse kring temat, samt 
definitionsförsöken av uttrycket ledarskap genom historien och i nutid, har ändå inte lett till 
en definitiv sanning (Zornada 2005). 
 
Ledarskap är en viktig beståndsdel i en högre uppsatt roll inom en organisation. Dock blir 
ledarskapet än viktigare inom organisation med volontärer där de arbetande inte får ut någon 
lön. Det är av signifikans att volontärerna inte blir tvingade till att arbeta utan snarare själva 
vilja samt känna sig motiverade till det (Camplin 2009). Författarna Dhawan och Mulla 
(2011) menar på att en anställd som får betalt visar en mer positiv attityd och utveckling mot 
organisationen den anställde verkar i. Ideella organisationer kan inte belöna sina anställda i 
form av pengar vilket kan leda till brist på motivation och tillfredsställelse från sina anställda. 
Camplin (2009) belyser även att just inom festivalbranschen är det särskilt viktigt med ledare 
som kan motivera de anställda som faktiskt inte får betalt för att arbeta.  
 
Under vår inventering har benägenheten visat sig att forskningen om ledarskap och 
motivation i allmänhet är bred, ledarskap och motivation inom ideellt arbete och volontärskap 
smalare och ledarskap inom festivalbranschen i synnerhet i praktiken obefintlig. Det är 
uppenbart att det existerar både volontärer och volontärledare inom festivalbranschen samt att 
relationen där emellan och ledarskapets roll är av betydelse. Med tanke på att organisation 
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inom just festivalbranschen inte är alltför utforskat så blir det relevant att studera dess 
utseende och behov ifråga om ledarskap och motivation. 

1.3 Problemdiskussion 
Festivalbranschen är en stor bransch. Den omsätter mycket pengar och även mycket personal, 
däribland volontärer som också leds av ledare. Det finns även utmaningar och problem för 
ledarskap och motivation. Inom en volontärorganisation får inte en volontär belönas med 
ekonomiska incitament och dessutom är det flera evenemang som i grund och botten inte är 
volontärsbaserade men som använder sig av en större andel volontärer som arbetskraft. Som 
ledare kan det bli svårt att motivera volontärer till arbete eller gott arbete. Det är viktigt för 
ledaren att förstå varför volontärer beslutar sig för att arbeta som volontär samt att förstå sig 
på vilka belöningar som bäst motiverar volontärer till att arbeta (Zornada 2015). Det krävs 
mer undersökning kring hur mycket och på vilket sätt en ledare påverkar en volontär. 
Tidningen Arbetet (2012) skriver om missnöjda volontärer i samband med sitt arbete: om 
orättvisa behandlingar, orimliga och hårda arbetsförhållanden och tider samt hot om 
straffavgift vid sjukanmälan. Det är av intresse att undersöka dessa utmaningar och problem 
med ledarskap och motivation. 
 
Som nämnt i forskningsöversikten är dock forskning för ledarskap inom ideellt arbete och 
volontärskap smalt. Än smalare och i princip obefintligt är forskningen för ledarskap och 
volontärskap kring festivaler. Vi vill studera hur ledarskap kan utformas för att motivera 
volontärer i festivalbranschen. Detta är en kunskapslucka som vi vill få en djupare förståelse 
för.  

1.4 Problemformulering 
- Vilka metoder använder sig en ledare av för att motivera volontärer inom 

festivalbranschen? 
- Vilka är de främsta motivationsfaktorerna för volontärer inom festivalbranschen? 

1.5 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att undersöka samt få en djupare förståelse kring hur ledare inom 
festivalbranschen gör i fråga om att motivera volontärer. Syftet är också att utröna vilket slags 
ledarskap och vilka metoder som används samt därtill diskutera hur mycket just ledarens roll 
påverkar volontärerna och vilka faktorer som får volontärerna till att vilja arbeta gratis. 

1.6 Fokus och avgränsning 
Vårt fokus i denna undersökning och uppsats är ledarskap och volontärskap inom 
festivalbranschen. Vi har valt att avgränsa vår inventering, undersökning och uppsats enligt 
följande faktorer: 

- Ledare och volontärer inom festivalbranschen. 
- Festivalbranschen i Sverige, med avgränsning inom musik och kulturfestivaler dock 

utan avgränsning ifråga om storlek och geografi. 
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2 Metod 
 
 
I detta avsnitt redogör vi för uppsatsens uppkomst samt beskriver den kvalitativa metod vi valt 
att använda oss av och motiverar vårt val. Våra kriterier för avgränsningar och urval har 
också motiverats för att därefter förklara vårt tillvägagångssätt och en kort avslutande 
diskussion om trovärdighet och kvalitet. 
 
 

2.1 Val av metod 
I denna uppsats har vi undersökt och diskuterat olika teorier kring volontärledarskap. Vi har 
även studerat hur ledare når framgång med volontärer inom festivalbranschen och vilka 
faktorer som motiverar volontärerna till att arbeta gratis.  
 
Genom detta har vi samlat en djupare förståelse kring hur ledare inom festivalbranschen gör i 
fråga om att motivera volontärer. Vi har även till syfte att ta reda på vad ledare inom 
festivalbranschen använder för att leda samt motivera volontärer till att arbeta gratis och förstå 
i hur stor utsträckning ledaren påverkar volontären till att utföra arbetet. Vårt metodval för 
sekundärdata har varit litteratur, andra uppsatser, artiklar, källor som är vetenskapligt 
granskade för att säkra oss om att informationen är pålitlig och korrekt 
 
Det finns olika metoder att använda sig för vår problemformulering. Utöver den teoretiska 
inventeringen och undersökningen finns en praktisk sådan som går ut på fältstudier i de 
målgrupper vi ställer vår problemformulering kring, nämligen volontärledare och volontärer. 
Dessa målgrupper befinner sig i ett sammanhang som är intressant men likväl vår avgränsning 
i uppsatsen, nämligen festivaler. Som metodval för vår primärdata har vi använt oss av 
kvalitativa semistrukturerade intervjuer, det vill säga intervjuer där man utgår från teman 
kring ämnet med en tillåtelse att ställa följdfrågor med hänsyn till vad respondenten ger för 
svar (Bryman & Bell 2011). 
 
Redan innan en forskningsöversikt och inventering, var det en självklar tanke för oss att som 
metod för undersökningen även intervjua volontärledare och volontärer för att få 
förstahandsinformation kring problemformuleringen. Dessutom ansåg vi det vara ytterst 
lämpligt som i metoden att besöka en eller flera festivaler för att på olika sätt undersöka 
förhållandet mellan ledare och volontärer på plats. 
 
För att få ett så uppriktigt svar som möjligt och utan att känna något obehag i svarsviljan, har 
alla respondenter erbjudits anonymitet. Detta har mottagits väl och vissa respondenter har 
också tydligt uttryckt att de avsäger sig det behovet. Vi har dock, för rättvisans skull, valt att 
behålla anonymiteten för alla respondenter. 
 
För att få en ytlig förståelse av mångfalden av våra fjorton respondenter kan det beskrivas att 
de är fördelade över könen kvinna respektive man, mellan åldrarna 16-45 år, studenter såsom 
arbetande och blandad etnicitet. 
 
Vi har valt att i vår studie enbart utgå från kvalitativ metod. Kvalitativ metod innebär att fokus 
vid insamling och analys av data ligger kring ord och uttryck, snarare än kvantifiering 
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(Bryman & Bell 2011). När vi här också förklarar den kvalitativa metoden, motiverar vi 
samtidigt valet av metoden enligt vår undersökning. Den kvalitativa metoden uttrycker sig 
genom att synen på förhållandet mellan teori och praktik är abduktiv, alltså att teorin 
genereras utifrån ett samspel mellan teori och empiri; samt att metoden har en interprativ 
kunskapsteoretisk ståndpunkt, alltså förståelse av den på grundval av hur deltagarna i en viss 
miljö tolkar denna verklighet (Bryman & Bell 2011). 
 
Vi har även valt att som forskningsdesign använda oss av en tvärsnittsstudie som innebär att 
man vid en särskild tidpunkt samlar in data i fler än ett fall med avsikt att få fram olika 
variabler som ska visa varierande sambandsmönster (Bryman & Bell 2011). Eftersom vi som 
forskare är intresserade av variation inom festivalbranschen, har vi valt att studera mer än ett 
fall inom olika festivaler, vilket ökar sannolikheten för variation, därmed ett mer trovärdigt 
resultat. Inom en tvärsnittsdesign, även kallad för ”cross-sectional design” samlar man in data 
under en viss tidpunkt för att studera mönster och samband mellan ledare och volontärer, då 
det kan finnas samband mellan variablerna (Bryman & Bell 2011). Detta lämpar sig ypperligt 
i vår undersökning och vårt val av inriktning.  
 

2.2 Datainsamling 
Vår datainsamlingsmetod skedde genom både primärdata i form av intervjuer samt 
sekundärdata i form av litteratur, andra uppsatser, artiklar, mm.  
 
Våra avgränsningar har naturligt också lett till ett urval i vår undersökning. Avgränsningarna 
lydde: 

- Ledare och volontärer inom festivalbranschen. 
- Festivalbranschen i Sverige, med avgränsning inom musik och kulturfestivaler dock 

utan avgränsning ifråga om storlek och geografi. 
 
Därav har vi först börjat söka efter festivaler - alla slags typer och branscher - som använder 
sig av volontärer. Efter en primär inventering har vi tagit en första kontakt och förfrågan med 
respektive festival för att undersöka möjligheten till intervjuer med ansvariga ledare för 
volontärer. Även här har det skett bortfall av festivaler då alla inte svarat eller svarat att de 
inte har tid eller intresse för detta. Slutligen återstod fem olika festivaler med positivt svar. Av 
dessa fem festivaler har vi således haft kontakt och bokat intervju med volontärledare från 
respektive festival. Urvalet av ledare har inte varit aktivt selektivt, utan snarare passivt och 
okonstlat utifrån festivalernas positiva respons.  
 
Vad gäller urvalet av volontärer har vi använt oss av två separata metoder. I den första 
metoden har vi aktivt och medvetet sökt oss till studiekamrater som vi vetat har arbetat som 
volontärer på festivaler, samt också andra bekanta till oss som vi vetat har arbetat som 
volontärer på festivaler. Genom denna metod har vi intervjuat två respektive fyra volontärer. 
Den andra metoden var att genom de responderande volontärledarna vi fått kontakt med, 
erhålla förslag på volontärer som vi kunde tänkas intervjua. Genom detta fick vi två 
volontärer. 
 
Alla intervjuade respondenter har varit aktiva som volontärer och respektive ledare inom 
festivaler i Sverige under det senaste året från undersökningens tidpunkt.  
 
Vårt metodval för primärdata var semistrukturerade kvalitativa intervjuer. Här förbereds olika 
teman som bör hållas, kallas även intervjuguide. Intresset i denna intervjuform är riktat mot 
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den intervjuades ståndpunkter. Detta är också skillnaden mellan den ostrukturerade 
intervjumetoden som är mer fri och tolkningsbenägen, varav anledningen till att vi inte valde 
den. Den semistrukturerade intervjun ger också, till skillnad från den strukturerade, utrymme 
för andra frågor samt diskussion, men återkommer tack vare intervjuguiden tillbaka till ämnet 
och frågorna. I denna intervjumetod är det också önskvärt att låta den som intervjuas röra sig i 
olika riktningar under intervjun, för att ge plats åt det som denne tycker är viktigt samt 
relevant för frågan. (Bryman & Bell 2011) 
 
Vi utformade och förberedde således enligt denna intervjumetod och utifrån vår 
problemformulering med försök att eliminera risken för vinklade frågor; frågor med 
följdfrågor som skulle kunna leda till svar på vår problemformulering. Våra intervjufrågor 
blev också skickade för granskning av handledare samt studiekamrater. Vi var två som 
intervjuade vid tillfällena, så att en kunde föra samtalet medan den andra antecknade, men lät 
det samtidigt vara öppet för den som antecknar att flika in vid behov. Vi växlade även roller 
mellan intervjuer. Innan varje intervju har vi förberett oss på våra frågor samt på 
intervjuobjektet. Vi har vid intervjutillfällena dokumenterat samtalet genom att spela in ljud 
digitalt och därefter transkriberat samt fört anteckningar under samtalet. Våra frågor till 
volontärledare respektive volontärer var i princip desamma, men formulerade för respektive 
roll. Ledarna har dock också fått ytterligare ett fåtal frågor av relevans för ledarrollen. Vi har 
intervjuat totalt sex stycken volontärledare och åtta stycken volontärer. Se Bilaga 1 för 
intervjufrågor. 
 
