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Bilag 4 

Interview med Morten Dahl Johansen – daglig ledelse på Nibe Festival 

G: I første omgang havde jeg tænkt på at lave noget brugervenlighedstest for at finde ud af om 

app’en er brugervenlig og om folk kan finde ud af at bruge den og sådan noget. Og så lave en 

spørgeskemaundersøgelse for at finde ud af hvad brugerne kunne tænke sig at app’en indeholder i 

fremtiden. Er der noget de mangler, om der er noget de godt kunne tænke sig fordi det er sjovt.  

Men så efter at jeg fandt ud af at Helle skulle lave noget der ligner, kom jeg på ideen om en 

medhjælper-app. Så kom jeg til at tænke på at den kunne jeg da godt finde ud af hvordan den skal 

virke for at den kommer til at virke bedst, hvad den skal indeholde, snakke med medhjælperne om 

hvad de synes den skal bruges til… 

M: … og hvor det skal trækkes fra og alt sådan noget. 

G: Ja. 

M: Er det så informationer, eller er det intranet for app eller hvad? 

G: både og egentlig. Vi snakkede om at det var til nye medarbejdere, så de kan finde rund på 

festivalen. Billeder af hvor de skal gå hen, billeder af hvem de skal snakke med, hvad de hedder, 

hvordan de ser ud og sådan nogle ting, blandt andet.  

M: Der er også medhjælperguiden kan man sige. 

G: Ja og medhjælperguiden. Der er også FAQ til hvad man skal gøre hvornår og hvordan og sådan. 

Hvis det er noget der skal blive til noget, er det jo nu det skal planlægges, og billederne skal tages her 

til sommer, sådan at man kan få det implementeret til 2013 hvis det er. 

M: Ja for man kan jo sige at Ninette sidder og arbejder med intern kommunikation, hvor hun skal 

prøve at få folk til at bruge intranettet og de ting der. Hvad der skal stå derinde. De enkelte 

teamledere skal også skoles til at bruge mere krudt til at skrive ting derinde. Det er lidt et åbent 

forum, kan man sige. Det er det her et eller andet sted også, for det skal jo også være sådan at man 

kan se hvad der sker i de andre boder.  Det er jo nok for tungt at lave sådan at det kun er dem i 

grilbaren der kan se hvad der er i grilbaren? 

G: Vi snakkede lidt om … og jeg tænker lidt at det skal være sådan noget med at i app’en er der en 

fane der hedder medhjælpere, som man trykker på. Så kommer man til en login side – Jeg går ud fra 

at alle medhjælpere har et login til intranettet? 

M: Ja. 

G: Ja. Så bruger de det login og så kan de så gå ind eksempelvis i en liste med samtlige arbejdssteder, 

hvor de så trykker på det sted hvor de skal være. Så popper den op og viser billeder af hvordan 

stedet ser ud, et billede af teamlederen og næstkommanderende eksempelvis. Og navnene på dem, 

sammen med andre informationer der er vigtige. Det kommer jo an på hvor man arbejder, hvilke 

informationer der er vigtige. I en bar kan det være åbningstider og sådan noget.  
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M: Det synes jeg faktisk lyder meget godt. Som sagt Ninette er jo i gang med at tænke tanken om 

hvordan man få kommunikeret med folk. Man skal jo nok være forberedt på at det jo nok er fase 2. 

Nu skal vi have dem til at bruge intranettet, og vi har også lavet noget facebook gruppe for 

medhjælpere. Det kan også være man kan bruge kombinationen medhjælperfacebook og app og 

sådan noget.  

G: Jeg ved ikke lige hvordan det der intranet det virker. 

M: Nej men der får du lige en adgang af mig. Så kan du rode rundt med det, for du skal nemlig 

oprettes som medhjælper i databasen for at få adgang, men den er renset nu så den er klar til at 

ligge nye medhjælpere ind i. Jeg er også administrator, så du kan komme alle steder og se det. Der 

kan du også trække på Ninette hvad hendes tanker om det er. Og du kan trække på Knud og Thomas 

Boddum der også sidder med de der dele. 

G: I første omgang tænkte vi jo tanken til de folk der aldrig har været på Nibe Festival, som ikke aner 

hvor de skal gå hen. Så er det jo en hjælp for dem. Men jeg tænker også at det sagtens kan bruges til 

dem der har været her før, som måske skal i en anden bar eller bod eller noget.  

M: Når de er der år efter år er der selvfølgelig mange, hvor det hele sidder på rutinen. Men vi laver 

jo meget om, og mange af dem tænker jo ikke festival før…. Nogle af dem begynder måske i næste 

uge hvor det bliver op til en 12-13 grader. Det kan være det er den store pulje af de 3000 

medarbejdere – almindelige medarbejdere. Så tænker de ” Nu er det også snart festival”, men lagt 

de fleste begynder nok først mandagen før eller sådan noget, hvor de begynder at tænke ” hvordan 

er det nu lige det er”. Der tror jeg at det på mange områder er ligegyldigt om man er helt ny – de har 

selvfølgeligt et klart behov – eller om man har været med i 5-10 år, fordi hvordan er det nu lige. Og i 

stedet for at de skal have et stykke papir i lommen kunne det være smart at det var på telefonen. 

G: Det er lige det. Man kan selvfølgelig ikke skrotte den fysiske medhjælperguide fordi det er ikke 

alle der har en telefon hvor app’en kan køre på endnu, men man kan lige så stille fase den ud så man 

kommer over til at være papirløs. 

M: og du har det her alternativ til det printet. Det er jo ikke sikkert at medhjælperguiden er i 

lommen om fredagen selvom den var det om torsdagen… 

G: Eller så bliver den våd…. 

M: Eller så er der bræk på den. De skal jo også have lov at feste. Men telefonen er der jo mere eller 

mindre hele tiden.  

G: Det med at putte medhjælperguiden på app’en synes jeg helt klart er en god ide. 

M: Jeg synes det lyder rigtig interessant, men det er bare er – og det har jeg sagt en gang. Det er ikke 

givet at vi kommer til at høste af det allerede til 2013, alt efter hvordan det kommer til at gå. Det kan 

godt være at festivalen først når der til 2014. Men så har vi det jo til at ligge så vi bare kan tage fat i 

det.  

G: Ja så har i det liggende og så bare sige ” det er sådan her vi gør” 

M: Kan du nå at spørge nogle under festivalen? 
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G: Nej det kan jeg ikke for jeg skal aflevere den 31 maj. 

M: Så vi skal have fat i medhjælperafdelingen også. 

G: Ja, men jeg ved ikke hvornår medhjælperene bliver rekrutteret? 

M: Det bliver de fra nu af. Der er nok allerede nogle man kan få kontakt til.  

G: Ja. Hvem jeg lige skal snakke med afhænger jo af hvilken vinkel der bliver lagt på det, men om det 

er nogle der har været medhjælpere eller om det er nogle der er medhjælpere i år er sådan set lige 

meget, bare de har prøvet.  

M: Altså vores medhjælperafdeling er meget engageret, og på mange områder åben for nye ting. 

Det er et meget åbent hold, så jeg tror du kan få meget hjælp fra dem. Og jeg er sikker på at de også 

kan hjælpe med at finde en fokusgruppe ellers kan vores afdelingsledere hjælpe med at finde nogle.  

G: Jeg tænker i første omgang bliver det nok noget med en spørgeskemaundersøgelse, og der kan 

jeg jo bruge medhjælperdelen af facebook. Og jeg kender også folk der er medhjælpere. 

M: du kan også tage spørgeskemaet med ind til mig og Ninette. Vi kommer til at sidde meget med 

fingrene i det. Dog i første omgang med kommunikationen fra afdelingslederne til bestyrelsen og 

afdelingslederne til teamlederne. Der er blevet lidt langt der. Den skal klemmes lidt sammen så det 

ikke bliver ”det har jeg sagt” – ”Det har jeg ikke hørt” agtig. Den er den vi er overfor. Den kender du 

jo.  

G: Ja.  

M: Så der er masser af muligheder for det, så jeg synes faktisk det er en meget god ide.  

G: Slutproduktet vil være noget med ”Hvis i kunne tænke jer at lave en medhjælper-app, vil det være 

noget i den her retning”. Det er sådan her medhjælperne godt kunne tænke sig at det er og det er 

sådan her lederne godt kunne tænke sig at det er. Sætte en eller anden form for design og grafik op 

for det så det passer med resten af app’en. Sætte noget informationsarkitektur op så man nemt kan 

komme rundt i app’en, så den bliver lige så nem at bruge som app’en er nu.  

M: Man vil givet vis også kunne få Dan og Simon til lige at veksle et par ord om systemet, så Simon vil 

kunne sige hvad der kan lade sig gøre uden nødvendigvis at skulle ind og lave noget ved app’en. Hvis 

det ikke vil kunne lade sig gøre, vil det jo være med til at kunne fordyre konceptet. 

G: Hvis der skal folk til udefra for at lave det. 

M: Ja for vores medhjælperdatabaser er jo baseret på oplysningerne på de 3500 medhjælpere og 

kan flette og se alle oplysninger. Så det skal jo helst kunne hente derfra. Sådan at så snart man ved 

at det er medhjælper nr. 368 der er logget ind, jamen så er det Morten Dahl og han har…. 

G: .. og så kommer den med ” Du skal være her og din teamleder hedder det og ser sådan ud”. 

M: Ja eller hvordan det nu kan strikkes sammen. Men det er jo noget teknik og det er jeg sikker på at 

både Dan og Simon vil hjælpe med at finde ud af.  
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Det tror jeg faktisk kunne blive rigtig fedt.  

G: Jeg tror også det kommer til at give mere end bare at teste app’en og finde ud af hvad folk vil 

have. Nu er jeg jo begyndt at bruge app’en efter den er kommet til android, og jeg kan ikke lige 

umiddelbart se hvad folk skulle have imod den.  

M: Nej og den får jo også kun ros. 

G: Det er jo sjovere at skrive om når den er dårlig, for så kan man gå ind og sige at det er der og der 

der er noget galt. Det er ikke så nemt at skrive noget ordentligt om noget der er godt for så kan man 

ikke komme med forbedringer til det.  

M: Nej han er altså ikke dum til det der. 

Det skal nok blive godt det her. Og det reelle i det er jo at vi lige nu sidder med den interne 

kommunikation og forsøger at få den til at fungere. Der er stor fokus på det og vi har oprettet et nyt 

ansvarsområde til mig der hedder organisationskoordinator og det er netop det med at have fokus 

på projektstyrring og at kommunikationen flyder. Ikke så meget nede i de forskellige afdelinger, men 

sørge for at alle får de beskeder de skal have. Og det kommer man selvfølgelig ikke overens med i en 

app sådan på ledelsesplan. Men man vil måske kunne hjælpe dem med at de ikke får alle mulige 

spørgsmål på sigt. Det berømte eksempel på hvorfor det er vigtigt at få kommunikationen spredt ud. 