Vi hade våra föraningar om att vårt metodval kunde komma att medföra både för-och 
nackdelar till studien. Intervjuer ger en möjlighet till ett slags planerat, bekvämt och sansat 
samtal från båda parter, med fördelen att flexibiliteten också kan leda till följdfrågor (Bryman 
& Bell 2011). Nackdelen med att intervjua är att det enkelt kan bli vinklat och risken finns att 
ledaren eller volontären kanske inte talar fullständig sanning. Att besöka en festival ger 
fördelen med observation på plats för att få en djupare inblick och prata med volontärer 
istället för att utgå ifrån enbart intervjuer som kan bli icke trovärdiga i form av att de säger det 
man vill höra och kanske inte alltid sanningen (Bryman & Bell 2011). Nackdelen med 
festivalbesök är att våra egna intryck och tolkningar på plats kan felaktigt påverka skildringen 
av verkligheten.  
 
Det visade sig också i praktiken att vårt metodval var både positivt och negativt, båda 
relaterade till det faktum att det var ett slags högtryck för festivaler vid tidpunkten för våra 
intervjuer och besök. Positivt blev i den bemärkelsen att våra planerade intervjuer gick väldigt 
bra: deltagarna, såväl ledare såsom volontärer, var ivriga att förmedla sina tankar, känslor, 
åsikter och erfarenheter, för att kunna vidarebefordra till nyttan och gynnandet för andra. 
Detta kände vi var både genuint, men självklart även medförde en risk till överdrivenhet i 
uttryck. Negativt blev det eftersom högtrycket gjorde att många också var upptagna och inte 
hade praktiskt möjlighet att varken bli intervjuade personligen, eller via telefon eller e-post, 
samt att besök vid festivaler inte gick att genomföra av tidsbrist och omöjlighet hos båda 
parter. 
 
Det som kan ha påverkat uppsatsens skrivande/utförande är begränsningen av vår tid. På 
grund av tidsbrist har vi inte kunnat intervjua alla vi velat och därav möjligtvis fått begränsat 
underlag för vår undersökning. Det är inget vi i efterhand kan mäta, men däremot uppskatta 
att vi gått miste om potentiellt underlag. 
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2.3 Dataanalys 
Analysen har genomförts i tre steg. Först har sekundärdata analyserats genom att inventera 
den litteratur, forskning och andra källor som är relevanta i vår undersökning. Sekundärdata 
har lästs igenom för att skapa en översikt av innehållet för att också identifiera giltiga och 
lämpliga teorier kring vårt tema.   
 
Efter denna inledande analys av sekundärdata, har vi utifrån vårt metodval, utformat en 
intervjuguide för semistrukturerade kvalitativa intervjufrågor för att påbörja insamling av 
primärdata. När intervjuer hållits har de muntliga svaren transkriberats för dokumentation 
samt lättare kunna tolkas och användas som empiri. Därefter har vi gått igenom alla 
intervjusvar för att få en total överblick för att därefter strukturera upp svaren utifrån ett 
tematiskt upplägg för enklare tolkning och tillämpning. Denna tematiska strukturering är i sig 
en slags tolkning (Bryman & Bell 2011). Svaren utifrån det tematiska upplägget har därefter 
gåtts igenom tillsammans för reflektion över tolkning, vilket i vissa enskilda fall ledde till 
omtolkning av några enstaka svar.  
 
Det tredje steget i dataanalysen var applicerbarhet av primärdata enligt sekundärdata, för att 
analysera teori kontra empiri. Enligt vår kvalitativa metod genereras teorin abduktivt utifrån 
insamlad data i en interprativ kunskapsteoretisk ståndpunkt om hur deltagarna i en viss miljö 
tolkar denna verklighet. 

2.4 Studiens trovärdighet och kvalitet 
Eftersom vi som författare för denna uppsats har valt att skriva en kvalitativ uppsats är det 
svårt att tala om datas reliabilitet i fråga om hur tillförlitlig den är. Bryman & Bell (2011) 
menar att reliabilitet används som mått främst i kvantitativa studier. Detta då situationen som 
mäts är standardiserad och anses kunna ha en hög reliabilitet. När man gör en kvalitativ studie 
undersöker man människors tänkande, uppfattningar och känslor därför är det svårt att 
beskriva datas tillförlitlighet. När man utför en kvalitativ undersökning tror man inte att 
insamlad data från olika tillfällen kommer visa samma resultat eftersom människans tankar, 
agerande och åsikter är konstant föränderlig, därför är det mer lämpligt att tala om studiens 
trovärdighet och äkthet. Trovärdigheten består av fyra delkriterier: tillförlitlighet (motsvarar 
intern validitet), överförbarhet (motsvarar extern validitet), pålitlighet (kan jämföras med 
reliabilitet), samt bekräftelse (motsvarar objektivitet). 
 
Förutom de fyra kriterierna under trovärdigheten formulerar Bryman & Bell (2011) ytterligare 
fyra delkriterier; Rättvis bild, ontologisk autenticitet, pedagogisk autenticitet, katalytisk 
autenticitet och taktisk autenticitet. Dessa validitetskriterier förutsätter att man genom 
tillämplig av kriterierna kan komma fram till en fullständig och unik bild av den sociala 
verkligheten. Detta menar Denscombe (1999) är näst till omöjlig att säkerhetsställa eftersom 
det gäller människors känslor, erfarenheter och uppfattningar därför kan det finnas fler än en 
unik beskrivning av denna verklighet. För studien har vi använt oss av rimligheten i de 
insamlade data samt försökt hitta ett mönster eller återkommande teman innan intervjuerna 
transkriberades som hjälpmedel för att få en rättvis bild som möjligt. För att öka 
trovärdigheten och kvaliteten i vår studie, har vi ämnat intervjua så många som möjligt från 
olika organisationer inom festivalbranschen för att införskaffa en så generell bild av ledare 
och volontärer inom branschen som möjligt. Självklart är vi medvetna om att detta är ett 
småskaligt forskningsprojekt med ett begränsat antal intervjuade utifrån tid och praktisk 
förmåga, samt tillräcklig mängd för nivån på vår uppsats. 
 
 



 

8 
 

Vår ambition och vårt primära urval av festivaler har varit gott. Av denna mångfalds 
anledning var det således också viktigt att vi valde samt utformade våra intervjufrågor 
noggrant med tanke på att de vi intervjuar skulle kunna vinkla svaret åt olika riktningar, till 
exempel vad de tror att vi vill höra, eller överdriva ett visst scenario. Detta är även något som 
Bryman & Bell (2011) nämner om studiers tillförlitlighet. Samtidigt ville vi genom våra 
frågor hålla diskussionen öppen för att fördjupa oss och uppfylla syftet. 
 
Det har varit en utmanande process men vi anser att vi har genom vår noggrannhet och 
granskning lyckats hålla en hög kvalitet på vårt arbete. Bryman & Bell (2011) rekommenderar 
likväl att man säkerställer att forskning sker i enlighet med de regler som finns. Likväl genom 
de nämnda processer och faktorer under datainsamling, såsom skriftlig och digital 
dokumentering, förberedelser, kan studiens trovärdighet anses vara god. Det som däremot 
faller utanför vår kontroll är sanningshalten i intervjusvaren. Vi kan enbart försöka, och har 
gjort det, utforma frågor och intervjupreferenser som förebygger eller eliminerar diverse 
risker. Är det något som i efterhand kommit att ställa oss frågvisa är huruvida utlovad 
anonymitet för intervjuobjekten skulle kunna påverka svaren. Dessutom har vi varit medvetna 
om risken i urvalsmetoden för volontärer att intervjua, då några av dessa direkt 
rekommenderades av deras ledare. Det kan finnas en risk att ledarna valt positivt inställda 
volontärer. Vårt resonemang kring dessa två volontärer är att risken är minimal för 
manipulation då både volontärerna och deras svar varit av hög erfarenhetsgrad. 
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3 Teoretisk referensram 
 
 
Den teoretiska referensramen beskriver en del metoder och teorier kring ledarskap och 
motivation, vilka vi anser är relevanta för att svara på vår problemformulering. Under 
ledarskap finner vi fyra olika teorier; McGregors X och Y teorier, Karismatiskt, 
Transaktionellt samt Transformativt ledarskap och två under motivationsdelen; McClelland 
och Maslows motivationsteorier, där vi även fördjupar oss i motivation inom 
festivalbranschen. 
 
 

3.1 Ledarskap 
Ledarskap som ämne och begrepp är väldigt brett och djupt samt har definierats under lång tid 
(Shin & H. Kleiner 2003). Likväl har det definierats väldigt många olika studier och teorier 
som diskuterar det goda ledarskapet, dess praktiska tillämpande och dess konstruktiva samt 
negativa effekter; hur man bör tillämpa ledarskap beroende på vad man åstadkommer med sin 
ledarroll (Zornada 2005). Trots all denna forskning, finns det än idag inget givet svar på 
varför vissa ledare blir mer framgångsrika än andra (Shin & H. Kleiner 2013).  

3.1.1 McGregor: Teori X och Teori Y 
Douglas McGregor (1960) skapade ledarskapsteorierna Teori X och Teori Y. Dessa teorier 
belyser hur, främst ledare, tillämpar sitt ledarskap i organisationen och hur man som anställd 
motiveras. 
 
Teori X belyser (exemplifierar) att människan ogillar att arbeta (McGregor 1960). Man 
tvingas till att göra arbetsuppgifter och blir styrd samt kontrollerad, alltså att man vill bli 
kontrollerad och riktas mot målet. Självfallet vill man i största mån undvika att utföra något 
arbete. Man vill även avstå från ansvar då ens ambition är liten eller inte ens existerar. Detta 
leder till att chefer inte låter sina anställda att ta kontroll över sin arbetssituation och kan då 
använda sig av en ledarstil som är direkt och hård. De ledare som tillämpar Teori X kan 
ibland uppfatta sina anställda som lata för att medarbetarna är bekväma med att inte ta ansvar 
(McGregor 1960). 
 
Det finns enligt McGregor (1960) två metoder att gå till väga inom Teori X. Ett mjukt 
tillvägagångssätt och ett mer strikt. Väljer man den mjuka metoden visar man mer överseende 
och förståelse, man är inte lika hård. Detta för att man vill öka arbetsmoralen hos den 
anställda i hopp om att motivationen ska öka. Väljer man den mer strikta och hårda metoden 
visar man att man övervakar arbetarens jobb och kan ibland varna samt straffa arbetaren.  Är 
man för strikt och hotfull kan detta leda upplevas negativt av arbetaren vilket kan i sin tur leda 
till att man får en kritisk och avvisande bild av företagsledningen. En blandning mellan dessa 
två metoder är det ultimata för en Teori X person (McGregor 1960).  
 
I McGregors (1960) andra metod, Teori Y, är det en stor skillnad på beteendet i ledarskap 
jämfört med Teori X. Här förväntar sig ledarna driva och motivera människor så att man kan 
ta fram all den potential som arbetarna har och utveckla den för att nå ännu större framgång. 
Arbetarna är engagerade, drivna och trivs med det arbete de utför vilket ses som drivkraften i 
varför de arbetar. Teori Y arbetare är en stor tillgång till organisationen i den bemärkelsen att 



 

10 
 

de drivs av personliga prestationer och använder sig av utmaningar och svårare uppgifter för 
att utveckla detta. De är självständiga i sitt arbete vilket innebär att de inte är i behov av att 
någon säger åt dem vad de ska göra. Stämningen och arbetsmiljön på arbetsplatsen mellan 
ledare och arbetare förbättras med Teori Y (McGregor 1960).  

3.1.2 Transformativt ledarskap 
Transformativt ledarskap är att överföra och förmedla. Denna typ av ledarskap syftar till att 
engagera och coacha personalen, ofta uppfattat som visionärt och med gott självförtroende 
(Walumbwa, Wang, Lawler & Shi 2004). Yukl (2005) kallar denna teori även för utvecklad 
motivationsmodell, då stor vikt läggs på medarbetarnas syn på ledaren. En transformativ 
ledare strävar efter att utveckla medarbetares kompetenser, framföra motiverande mål, 
uppmuntra till självständigt tänkande samt handlande (Bass, Dong, Bruce & Yair 2003). 
 
Man menar på att ständigt utveckla och skapa nya egenskaper och ny syn hos medarbetare 
istället för att enbart låta dem utföra förelagda uppgifter skriver Walumba m.fl. (2004). Målet 
för en sådan typ av ledare är att assimilera företagets värderingar och visioner med 
personalens för ökat engagemang samt arbetstillfredsställelse i arbetet. Man främjar 
medarbetare att våga ta egna beslut och utnyttja personliga resurser. Detta bidrar till att 
egenintressen offras till fördel av för gruppens gemensamma mål. Dessutom ökar 
engagemanget i organisationen som i sin tur resulterar i att medarbetaren på sätt och vis blir 
sin egen ledare och detta förbättrar prestationerna (Walumba m.fl. 2004).  

3.1.3 Transaktionellt ledarskap 
Ett transaktionellt ledarskap är en mer traditionell ledarstil som kännetecknas av minimal 
anpassning efter individuella behov (Bass 1985). Denna typ av ledarstil manar till att ”alla ska 
göra likadant” och avvikelser anses vara något negativt. Transaktionellt ledarskap 
kännetecknas även av fastsällande av mål, uppföljning av dessa och beroende på om man 
uppnått målen belönas eller straffas man. Oftast fungerar utdelning av straff eller belöning 
som en motivationsfaktor för personalen att nå målet och höjer prestationsnivån. I större och 
stabila miljöer anses denna typ av ledarstil mycket effektiv då man utövar kontroll och den 
anställda utför den tillsagda uppgiften för att undvika straff (ibid). 
 
Bass m.fl. (2003) visar på att en ledare inom transaktionellt ledarskap huvudsakligen har tre 
sätt att motivera sina anställda: 

- Kontinuerlig belöning: särskilda förmåner, bonus mm. 
- Ledning genom undantag (aktiv): Ledaren sätter upp en tydlig standard för ett korrekt 

och inkorrekt genomfört arbete. 
- Ledning genom undantag (passiv): Ledaren reagerar reaktivt, alltså först när skadan är 

skedd.  

3.1.4 Karismatiskt ledarskap 
Enligt Bass (2008) teorier om karismatiskt ledarskap uppfattas den karismatiska ledaren som 
begåvad med speciella egenskaper av sina medarbetare. I krissituationer bör en karismatisk 
ledare uppvisa en starkt styrande ledning genom att vara otraditionell, fatta personliga risker, 
vara framsynt, nyskapande och visionär (Bass 2008). Shamir, House och Arthur (1993) samt 
Yukl (2005) menar att en karismatisk ledare vädjar till medarbetarnas känslor och skapar en 
stark gemenskap. Ledaren blir en förebild som medarbetarna kan identifiera sig med och se 
upp till. En sådan ledare bör även vara kapabel till att skapa tilltro, engagemang och en stabil 
gruppidentitet bland sina medarbetare (Yukl 2005). 
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3.2 Motivation 
Individer har skilda behov och är olika till sätt att vara, därför krävs det att man använder 
olika drivkrafter för att lyckas skapa motivation (Ryan & Deci 2000). Det finns olika typer av 
motivationsfaktorer. Ordet Motiverad innebär ”att vara driven”. En motiverad person är 
inspirerad och energisk medan en individ som saknar inspiration och drivkraft är benämnd 
som omotiverad individ. Mänsklig motivation är bunden till känslor på ett invecklat sätt. 
Motivation hos en anställd individ är korrelerad till människans emotionella intelligens och 
har en stor samt omedelbar effekt på personliga och sociala prestationsmål (Crumpton, 2013). 
I Maslows behovstrappa belyses de olika motivationsfaktorer som finns samt att det finns 
grundläggande behov som måste tillfredsställas innan man kan se till ytterligare behov 
(Oleson 2004). 
 
Kanfer & Ackerman (2000) menar på att människor motiveras av att kunna tillfredsställa sina 
behov men i takt med att personer är olika finns det individuella skillnader i 
motivationspreferenserna. Oleson (2004), beskriver att somliga motiveras av att erhålla 
positiv feedback av deras ledare medan andra motiveras av ekonomiska belöningar. 
Belöningar kan delas upp i två kategorier, inneboende och utanförliggande (Linz & Semykina 
2012).  Skillnaden mellan belöningarna är att inneboende belöningar handlar om belöningar 
som individen ger sig själv och utanförliggande är de belöningar som en organisation ger 
individen. De inre och yttre faktorerna går hand i hand, dock ger de inre faktorerna individen 
större tillfredställelse. Man måste se till att tillfredsställa de yttre faktorerna för att erhålla en 
tillfredställelse (Linz & Semykina 2012). 
 
Clark (2005) menar på att motivation är en viktig faktor för anställda eftersom det leder till att 
de får använda sin kunskap och färdigheter i arbetet och han skriver att det är genom 
motivation som en anställd får erfarenhet och kompetens. Ledare kan använda särskilda 
motiverande grundläggande tekniker såsom coaching, ge positiv feedback, lyssna på de 
anställda, ställa frågor för att visa intresse och besvara dem på ett givande sätt för att leda och 
motivera anställda (Clark 2005). En annan författare, Crumpton (2013), beskriver dessa 
tekniker ovan som typiska i arbetsmiljöer, men anser att en ledare bör använda ledarskap för 
att hålla personalen motiverade under en längre period. Ledaren bör ha kunskap kring 
personalens individuella känslor för att förstå vad och hur som motiverar individen. 
Människan motiveras av det som förmodas kommer hjälpa dem att uppnå sina högsta och 
värdefulla mål (Clark 2005). McClelland (1987) framställer motivation som inre tankar, 
medvetna avsikter som människan får genom att observera beteenden. Det som driver, 
orienterar och väljer beteende är motiv (McClelland 1987). Herzberg (2005) menar på att 
motivation kan ses som ”intern- självladdnings batteri” och måste komma från ens insida. 
Motivation är en viktig faktor inom projekt eftersom en motiverad projektgrupp har större 
sannolikhet att lyckas än en omotiverad projektgrupp (Brenner 2007). 

3.2.1 McClelland – Three Needs Theory 
Som beteendepsykolog tog David C. McClelland (1987) fram tre behov som styr människans 
motivation. Dessa tre behov kallas för Three Needs Theory och är beroende av sammanhang 
samt situationer och är: 

- Prestation 
- Samhörighet 
- Makt 

 
Dessa behov är något som finns hos oss alla men stärks mer hos vissa än andra beroende på 
olika situationer som uppstår eller är, exempelvis vart man befinner sig i livet, vad man vill 
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göra med sitt liv. Ett behov kan stärkas mer än de andra i en situation medan det kan 
försvagas i en annan (McClelland 1987). 
 
I det första behovet skriver McClelland (1987) att en person med prestationer tycker att det är 
ytterst viktigt att utföra uppgifter som är svåra och att även lyckas med att lösa dem. Det är 
viktigt att de som är runtomkring också ser prestationerna som personen utför och tycker att 
det är bra. Dock är inte detta tillräckligt då man själv måste uppleva att man gör bra ifrån sig 
och lyckas åstadkomma det man vill. Detta görs genom att ta sig an uppgifter som inte vem 
som helst klarar av utan endast ett fåtal. Får man istället lättare uppgifter som inte innebär 
någon utmaning kommer man att tänka att vem som helst klarar av detta. Uppgifter som är 
svåra men inte omöjliga att lösa är även en fördel för företaget på så vis att man kan nå 
framgång och eventuellt till och med slå ut konkurrenser. Personer med prestationsbehov vill 
alltid utveckla sitt arbete och sig själva och genom detta hitta nya och mera effektiva sätt att 
jobba på. När man blir mer dedikerad till sitt arbete behöver man få mer respons på att man 
gör ett bra jobb och på så sätt få man en personlig koppling till det man gör (ibid).  
 
När man har samhörighet som behov för att bli motiverad vill man känna en gemenskap och 
en samhörighet. Att bli förstådd och att kunna förstå andra är ytterst viktigt. Dock blir detta 
till en nackdel om man har en ledande position. McClelland (1987) menar att om man har ett 
behov av samhörighet så prioriterar man (väljer man) samhörighet och lojalitet hos arbetarna 
framför att få arbetsuppgifter gjorda och tänka på företagets bästa och dess framtid. Man 
försöker att bygga långvariga relationer och skapa ett förtroende hos medarbetarna så att en 
ömsesidig förståelse uppstår. Skulle man inte känna någon samhörighet kommer man inte att 
känna någon motivation. Däremot kan man känna en stark gemenskap i flera sammanhang 
som i sin tur kan bidra till att man känner samhörighet i situationer eller grupper där man 
egentligen inte gör det.  En person som måste känna samhörighet för att bli motiverad har 
väldigt lätt för att vara social och samarbete är en av dennes starka sidor. Konkurrens 
genererar till konflikter och detta är något man helst vill undvika menar McClelland (1987). 
 
Det tredje behovet är makt och när detta ökar motiveras man till att påverka och kontrollera 
andra, man får ett behov av att bestämma. McClelland (1987) menar att en person som har 
makt som drivkraft vill gärna ändra på sina arbetskollegor eller de som är runtomkring, till att 
göra saker som denne vanligtvis inte skulle göra. Deras mål är att inneha så mycket makt de 
bara kan vilket gör att de söker sig till företag och organisationer för att få en status och kunna 
bruka den makt de får tag på. För att uppnå denna makt söker de sig till personer som inte 
kommer att vända dem ryggen till, som är risktagande, pålitliga och trogna. När makt är den 
yttersta drivkraften till att skapa motivation blir man mer aggressiv och tävlingsinriktad. 
Personer inom denna grupp med maktbehov har en tendens att se negativt på sig själva än i de 
andra två behovsgrupperna prestation och samhörighet. Trots detta har de ett behov av att 
vilja synas vilket gör att de har en auktoritet som de vill att alla ska se (ibid). 

3.2.2 Maslow – Theory of human motivation 
Maslows (1987) motivationsteori bygger på olika nivåer inom motivation och utgår från den 
enskilda mäniskan. Vissa av dessa nivåer måste uppnås innan man kan gå vidare till de andra 
nivåerna. Enligt Maslows behovstrappa är det fem olika nivåer eller kategorier man behöver 
ta sig igenom för att uppnå självförverkligande (Maslow 1987). Skulle en konflikt uppstå 
mellan olika nivåer, skulle den lägre kategorin besegra den högre eftersom behovstrappan har 
en hierarkisk uppbyggnad (Thorborg 2011). Detta betyder även att flera behov kan existera 
samtidigt (Maslow & Stephens 2000). 
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Det första steget i behovstrappan är de fysiologiska behoven. Detta första steg krävs för 
människans överlevnad och innefattar bland annat mat, vatten, sömn och syre. Det kan även 
förekomma rörelse mellan de olika nivåerna om man skulle drabbas av yttre omständigheter 
(Maslow 1987). 
 
När de fysiologiska behoven i det första trappsteget är tillfredställda kommer man till det 
andra trappsteget som är trygghetsbehov. Här är ord som säkerhet, trygghet och stabilitet i 
fokus. Att känna att man ser en framtid i det samhället man lever i och att det finns en struktur 
samt lagar som följs är en viktig del för att ta sig igenom trygghetsbehovet (ibid). 
 