Der ringer en voksen, veluddannet man hjem til mig privat om fredagen til festivalen. Heldigvis er 

det min kone der tager telefonen. Han ville lige høre, for han kunne se det regnede lidt, om han 

skulle tage gummistøvler på. Sådan noget kan jo være dråben der kan få en teamleder, 

afdelingsleder, bestyrelsesmedlem eller andre til at falde sammen, hvis der er meget stress på. Nu 

står der sikkert ikke nogle steder om han skulle tage gummistøvler på, men det er nogle gange nogle 

af de spørgsmål, der for dem der stiller, det er det vigtigste i verden og for dem der skal svare på det 

ikke lige er det man har lyst til at beskæftige sig med, fordi når det regner, er det måske ikke lige om 

han skal have gummistøvler på man har mest fokus på, men om der er flis nok, om teltet er tæt eller 

om det har givet problemer på campen, er folk på vej hjem eller hvordan. Alt efter hvilket niveau 

man er på i en organisation. En teamleder kan have mere fokus på om de øl han eller hun skal sælge 

er til at komme til, hvordan er det at komme ud, og hvordan det bliver i dag.  

G: Jeg tror også at medhjælper-app’ens hovedbrugergruppe vil være den almindelige medhjælper 

der er her for 4 dage og så tager hjem igen.  

M: Men det er også vigtigt at de også har ejerskab i det og at de synes det er sjovt. Sådan noget som 

det her, at lave en app til medhjælperne vil jo komme til at koste penge. De penge kan jo – hvis nu 

man siger at prisen for sådan en app er 40.000 ex moms. Det er jo også en rimelig god pris for at 

ramme dem. Det er stadigvæk billigt at kunne gå ind og sige ”det her får du af os” og så kan der være 

et spil eller noget.  

G: ja et eller andet og så er der app’en generelt og sådan noget.  

M: Program for Crewpit og de ting der ikke kommer ud til offentligheden, som vi også nogle gange 

synes er svære at ligge på hjemmesiden og den almindelige app. Vi havde sidste år hvor Susi og Leo 

spillede på festivalen og det var fint nok. Og så lavede de en koncert i Crewpitten og det kunne jo 

være fedt at ligge sådan noget på app’en ”Se her, det her er altså kun for jer”. Så kan det være at der 
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er nogle der tænker at de skal måske være medhjælper næste år når de laver sådan nogle ting. Hvis 

man har det ude på det store, så er der nogle der bliver forvirret over hvad det nu er for noget. Men 

at man ved at ligge det i en medhjælper app kan komme ud til dem det er relevante for.   
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Bilag 5 

Interview med Karin Lauritsen – afdelingsleder for medhjælperafdelingen 

G: Det jeg vil forsøge at komme frem til, er hvordan Nibe Festival kan lave en applikation til 

medhjælperne, hvis de skulle finde på at lave sådan en på et tidspunkt.  

K: Altså i stedet for medhjælper guiden eller hvad?  

G: Ja, medhjælperguiden skulle ligge derpå. Men altså en mulighed for medhjælperne at tilgå alle de 

informationer de har brug for når de går rundt oppe i skoven. Fordi lige nu er der jo intranettet, men 

det er jo lidt besværligt at have afgang til oppe i skoven da adgangen normalt sker via en pc. En 

mulighed for at gøre informationen let tilgængelig på det medie vi render rundt med i lommen 

alligevel. For stort set alle har jo mulighed for at downloade sådan en app nu om dage når man har 

en smartphone.  

K: Ja og det er der jo flere og flere der får. Jeg synes det er en rigtig god ide. Jeg har selv en android 

telefon og der kan man selvfølgelig også få app’s til. Jeg har set den fra Skanderborg, den de har til 

gæsterne og den er rigtig god i hvert fald. Vi har også en til Nibe. Det synes jeg er en god ide. 

G: Grunden til jeg godt ville snakke med dig, er at jeg godt vil have et indblik i hvordan man bliver 

medhjælper og hvordan man er medhjælper, for jeg har aldrig selv været medhjælper. Jeg har kun 

været gæst. Jeg har ikke rigtig noget indblik i hvordan det er at være medhjælper på Nibe Festival. 

Jeg har været medhjælper andre steder, men det er jo ikke det samme. For at jeg kan finde ud hvad 

sådan en app bør indeholde, er jeg også nødt til at vide noget om hvilke informationer de har brug 

for og hvilke informationer de får fra jer og sådan noget.  

K: Jeg finder lige det materiale… Jamen altså der er to måder at blive medhjælper på. Der er rigtig 

mange der er gengangere og som er kommet ind via klubberne, hvor klubben har en eller anden 

opgave og bemander via klubmedlemmerne. Det der foregår hvert år når vi begynder at bemande så 

spørger man dem der var på arbejde sidste år om de vil arbejde igen. De har så 3 muligheder, enten 

at de gerne vil arbejde igen, at de går på overlov eller at de ikke vil være med længere. Vi har en 

database hvor alle medhjælperne ligger i, hvor man har nogle aktive hold til dem der skal arbejde og 

nogle overlovshold til dem der gerne vil holde fri. Grunden til man laver sådan et overlovshold er at 

man gerne vil bevare tilknytningen til festivalen. En der har været der før er nemmere at få tilbage 

end en helt ny fordi man kender forholdene. Og det er sådan man normalt rekrutterer. Så har vi for 

et par år siden lavet jobbanken hvor man kan ansøge om at få job. De senere år har vi haft så mange 

at vi ikke har kunnet give dem alle job. De står så i jobbanken. Før i tiden var det mig der styrede det, 

hvor nogle sendte mig en mail og jeg hørte hvad de gerne ville. Jeg sendte det så rundt for at høre 

om der var nogle der manglede arbejdskraft. Der var meget mailen frem og tilbage for at få folk 

placeret. Så fandt jeg ud af at jeg gerne ville lave sådan en jobbank, hvor folk selv kunne gå ind og 

finde de folk de gerne vil have. Nu har vi lavet et ansøgningsskema som man udfylder med hvem 

man er, hvordan man får fat i dem, hvad de laver i deres fritid, hvor de gerne vil arbejde og hvilke 

dage og om de har nogle forskellige kvalifikationer så som truckkort eller kendskab til c5 systemet, 

eller førstehjælpskursus. Det ligger vi så i databasen så man kan finde sine medhjælpere den vej.  
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Når så holdene er lavet så sender jeg et infobrev ud til alle medhjælpere. Dem der har været med før 

de ved jo godt hvor de skal gå hen og tjekke ind, at der er crewpitten, at der er mad i crewpitten. De 

nye ved jo ikke alt dette og der skal de jo have at vide. De har brug for at vide sådan nogle 

grundlæggende ting og det er det jeg fortæller dem i det infobrev. Det infobrev kunne jo godt 

komme ud via en app, i hvert fald mange af oplysningerne. Et kort over pladsen hvor de kan navigere 

i vil også være oplagt. Åbningstider på de forskellige boder. Måske hvem der er teamleder de 

forskellige steder. Telefonernumre – vi har sådan nogle specielle festival telefoner som vi bruger hvis 

man skal melde afbud eller sådan noget. Musikprogrammet. Crewcamp bookning for medhjælpere. 

Hvordan har du tænkt dig at den skulle se ud?  

G: Jeg har sådan set ikke tænkt mig at den skulle se ud på nogen måde endnu. Det der egentlig 

gjorde at det kom på tale var at vi snakke om da jeg var i praktik at det kunne være smart med en 

app til de nye medhjælpere det ikke aner hvor de skulle gå hen og aldrig havde sat sine ben i skoven, 

medbilleder og telefonnumre på dem de skulle snakke med, i hvilken rækkefølge de skal snakke med 

dem, hvad de skal have med – alle de der informationer som man bare tit står og mangler. Og så 

blev det så udvidet til at selvom man har været med i mange år kan det jo godt være man lige skal 

have opfrisket 5-7 informationer, og så er app’en jo også ganske fin til det. På et eller andet 

tidspunkt vil så mange have fået smartphones så man kan reducere i antallet af de fysiske 

medhjælperguides fordi man vil kunne lægge informationerne ind i app’en. Man har jo altid 

telefonen med alligevel, men det kan ske at medhjælperguiden ligger i en anden jakke eller sådan 

noget så man ikke lige har den med når man skal bruge den. Man kan også bruge den til visning af 

vagtskema og den kan tilbyde at sætte en alarm til så man bliver mindet om sin vagt eks. 20 min før 

man skal møde.  

K: Det er i hvert fald helt oplagt med medhjælperguiden. For en app er vel til for at man kan få nogle 

informationer?  

G: Jo. Der er det også helt oplagt at den henter sine oplysninger i intranettet, således at når noget 

bliver lavet om på intranettet, opdateres app’en automatisk fordi den henter sine informationer der.  

K: Det der er meningen med intranettet nu, er at det er det de skal bruge nu. Vi sender godt nok 

stadig mails ud, men det er meningen at de skal hente deres information på intranettet. På 

hjemmesiden vil der fremover kun komme til at stå informationer omkring hvordan man bliver 

medhjælper. Og lige så snart de er blevet medhjælper ryger de over og skal bruge intranettet.  

Andre ting til app’en kunne være regler. Også hvilke goder har man som medhjælper. Oppe hos os i 

crewpitten har vi vores egen musikscene, og dermed også vores eget musikprogram, som også ville 

være oplagt at ligge på sådan en app. Så kunne man måske se hvilket sortiment der er i baren, 

hvilken mad der bliver serveret. Hver dag er der mad med forskellige varme retter. Informationer 

omkring forskellige teams og tiltag for medhjælpere kunne også være en mulighed. Hvem er 

teamleder og hvem er formand der hvor man skal arbejde, om det skal være kun for sit eget 

arbejdssted eller for alle ved jeg ikke.  

G: Jeg tænker at man bruger sit login til intranettet. Der vil simpelthen være en loginskærm som 

velkomstskærm når man åbner app’en. Så logger man ind og bliver mødt med de informationer der 

er ens egne. 
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K: Det vil være smart for det er det samme som på intranettet hvor man på forsiden får sine egne 

informationer, men også generelle informationer.  

Også noget med hvordan man melder afbud, for hvis man ikke melder afbud bliver man blacklistet, 

så det er vigtigt. De vigtige telefonnumre skal være nemme at finde – til crewcampen, til lageret, til 

sikkerhed og sådan noget. Så er der måske noget med åbningstider på de forskellige ting. 

G: Jeg vil helt klart også mene at det er en af de ting man hurtigt skal kunne finde, for hvis man skal 

bruge et telefonnummer skal det tit og ofte gå hurtigt når man skal snakke med nogen.  

K: Så er der noget med at man skal kunne navigere rund på festivalpladsen. Mest henvendt til nye 

medhjælpere naturligvis.  

G: Det var også noget af det der var med i den oprindelige plan. At man skulle kunne sige, at nu vil 

jeg gerne derhen og så viser app’en vejen på telefonen. Jeg ved bare ikke hvor nemt det er med 

satellit navigation oppe i skoven. Jeg kunne godt forestille mig at den vil se skoven som et sted, men 

det er noget jeg skal have nogen til at se på. For det vil helt klart være nemt hvis man kunne blive 

navigeret derhen hvor man gerne ville af sin telefon.  

K: alt det der er i crewpitten er jo noget alle medhjælpere har brug for at vide – eks. Åbningstider i 

svømmebadet.  

// 

G: Hvilken slags information for medhjælperne fra jer inden festivalen? Er det bare velkomstbrevet 

eller hvad? 