I den tredje kategorin som är socialt behov, söker man efter en tillhörighet. När man har 
uppnått behovet av att känna trygghet söker man sig till människor. Man vill vara en del av 
olika gemenskaper och sociala nätverk, lära känna individer som man känner samhörighet 
med, personer som man kan få kärlek av men även ge kärlek till. Det är när detta är uppfyllt 
som man kan gå vidare till den fjärde nivån (Maslow 1987). 
 
Kategori fyra, uppskattningsbehov, kan nästan delas upp i två små mindre kategorier där det 
ena är att få uppskattning för den individ man är och även för det man gör och bidrar med. 
Detta kan till exempel vara makt, popularitet och respekt eller självförtroende och 
självrespekt. Här är det viktigt att man lämnar denna nivå med känslan av att man är värdefull 
och att det man gör och den man är verkligen spelar roll för samhället (Maslow 1987). 
 
Den sista nivån i Maslows (1987) behovstrappa är självförverkligande. Det är inte förrän 
människan uppnått de andra behov i trappan som man kommer till det sista behovet. Här 
menar Maslow (1987) att det är under denna kategori som en människas alla drömmar och 
mål förverkligas av en själv. Det kommer att ständigt att förändras då man hittar nya mål och 
drömmar att uppfylla, men det är inte förrän man har lärt sig att vara den ultimata versionen 
av dig själv som du kommer till självförverkligandet (ibid). 

3.2.3 Motivation i festivalbranschen 
Volontärer arbetar inom hundratals olika organisationer och därför är det ytterligt svårt att ge 
en detaljerad eller exakt definition på en volontär (Bussell & Forbes 2001, Gaskin 1999). Den 
vanligaste definitionen på volontär är dock att individen bidrar med sin tid och får ingen 
ersättning som kompensation (Smith 1994, se Bussell & Forbes, 2001). Chambre (1987, se 
Bussel & Forbes 2001) hävdar att man bör ha förståelse för vad som motiverar volontärer 
eftersom det resulterar i större framgång i att behålla samt rekrytera nya frivilliga volontärer. 
Det är svårt att ge enbart ett motiv till varför volontärer jobbar inom festivaler. Många 
volontärarbetare erhåller givande erfarenheter från de aktiviteter som utgörs men människor 
tenderar även att agera utifrån själviska motiv såsom psykologiska och sociala mål (Bussell & 
Forbes 2001, Cnaan & Goldberg-Glen 1991).  
 
En viktig och värdefull tillgång inom festivalbranschen är engagerade och entusiastiska 
volontärer (Bang m.fl. 2013). Människor som är villiga att ägna en betydlig stor del av privat 
tid samt ansträngning utan någon ekonomisk belöning kan betraktas som volontär i 
organisatoriska engagemang. Eftersom volontärer inom festivalbranschen inte får yttre 
motiveringsfaktorer såsom ekonomiska belöningar, är det antagligt att de har uppfattningar 
och förväntningar om festivalen som är exklusiva och ses som motivation inom festivaler 
(Bang m.fl. 2013). 
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3.3 Sammanfattning av den teoretiska referensramen 
Dessa teorier om motivation och ledarskap som har beskrivits ovan är, som vi nämnde 
tidigare, endast en del av många olika teorier. Orsaken till varför vi valde just dessa 
motivations- och ledarskapsteorier är för att vi anser att dessa hjälper oss att dra slutsatser och 
kommer att leda till svar på vilka metoder som bäst används av ledare inom festivalbranschen. 
  
Motivationsteorierna beskriver hur man bäst kan motivera sina arbetare för att få det resultatet 
som man strävar efter. Både Maslow och McClelland beskriver sina motivationsteorier som 
kan kopplas till de metoder som är effektiva att använda som volontärsledare. Maslow 
utrycker sig med en behovsrappa med olika nivåer som man ska nå innan man kan gå vidare 
till nästa och sedan i slutet komma fram till sitt självförverkligande. Följer man denna 
behovstrappa är det svårt att ta sig vidare till nästa trappsteg om man inte tillfredsställer det 
behov som krävs vid den dåvarande nivån. McClelland har, till skillnad från Maslow, tre 
behov som styr människans motivation. Dessa tre behov, samhörighet, makt samt prestation, 
betonas mer eller mindre hos människor beroende på vart i livet de befinner sig i, vilket slags 
situation de står inför. 
  
I avsnittet om ledarskap tar vi upp McGregors X och Y teorier, transformativt, karismatiskt 
samt transaktionellt ledarskap som lyfter olika teorier kring hur man kan och bör leda 
beroende på vilka arbetstagare man har.  
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4 Empiri 
 
 
I detta kapitel presenteras all insamlad data som har genomförts genom semistrukturerade 
intervjuer. Vi inleder kapitlet med en orientering av vårt val av struktur samt en kort 
presentation av våra respondenter och sedan resultaten från intervjuerna. 
 
 

4.1 Struktur för empiri 
Empirin består av våra intervjufrågor och svar (se metodkapitlet samt Bilaga 1). Vi har valt att 
presentera samtlig empiri som en sammanställning av alla intervjuer utifrån ett tematiskt 
upplägg utifrån våra intervjufrågors temauppdelning, och inte utifrån någon ordningsföljd per 
respondent. Detta eftersom våra frågor enkelt kunde uppdelas i tydliga teman, samt att vi 
därtill erhöll ganska likartade svar från alla våra respondenter. Detta har vi gjort eftersom vi 
ansåg att den tematiska strukturen skulle göra det tydligare att läsa avsnittet, men också för att 
undvika upprepning. Kapitlet empiri följer samma struktur som den teoretiska referensramen 
där det börjar med ledarskap, vidare till motivation med en fördjupning av faktorer som 
motiverar inom festivalbranschen. Det är således dessa tematiska strukturer vi valt att sortera 
empirin efter, då de passar studien, vår problemformulering likväl den teoretiska 
referensramen. 

4.2 Presentation av respondenterna 
Vi har intervjuat totalt fjorton respondenter, varav sex volontärledare1 och åtta volontärer2 
inom musik och kulturfestivaler. 
 
Som förenkling inom empirin samt av anonymitetsskäl har vi valt att förkorta respondenternas 
titlar. Volontärledarna har vi valt att förkorta med VL och volontärerna har vi valt att kalla 
festivalvolontärer och således förkorta med FV. För separation och ordning har vi 
slumpmässigt numrerat ledare respektive volontärer där en unik siffra betecknar en unik 
respondent, exempelvis FV1, VL1. 
 
Vi valde våra respondenter genom att tillfråga kamrater samt tidigare arbetskollegor som har 
haft erfarenheter inom festivalbranschen som volontär. På så sätt kunde vi intervjua sex 
volontärer. De resterande volontärerna kom vi i kontakt med genom tips från våra 
volontärsledare som vi intervjuade. 

4.3 Ledarskap inom festivalbranschen 
Respondenterna blev tillfrågade ett antal frågor om ledarskap, varav vissa av mer allmän 
karaktär och andra mer specifika. På frågan vad ledarskap innebär, blev det allmänna svaret 
från respondenterna: ”En person att vända sig till, någon som ger anledning och motivering 
till ens närvaro, en trygg punkt. Ledarskap innebär inte enbart att leda, utan även att göra.” På 
följdfrågan om hur viktigt det är med bra ledarskap svarade alla: ”Mycket viktigt. Bra 
                                                
1 Som volontärledare menas en person som har en uttalad ledarroll för ett antal volontärer. 
2 Som volontär menas en person som frivilligt utför ett slags arbete och bidrar med sin tid utan 
2 Som volontär menas en person som frivilligt utför ett slags arbete och bidrar med sin tid utan 
att få ekonomisk kompensation (lön) för detta. 
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ledarskap är skillnaden mellan att få saker gjorda, få rätt saker gjorda, dåligt arbete och 
arbetsfördelning.” FV4 uttryckte sig att ”ledarskap är avgörande inom festivalbranschen för 
att få så många som möjligt engagerade”. 
 
På frågan hur en projektledare skall vara och vilka egenskaper är att prioritera kom bland 
annat följande svar: ”tydlighet, humor, kompetens, engagemang, ödmjukhet, struktur, 
ansvarsfullhet, rättvishet, beslutsamhet, erfarenhet, uppmuntran, konstruktiv respons, 
tillgänglighet.” Som kommentarer till dessa egenskaper nämndes: ”En ledare måste kunna 
vara strikt när det väl behövs men ändå ha humor och kunna skämta och ta skämt så att 
arbetstiden blir lättare när det behövs.” (FV8) ”Det är en utmaning för en ledare att kombinera 
egenskaper som är viktiga eftersom gruppen av volontärer ofta är väldigt mångfacetterad och 
särskilt i ålder. Ledaren måste till exempel vara beslutsam och strikt mot ungdomar, men kan 
vara mer avslappnad mot erfarna deltagare, för att vara förvissad om att jobbet blir gjort. 
Ändå måste ledaren kunna ha en respektfull och inte avskräckande attityd då det handlar om 
gratisarbetande volontärer.” (VL1) ”En ledare ska vara snäll och så” (FV7).  
 
Av många benämnda egenskaper ombads respondenterna att välja tre primära, varav i 
allmänhet följande tre egenskaper prioriterades: ”tydlighet, engagemang, ansvarsfullhet.” Ett 
antal respondenter uttryckte även att det är viktigt för en ledare att kunna särskilja på 
generella behov för gruppen samt personliga behov för en individuell gruppdeltagare. Ett 
konkret exempel som nämndes var personliga medicinska behov. Flera ledarrespondenter 
menade också att ledare bör vara positiva och glada då detta leder till en gladare omgivning 
för gruppen. Å andra sidan fanns det respondenter (VL6) som uttryckte motsatsen, nämligen 
att ledaren bör vara väldigt strikt och disciplinerad. 
 
På den negativa frågan om hur en ledare inte bör vara eller vilka egenskaper en ledare inte bör 
ha kom följande: ”stresskänslighet, konflikträdsla, diktatorskap, egoism, maktlystnad.” 
Svarsfrekvensen över positiva egenskaper var betydligt högre från respondenterna och 
avsevärt enklare för dem att svara, jämfört med de negativa egenskaperna en ledare inte bör 
ha. Flertalet av respondenterna uttryckte sig såsom att egoism är en dålig egenskap för en 
ledare, eftersom denna är ledare för en grupp och egoism är en egenskap som är destruktiv i 
ett sådant avseende. ”Du kan inte förvänta dig det bästa av ett projekt om du inte själv är villig 
att aktivt bidra med tid och engagemang till det bästa.” (VL3)  
 
Många volontärledare svarade att det är viktigt att förstå att inom festivalbranschen jobbar 
volontärer på egen vilja och på egen privat tid. Man bör därför acceptera och ständigt försöka 
motivera volontärer. Detta stöds även av respondenterna FV4 och FV1 som menar på att man 
som festivalledare kunna motivera andra och vara informativ så att volontärerna känner sig 
pålästa och drivna att fortsätta. VL2 utrycker att en viss skillnad på en ledare och en 
projektledare: ett projekt har olika stadier som ledaren bör ha koll på samt kunna förmedla till 
volontärerna. Detta stärks även av respondent FV8: ”Om en ledare inte har tillräcklig kunskap 
och information om festivalen eller projektet anser jag att denne ledaren inte är tillräckligt 
engagerad.” 
 
Flera respondenter – både volontärer och ledare – nämnde exemplet med glömska hos 
ledarna. Det är tydligen lätt hänt att ledare glömmer volontärer vid sina arbetsstationer, eller 
att glömma rotera dem enligt utsatt schema. Ett konkret exempel nämnt av FV7 från just 
festivalbranschen var att en av volontärerna fick i uppgift att vakta en grind/ingång, vilket är 
vanligt och nödvändigt under en festival, men att denne glömdes bort av ledaren och fick stå 
vid grinden flera timmar istället för endast en timme som var sagt. 
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VL6 menar att det hos en festivalvolontär åligger ansvar att veta mer om själva festivalen och 
gärna vara självgående. Däremot åligger det ledaren att informera volontär om behov att 
kunna läsa av personer och situationer i förebyggande syfte samt agera vid behov. Ledaren 
har också ansvar att veta vad volontärerna både får samt förmår göra i vissa givna situationer. 
VL6 nämnde även ett konkret exempel gällande berusade personer på en festival och vad 
åligger en volontärs ansvar, samt var en ledare bör se till att en volontär känner till om sådana 
situationer.  
 
Utöver det uttryckte VL3 att vara ute på plats bland volontärerna, tilltala dem med namn och 
ge dem kramar och muntlig uppmuntran. VL2 styrkte denna tes: ”När det regnar är det inte så 
kul för en volontär att stå ensam vid en grind, men genast blir humöret och arbetsviljan bättre 
om jag som ledare kommer och står bredvid ett tag och visar att vi jobbar tillsammans.” 
 
Ytterligare en betydelsefull faktor som dök upp hos de flesta ledarna var medvetenheten om 
volontärers ålder och mognadsgrad. Det krävs av ledaren att kunna bedöma lämpliga 
arbetsuppgifter och ansvar utifrån ålder som kan skilja mellan 15 år upp till 50 år. FV7 
uttryckte följande: ”Vet ledarna om att du är 18 år eller äldre har de större tillit till dig 
automatiskt.” 
 
En del av respondenterna, både ledare såsom volontärer, nämnde att de efter varje festivaldag 
hade ett avslutningsmöte där alla sa vad som hade gått bra och mindre bra med under dagen. 
”På så sätt får både ledarna och volontärerna få med sig positiv och negativ kritik så de kan 
bli ännu bättre till nästa gång” (VL6) 

4.4 Förhållandet Ledare-Volontär 
Respondenterna blev tillfrågade om deras syn på förhållandet mellan ledare och volontärer. 
En övervägande majoritet av respondenterna tyckte att grunden till ett lyckat projekt, särskilt 
när det handlar om att det är på ideell och frivillig basis, är en god relation inom gruppen. 
”Ju bättre relation du har med ledaren, desto mer ökar samarbetsförmågan och gemenskapen 
som bidrar till att man har roligt under arbetets gång.” (FV3) 
 
Dock menar VL6 att man oftast inte får träffa volontärerna förrän samma dag arbetet börjar, 
vilket gör att det är svårt att bygga denna goda relation som behövs. ”Det är svårt att bygga en 
effektiv arbetsgrupp av volontärer som man endast ska ha under en kortare period.” (VL5)  
 
De flesta respondenter uttryckte att förhållandet ledare-volontär bör vara på en mer 
”avslappnad” och ”icke-formell” grund, eftersom det handlar om volontärarbete. Samtidigt 
uttryckte några respondenter att förhållandet bör vara ”strikt” och ”professionellt” eftersom 
detta är något man bär med sig som en slags arbetslivserfarenhet. Dessutom uttryckte några 
respondenter att det kunde vara fördel att vara strikt och professionell då det oftast handlar om 
en kortare arbetsperiod och det krävs effektivitet direkt. En respondent uttryckte även att ”det 
kvittar om man gillar varandra eller inte, så länge man håller privatlivet utanför och kan jobba 
tillsammans på ett professionellt plan.” (VL2) 
 
Vad gäller tillitskänslan uttryckte två respondenter (ledare) ”att eftersom det är så kort 
arbetstid måste man helt enkelt ha tillit till att volontärerna gör sitt jobb – man har inte råd 
med att inte ha tillit.”  
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Flera ledare uttryckte även att de snabbt och tydligt ser och försöker se de volontärer som är 
självständiga och drivande och skapar miniprojekt inom projektet för att fördela ansvar till 
dem. Detta för att dels delegera arbete och utveckla volontären, men också se vad de klarar av 
inför framtida kommande projekt. 
 
Respondent FV8 och FV3 uttryckte båda att de anser att en ledare bör vara kontrollerande och 
styrande. ”Jag behöver någon som säger åt mig vad jag behöver göra, annars glider jag bara 
runt.” (FV3). ”För mig spelar det inte så stor roll om jag och min ledare har en god relation, 
utan jag drivs bäst om jag får klara instruktioner samt om min ledare ger mig så lite ansvar 
som möjligt, jag får prestationsångest om jag känner för mycket ansvarsplikt.” (FV8) 
 
När vi ställde frågan om kontrollkänslan var det blandade svar från respondenterna. En svag 
majoritet av respondenterna uttryckte att ledarna bör ha och visa kontroll för att få styrning på 
arbetet. Den andra knappa hälften av respondenterna uttryckte det att kontrollen bör vara lite 
”lös” för att inte få känslan av en för strikt arbetskänsla – detta kan försvaga volontärens vilja. 
 
VL6 menar att det finns många volontärer som inte tycker om att arbeta och kanske gör det 
för att de måste eller på grund av andra orsaker, därför behöver vissa bli styrda mot målet med 
konkreta direktiv. ”Det betyder inte att volontären inte är tillräckligt intelligent för att fatta 
egna beslut och ha kontroll över sina egna arbetsuppgifter, utan snarare att de fungerar bäst på 
detta sätt.” (VL6) 
 
Både en majoritet av volontärer och ledare uttryckte att ledaren måste ”se” deltagaren för att 
bekräfta dennes arbetsvilja och möda. Att exempelvis ledaren är medveten och uppmärksam 
på att en volontär arbetar med en svår och bemödande uppgift, utan att denne blir 
”förbigången” och att denne får bekräftelse på sin ansträngning. 

4.5 Motivationsfaktorer och metoder inom festivalbranschen 
Respondenterna blev förfrågade om att besvara vad motivation innebär för dem, då tre 
förhållanden var återkommande i deras svar: personlig utveckling, sociala aspekter såsom att 
möta nya människor samt drivkraften att känna sig driven till att arbeta. FV3 sade: ”Att 
utvecklas och få känna sig stolt och att man får uppskattning av andra för det man utför, att 
knyta kontakter och få kunskap inom festivalbranschen, eftersom det är rätt svårt att komma 
in i den branschen”. FV1 menar att: ”Motivation är viljan att få göra något utanför sin 
bekvämlighetszon. Jag vet att det är obehagligt men jag vet att jag måste komma ut och 
faktiskt visa vad jag går för”. VL1 understödde med följande svar om vad motivation var: 
“Jag anser att motivation är en önskan, att göra något som uppfyller och tillför personlig 
utveckling.” 
 
Ett fåtal respondenter tyckte att det var svårt att besvara vad motivation betyder för dem, 
eftersom de ansåg att motivation betyder olika beroende på vilken situation det rör sig om. 
Många av deltagarna beskrev motivation som en faktor som uppstår när man tycker att något 
är roligt: ”Motivation känner man när man har roligt och inte känner sig tvingad till att göra 
något.” (FV8) 
 
”När man pratar om motivation handlar det inte enbart om teamwork och ta sig an en 
utmaning, utan man vill se resultat, konkreta resultat som synliggör att man går framåt.” 
(VL5) ”När man utfört ett arbete eller uppgift vill man se resultat, att man bidragit något 
positivt, [...] motivationen är att se hur givande det man har utfört är för andra samt att se folk 
ha kul, att man känner att man har bidragit till något positivt.” (FV6) 



 

19 
 

 
VL4 konstaterade att motivation är en mycket viktig del för en ledare inom festivalbranschen, 
det går djupare än personlig utveckling: ”För mig handlar det om att hitta ett sätt att motivera 
andra, enbart då antar jag att jag utvecklas i min roll som volontärledare inom 
festivalbranschen. Att lyckas motivera andra generar i att jag personligen känner mig 
motiverad, [...] man bör hitta faktorer som motiverar sina medarbetare, det är roligt att se glöd 
hos volontärer, det motiverar samt ger mig viljan att arbeta hårdare.” (VL4) 
 
Respondenten VL8 konstaterade följande medvetna motivationsmetod: ”Jag försöker lära mig 
alla volontärernas namn inom en timme och tilltala dem på rätt sätt så de inte är enbart en 
siffra eller ’du där’ för att visa att de är viktiga och unika. Det är deras personliga kompetens 
som vi vill ha där. Jag försöker se deras förmågor tidigt. Visar de mycket ansvar så ger jag 
dem lite mer ansvar, för då känner de sig lite viktigare. De får inte bara order. De är med och 
skapar något.” Samma respondent uttryckte även utmaningen i att kunna rekrytera eller 
behålla volontärer på önskvärd kunskapsnivå. 
 
En volontär (FV1) berättade om att den allra största motivationen för en festival var att få 
arbeta nära och slutligen kunna få träffa en särskild artist. En ledare (VL4) uttryckte att 
biobiljetter gladde flertalet av volontärerna i gruppen. En annan volontär (FV4) visste att man 
som volontär skulle få en signerad t-shirt av en internationellt känd artist, vilket gjorde 
uppdraget mycket mer intressant. VL5 uttryckte: ”Det är mycket word-of-mouth, att 
volontärerna berättar om sin erfarenhet av festivalarbetet till sina vänner och bekanta, vilket 
gör att fler blir intresserade av att vara volontärer. Detta är beroende av hur vi som ledare 
också bemöter volontärerna, vad vi ger för upplevelse och vad vi lämnar för intryck.” 
 
Flera respondenter menade att man som yngre ungdom kan samla på sig erfarenhet innan man 
får jobb, så att man lättare får jobb i framtiden. FV7 styrker detta: ”Jag är volontär för att 
komma in i samhället och fylla ut mitt CV.” (FV7) Ytterligare en motivationsfaktor var 
självkänslan där man som volontär kunde bevisa för sig själv att man kan och stärka sitt 
självförtroende. 
 
Ledare VL3 bekräftade, att förutom sin egen personlighet och ledarroll, även använda 
konkreta faktorer såsom en vattenflaska, en godispåse, eller annat smått ”prylaktigt” för att få 
volontärerna att må bättre och ge dem bekräftelse. Flera respondenter påpekade också vikten 
med pauser under dagen så att volontärerna har en chans att äta och dricka lite, vilket också 
bidrar till arbetsmoral och gemytlighet. 

4.5.1 Brist på motivation 
De intervjuade volontärerna och ledarna blev ombedda att berätta om när de känner sig 
omotiverade under sina arbeten inom festivaler. Hälften av respondenterna uttryckte att 
bristande motivation är en naturlig del under ett projekts gång samt att det alltid finns en 
period under en festival där man känner sig omotiverad. FV7 tyckte att ”När man känner att 
de inte uppskattar att man är där och arbetar hårt, känner man sig omotiverad som volontär.” 
”När jag känner att det inte skett en personlig utveckling under festivalens gång kan 
motivationen sjunka.” (FV2)  
 
Några respondenter betraktade misslyckande eller bakslag som en stor faktor som leder till 
bristande motivation. Andra menade på att de faktiskt blev motiverade att lösa dessa bakslag 
när de skedde. Några respondenter menade också att brist på motivation även i vissa fall ledde 
till sämre resultat i arbetet. Vissa ansåg stress vara en bidragande faktor till att man känner sig 
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omotiverad: ”Att ha mycket att göra kan leda till att man lägger ner och känner att man fått 
mer an det man kan hantera.” (FV4) 
 
Brist på information samt dålig kommunikation var två större faktorer till motivationsbrist hos 
volontärer, vilket påpekades av både ledare och volontärer. Ytterligare en faktor som 
minskade motivationen i festivalbranschen, vilken mestadels är utomhus, är dåligt väder. 
Detta kan självklart ingen kontrollera men var ändå en faktor flertalet respondenter nämnde. 
”Att ställa in sig på sommar och sol på morgondagens festival och sedan möta störtregn är 
helt katastrofalt för arbetsmoralen.” (FV8) 
 
Osämja, eller att man inte kommer överens med ledaren, var ytterligare en faktor till 
motivationsbrist hos volontärerna som nämndes av båda slags respondenter. 