K: Ja det får de af mig. Det foregår sådan at teamlederne kontakter medhjælperne, typisk dem der 

har været der året forinden. De får en mail om at nu er det tid til at bemande igen og de fortæller 

lidt om hvordan vagterne ser ud. Jeg sender et brev ud til teamlederne med informationer om hvis 

der er lavet om på nogle regler eller sådan noget. Det sender jeg ud i februar. Så melder folk tilbage 

om de vil arbejde eller ej, og så plotter de så vagterne ind. Hvis der er huller, må teamlederne ind i 

jobbanken og finde nye medhjælpere. Når de er færdige med det, sender de typisk en mail til 

medhjælperne hvor de fortæller hvilke vagter folk har fået. Så bliver der en bytten frem og tilbage 

for der er altid nogen der ikke kan alligevel når det kommer til stykket. Så melder teamlederne 

færdig til mig, og så tager jeg over. Teamlederne har selvfølgelig stadig informationen omkring hvad 

folk skal lave, men jeg har den generelle information. Selve det omkring holdet skal teamlederen selv 

sørge for.  

G: Så de får vagtplan fra teamlederen? 

K: Ja det sørger de for.  

G: Resten af informationerne kommer så fra dig i det der opstartsbrev? Eller får de flere? 

K: De får kun et. Jeg finder det lige. Jeg får altid Peter Møller til at skrive et eller andet til 

medhjælperne. Så fortæller jeg lidt om indtjekning, hvad de får og sådan noget. Så fortæller jeg om 

åbningstider ind i tjek in, for der er jo ingen grund til de kommer hvis der ikke er åben. Timereglerne 

– hvor mange timer de skal have. Så skriver jeg at de skal have legitimation med. Sidste år begyndte 
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vi med intranettet. Der var nogle der brugte det. Så skriver jeg om parkering. Så skriver jeg om 

crewcamp der var udsolgt, og de ting de skulle huske at have med. Jeg skriver også om refundering 

af billetter, for det er normalt ikke noget vi gør, men vi hjælper selvfølgelig hvis det er. Jeg fortæller 

også om afbud og hvordan man gør det. Jeg skriver også at hvis de ikke har fået deres vagter skal de 

kontakte deres teamleder eller skrive en mail til mig. Der er faktisk mange der ikke ved hvem deres 

teamleder er. Man har snakket med en i telefonen uden rigtig at finde ud af hvem det var og så ved 

man ikke hvem man skal kontakte. Kontakten ender enten på hovednumret eller hos mig. Så 

fortæller jeg lidt omkring blacklistning. Jeg fortæller også noget om børn på festivalen.  

Det her er musikprogrammet for crewpitten. Vi laver også en reklame for crewpitten hver år som vi 

sender ud på mail inden festivalen og så omdeler vi den også under festivalen, hvor man så kan gå 

ind og se alle de oplysninger der omhandler crewpitten. Det er sådan set crewpittens 

medhjælperguide. 

G: Det vil helt sikkert også være noget man kunne putte ind i en app, forholdsvist nemt.  

K: Vi laver den hver år, men vi har snakket om at holde op med alt lave den. Det tager godt nok ikke 

ret lang tid og vi ved jo tingene i forvejen, og typisk ændre vi jo bare lidt i teksten og priserne og 

sådan, men det skal jo være noget som folk efterspørger, ellers gider vi jo ikke lave den. Vi har aldrig 

spurgt folk om de er glade for den, men den dag den er væk vil de jo nok reagere. Men det koster jo 

penge at få den trykt, for den er jo i farver og vi har en fra Nordjyske til at sætte den op. Den er da 

oplagt til app’en. Den henvender sig jo kun til medhjælperne. 

G: Ja. Jeg kan se på intranettet er der en nyhedsboks på forsiden, og det vil jo være oplagt at køre 

programmet og sådan noget i et nyhedsfeed i app’en.  

K: I dag ligger mange oplysninger faktisk også på hjemmesiden, og dem har jeg tænkt at de skal væk. 

Hvis ikke man er medhjælper behøver man ikke vide alt det der.  

G: Hvordan er det meningen at medhjælperne skal bruge intranettet? De skal bruge intranettet 

sådan at de finder de oplysninger der er relevant for dem, eks deres vagtplan, eller er det ikke 

meningen at medhjælperne skal bruge intranettet?  

K: Jo, vi vil rigtig gerne have at folk går derind og kigger engang i mellem. På forsiden sørger vi for 

hele tiden at opdatere, så det er spændenden. Alt det vi mener, kan interessere, ligger vi ind på 

forsiden på intranettet. Så er det meningen at man skal logge sig på sit hold for at se om der er 

blevet lagt noget ind, eks billeder og informationer. Nu arbejder jeg selv i Skanderborg, og jeg går 

nogle gange derind og ser om hun har lagt noget ind. Er der begyndt at ske noget hvad er årets 

menu. Jeg er i det der hedder formandsforeningen nede på Skanderborg. Hun ligger tit nogle billeder 

ind, og hun fortæller om møder og sådan noget, og det synes jeg er interessant. Det skulle gerne 

være af interesse at man bruger intranettet, men også lidt af nød, hvis man så bliver vænnet til at gå 

derind og finde sin vagtplan. Det har også lidt at gøre med at vi gerne vil spare nogle penge. Vi 

stoppede i 2011 med at sende breve ud til medhjælperne. Dem der ikke har en mailadresse, må så 

gå på internettet. Hvis de så overhovedet ikke har adgang til en pc, når de ikke har en mailadresse, 

så må de finde ud af noget andet.  

G: Man kan sige at intranettet skal blive for medhjælperne, som den officielle hjemmeside er for 

gæsterne. Det er der vi er på vej hen. 
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K: ja det er det. 

G: Teamlederne er dem der skal generere indholdet på intranettet. De er ansvarlige for at opdatere 

deres eget hold og deres eget team med informationer. Også deres kontaktinformation, eller? 

K: Det gør de selv.  

(Går ind og ser på intranettet via pc) 

K: Det er forsiden jeg snakkede om hvor vi har en til at sidde og ligge tingene ind. Vi ligger også gode 

tilbud ind. Man kan også se hvem der er i festivalen og hvem der er i bestyrelsen og sådan noget. 

Om der er noget medhjælper info. Det er så det jeg skal til at ligge ind nu. Det er sådan noget med at 

ligge den nye medhjælperguide ind, hvordan det er med jobbanken og ungmedhjælper og sådan 

noget. Afdelinger – find dit team. Hvis man ved hvad hold det er, kan man bare søge på det, men 

man kan også søge på navnet. Der er så en forside. Det er så Søren der har lagt det ind og det er 

rigtig fint. Han har så lagt noget ind på teamsiden, og det kan være noget med adfærd, procedure og 

sådan noget. På et tidspunkt ligger han en vagtplan ind, det har han ikke gjort endnu. Og heller ikke 

på opslagstavlen. Der er også en liste over hele holdet med oplysninger til, og den kan man printe ud 

så man kan have den til at hænge. Og man kan også se hvornår de forskellige skal arbejde. Der er 

også lagt billeder ind. Der er også noget der ligner lidt medhjælperguiden, så det er vel forholdsvis 

nemt at få ind i app’en.  

Man har jo sådan set alt herinde, alt det vi har snakket om, så det burde være nemt at få lavet. 

G: Ja. Jeg tror bare der skal sorteres i de data app’en henter ned for der er mange af de ting som 

man måske ikke skal bruge når man står oppe i skoven med et eller andet problem. Der er nogle ting 

som man kan side hjemme og læse inden man tager af sted og så ikke har brug for når man er på 

stedet, så der skal sorteres i det.  

Du sagde at du også var på Skanderborg Festival. Ved du om de har tænkt i medhjælper-app? 

K: Nej det ved jeg ikke, men det har de sikkert for de er som regel et par år foran os. Men jeg kan 

spørge om de har for jeg har gode kontakter dernede. 

G: Det kunne være interessant at se om der var andre der havde tænkt tanken og hvor langt de evt 

er kommet med det. 

K: Det kunne være fedt jo. Og der er ingen grund til at opfinde den dybe tallerken to gange.  



Dette spørgeskema har til formål at finde ud 

af, hvilket indhold en Nibe Festival 

medarbejder-app bør have. 

De svar, som spørgeskemaet indbringer, vil 

indgå i mit speciale som omhandler 

forarbejdet til en sådan app. 

 

Alle kommentarer og forslag til indhold er 

meget velkomne - jo mere, jo bedre! 

 

Besvarelsen af spørgeskemaet er naturligvis 

anonym! 

 

 

 

Først, et par spørgsmål der handler om dig 

 

 

1) Hvilket køn er du? 

(1)  Mand  

(2)  Kvinde 

 

 

2) Hvor gammel er du? 

(1)  Under 18 år 

(2)  19-25 år 

(3)  26-30 år 

(4)  31-35 år 

(5)  36-40 år 



(6)  41-45 år 

(7)  46-50 år 

(8)  Over 50 år 

 

 

3) Hvor mange år har du været medhjælper på Nibe Festival? 

(1)  1-2 år 

(2)  3-5 år 

(3)  6-10 år 

(4)  11-15 år 

(5)  Over 15 år 

 

 

4) Hvilken mobiltelefon har du? 

(1)  Smartphone 

(2)  Almindelig mobiltelefon 

 

 

4.1) Hvilken type smartphone har du? 

(1)  iPhone 

(2)  En med Android system  

(3)  Windows phone 

(4)  Anden, angiv venligst hvilken: __________ 

(5)  Ved ikke 

 

 



5) Hvilket team har du sidst arbejdet sammen med? 

________________________________________ 

________________________________________ 

 

 

6) Og hvad var din rolle før/under/efter festivalen? 

(1)  Leder 

(2)  Almindelig medhjælper 

(3)  Anden, angiv venligst hvilken __________ 

 

 

Næste del af spørgeskemaet handler om hvordan du får fat i de informationer fra Nibe 

Festival som du har brug for i forbindelse med din rolle som medhjælper. 

 

 

7) Hvordan får du information omkring dit arbejde på festivalen? Sæt gerne flere krydser. 

(1)  Via den e-mail, medhjælperafdelingen sender ud 

(2)  E-mail fra min teamleder 

(3)  På Nibe Festivals intranet 

(4)  Jeg ringer/sender en e-mail til min teamleder 

(7)  Jeg ringer/sender en e-mail til medhjælperafdelingen 

(5)  Jeg ringer/sender en e-mail til festivalkontoret 

(6)  Andet, angiv venligst hvordan __________ 

 

 

8) Hvor tilfreds er du med følgende: 

 Meget tilfreds Tilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke 



 Meget tilfreds Tilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke 

Den information du får fra 

medhjælper afdelingen? 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

Den information du for fra din 

teamleder?  
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

Den information du kan finde 

på intranettet? 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

Den information du får i 

medhjælperguiden? 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

 

 

9) Føler du at du mangler information? 

(1)  Ja 

(2)  Nej 

(3)  Ved ikke 

 

 

9.1) Hvis ja, hvilke informationer mangler du? 

____________________ 

 

 

10) På en skala fra 1-5 hvor 5 er bedst, hvor nemt er følgende: 

 1 2 3 4 5 

At finde ud af, hvem der er 

min teamleder? 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  



 1 2 3 4 5 

At finde du af, hvor jeg skal 

arbejde? 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

At finde ud af, hvornår jeg 

skal arbejde? 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

At finde ud af, hvilke regler 

der er for medhjælpere? 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

 

 

Sidste del af spørgeskemaet handler om indhold til en medarbejder app. Det er her alle 

dine gode ideer kan komme til udtryk, så app'en kommer til at have det helt optimale 

indhold. 

 

 

11) Hvilken information kunne du godt tænke dig at kunne finde i en medhjælper app? Sæt 

gerne flere krydser. 

(1)  Egne informationer, eks. vagter, teamleder ect 

(2)  Fuld vagtplan med mulighed for at sætte alarm til 

(3)  Kort over festivalen 

(4)  Oversigt over teamledere med billede og kontaktoplysninger 

(5)  Oversigt over arbejdssteder 

(6)  Medhjælperguiden 

(7)  GPS navigation 

(8)  Nyhedsfeed med relevans for medhjælperne 

(9)  Program for scenen i crewpitten 

(10)  Menuen i crewpitten 

(11)  Åbningstider i crewpitten, massage, bad osv. 



(12)  Andet, angiv venligt hvilke (adskil med komma) __________ 

 

 

12) Hvornår ville du bruge en medhjælper app? Sæt gerne flere krydser. 

(1)  Før festivalen når jeg gør mig klar 

(2)  Under festivalen når jeg er på arbejde 

(3)  Under festivalen når jeg har fri 

(4)  På andre tidspunkter, angiv venligst hvilke (adskil med komma) __________ 

 

 

13)Hvilken information har du mest brug for, når du er på arbejde før/under/efter festivalen? 

 

 

Prioriter disse former for information ved at skrive 1 ved den vigtigste, 2 ved den næst 

vigtigste osv. indtil der er tal ved alle. 

Egne informationer, eks. 

vagter, teamleder ect. 
_____ 

Fuld vagtplan _____ 

Kort over festivalen _____ 

Oversigt over teamledere 

med billede og 

kontaktoplysninger 

_____ 

Oversigt over arbejdssteder _____ 

Medhjælperguiden _____ 

GPS navigation _____ 



Nyhedsfeed med relevans for 

medhjælpere 
_____ 

Program for scenen i 

crewpitten 
_____ 

Menuen i crewpitten _____ 

Åbningstider i crewpitten, 

massage, bad osv. 
_____ 

 

 

13.1) Manglede der noget i listen ovenfor? Skriv gerne her hvis der er anden information du 

finder vigtig. 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

 

 

14) Har du kommentarer og/eller ideer til indholdet i medarbejder app'en, så fortæl meget 

gerne om dem i feltet nedenunder. 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 



________________________________________ 

________________________________________ 

 

 

Det var enden på spørgeskemaet. Mange tak fordi du tog dig tid til at svare på 

spørgsmålene! 

 

 



 1 

 

Bilag 7.1 – Fuld rapport 

 

1) Hvilket køn er du? 

 

 

2) Hvor gammel er du? 

 



 

3) Hvor mange år har du været medhjælper på Nibe Festival? 

 

 

4) Hvilken mobiltelefon har du? 

 

 

4.1) Hvilken type smartphone har du? 

 

 

4.1) Hvilken type smartphone har du? - Anden, angiv venligst hvilken: 

 sony ericsson xperia 

 htc 

 Nokia N8 



 3 

 

 Nokia 

 Sony Ericsson Xperia 

 htc 

 nokia n8 

 

5) Hvilket team har du sidst arbejdet sammen med? 

 Udvikling af apps (IT-team?) 

 opbygning 

 opstiller 

 Back stage blå 

 Grillen 

 skrald 

 ? 

 Night security 

 VIP 

 Blå bar 

 Hegnsvagterne 

 cafe camp 

 LUX 

 Dreamland (er lydteknikker) 

 Crewpit i køkkenet 

 Dette er mit først år 

 Spar Nord 

 Spar Nord Bankvogn 

 Det mit første år i år 

 merchandise 

 Off Stage 

 økonomi 

 Opsætning af backstageområde 

 VIP 

 Jægerhytten 

 Cafe Camp 

 Gul vagt 

 Crewpit teamet 

 Arbejdede i Storteltet fredag kl. 18 til lørdag morgen kl. 6 



 Hegnsopsætning.. 

 fadbamsen (Fadøl vest) 

 217, Cafe Ondt I Bolden 

 Hegnsvagten 

 Bandservice 

 3F teamet 

 Mit første år, så ingen 

 Madboden i kræmmergade 

 gfd 

 Cafe Camp 

 Lux camp 

 Jazz hulen 

 Jeg er en del af barteamet, men vi arbejder jo sammen med lager og praktisk afd. 

 CrewPit 

 Team Grønt Miljø 

 Lager / C5 systemet 

 Café Camp 

 Sandwich 

 el 

 Vand 

 Nattevagt 

 Lux campen 

 Økonomikontoret 

 Crewpit 

 køkken 

 Café Ondt i Bolden 

 Cafe Camp 

 Sandwichbaren på Hestepladsen 

 Sikkerhed 

 ? 

 Scenevagt 

 svinestien 

 Fadøl vest 

 Night Security 

 Mexi-bar 



 5 

 

 College camp 

 ingen 

 nonfood lager 

 Spar Nord 

 Backstage check-in 

 Sportsgrisen 

 LUX 

 EL afdel. 

 Førstehjælp 

 musik cater 

 Cafe Camp 

 Hvad? 

 Førstehjæpsgruppen 

 Non Food 

 206 

 Jeg er ikke helt sikker på, hvad der menes med "team" her. Hvis det er arbejdssted på Nibe Festival, er det 

"Den Bette Kineser". 

 Den lille kineser 

 kirketeltet 

 ?? 

 Førstehjælp 

 Backstage checkin 

 Team?? 

 Jægerhytten 

 Stagehand 

 Grillen 

 billetsalg 

 Bar revision 

 Aalborg HK burgerbod i kræmmergaden 

 crew camp 

 Backstage checkin 

 Team Appelsin og team Information 

 Vagt (gul) 

 IT/NØRD 

 Det store telt på campen 



 Bar 

 V.I.P 

 College Camp Resort 

 VIP 

 Svinestien 

 billetsalg 

 nibe 

 De gule vagter 

 Svinestien 

 Backstage Hestepladsen 

 vagt 

 Arbejder i Security 

 Fadøl vest 

 Cafe ondt i bolden 

 Svinoteket/Irish Pub 

 Off-stage baren 

 Informationen 

 Kirketeltet 

 hegnsnedtagning 

 Dem der gik vagt nede på teltpladsen 

 VIP Lounge - 801 

 Presse-teamet 

 Information 

 Security 

 IT 

 Camp service 

 Security 

 Security 

 De gule vagter 

 RockTown 

 College Camp Resort 

 I svømmehallen 

 Skrotten 

 Teamet omkring den store grill ved store scene 

 Grillen på hestepladsen 
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 Plakat omdeling 

 bar 

 ingen 

 Toilet Team 

 VIP camping 

 nattevagterne 

 madteltet 

 madtelete 

 Ved ikke 

 førstehjælp 

 Bandservice 

 det er først år jeg skal arbejde til nibe festival 

 Skovbaren 

 Teamet i VIP loungen alle tre år 

 Mit første år er 2012 som vagt på campen 

 Medhjælper Jernbane Hotellet 

 Sandwich 

 Cafe Camp 

 Camp service 

 Har stået for mit eget team på LuxCamp nordjyske, indtjekning. Formand for 4 år 

 Ikke noget 

 Jernbanehotellet 

 Blå bar 

 Svinestien 

 Cafe Camp 

 Stod i det store madtelt på storscenen... 

 det store madtelt 

 Café Camp 

 I det store øltelt 

 Skovlageret 

 Dem der står for Tjek-in 1 og 2 

 Night Secerity 

 Lux camp 

 Jeg starter i år. 

 Burger baren 



 Billetsalg 

 Camp service 

 Café camp 

 cafe camp 

 Café camp 

 Nedtagning af hegn. Mener det var bislev if der stod for det den gang. 

 vvs 

 ved jeg ikke 

 Førstehjælp 

 praktisk 

 Backstage check in 

 crew pitten tjek ind 

 det er første gang jeg skal afsted i år 

 Svinoteket/Irish pub 

 CrewPit 

 nattevagterne 

 Gulvagt 

 Madam Blå 

 serviceteam; lavet burgere 

 Backstage Security 

 Dette er første gang jeg skal være medhjælper 

 Vip 

 Night Security 

 Crew Pit catering 

 Bar-team 

 Grillen ved storscene 

 Den bette kineser 

 Cafe camp 

 Sandwich 

 nattevagt 

 lux camp 

 Første gang, jeg er medhjælper. Skal hjælpe i the rock. 

 Opsætning 

 Det store burger telt 

 Bandservice 
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 grillen på hestebakken- lave burgere 

 Pas, arbejdede i "hundehuset" 

 Miljøteam 

 Kirken på Festival 

 Musik catering 

 Offstage 

 Tjek ind i crewpitten 

 beredskabscenter aalborg 

 stagehand Reservatet 

 Team "VIP indgang" 

 Blå bar 

 Stagehand på scenen Reservatet 

 croovpetten 

 104 Camp service 

 Camp teamet 

 crewpetten 

 køkken 

 Café camp 

 grillen 

 Sportsgrisen 

 Svinoteket 

 Jernbanehotellet. 

 første år 

 Backstage Sandbergsminde 

 Café camp 

 Mad til medarbejdere 

 Café Camp 

 Check in af VIB og Musikere 

 Grillen & Kineseren 

 el 

 øltelt hestepladsen 

 Burgeren 

 Nightsecurety 

 Skovbaren 

 security 



 Rocktown 

 svinestien 

 Skovbaren 

 Dreamland 

 event teamet som teamleder 

 Sandwitch boden 

 Thomas Becker fra Dreamland Studio 

 Sprit/drikkelageret 

 Eventyrland 

 Sandwich ved store scene 

 Nålen og Massagen 

 den bette knisser samt den store grill 

 Er ikke helt klar over, hvad der menes her. Jeg er frivillig ved Beredskabscenter Aalborg og deltager på 

festivallen som førstehjælper. 

 Back stage security, Salgsafd. 

 Opsætning 

 Lyd Og Lys (dreamland) 

 Cigarretter 

 Tech College 

 Ko & Kylling 

 Cafe Camp 

 PA 

 Nattevagten 

 Grillen 

 blå bar 

 crew cafe camp 

 cafe camp 

 de gule vagter 

 Offstage bar 

 Jeg skal med første gang i år, men har anden erfaring som frivillig ved koncerter og festivaler. 

 Taco Town 

 skovbaren 

 Nålen og Massage 

 burger bar ved blå scene 

 Har kun arbejdet i hundehuset 
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 Crewpit tjekind 

 Backstage 

 Jeg har aldrig arbejdet på Nibe festival. Det er min første gang. 

 fototeam / presse 

 praktisk 

 Info og appelsinen 

 3F 

 VVS 

 Hegnsvagt 

 Reservatet Stage Crew 

 Grillen v. Stor Scene 

 cafe camp 

 Jernbanehotellet 

 Sportsgrisen(ølteltet) 

 Cafe Ondt I Bolden 

 Beredskab Aalborg 

 Ved ikke første år 

 Stage crew blå scene 

 plakater og foldere 

 Café Camp 

 Medhjælper i mad telt i crew pit 

 Burgerbaren 

 Miljøteam alle år :) 

 Café Camp Køre plakater 

 MusicCarter 

 jeg arbejder for info og appelsinen og det gør jeg endnu 

 Natteteam med Stig Lassen (torsdag og fredag nat) 

 sports grisen 

 Dunno? 

 Erindrer jeg ikke. 

 Ingen 

 Første gang i år. 

 Bandservice 

 gul vagt 

 Dreamland 



 Grillen Hestepladsen 

 Ingen 

 Cafe Camp 

 det er første gang jeg er med. skal hjælpe på lu-camp 

 toilet team med støvring fodbold 

 Første år 

 Café Camp 

 indtjekning 

 Blå vagt 

 Sandbergsminde 

 Legeland. 