4.6 Sammanfattning av insamlad empiri 
Nästan alla volontärer uttryckte att en ledare bör vara engagerad och aktiv under arbetet. Det 
fanns även vissa som uppgav att ett gott ledarskap leder till att man motiveras samt att se att 
andra har kul. Ett gott ledarskap är viktigt för volontärers motivation. De mest nämnda 
motiveringsfaktorerna som våra respondenter uppgav mest frekvent var sociala interaktioner, 
gemenskap och att kunna fylla ut sitt CV. Många menade att det är som volontär man bygger 
upp sitt CV och knyter nya kontakter. Om ledaren och volontärerna inte har en god 
kommunikationsförmåga och de inte kommer överens uppstår motivationsbrist. Både 
volontärer och ledare anser att en bra ledare bör vara bestämd men ändå vara lyhörd och 
engagerad. 
 
Alla respondenter uppräknade också flertalet olika faktorer som enskilt eller tillsammans 
motiverade eller bidrog till att motivera volontärskapet. Nedanstående är en sammanfattning 
på de mest frekventa: 

- Gemenskapskänslan och mötet med nya personer att arbeta tillsammans med i ett 
projekt var en slags belönande faktor. 

- Arbetslivserfarenhet var en av anledningarna; man kan fylla ut sitt CV. 
- Att skapa och utvidga kontaktnät för framtida jobb eller annat. 
- Möjligheten att på festivaler och kunna ta del av speciella atmosfärer, upplevelser, 

musik, kultur, mat, konst, artister. 
- Att (lära sig) vara social – att ta tillfället i akt att vara bland folk och utveckla sin 

sociala kompetens. 
- Att få gratis tillträde till festivalområdet genom att vara volontär. 
- Att vara volontär är lite ”vip” och prestigefyllt. 
- Att få ”gratisprylar” såsom t-shirtar, muggar och liknande. 
- Att bli tillfrågad om att jobba på nästa års festival, eller andra festivaler. 
- Att kunna klättra från volontär till högre poster, till ledarskap och slutligen kanske 

även få betald anställning. 
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5 Analys 
 
 
Under detta kapitel analyseras vår insamlade empiri och ställs i jämförelse med vår 
teoretiska referensram. Detta har vi valt att göra utifrån de redan givna rubriker och teman 
som vi uppställt under arbetets gång under både teori och empiri. Således börjar vi med 
ledarskap och därefter analyseras motivation. 
 
 

5.1 Ledarskap 
Som konstaterat finns det flera faktorer för definitionen av bra ledare och ledarskap. Fasano & 
Kirschenman (2012) bekräftar detta i bland annat följande faktorer: förmågan att delegera och 
strukturera arbete, bemästrandet av en hög aktivitetsnivå, hög ambitionsnivå och ett gott 
självförtroende. Denna företeelse stärks även av våra respondenters svar och beskrivning: 
”Ledarskap innebär inte enbart att leda utan göra.” Dessutom räknades flera olika faktorer upp 
liknande Fasano & Kirschenmans (2012), som svar på frågan vad som karakteriserar en god 
ledare, så som engagerad lyhörd och kommunikativ. 

5.2 Ledarskapsteorier applicerade inom festivalbranschen 
Camplin (2009) uttrycker att ledarskap är än viktigare inom organisationer med volontärer där 
de arbetande inte får ut någon lön. I detta är det ytterst viktigt att volontärerna själva vill 
arbeta samt känna sig motiverade till det och inte blir tvingade till att arbeta. Camplin (2009) 
fortsätter med att konstatera att det särskilt inom festivalbranschen är av stor vikt att ledarna 
kan motivera sina volontärer som faktiskt inte får betalt för att arbeta. Våra respondenter 
bekräftar: ”Ledarskap är avgörande inom festivalbranschen för att få så många som möjligt 
engagerade.” 
 
Zornada (2015) formulerar utmaningen och svårigheten för volontärsledare i att motivera 
volontärer till arbete eller gott arbete, varför det är synnerligen viktigt för ledaren att förstå sig 
på vilka motivationsfaktorer som fungerar bäst för volontärer samt varför volontärer beslutar 
sig för att arbeta ideellt. Våra respondenter svarar i princip detsamma: ”Man måste förstå att 
volontärer inom festivalbranschen jobbar på egen vilja och ur egen privat tid. Man bör därför 
acceptera och ständigt försöka motivera volontärer.” 

5.2.1 McGregor: Teori X och Teori Y 
Douglas McGregor (1960) konstaterar att det finns två olika ledarskapsteorier som belyser hur 
en ledare använder sitt ledarskap inom en organisation samt hur man som ledare kan motivera 
sina anställda. Dessa två olika teorier delas upp i X och Y. Han menar att Teori X belyser 
människor som ogillar att arbeta och vill hellre bli dirigerade och tillgivna arbetsuppgifter, 
detta stärks även av vissa volontärer som hellre vill bli styrda och kontrollerade samt ledare 
som föredrar att styra sina anställda mot målet. Eftersom Teori X är en mycket kontrollerad 
ledarskapsstil, där tydliga instruktioner och regler bör följas, är den mest lämpad för arbeten 
där man sköter saker och ting manuellt, exempelvis bygge av monter vid en festival, då kan 
ett ledarskap som präglas av Teori X vara till fördel. En annan fördel med Teori X kan vara 
att man tillåter den anställda att specialisera sig och utvecklas inom ett område.  
 
McGregor (1960) tar även upp att anställda som faller under Teori X är individer som helst 
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vill undvika att utföra ett arbete, avstå från ansvar så dessa individers ambitionsnivå är 
minimal. Därför behövs det en ledare som tillämpar Teori X, en ledarstil som är strikt, hård 
och direkt. Detta kan även vara en nackdel, då en alltför strikt ledare kan resultera i att man 
tappar motivation och glädje men även att man som anställd kan få avsmak för sitt arbete i 
form av negativ attityd för ledningen och sitt arbete. Respondenterna håller med i detta 
avseende, de menar att man som ledare inte bör vara för strikt utan ha en mer avslappnad stil 
men ändå vara bestämd. Det finns en hård och en mjukare variant på Teori X, McGregor 
(1960) menar att en blandning mellan de två metoderna är den ultimata för en ledare som 
tillämpar Teori X i sitt ledarskap, detta märktes även under en minoritet av respondenternas 
svar på hur en bra ledare ska vara. Få av respondenterna menade att de behövde en ledare med 
Teori X egenskaper för att utföra ett arbete eftersom de får minimalt ansvar.  
 
I kontrast till Teori X beskriver McGregor (1960) Teori Y, där Y ledare förväntar sig drivna 
och motiverade människor som ska utföra jobbet, man vill lyfta fram all potential hos sina 
anställda och utveckla dem för att uppnå större framgång. Detta tyckte även den största 
majoriteten av respondenterna.  Arbetarna bör vara drivna, engagerade och trivs med det 
arbetet de utför, detta anses vara drivkraften till att de jobbar. Denna typ av ledarskapsstil är 
en stor tillgång till en organisation eftersom de anställda drivs av personliga prestationer och 
utmaningar för att utvecklas. Många respondenter menade på att de tyckte om att arbeta 
självständigt utan att en ledare konstant säger vad de bör göra, detta är ett typiskt beteende 
inom Teori Y menar McGregor (1960) och detta ska generera i att stämningen på 
arbetsplatsen mellan ledare och arbetare förbättras. Många respondenter angav även att det är 
viktigt med en god stämning mellan ledaren och arbetsplatsen för att kunna arbeta med vilja. 
 
Teori Y ger, till skillnad från Teori X, en mer frihet i sitt arbete. En erfaren volontär behöver 
kanske inte lika mycket detaljstyrning som en volontär som utför jobbet för första gången. 
Man har större möjlighet att utforma och framställa sina uppgifter under sin egen tidsram. En 
annan märkbar skillnad är att Teori X som är mer övervakande och strikt påverkar arbetarna 
mer negativt. Just därför har studier med Teori Y varit mer positivt bemött av olika typer av 
ledare. Dock finns det också nackdelar med Teori Y trots att den kan kännas som mest 
lämplig. Den kan uppfattas som personlig och bekväm men detta kan leda till bekvämlighet 
och likformighet vilket leder till en oföränderlig verksamhet eller arbetsgrupp. 

5.2.2 Transformativt ledarskap 
Det transformativa ledarskapet - att överföra och förmedla visioner och värderingar – syftade 
också till att engagera och coacha personalen (Walumba m.fl. 2004). Hur medarbetarna ser 
och uppfattar ledaren är en mycket viktig faktor just i det transformativa ledarskapet eftersom 
ledarens mål är att utveckla medarbetaren men också att uppmuntra till självständigt arbete 
(Yukl 2005), vilket kan ha både för och nackdelar. Vid flera tillfällen och av ett stort antal 
respondenter nämndes detta slags syn på ledarskap som viktigt. Fördelen med denna typ av 
ledarskap är att man ger utrymme för medarbetares utveckling inom arbetet samt ökar 
kompetensnivån. Flera ledarrespondenter uttryckte att de uppmuntrade volontärerna till 
självständigt tänkande, detta i syfte för att hjälpa dem att utvecklas i sitt arbete. 
 
Detta ledarskap präglas av att är att ständigt utveckla och skapa nya egenskaper och ny syn 
hos medarbetare istället för att enbart låta dem utföra förelagda uppgifter. Det transformativa 
ledarskapet främjar medarbetare att våga ta egna beslut och utnyttja personliga resurser 
(Walumba m.fl. 2004), vilket är en fördel då man får använda sin fulla kapacitet och utvecklas 
inom sitt arbete. Även detta nämndes av respondenter som motivationsmetod där ledare 
medvetet testade volontärers ambition till ansvar, för att därefter delegera dem ännu mer 
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ansvar. Ledarna såg snabbt de volontärer som var självständiga och drivande och skapade 
således mindre projekt inom projektet för att fördela ansvar till dessa ambitiösa volontärer. 
Detta för att dels delegera arbete och utveckla volontären, men också se vad de klarar av inför 
framtida kommande projekt. Nackdelen kan vara om man som person hellre vill ha färdiga 
uppgifter, då kan detta ledarskap kännas jobbigt att hantera.  

5.2.3 Transaktionellt ledarskap 
Det transaktionella ledarskapet följer en mer traditionell stil men har samtidigt en liten 
anpassning efter individens behov. Eftersom ett transaktionellt ledarskap ser till avvikelser på 
ett negativt sätt och att arbetet som utförs är likformigt tar man hjälp av straff eller belöningar 
som ska hjälpa arbetarna att höja prestationsnivån samt motivationen. Bland de respondenter 
som vi intervjuade fanns två av dessa som uttryckte sig på följande sätt: ”För mig spelar det 
ingen roll om min ledare och jag har en god relation utan jag trivs bäst om jag får klara 
instruktioner.”; ”Jag behöver någon som säger åt mig vad jag behöver göra, annars glider jag 
bara runt.” Utifrån dessa svar kan man se hur uttrycket hos respondenterna påminner om det 
transaktionella ledarskapets motivationssätt; ledning genom undantag (aktivt). 
Volontärrespondenterna vill bli ledda i arbetet så att det arbete de utför blir korrekt enligt 
ledaren. Inom transaktionellt ledarskap och ledning genom undantag (aktivt) finns en tydlig 
standard för korrekt och inkorrekt genomförbart arbete (Bass m.fl. 2003). Här kanske en 
känsla av rädsla för att göra fel kommer upp hos respondenterna och känner sig mer bekväma 
i att bli tillsagda istället för att ta eget initiativ.  

5.2.4 Karismatiskt ledarskap 
Har man ett karismatiskt ledarskap kan man av sina medarbetare uppfattas som fängslande 
och är begåvad med speciella egenskaper (Bass 2008). Som en karismatisk ledare räknas man 
med att bland annat vara traditionell, vara risktagande, nyskapande och vara framsynt. Man 
blir en ledare som skapar gemenskap och blir en förebild som ens medarbetare ser upp till och 
kan identifierar sig med. Detta gör det lättare för ens kollegor att känna att ledaren kan 
engagemang, skapa tilltro och även en gruppidentitet bland alla. (Shamir m.fl. 1993, Yukl 
2005) Bland många av våra respondenter var denna ledarskapsstil väldigt idealiskt. De 
menade på att en ledare måste kunna vara strikt när det behövs men samtidigt ändå kunna 
vara humoristisk för att underlätta arbetstiden när och om det skulle behövas. Flera 
respondenter nämnde också den personliga omfamningen mellan ledare och volontärer som 
viktig faktor, där exempelvis kramar, tilltalsnamn och muntlig uppmuntran var väsentliga 
faktorer. Flera ledarrespondenter menade också att ledare bör vara positiva och glada då detta 
leder till en gladare omgivning för gruppen. Mycket av det som vissa av respondenterna 
påpekade kan liknas vid det karismatiska ledarskapet, dock kan det vara svårt att besitta på 
alla dessa egenskaper på en och samma gång. 
 