 LUX CAMP 

 Grillen 

 ko og kylling 

 Dette er mit første år 

 Teamet i Taco-Town. 

 Intern Pressefoto 

 VIP teltet, fredagsteamet 

 Plakatteam, Aalborg Festival Shoppen 

 CampService 

 Mexibar, 219 

 Jeg har min første gang i år i Café ondt i Bolden. 

 Info og appelsinen 

 Crew pit 

 Hegnvagt.. 

 Rock town 

 Checkin 

 mad 

 Madcamp 

 Dette års festival er min første gang som medhjælper. 

 Rocktown Stagecrew 

 hegnsvagterne 

 Toiletteam 

 Hegnsvagterne 

 ingen endnu 
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 billetsalg/ armbånd 

 De Gule Vagter 

 cafe ondt i bolden 

 Café Camp 

 BarRevision 

 førstehjælp 

 Mexibar 

 Grillen 

 Centrallageret 

 TT (Team tryk) opsætning nedtagning 

 Crew Pit 

 Miljøteam 

 ? 

 Sandbergsminde 

 Det store telt 

 første sommer jeg skal prøve at arbejde. I Cafe Camp 

 bandservice 

 gule vagter 

 Info/appelsin 

 Det er første gang i år. 

 crewpitten 

 Intern Presse 

 Jægerhytten 

 skovbaren 

 Salgsafdelingen 

 VIP Lounge 

 Søndagmorgen teamet på campen. 

 Tjener i Ko og Kylling 

 Appelsinen 

 Musikcater og Spritlager 

 Bar Crew pit tjek ind crew pit 

 SVINOTEKET 

 skal arbejde med cafe Ondt i Bolden for første gang i år 

 Non-Food lageret 

 Grillen på hestepladsen 
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 El-afdelingen 

 Sandbergsminde 

 De sorte Nattevagter 

 Hegnsvagterne 

 Burgeren 

 Nybegynder 

 Det ved jeg ikke. 

 ? 

 Gule vagter 

 checkind 

 Jeg arbejder som køkkenhjælp i PITTEN, vi laver mad til de gule vagter. 

 V.I.P 

 hegnsvagt 

 På lux camp 

 security 

 Miljø 

 Førstehjælp ( Under Security) 

 Crewpit 

 Backstage kørsel 

 ingen 

 nonfood lager 

 Blå bar 

 Kører med plakater inden festivallen 

 Lux team 

 Medhjælperafdelingen 

 Sandbergsminde 

 Skal arbejde i år ved hestepladsen, skal stå og lave mad. 

 det er mit første år 

 Hegnsvagt 

 college camp resort 

 LuxCampen 

 Nålen og Massagen 

 Mexi bar 

 Bandservice 
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 Mit første år som medhjælper 

 Burgerbar 

 i en bar 

 det kan jeg desværre ikke huske, men jeg ved at jeg har arbejdet sammen med nogen fra ungdomsbrand 

korbeset 

 VK Shima 

 taco town 

 svinnotek 

 CrewPit, bar 

 Skalbergsminde 

 Irish Pup 

 det er første gang jeg skal med, så ved ikke helt hvad jeg skal svarer :) 

 Crewcamp 

 Støvring IF 

 Store scene 

 Det er første gang i år. 

 Crew pitten 

 ? 

 backstage restaurant. Sandbergsminde. 

 cafe camp 

 Jeg har aldrig arbejdet på Nibe, hvilket burde have været en kategori i et tidligere spørgsmål.. 

 Musikcater 

 Det er første gang jeg skal være hjælper 

 Ingen 

 Event-Team 

 fotogruppen 

 Info/appelsin 

 team Færk (store scene) 

 Jeg har altid arbejdet i Grillen, og laver burgere på samlebånd. 

 blå bar 

 Team? Offstage baren? 

 Crewpitten 

 lux camp 

 legeland/ eventyrland 

 Blåbar 



 Nålen og massage 

 Gril 

 Entree 

 Spar Nord Bank 

 tacotown 

 Burgerbar 

 Cafe Camp 

 Cafe camp 

 Baren Blå scene /Dyrlægerne 

 Nattevagterne 

 område 223 Grillen 

 Jernbanehotelet 

 Masage/zoneterapi 

 

6) Og hvad var din rolle før/under/efter festivalen? 

 

 

6) Og hvad var din rolle før/under/efter festivalen? - Anden, angiv venligst hvilken 

 Formand 

 Formand 

 lidt af alt !! 

 det er mit første år 

 Dankort 

 ved ikke 

 Formand 

 Formand blå område 

 formand 

 Bodformand 

 ingen første gang 

 bankvogn 
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 Elektrikker 

 praktisk ansvarlig 

 Bartender 

 Vagt (gul) 

 Vagt/sikkerhed 

 tealeder 

 Formand 

 Omdeling af plakater og foldere 

 formand 

 lager ansvarlig 

 formand 

 Bartender 

 ansvarlig på vagten, men ellera alm. medhjælper 

 Formand 

 Dj 

 stedfortræder 

 formand 

 sikkerhedsvagt 

 Tekniker 

 Førstehjælper 

 stage asistent 

 ingen på nibe, leder og alm. medhjælper andetsteds 

 formand 

 Formand 

 fotograf 

 l. hjælp 

 Første år 

 Formand (Teamlederens hjælper) 

 Dunno? 

 Første gang i år. 

 koordinator for gule vagter 

 første gang jeg er med 

 Fotograf 

 Team ansvarlig 

 første gang 



 har ikke deltaget før 

 Alm stabil medhjælper 

 Glad fest deltager 

 Runner 

 Formand 

 formand for en dag 

 formand på lux 

 Formand 

 Har aldrig været det. 

 formand 

 

7) Hvordan får du information omkring dit arbejde på festivalen? Sæt gerne flere 
krydser. 

 

 

7) Hvordan får du information omkring dit arbejde på festivalen? Sæt gerne flere 
krydser. - Andet, angiv venligst hvordan 

 køre ud og snakker med ivan 

 Oplyses lige inden vagten, men ikke mange oplysninger 

 fra teamleder 

 er selv med i planlægning 

 spørger face to face 

 Afd.ledelsen 
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 Formandsmøder 

 Teamleder, så sørger selv for det 

 Møder med teamleder 

 Kender folk der er inde i systemet og snakker med dem omkring info både før, under og efter festivallen 

 Facebook 

 Mail fra Else Krogh, som står for bemandingen af det store telt på campen 

 Info møde 

 sms 

 Den medhjælperbog som bliver omdelt ved ankomst 

 grønspættebogen, infotavler på arbejdsstedet og mange telfonopkald til sekretariatet (Tulle) 

 Mundtligt af teamleder 

 fik info på stedet inden arbejdspåbegyndelse 

 møder i ledergruppen 

 kæresten, som er medhjælper 

 andre medhjælper 

 Min mor er teamleder. 

 Har været med så mange år, og holder mig orienteret om hvad der sker af nye tiltag 

 sms 

 Gennem Beredskabscenter Aalborg 

 jeg følger selv op 

 Bossen, der hvor jeg er medhjælper 

 sms 

 Via 3F 

 Kontakt med min leder 

 Har ingen kontakt endnu 

 vi laver selv vagter os der er koordinatorer 

 søn 

 iPhone-app xTeamView 

 Facebookgruppe 

 SMS'er til veninde 

 foreløbig kun igennem min veninde. Men jeg håber på at jeg snart vil få emails fra medhjælperafdelingen. 

 Fra min veninde, som jeg arbejder sammen med på festivalen 

 Jeg er teamleder og komunikere mest med Karin 

 Ved ikke. det er første gang i år jeg skal være medhjælper 

 udleveret folder 



 Samtale med de andre på holdet 

 e-mails fra ledelsen 

 information fra formanden i VK Shima 

 Der hvor jeg tog massør eksammen 

 Spar Nord 

 via sms 

 

8) Hvor tilfreds er du med følgende: - Den information du får fra medhjælper 

afdelingen? 

 

 

8) Hvor tilfreds er du med følgende: - Den information du for fra din teamleder?  
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8) Hvor tilfreds er du med følgende: - Den information du kan finde på intranettet? 

 

 

8) Hvor tilfreds er du med følgende: - Den information du får i medhjælperguiden? 

 

 

9) Føler du at du mangler information? 

 

 

9.1) Hvis ja, hvilke informationer mangler du? 

 Oprydning i Grillen og evt. afløsning 

 mange 



 generalde info om hvordan vi gør tingene, så vi gør det ens. 

 Hurtigere tilbagemelding om hvornår man skal arbejde 

 At folk ikke ved hvorfor jeg er der, de mener ikke jeg har noget og skulle have sagt ang. sikkerheden for 

medhjælpere og gæster 

 mere information vedr. hvornår hjælpere kan bade, og hvor, og oversigt over pladsen 

 Der var praktisk taget ingen info fra mit team på intranettet 

 svær kontaktbar 

 Noget om seneste ny..fx aflyste koncerter, ændringer i musikprogrammet, eller meddelser ala "depotet er 

løbet tør for is" 

 Ofte mangler vi informationer fra de andre afdelinger eller teams. 

 Nogle gange mangler der information fra ledelsen om ændringer / nye initiativer. 

 hvad jobbet præsis går ud på 

 Manglede lidt oplæring det første år jeg var der. Blev lidt kaster ud i noget jeg ikke havde prøvet før. 

 alt! har fået et opkald hvor jeg har fået at vide at jeg er "optaget" som med arbejder og det er så også det. 

jeg ved ikke rigtig noget endnu. 

 Hvordan det skal forgå 

 generelt omkringer vagter og det yderligere forløb 

 Der er ofte tvivl om hvem der gør hvad og hvem der står for hvad. 

 Sidste år kunne vi ikke finde ud af, hvor man kunne finde det sted, hvor man kunne få massage, om dette 

var gratis. 

 Bedre information omkring arbejdsområdets funktion 

 Generelt bedre og mere fyldstgørende informationer. 

 om nibe festival 

 bedre retningslinier 

 omkring selve arbejdet 

 i år har vi f.eks. ikke fået svar på endnu om vi skal hjælpe og de sidste år har vi først fået imformationer 

lige ugen før festivalen. 

 Generelle informationer, som er let tilgængelige for mig 

 General på tværs af afdelinger 

 Opdaterede ændringer til både stort og småt 

 hvor og hvornår 

 Magler en form for kalender med de forskellige hold skal arbejde 

 Jeg mailer teamlederen. Ellers ringer jeg. Har aldrig brugt hjemmesiden eller nogen guide. 

 hvornår jeg præcist skal arbejde 

 Hvis der er et intranet til medhjælpere, hvorfor har jeg så ingen kode modtaget ? 



 23 

 

 flere oplysninger omkring forholdregler vedrørende sikkerhedsbrud, brud på festivalens regler. 

 hvem der spiller hvor 

 Jeg er fysiske handicappet - og mangler information omkring hvilke muligheder vi har. Eks. mulighed for 

anden vej til stor scene. Jeg har fået af vide der er en, men ved stadig ikke hvor den går ;-) 

 musik i medhjælper pitten 

 om man er med. som. hjælper i det nye år og hvad man skal 

 lidt mht medarbejder campen 

 opdateret tegninger over boder og plasser 

 F.eks parkering 

 relevant overordnet informaton 

 tider, pligter, hvad, hvor og hvorfor 

 kun første år, vi blev overhovedet ikke briefet i hvad vores job var, men måtte løbende finde ud af det. 

 Hvor skal jeg henvende mig, når jeg som førstegangsmedhjælper møder første gang? 

 Om jeg er ansat i år 

 Alt. Ved kun hvor og hvornår jeg skal møde op. 

 Div. tlf. nr. under festivalen . 

 Første år var det lidt svært at finde ud af hvor man skulle melde sig 

 Detaljer omkring den nye crewcamp 

 gene. info hen over året 

 Jeg ser frem til næste uge, hvor der holdes medhjælper møde. Der håber jeg at få de informationer som 

jeg har brug for. 

 om hvornår og hvor man møder ind når man skal have vagt onsdag morgen 

 omkring parkering , kunne også være rart med en oversigt over musik og hvor de forskelllige steder er. 

 Nej 

 Fakta om hjælpen 

 ang. crew pitten 

 ved ikke 

 Informationer vedr. crew campen, hvordan det foregår etc. 

 Mangler ingen. Spørgemaskinen kræver at jeg skal svare i denne rubrik 

 Mangler kun en god tone fra teamlederen. 

 Jeg vil gerne have mit vagt skema før festivalen og ikke på startdagen, således at man kan planlægge 

hvilke dage man får tid til at gå ud og høre noget musik og glæde sig til det. 

 Hvornår plakater og programmer bliver færdigtrykt, så vi kan planlægge på forhånd, hvornår de skal køres 

ud. 

 en formands arbejde 



 Om hvornår der skal arbejdes, og fx hvem jeg skal arbejde sammen med.. 

 Der kommer ofte meddelelser om beslutninger af relevans for teamets arbejde for sent i forhold til de 

forberedelser temasene er igennem 

 møde sted 

 Lidt det hele. da jeg aldrig har været en del af dette før. Jeg har bare fået tre klokkesletter og datoer - det 

er det. 

 Synes ikke som sådan at der har været nogle manglende informationer, udover hvilke regler der gælder for 

os som medarbejder. Jeg har bl.a. manglet information omkring hvad vi må medbringe på crewcampen 

såsom sprut o.s.v. Hvilket også er det eneste jeg kan komme på. 

 Synes det har taget lang tid at få sendt mails ud omkring at være medhjælper i år 

 Hvornår vi kan resevere campingsvogn/telt plads… 

 e-mail fra festivalen 

 

10) På en skala fra 1-5 hvor 5 er bedst, hvor nemt er følgende: - At finde ud af, 
hvem der er min teamleder? 
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10) På en skala fra 1-5 hvor 5 er bedst, hvor nemt er følgende: - At finde du af, hvor 
jeg skal arbejde? 

 

 

10) På en skala fra 1-5 hvor 5 er bedst, hvor nemt er følgende: - At finde ud af, 
hvornår jeg skal arbejde? 

 



 

10) På en skala fra 1-5 hvor 5 er bedst, hvor nemt er følgende: - At finde ud af, 
hvilke regler der er for medhjælpere? 
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11) Hvilken information kunne du godt tænke dig at kunne finde i en medhjælper 
app? Sæt gerne flere krydser. 

 

 

11) Hvilken information kunne du godt tænke dig at kunne finde i en medhjælper 

app? Sæt gerne flere krydser. - Andet, angiv venligt hvilke (adskil med komma) 

 Musik plan for alle scener. hvornår går kunstnere på OG AF. 

 Nærmeste toilet. 

 at man kunne lave sit eget musikprogram udfra det store program. så at det kun var aktuelle kunstnere 

man havde tider, scener på 

 find de andre på holdet med GPS 

 ? 

 En programguide over de forskellige scener. 



 busafgange, 

 Hvilke armbånd der giver adgang til det forskellige områder back osv. 

 Program for alle scener 

 musikprogram 

 intet 

 Musik program, menu på sandbergsminde, kontakt til andre teams 

 Det meste står jo i med hjælperguiden? 

 info over spilleplan 

 evt. tidsbestilling til massage osv over mobilen 

 At ens vagter kunne ses i forhold til selve festivallens program 

 Parkeringsmuligheder. 

 det normale festival program, evt. medhjælper tilbud, 

 Alt hvad der har noget med medhjælpere at gøre, specielt inden for det område man skal være. 

 sikkerhedshåndbogen 

 har alm. mobil og er ikke på moden med app 

 program for hele festivallen 

 musikprogram 

 Program for hele festivalen 

 notesblok til hver vagt 

 Program for div scener, oversigt over mad muligheder på festivallen, 

 Musikken 

 kort over boder med inretning 

 opdateret musikprogram for alle scener, tlf nummer til vagter, 

 spilleplan af festivalen 

 Program scener 

 bestille masage tid, omsætning hvor man arbejder, sjove fotos. 

 koncert oversigt 

 jeg har ikke iphone 

 den skal kunne det samme som den festival app som alle andre kan hente (program,kort osv. 

 Hvad findes der i crewpitten og hvordan finder man rundt der? 

 musik 

 vejret i Nibe 

 musik programmet 

 Bruger ikke 

 musikprogrammet på div. scener 
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 Pogram for alle ander sener evn med alarm 

 Musikprogrammerne på alle scenerne. 

 koncerter 

 medhjælpere på sit team, vagt, navn,evt billede 

 en "akut funktion", ex. lille peter er væk, set på blå scene i grønne bukser, tasketyv set på camp.. grundet 

sygdom mangler vi tre til at tage en vagt i ølteltet ASAP... en funktion hvor telefonen vibrerer evt med lys 

alá wordfeud mv. 

 kender ikke App 

 Festivalprogram 

 tilbud gennem året 

 ikke relevant, 

 Push meddelslser for evt events, 

 opstillingsplaner over boder/områder, melding om klar til feks. tilslutning/tilkobling af vand/strøm osv. 

 musik programmet 

 musik program med mulighed for at krydse af hvad man gerne vil høre/se 

 musikprogrammet 

 ?, Jeg kender jo det hele! 

 ændringer i program 

 jej har det fint som det er 

 Status med antal gæster 

 , 

 

12) Hvornår ville du bruge en medhjælper app? Sæt gerne flere krydser. 

 

 



12) Hvornår ville du bruge en medhjælper app? Sæt gerne flere krydser. - På andre 
tidspunkter, angiv venligst hvilke (adskil med komma) 

 det ville jeg nok ikke, da jeg ikke har en smartphone, men det ville være en god ting til mine medhjælpere 

 irellevant. HAr jo ikke smartphone 

 Det ville jeg nok ikke, efterson jeg ikke har en smartphone.... 

 ? 

 Før,Under,efter 

 jeg ville nok ikke bruge den. 

 Efter hvis jeg har nogle spørgsmål til team leder osv. 

 .. 

 efter festival til ris/ros 

 vil nok ikke bruge den ret meget 

 har ikke iphone eller lignende 

 info om møder resten af året 

 Bruger ikke 

 Bare for at holde mig opdaterret 

 Ville ikke bruge den... 

 ikke relevant 

 ? 

 ??? 

 

13) Hvilken information har du mest brug for før/under/efter festivalen? (1 er vigtigst 
og 11 er mindst vigtig) 

(Se separat dokument for grafisk opstilling af besvarelser på spørgsmålet.) 

 

13.1) Manglede der noget i listen ovenfor? Skriv gerne her hvis der er anden 
information du finder vigtig. 

 . 

 Hvem jeg skal arbejde med på mine vagter 

 fuld musikprogram og det skulle være punkt 5 

 En fuld guide over scenerne med spilletider og kunstnere. 

 Nej, ikke rigtig 

 Man kunne i "Egne informationer" inkludere en liste over det team man er i. 

 Hvilke armbånd der giver adgang til de forskellige indgange og områder. 

 musikprogram på alle scener 
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 En hurtig nummer funktion. (medic, vagter, politi, brand osv.) ikke for land, men brugbar. 

 Info om parkeringsmuligheder 

 Programmerne for alle scenerne 

 Nej 

 nej 

 Mulighed for at bytte vagter. 

 . 

 Kort over festivalen og de ting vil jeg bruge den "almindelige" Nibe festival app til, men fedt at få 

påmindelse om hvornår man skal arbejde og hvad der sker for os medarbejdere. 

 Parkeringsforhold og adgangveje fra p-plads 

 nej 

 Hvem der spiller på de forskellige scener og hvornår 

 sikkerhedshåndbogen forholdsordrer 

 ? 

 hvor er første hjælp - nærmeste 

 Et sted man kan tage noter til hver dag, man må gerne kunne oprette flere noter til samme dag. 

 ??? 

 Nej. 

 musikprogram for alle scener 

 intet 

 nej 

 nej 

 En simpel oversigt over "what to do" i krisesituationer, ex. nummeret til førstehjælp og security. 

 Evt en måde at komme i kontakt med andre medarbejdere (man ikke har nummeret på) med henblik på 

vagt bytte, forsinkelser, mødes osv. 

 musik program og måske hvordan man hjælper ved en ulykke 

 spilletider for musikken 

 ? 

 Programmet på scenerne 

 musikprogrammet på div. scener 

 Nej 

 Lidt mere om førstehjælp, steder osv. 

 Nej. 

 Igen, hele musikprogrammet på festivallen. 

 Nej 



 Ingen 

 evt. tv 2 guide i førstehjælp  evt. kort over hvor førstehjælp findes. dette vil være relevat når den enkelte 

medarbejder har fri, 

 ingen 

 nej 

 nej, jeg kan ikke komme i tanke om andet 

 vejrudsigten de næste 5 dage musik program - fordelt på dagene og scener 

 opstillings-plan, hvornår er de forskellige boder/barer klar til f.eks strøm. 

 Et netværk mellem ens medarbejdere 

 kort over pladsen 2 holdet man arbejder sammen med 1 

 musikprogrammet for festivallen 

 Nej 

 Nej 

 Musikprogram for samtlige scener på hele festivallen 

 Der mangler intet 

 nej 

 

14) Har du kommentarer og/eller ideer til indholdet i medarbejder app'en, så fortæl 
meget gerne om dem i feltet nedenunder. 

 synes det ville være en go ting 

 . 

 Den eksisterende festival app dækker mit behov for program etc. Udvid den med alle relevante telefon 

numre og links til vejrudsigt(er); så er mine behov opfyldt 

 Evt.  Ville en oversigt over hvem der arbejder samme sted som en selv 

 Jeg føler ikke behov for en app. 

 Det kunne være fint hvis app'en indeholdt min medarbejder-billet, sådan at ingen papirer var nødvendige, 

når man skal have sit armbånd i crew-pitten før og under festivalen. 

 - 

 Da jeg arbejder i bandservice er gps funktionen yderst relevant. Da flere bands bor forskellige steder, 

kunne det være rart at have disse steder indkodet, så man ikke nødvendigvis skal spørge, hvor det nu lige 

er, at de gerne vil hen. Det er helt klart en app, jeg vil få stor glæde af generelt! 

 Har ikk prøvet det før 

 et funktion til meddelser, sådan en "opslagstavle" hvor medhjælpere kan skrive til hinanden hvis man fx 

akut mangler en til at bytte vagt med, eller har mistet et eller andet - mangler en oplader til en bestemt 

telefon eller et lift hjem 
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 Det er ikke sikkert, at det er en god idé med kontaktoplysninger på alle teamledere. Teamlederne har 

bestemt ikke brug for at blive ringet op / mailet af gud og hver mand under festivalen. Hvad skal man så 

bruge de oplysninger til? Dem der skal kunne kontakte teamlederne under festivalen, har allerede 

kontaktoplysningerne. 