5.3 Motivation 
Motivation är en viktig faktor för anställda då de får använda sin kunskap och färdigheter i 
arbetet och genom motivation som erfarenhet och kompetens uppnås. Ledare kan använda 
särskilda motiverande grundläggande tekniker såsom coaching, ge positiv feedback, lyssna på 
de anställda, ställa frågor för att visa intresse och besvara dem på ett givande sätt för att leda 
och motivera anställda (Clark 2005). Även våra respondenter bekräftar existensen av uttalade 
motivationstekniker, såsom att ha planerade dagliga avstämningar eller utvärdering för 
volontärerna som ett bland flera exempel. 
 
En annan teori (Crumpton 2013) avfärdar inte ovanstående grundläggande 
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motivationstekniker, men menar att en ledare bör använda ledarskap för personalens 
motivation i ett långsiktigt perspektiv. Kunskap kring personalens individuella känslor är av 
vikt för att förstå vad och hur som motiverar individen. (Clark 2005). Denna teori bekräftar 
ovanstående kapitel om ledarskap och de olika teorierna kring det, särskilt karismatiskt 
ledarskap som uttrycktes vara väldigt idealiskt bland våra respondenter. Att använda ett 
ledarskap som bygger på att motivera den anställde på ett långsiktigt sätt kan vara svår att 
applicera inom festivalbranschen då relationen mellan volontär och ledare är kort, därmed kan 
detta anses vara en nackdel att anamma.  
 
Många respondenter menade på att ledaren måste kunna vara strikt, ändå besitta humor samt 
visa uppskattning i verbal form men även genom att till exempel ge en kram. Flera 
ledarrespondenter menade också att ledare bör vara positiva och glada då detta leder till en 
gladare omgivning för gruppen. Ledarskap i denna teori förefaller enligt oss vara en separat 
teknik som faller under motivationsfaktorer, istället för en självständig metod. På teorin om 
att motivation är en viktig faktor inom projekt för bättre resultat (Brenner 2007) hade vi 
enstaka respondenter som bekräftade att brist på motivation även i vissa fall ledde till sämre 
resultat i arbetet.  

5.4 Motivationsteorier applicerade inom festivalbranschen 
När man har fattat förståelse för vad som motiverar volontärer, kan man med större framgång 
behålla samt rekrytera nya frivilliga volontärer beskriver Chambre (1987). För att förstå vad 
som driver volontärer bör man förstå att motivationsfaktorerna till varför volontärer jobbar 
inom festivaler är flera och nyanserade, bland annat att: många volontärarbetare erhåller 
givande erfarenheter aktiviteter i sig men samtidigt tenderar att agera utifrån själviska motiv 
såsom psykologiska och sociala mål (Bussell & Forbes 2001, Cnaan & Goldberg-Glen 1991). 
Det fasetterade volontärskapet och motivationsbehovet inom festivalbranschen bekräftas av 
respondenternas svar: Volontärernas ”word-of-mouth” och spridande av 
volontärserfarenheten; ”Detta är beroende av hur vi som ledare också bemöter volontärerna, 
vad vi ger för upplevelse och vad vi lämnar för intryck.” Utmaningen i att rekrytera samt 
behålla kompetenta volontärer har också uttryckts av våra respondenter. Detta kan vara en 
svår utmaning då man inte har kontroll över hur volontärerna uppfattar sina ledare. Ledarna 
kan enbart försöka ge ett bra intryck och upplevelse men det är upp till volontären att skapa en 
positiv uppfattning. 
 
Inom festivalbranschen är volontärer mycket viktiga då de behövs för att organisera och 
framställa en festival, man behöver engagerade och entusiastiska volontärer, alltså människor 
som är villiga att ägna en betydlig stor del av privat tid samt ansträngning utan någon 
ekonomisk belöning (Bang m.fl. 2013). Alla ledarrespondenter har uttryckt värdet av 
volontärer på festivaler. Eftersom volontärer inom festivalbranschen inte får yttre 
motiveringsfaktorer såsom ekonomiska belöningar, är det antagligt att de har uppfattningar 
och förväntningar om festivalen som är exklusiva och ses som motivation inom festivaler 
(Bang m.fl. 2013). Även här bekräftar respondenterna på festivaltillhörighetens exklusiviteter 
såsom att få träffa berömda personer/artister; att uppleva speciella atmosfärer, att tillhöra 
något, upplevelser, musik, kultur; prestige; gratisprylar. 

5.4.1 McClelland – Three Needs Theory 
McClelland (1987) framställer en teori med tre behov som styr människans motivation och är 
beroende av sammanhang och situationer, dock ej i någon följdordning eller villkorligen 
beroende av varandra: prestation, samhörighet och makt. Dessa tre faktorer har också nämnts 
av våra respondenter som motivationsfaktorer. 
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Behovet prestation uttrycker en slags prestationsbevisning, både för sig själv och för andra. 
Det är en slags bekräftelse man får genom att utföra svåra uppgifter och även lyckas med 
dem. McClelland (1987) påstår att personer som har prestationsbehov vill känna att de 
utvecklas i sitt arbete och att de kontinuerligt hitta effektiva sätt att arbeta på vilket är en 
fördel då man drar nytta av tiden eftersom man vill arbeta effektiv och få så mycket arbete 
som möjligt gjort. Detta prestationsbehov har tydligt uttryckts av respondenter, såväl ledare 
såsom volontärer. ”När man utför ett arbete eller en uppgift så vill man se resultat, att man 
bidragit till något positivt.” Motivationen höjs och det bidrar till att man har kul, vilket är 
något positivt. 
 
Att känna samhörighet innebär viljan att bli förstådd men även att kunna förstå andra, det är 
ytterst viktigt för att skapa en gemenskapskänsla. När det existerar samhörighet behov bör 
ledaren prioritera detta behov framför resultat inom företaget, detta resulterar i större lojalitet 
mellan de anställda och ledaren (McClelland 1987). När en anställd inte känner samhörighet 
kommer denne inte heller att känna sig motiverad. Långvariga relationer och ömsesidig 
förståelse genom förtroende hos medarbetarna är prioriterat. Våra respondenter har uttryckt en 
stark samhörighetsfaktor som motivation. Det som däremot inte verkar relevant är den 
prioriteten om en långvarig relation, festivalerna handlar om korta tidsperioder. Den 
långvariga relationen uttrycks inte som ett behov av våra respondenter, men ett önskemål, en 
motivationsfaktor som kan likna är den att skapa kontaktnät för framtida arbeten. 
 
Makt är en behovsfaktor i McClellands (2009) teori som handlar om behovet att kontrollera 
andra samt bestämma över andra. Behovet av makt blir en drivkraft till att gärna ändra på 
arbetskollegor eller de runtomkring till att göra oönskade saker. Att söka sig till 
arbetsgivare/organisationer för status och att bruka makten är ett mål att inneha så mycket 
makt som möjligt. För att uppnå sådan makt söker sig personer med maktbehov till lojala, 
risktagande och pålitliga människor. Maktbehovet som yttersta motivationsfaktor skapar en 
tävlingsinriktad och aggressiv mentalitet. Denna behovsfaktor har vi inte märkt av bland 
svaren från våra respondenter. 

5.4.2 Maslow – Theory of human motivation 
Maslow (1987) utgår från den enskilda människan när han beskriver sin motivationsteori som 
består av fem olika nivåer. Dessa nivåer menas ska leda till självförverkligande som sker 
endast om man tillfredsställt alla dessa steg. Endast om man uppnår en nivå ka man vidare 
klättra upp till de andra nivåerna. Maslow menar på att flera behov kan existera samtidigt 
eftersom behovstrappan är byggd hieratiskt grund (Thorborg 2011).  
  
Först steget i modellen handlar om de fysiologiska behoven såsom sömn, mat syre och vatten. 
Detta är ett naturligt behov som varje individ har, detta har märkts av våra respondenter som 
uppger som viktiga faktorer för att orka med arbetet.  
  
När de fysiologiska behoven i behovstrappan är tillfredsställda kan gå vidare till det andra 
steget som är trygghetsbehovet. I detta steg handlar det om att man känner sig säker, trygg 
och känna stabilitet. Man vill känna att det finns struktur i det samhället vi lever i samt att 
man ser en framtid där lagar följs. Detta är något som många av våra respondenter angav som 
en viktig del inför och under ett arbete. En respondent uttryckte: ”En person att vända sig till, 
någon som ger anledning och motivering till ens närvaro, en trygg punkt. Ledarskap innebär 
inte enbart att leda, utan även att göra.” Trygghetsbehovet blir en aning svår att uppnå när 
man som volontär blir bortglömd vid en position menar vissa respondenterna. Detta generar 
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till att det blir svårare att klättra i Maslows behovstrappa för att kunna tillfredsställa alla 
behov. Som många volontärsledare har nämnt måste man förlita sig på att volontärerna gör ett 
bra jobb även under tidsbrist, man måste känna sig trygg i att lämna över en viss del av 
ansvaret på volontärerna och ha tillit till att de följer reglerna samt utför sitt angivna jobb.  
  
Tredje steget i behovstrappan som talar till det sociala, man vill känna tillhörighet samt 
gemenskap och socialisera sig med andra personer. Detta behov visade sig vara stort samt 
viktigt för de flesta av våra respondenter. Trots långa arbetsdagar så menar våra respondenter 
att detta var en central faktor, att ha roligt under arbetets gång. ”Ju bättre relation du har med 
ledaren, desto mer ökar samarbetsförmågan och gemenskapen som bidrar till att man har 
roligt under arbetets gång” uttryckte en respondent. Detta bidrar till att man känner en 
gemenskap samt genererar till att man har roligt och utför ett bättre jobb. Andra respondenter 
menade dock att ” Det kvittar om man gillar varandra eller inte, så länge man håller privatlivet 
utanför och kan jobba tillsammans på ett professionellt plan.” Detta kan rubba det sociala 
behovet och gemenskapskänslan vilket i sin tur kan leda till ett stopp i Maslows behovstrappa. 
Det fanns även en av respondenterna som formulerade att denne ville komma ut i samhället 
och att det var en av orsakerna till valet av volontärskap, även här ser i samband med det 
sociala behovet av att känna tillhörighet hos våra respondenter. 
  
Steg fyra handlar om uppskattningsbehov, man vill både känna sig uppskattad och känna att 
det man bidrar med eller gör får en uppskattning. Både en majoritet av volontärer och ledare 
uttryckte att ledaren måste ”se” deltagaren för att bekräfta dennes arbetsvilja och möda. Att 
exempelvis ledaren är medveten och uppmärksam på att en volontär arbetar med en svår och 
bemödande uppgift, utan att denne blir ”förbigången” och att denne får bekräftelse på sin 
ansträngning. Respondenterna angav även gemenskap som en viktig faktor.  
  
Sista trappan i Maslows behovstrappa är förverkligande. Det är inte förrän man uppnått 
föregående steg som man når detta. Det är under detta steg där mänskans alla drömmar och 
mål förverkligas. Detta bekräftas hos respondenter som svarat att dagliga avslutningsmöten 
eller avstämningar under festivalperioden där alla kunde uttrycka och utvärdera arbetsdagen 
vilket gjorde att både ledare och volontärer fick med sig respons till förbättring. 
 