 Ideen med et sådan spørgeskema er rigtig god. men for alle os der stadig har en alm. mobiltelefon er 

spørgeskemaet ikke så meget bevendt. Samtidig er det svært at svare fornuftigt på spørgsmålene. Når 

man ikke rigtig ved hvordan App fungerer! Mvh. Mikael (en af de gamle) :-) 

 den ville være fedt hvis man kan sætte alarm omkring lukketid i madboden, så alle medarbejdere når at få 

noget at spise. 

 En plan over alle scenerne så man ikke behøver medarbejder app'en og den alm. Nibe festival app 

 ingen ideer 

 Ikke alt for meget login, hurtig og starte og huske ens password 

 Telefon nr. med direkte opkalds mulighed, ens private vagt planer, ens egne team ledere og formænd - 

navn og billede, kort over stedet - både arbejdsstedet og hele festivalområdet. 

 Som jeg skrev i punkt 13.1. 

 Hvad for nogle band der spiller de følgende dag og hvornår. 

 Enkel og struktureret menu. 

 Som sagt noget med parkering på kortet.  Alarmen gerne en time før.  Måske noget med nogle vigtige 

numre til samaritterne, elektrikerne osv. 

 Parkering for medhjælper samt adgangs veje fra denne p-plads 

 for medhjælpere i sikkerhedsafdelingen kunne det være en ide med en mængde forholdsordre, hvad gør 

jeg hvis? hvem kontakter jeg hvis? 

 nej 

 App'en skal kunne ligge på memorykortet. Ved ikke om det er et problem. 

 måske et felt hvor man kunne skrive roser til sit team eller medhjælper sjove oplevelser - eller billeder af 

medhjælpere i aktion 

 Ind tjekning, bad åbningstider 

 Notesblok til hver dag 

 .. 

 . 

 Nej. :) 

 Glæder mig til nibe :D 

 Længere åben i pølseboden på medhjælper området, når man skal lukke baren. Kan man næsten ikke når 

det inden den lukke. 1 time længre åben og samt nok pølser i pølsevognen. Det vil være dejligt. 

 Vildt god idé med en medarbejder-app!:) 



 sørg for god og nem opbygning! 

 billeder af de forskellige boder eks. for siden af en bod.så var det nemmere at finde rundt i 

 nej 

 Det vil være en hjælp hvis dem der var over 18 havde et andet bånd på, så man nemmere kunne se hvem 

man måtte sælge til.. eller det skal understreges at de skal have id med, med billed 

 Vigtigt at den er simpel og let at bruge. Der skal ikke være for meget "lir" så vigtige og nyttige informationer 

drukner i dette. 

 Evt en måde at komme i kontakt med andre medarbejdere (man ikke har nummeret på) med henblik på 

vagt bytte, forsinkelser, mødes osv. 

 elsker nibe festival, og især cafe ondt i bolden..  men ingen ændringer herfra 

 Ingen kommentarer 

 Vil kun gøre opmærksom på at jeg ikke har fået bekræftet fra Nibe Festival at jeg er "ansat" som 

medhjælper endnu. 

 Nej 

 spørgeskemaet tager ikke hensyn til at det kunne være første gang man er med som medarbejder 

 Nej. 

 Jeg er ikke den store bruger af app´s endnu men vil glæde mig til at lære brugen af den :-)  God fornøjelse 

med dit projekt :-) 

 Nej 

 - 

 fedt hvis der også er normalt kort over koncerterne, da vi så kan nøjes med at bruge denne app. 

 nej 

 Hånden på hjertet, så vil jeg ikke komme til at bruge en medhjælper-app. Det jeg bruger mest er selve 

programmet for festivallen i mini-format.  De ting, der er listet i spørgeskemaet er ikke væsentligt nok for, at 

jeg vil downloade en app. 

 Ændringer i programmet på festivalen, Push. 

 Nej :) 

 jeg tror nibe festival er for lille til at man behover en app, men festivaller som roskilde og skanderborg 

kunne jeg forstille mig at det kunne hjælpe en medarbejder rigtig meget. 

 Bare sørg for at den er let at bruge :-) 

 Allerhelst skal min telefon holde fri under festivallen - så jeg kan være bedre til stede - uden at distrahere 

"nuet" med sms´er, alarmer osv... Men jeg kan godt se hvor det bærer hen, og det er også OK 

 Mulighed for en fællesside, hvor man kan komme med indslag, lægge billeder ind m.m for at skabe noget 

socialt mellem medarbejdere. Så man har mulighed for at kontakte hinanden. 
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 den skal laves så enkel som muligt og gerne være en der er praktisk, og en man kan få de fedeste 

oplysninger på. 

 hvis man kan se musik programmet over hele festivalen og krydse af som en slags afspilningsliste efter 

hvilken rækkefølge ens ønskede kunstnere optræder. det kunne være ret fedt! ;) 

 Hold den simpel - ellers drukner den i features og ingen bruger den. Find ud af hvad formålet er, dvs. hvad 

er behovet - og vær loyal over for det. Lad være med at lav noget "bare fordi man kan". 

 Generelle regler for medarbejdere. Retningslinjer når du er på vagt. 

 Har ingen forslag, bruger kun Wi-Fi! 

 Mere tjek på at de personer som er mødt ind nu også bliver der, mit indtryk er at der forsvinder en del 

under vagten. 

 Det var fint :) 

 Jeg tror den bliver god med de informationer i har skrevet vi kan vælge imellem :) 

 nrj 

 

Samlet status 

 



13. Hvilken information har du mest brug for før/under/efter 

festivalen? (1 er vigtigst og 11 er mindst vigtig)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.  Egne informationer, eks. Vagter,teamleder ect. 271 59 13 14 5 2 7 6 4 3 4

2.  Fuld vagtplan 72 122 41 30 26 25 16 14 15 10 18

3.  Kort over festivalen 28 64 62 43 42 24 33 23 29 22 19

4.  Oversigt over teamledere med billede og kontaktoplysninger 27 72 67 39 39 32 29 29 20 22 11

5.  Oversigt over arbejdssteder 15 29 36 54 45 39 39 39 38 43 8

6.   Medhjælperguiden 37 41 67 49 44 46 29 25 28 17 3

7.   Gps-navigation 19 18 12 13 18 16 40 37 32 36 141

8.   Nyhedsfeeds med relevans for medhjælpere 30 32 36 43 41 43 47 44 28 26 16

9.   Program for scenen i crewpitten 23 21 23 35 42 41 29 48 69 38 18

10. Menueen i crewpitten 20 19 22 23 38 32 36 37 48 71 41

11. Åbningstider i crewpitten, massage, bad osv. 30 26 28 41 28 38 36 33 40 40 44
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Bilag 7.2 - Mænd 

 

1) Hvilket køn er du? 

 

 

2) Hvor gammel er du? 

 



 

3) Hvor mange år har du været medhjælper på Nibe Festival? 

 

 

4) Hvilken mobiltelefon har du? 

 

 

4.1) Hvilken type smartphone har du? 

 

 

4.1) Hvilken type smartphone har du? - Anden, angiv venligst hvilken: 

 htc 

 Nokia N8 

 nokia n8 



 3 

 

5) Hvilket team har du sidst arbejdet sammen med? 

 Udvikling af apps (IT-team?) 

 opbygning 

 opstiller 

 Back stage blå 

 skrald 

 ? 

 Night security 

 VIP 

 Hegnsvagterne 

 cafe camp 

 LUX 

 Dreamland (er lydteknikker) 

 Spar Nord 

 merchandise 

 økonomi 

 Opsætning af backstageområde 

 Gul vagt 

 Hegnsopsætning.. 

 fadbamsen (Fadøl vest) 

 Hegnsvagten 

 3F teamet 

 Madboden i kræmmergade 

 gfd 

 Jazz hulen 

 Team Grønt Miljø 

 Lager / C5 systemet 

 Sandwich 

 el 

 Vand 

 Café Ondt i Bolden 

 Cafe Camp 

 ? 

 svinestien 

 Night Security 



 nonfood lager 

 Backstage check-in 

 EL afdel. 

 Førstehjælp 

 Cafe Camp 

 Hvad? 

 Førstehjæpsgruppen 

 Førstehjælp 

 Backstage checkin 

 Jægerhytten 

 Stagehand 

 billetsalg 

 Bar revision 

 Aalborg HK burgerbod i kræmmergaden 

 crew camp 

 Backstage checkin 

 Vagt (gul) 

 IT/NØRD 

 Det store telt på campen 

 Bar 

 V.I.P 

 Svinestien 

 billetsalg 

 De gule vagter 

 Svinestien 

 Backstage Hestepladsen 

 Arbejder i Security 

 Fadøl vest 

 Informationen 

 Dem der gik vagt nede på teltpladsen 

 VIP Lounge - 801 

 Information 

 Security 

 IT 

 Camp service 
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 Security 

 De gule vagter 

 RockTown 

 I svømmehallen 

 Teamet omkring den store grill ved store scene 

 Grillen på hestepladsen 

 bar 

 ingen 

 Toilet Team 

 VIP camping 

 nattevagterne 

 madteltet 

 madtelete 

 førstehjælp 

 Bandservice 

 Skovbaren 

 Medhjælper Jernbane Hotellet 

 Camp service 

 Har stået for mit eget team på LuxCamp nordjyske, indtjekning. Formand for 4 år 

 Skovlageret 

 Night Secerity 

 Lux camp 

 Burger baren 

 Café camp 

 cafe camp 

 Café camp 

 Nedtagning af hegn. Mener det var bislev if der stod for det den gang. 

 vvs 

 ved jeg ikke 

 Førstehjælp 

 praktisk 

 Svinoteket/Irish pub 

 CrewPit 

 nattevagterne 

 Gulvagt 



 Backstage Security 

 Night Security 

 Sandwich 

 nattevagt 

 lux camp 

 Opsætning 

 Det store burger telt 

 Bandservice 

 Miljøteam 

 Musik catering 

 Offstage 

 beredskabscenter aalborg 

 stagehand Reservatet 

 Team "VIP indgang" 

 Blå bar 

 Stagehand på scenen Reservatet 

 croovpetten 

 104 Camp service 

 Camp teamet 

 crewpetten 

 Svinoteket 

 Café camp 

 Café Camp 

 Check in af VIB og Musikere 

 Grillen & Kineseren 

 el 

 øltelt hestepladsen 

 svinestien 

 Skovbaren 

 Dreamland 

 Thomas Becker fra Dreamland Studio 

 Eventyrland 

 Er ikke helt klar over, hvad der menes her. Jeg er frivillig ved Beredskabscenter Aalborg og deltager på 

festivallen som førstehjælper. 

 Back stage security, Salgsafd. 
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 Opsætning 

 Lyd Og Lys (dreamland) 

 Cigarretter 

 Ko & Kylling 

 PA 

 Grillen 

 blå bar 

 crew cafe camp 

 de gule vagter 

 Offstage bar 

 skovbaren 

 fototeam / presse 

 praktisk 

 3F 

 VVS 

 Reservatet Stage Crew 

 Beredskab Aalborg 

 Stage crew blå scene 

 Burgerbaren 

 MusicCarter 

 sports grisen 

 Dunno? 

 Erindrer jeg ikke. 

 Bandservice 

 Dreamland 

 Grillen Hestepladsen 

 Cafe Camp 

 det er første gang jeg er med. skal hjælpe på lu-camp 

 Blå vagt 

 Dette er mit første år 

 Teamet i Taco-Town. 