5.5 Sammanfattning av analys 
Ledarskap är en mycket viktigt egenskap att bemästra för att kunna leda och motivera 
volontärer då de arbetar utan att få lön (Camplin 2009). Många respondenter, både ledare och 
volontärer menar på att ledarskap innebär inte enbart att leda utan man måste kunna göra 
också. Som svar på vad som karakteriserar en god ledare var det följande tre faktorer: lyhörd, 
kommunikativ och engagerad som alla respondenter överens om. Dessa faktorer menar även 
Fasano och Kirschenmans (2012)  utgör en god ledare. 
 
Alla respondenter förutom en volontär respondent tyckte att McGregor’s (1960) Teori Y, där 
en ledare ger plats för självständighet inom arbetet och större frihet att utveckla sina egna 
arbetsuppgifter under sin egen tidsram. En av respondenterna föredrog och McGregors Teori 
X eftersom denne föredrar att bli styrd mot målet och ha tydlig arbetsdelegering. Många 
respondenter uttryckte även att en ledare som präglas av en transformativt ledarskap är att 
föredra. Eftersom denna typ av ledarskap handlar om att förmedla visioner, utveckla 
medarbetare och ständigt uppmuntra till självständigt arbete. Det Transformativa ledarskapet 
och Teori Y påminner mycket om varandra då båda typerna utgår från att se till 
medarbetarens utvecklande. 
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Det transaktionella ledarskapet är mer utav en traditionell ledartyp och har en ganska liten 
anpassning efter individens behov (Bass m.fl. 2003). Samma respondent som föredrog Teori 
X som ledarstil tyckte även att transaktionellt ledarskap är att föredra eftersom denne föredrar 
att få tydliga instruktioner. 
 
Majoriteten av respondenterna uttryckte i fråga om ledarskap inom festivalbranschen att det är 
viktigt att förstå att volontärer arbetar på egen vilja och därför är det viktigt att förstå som 
ledare vad som motiverar de men också att ständigt försöka motivera volontärerna. Att bli 
sedd av ledarna och känna samhörighet var även en viktig faktor som förekom i 
respondenternas svar, detta förknippas med McClellands (1987) behovs teori. Även Maslows 
behovsteori uppkom i svaren från vissa av respondenterna då de vill känna trygghet och 
gemenskap. 
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6 Slutsats 
 
 
I slutsatsens avsnitt svarar vi på undersökningens syfte samt presenterar en förklaring till vår 
problemformulering. Dessutom sammanfattar vi studiens resultat samt ger förslag till vidare 
forskning. 
 
 
Vilka metoder använder sig en ledare av för att motivera volontärer inom 
festivalbranschen?  
Efter en gedigen undersökning av både teori och empiri samt analyserat dessa, har vi kommit 
fram till vår slutsats. Vår studie bidrar till förståelsen av ledarskap och motivation inom 
festivalbranschen. Inledningsvis hade vår undersökning identifierat förståelsen av ledarskap 
och motivation inom festivalbranschen som både praktiskt och forskningsmässigt relevant. 
 
Resultatet av insamlad data bekräftar att största delen av respondenter anser att en ledare bör 
ha en ledarskapsstil som påminner om Teori Y, det vill säga: engagerad, ha en hög tillit till 
volontärer, utveckla och lyfta fram all potential för att nå större framgång. Dock bör ledaren 
även ha vissa karaktärsdrag från Teori X som är mer bestämd beroende på om volontären 
arbetar för första gången och behöver mer detaljstyrning eller en erfaren volontär som kan 
vara mer självgående. Många respondenter angav även att det som ledare är viktigt att kunna 
förmedla visioner samt att coacha personalen, vilket påminner om det transformativa 
ledarskapet. Samtidigt var det karismatiska ledarskapet också uppskattat då många 
respondenter tyckte att det är viktigt med humor och är begåvad för att underlätta arbetstiden 
och detta ska i sin tur leda till en positiv arbetsmiljö. Till skillnad ifrån det transaktionella 
ledarskapet där det enbart var två respondenter som menade på att denna ledarskapsstil är att 
föredra, då den präglas av en mer traditionell ledarskapsstil och förutbestämt arbetssätt i form 
av belöningar och straff.  
 
Baserat på data och teori kan vi fastställa att Teori Y är en stor tillgång till en festival 
eftersom volontärerna drivs av personliga prestationer och utmaningar för att utvecklas. Dock 
kan vi inte se att det enbart finns ett sätt utan att det är en blandning av olika teorier och 
ledarskapsstilar som behöver anpassas efter volontärens behov då det dem man ska motivera 
till att jobba. En ledare bör därför använda egenskaper såsom: tydlighet, engagemang, 
ansvarsfullhet. Det är viktigt för en ledare att kunna särskilja på generella behov för gruppen 
samt personliga behov för en individuell gruppdeltagare. Majoriteten tyckte att en ledare bör 
vara engagerad och lyhörd. Ledaren bör även ha stor tillit för sina anställda och ge möjlighet 
att utforma och framställa sina arbetsuppgifter men samtidigt ha en bestämd karaktär för att 
undvika en alltför slapp arbetsmiljö. 
 
Vilka är de främsta motivationsfaktorerna för volontärer inom festivalbranschen? 
Vi har hittat faktorer som motiverar volontärerna till att arbeta inom festivalbranschen. De 
mest vanliga faktorerna visade sig vara: att känna sociala interaktioner, personlig utveckling, 
utfyllnad av sitt CV eller arbetslivserfarenhet och skapa ett kontaktnät. Dessa faktorer kan 
förknippas med Maslows behovstrappa när det kommer till individens olika behov och vad 
som motiverar olika människor. 
  
 
Vi kan även konstatera en viktig faktor som är grundläggande inom festivalbranschen vilken 
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är att arbetet bör vara roligt och intressant eftersom volontärerna är där på egen privat tid. Vi 
har även dragit slutsatsen i att majoriteten av volontärerna motiveras av att erhålla sociala och 
psykologiska fördelar så som att känna samhörighet istället för ekonomiska belöningar inom 
festivalbranschen. Generellt sett var det många respondenter som tyckte att man bör ha en god 
relation till sin ledare eftersom det resulterar i en bättre gemenskap och samarbetsförmåga. 
  
Vi bör tillägga att eftersom enbart majoriteten av respondenterna gav samma svar kan vi inte 
påstå att det finns enbart ett riktigt svar. Man bör ha i åtanke att oavsett ledarskap, 
motivationsmetoder och motivationsfaktorer, måste ledare inom festivalbranschen vara 
medvetna om en omständighet som påverkar just denna bransch: ledarskapet för volontärer 
och relationen ledare-volontär är i allra största grad kortsiktig relation. Detta betyder att valet 
av motivationsmetod och motivationsfaktorer lämpligen bör vara anpassat till detta eftersom 
volontärer har olika preferenser när det kommer till ledarskap och hur man vill bli ledd. 
 

6.1 Förslag till vidare forskning 
Vi anser att det alltid finns plats för förbättringar i syfte att vidareutveckla vårt arbete. Med 
tanke på tidsbristen har arbetet varit mycket begränsat. Om mer tid skulle erhållas hade man 
kunnat studera de olika metoderna mer djupgående och intervjua fler för att få bredare 
underlag för hur ledare inom stora festivaler leder volontärer. Man hade även kunnat lägga till 
en dimension gällande de ledare som inte använder ett lämpligt ledarskap för att leda 
volontärer. Genom att undersöka och diskutera the ”do’s” & ”dont’s” i ledarskap i festivaler 
kan man även utveckla en handbok för att anpassa ledarskap beroende på typ av festival man 
driver. 
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7 Avslutande diskussion 
 
 
Följande avslutande kapitel redogör kring våra egna reflektioner om studien. 
 
 
När tiden var inne för oss att välja tema för vår kandidatuppsats var det inte väldigt svårt att 
välja vad vi ville skriva om. Vi båda är personer som har ett högt intresse för ledarskap och 
har under många år arbetat med ideella organisationer samt själva varit volontärer under ett 
flertal festivaler och evenemang. Det blev ett självklart val att skriva om ledarskap och de 
olika metoder som används inom festivalbranschen.  
 
Att genomföra detta arbete har varit betydligt svårare än förväntat. Att börja i god tid är ett 
utmärkt råd som vi följde men självklart hade vi velat skriva uppsatsen under en längre 
tidsperiod och på så vis få en bredare utsträckning på våra respondenter. Om tiden inte varit så 
begränsad hade vi haft möjlighet att intervjua fler ledare då en stor del av dessa inte kunde på 
grund av tidsbrist och genomförande av event. Dock har det varit väldigt lärorikt att få göra 
denna kandidatuppsats om ledarskap inom festivalbranschen; vi är nöjda med vårt resultat och 
vår prestation överlag och känner att vi har besvarat vår problemformulering så gott vi kunnat. 
Vi båda har lärt oss mycket om vår egen ledarroll som framtida event managers och inte är det 
omöjligt att vi en dag själva är volontärskoordinatorer för en stor festival, och har just detta 
arbete och dessa slutsatser i tankarna.  
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9 Bilagor 

9.1 Bilaga 1: Intervjufrågor 
Till Volontärsledare 

- Hur ser företagsstrukturen ut? 
- Hur organiseras arbetet? 
- Beskriv festivalen du arbetar i? Vad har du för arbetsuppgifter? 
- Vad innebär festival för dig? 
- Vad är motivation för dig? 
- Vad är det som motiverar dig att arbeta i en festival? 
- När är du inte motiverad? 
- Vad tror du är de viktigaste motivationsfaktorerna när man arbetar ideellt? 
- Tror du att det finns andra faktorer som kan motivera andra personer? 
- Hur gör du för att motivera volontärerna på bästa sätt? 
- Hur hittar man personer som är villiga att arbeta som volontär inom festivalbranschen?  
- Hur belönas volontärerna? 
- Vad är ledarskap för dig? 
- Hur viktigt är det med bra ledarskap inom festivalbranschen? 
- Hur tycker du att en ledare skall vara? 
- Kan du nämna tre egenskaper hos en bra ledare? Varför dessa tre?  
- Kan du beskriva några egenskaper en ledare inte bör ha? 
- Hur ser du på relationen mellan festivalvolontärerna och festival ledaren?  
- Hur stor del av volontärerna är återkommande? 
- Hur sker beslutsfattandet i en festival med volontärer och av vem? 
- I hur stor utsträckning är volontärerna respektive ledarna delaktiga i besluten som 

fattas? Hur stort ansvar accepterar du att volontärer ska ha? Hur mycket ansvar ger du 
volontärerna? 

- Hur är en idealisk volontär? 
- Hur ser du på en volontär som söker efter mer? 
- Hur stor tillit har du för dina volontärer?  

  
Till Volontärer 

- Beskriv festivalen du har arbetat/arbetar i? 
- Varför valde du att arbeta som volontär? 
- Vad var/är dina arbetsuppgifter? 
- Vad innebär en festival för dig? 
- Vad är motivation för dig? 
- Vad är det som motiverar dig att arbeta som volontär? 
- När är du inte motiverad? 
- Tror du att det finns andra faktorer som kan motivera andra personer? 
- Vad tror du är de viktigaste motivationsfaktorerna när man arbetar som volontär? 
- Hur tycker du att en volontärsledare ska vara? 
- Vad är ledarskap för dig? Hur viktigt är det med bra ledarskap? 
- Kan du nämna tre egenskaper hos en bra ledare? Varför dessa tre? Kan du beskriva 

situationer där sådana egenskaper är bra eller saknades? 
- Kan du beskriva några egenskaper en ledare inte bör ha? 
- Hur ser du på relationen mellan volontärerna och volontärsledaren? 
- Hur har beslutsfattandet i festivalen du varit volontär i gått till och av vem? 
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- I hur stor utsträckning är volontärerna respektive ledarna delaktiga i besluten som 
fattas? 

- Hur organiseras arbetet? 
- Hur mycket kontroll får du/har du fått i ditt arbete som volontär?  
- Hur mycket kontroll vill du ha i ditt arbete som volontär?  
- Hur ser du på tillit mellan ledare och volontär?  
- I ditt arbete som volontär, har du fått uppskattning av din ledare? Om ja på vilket sätt? 

om nej, varför inte? 
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