 Intern Pressefoto 

 Plakatteam, Aalborg Festival Shoppen 

 CampService 

 Hegnvagt.. 



 Rock town 

 Madcamp 

 Rocktown Stagecrew 

 hegnsvagterne 

 Toiletteam 

 Hegnsvagterne 

 ingen endnu 

 De Gule Vagter 

 Café Camp 

 førstehjælp 

 Centrallageret 

 TT (Team tryk) opsætning nedtagning 

 Crew Pit 

 Det store telt 

 bandservice 

 gule vagter 

 Intern Presse 

 skovbaren 

 Salgsafdelingen 

 VIP Lounge 

 Non-Food lageret 

 203 

 El-afdelingen 

 Gule vagter 

 hegnsvagt 

 security 

 Miljø 

 Førstehjælp ( Under Security) 

 Backstage kørsel 

 nonfood lager 

 Blå bar 

 Medhjælperafdelingen 

 Skal arbejde i år ved hestepladsen, skal stå og lave mad. 

 college camp resort 

 Nålen og Massagen 
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 Bandservice 

 Burgerbar 

 taco town 

 svinnotek 

 CrewPit, bar 

 Irish Pup 

 Crewcamp 

 Store scene 

 Crew pitten 

 ? 

 Event-Team 

 fotogruppen 

 team Færk (store scene) 

 blå bar 

 Team? Offstage baren? 

 Blåbar 

 Nålen og massage 

 Spar Nord Bank 

 tacotown 

 Cafe Camp 

 Cafe camp 

 område 223 Grillen 

 

6) Og hvad var din rolle før/under/efter festivalen? 

 

 

6) Og hvad var din rolle før/under/efter festivalen? - Anden, angiv venligst hvilken 

 Formand 

 lidt af alt !! 

 Dankort 



 Formand 

 Formand blå område 

 Elektrikker 

 Vagt (gul) 

 Vagt/sikkerhed 

 formand 

 lager ansvarlig 

 Formand 

 Dj 

 formand 

 Tekniker 

 Førstehjælper 

 stage asistent 

 formand 

 fotograf 

 l. hjælp 

 Dunno? 

 første gang jeg er med 

 Fotograf 

 har ikke deltaget før 

 Alm stabil medhjælper 

 Formand 

 Formand 

 formand 
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7) Hvordan får du information omkring dit arbejde på festivalen? Sæt gerne flere 
krydser. 

 

 

7) Hvordan får du information omkring dit arbejde på festivalen? Sæt gerne flere 
krydser. - Andet, angiv venligst hvordan 

 køre ud og snakker med ivan 

 fra teamleder 

 er selv med i planlægning 

 Møder med teamleder 

 Kender folk der er inde i systemet og snakker med dem omkring info både før, under og efter festivallen 

 Mail fra Else Krogh, som står for bemandingen af det store telt på campen 

 Info møde 

 sms 

 møder i ledergruppen 

 andre medhjælper 

 Gennem Beredskabscenter Aalborg 

 jeg følger selv op 

 sms 

 Via 3F 

 Kontakt med min leder 

 iPhone-app xTeamView 

 Jeg er teamleder og komunikere mest med Karin 



 e-mails fra ledelsen 

 Der hvor jeg tog massør eksammen 

 Spar Nord 

 

8) Hvor tilfreds er du med følgende: - Den information du får fra medhjælper 
afdelingen? 

 

 

8) Hvor tilfreds er du med følgende: - Den information du for fra din teamleder?  
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8) Hvor tilfreds er du med følgende: - Den information du kan finde på intranettet? 

 

 

8) Hvor tilfreds er du med følgende: - Den information du får i medhjælperguiden? 

 

 

9) Føler du at du mangler information? 

 

 

9.1) Hvis ja, hvilke informationer mangler du? 

 mange 

 At folk ikke ved hvorfor jeg er der, de mener ikke jeg har noget og skulle have sagt ang. sikkerheden for 

medhjælpere og gæster 



 Der var praktisk taget ingen info fra mit team på intranettet 

 Mangler ikke information 

 svær kontaktbar 

 Ofte mangler vi informationer fra de andre afdelinger eller teams. 

 Nogle gange mangler der information fra ledelsen om ændringer / nye initiativer. 

 alt! har fået et opkald hvor jeg har fået at vide at jeg er "optaget" som med arbejder og det er så også det. 

jeg ved ikke rigtig noget endnu. 

 Der er ofte tvivl om hvem der gør hvad og hvem der står for hvad. 

 Bedre information omkring arbejdsområdets funktion 

 bedre retningslinier 

 Generelle informationer, som er let tilgængelige for mig 

 General på tværs af afdelinger 

 Opdaterede ændringer til både stort og småt 

 Jeg er først hjælper i 2012, så jeg ved ikke hvad jeg mangler at vide :-) 

 Magler en form for kalender med de forskellige hold skal arbejde 

 Jeg mailer teamlederen. Ellers ringer jeg. Har aldrig brugt hjemmesiden eller nogen guide. 

 Hvis der er et intranet til medhjælpere, hvorfor har jeg så ingen kode modtaget ? 

 flere oplysninger omkring forholdregler vedrørende sikkerhedsbrud, brud på festivalens regler. 

 om man er med. som. hjælper i det nye år og hvad man skal 

 lidt mht medarbejder campen 

 opdateret tegninger over boder og plasser 

 relevant overordnet informaton 

 tider, pligter, hvad, hvor og hvorfor 

 Div. tlf. nr. under festivalen . 

 Mangler kun en god tone fra teamlederen. 

 Om hvornår der skal arbejdes, og fx hvem jeg skal arbejde sammen med.. 

 Der kommer ofte meddelelser om beslutninger af relevans for teamets arbejde for sent i forhold til de 

forberedelser temasene er igennem 

 møde sted 

 mangler intet 

 Synes det har taget lang tid at få sendt mails ud omkring at være medhjælper i år 
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10) På en skala fra 1-5 hvor 5 er bedst, hvor nemt er følgende: - At finde ud af, 
hvem der er min teamleder? 

 

 

10) På en skala fra 1-5 hvor 5 er bedst, hvor nemt er følgende: - At finde du af, hvor 
jeg skal arbejde? 

 



 

10) På en skala fra 1-5 hvor 5 er bedst, hvor nemt er følgende: - At finde ud af, 
hvornår jeg skal arbejde? 

 

 

10) På en skala fra 1-5 hvor 5 er bedst, hvor nemt er følgende: - At finde ud af, 
hvilke regler der er for medhjælpere? 
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11) Hvilken information kunne du godt tænke dig at kunne finde i en medhjælper 
app? Sæt gerne flere krydser. 

 

 

11) Hvilken information kunne du godt tænke dig at kunne finde i en medhjælper 
app? Sæt gerne flere krydser. - Andet, angiv venligt hvilke (adskil med komma) 

 Musik plan for alle scener. hvornår går kunstnere på OG AF. 

 Nærmeste toilet. 

 find de andre på holdet med GPS 

 ? 

 En programguide over de forskellige scener. 

 busafgange, 

 Hvilke armbånd der giver adgang til det forskellige områder back osv. 



 Program for alle scener 

 musikprogram 

 Musik program, menu på sandbergsminde, kontakt til andre teams 

 At ens vagter kunne ses i forhold til selve festivallens program 

 Parkeringsmuligheder. 

 Alt hvad der har noget med medhjælpere at gøre, specielt inden for det område man skal være. 

 sikkerhedshåndbogen 

 musikprogram 

 notesblok til hver vagt 

 Program for div scener, oversigt over mad muligheder på festivallen, 

 kort over boder med inretning 

 Program scener 

 bestille masage tid, omsætning hvor man arbejder, sjove fotos. 

 koncert oversigt 

 den skal kunne det samme som den festival app som alle andre kan hente (program,kort osv. 

 Bruger ikke 

 musikprogrammet på div. scener 

 Pogram for alle ander sener evn med alarm 

 Musikprogrammerne på alle scenerne. 

 koncerter 

 medhjælpere på sit team, vagt, navn,evt billede 

 en "akut funktion", ex. lille peter er væk, set på blå scene i grønne bukser, tasketyv set på camp.. grundet 

sygdom mangler vi tre til at tage en vagt i ølteltet ASAP... en funktion hvor telefonen vibrerer evt med lys 

alá wordfeud mv. 

 kender ikke App 

 Festivalprogram 

 tilbud gennem året 

 Push meddelslser for evt events, 

 opstillingsplaner over boder/områder, melding om klar til feks. tilslutning/tilkobling af vand/strøm osv. 

 ?, Jeg kender jo det hele! 

 ændringer i program 

 Status med antal gæster 

 , 
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12) Hvornår ville du bruge en medhjælper app? Sæt gerne flere krydser. 

 

 

12) Hvornår ville du bruge en medhjælper app? Sæt gerne flere krydser. - På andre 
tidspunkter, angiv venligst hvilke (adskil med komma) 

 Det ville jeg nok ikke, efterson jeg ikke har en smartphone.... 

 ? 

 Før,Under,efter 

 Efter hvis jeg har nogle spørgsmål til team leder osv. 

 efter festival til ris/ros 

 vil nok ikke bruge den ret meget 

 info om møder resten af året 

 Bruger ikke 

 Bare for at holde mig opdaterret 

 Ville ikke bruge den... 

 ? 

 

13) Hvilken information har du mest brug for før/under/efter festivalen? (1 er vigtigst 
og 11 er mindst vigtig) 

(Se separat dokument for grafisk opstilling af besvarelser på spørgsmålet.) 

 

13.1) Manglede der noget i listen ovenfor? Skriv gerne her hvis der er anden 
information du finder vigtig. 

 . 

 En fuld guide over scenerne med spilletider og kunstnere. 

 Hvilke armbånd der giver adgang til de forskellige indgange og områder. 



 musikprogram på alle scener 

 En hurtig nummer funktion. (medic, vagter, politi, brand osv.) ikke for land, men brugbar. 

 Nej 

 nej 

 Mulighed for at bytte vagter. 

 . 

 Parkeringsforhold og adgangveje fra p-plads 

 Hvem der spiller på de forskellige scener og hvornår 

 sikkerhedshåndbogen forholdsordrer 

 Et sted man kan tage noter til hver dag, man må gerne kunne oprette flere noter til samme dag. 

 ??? 

 nej 

 musik program og måske hvordan man hjælper ved en ulykke 

 musikprogrammet på div. scener 

 Nej 

 Lidt mere om førstehjælp, steder osv. 

 Igen, hele musikprogrammet på festivallen. 

 Nej 

 Ingen 

 evt. tv 2 guide i førstehjælp  evt. kort over hvor førstehjælp findes. dette vil være relevat når den enkelte 

medarbejder har fri, 

 ingen 

 nej 

 vejrudsigten de næste 5 dage musik program - fordelt på dagene og scener 

 opstillings-plan, hvornår er de forskellige boder/barer klar til f.eks strøm. 

 kort over pladsen 2 holdet man arbejder sammen med 1 

 Nej 

 Musikprogram for samtlige scener på hele festivallen 

 nej 

 

14) Har du kommentarer og/eller ideer til indholdet i medarbejder app'en, så fortæl 
meget gerne om dem i feltet nedenunder. 

 synes det ville være en go ting 

 . 
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 Den eksisterende festival app dækker mit behov for program etc. Udvid den med alle relevante telefon 

numre og links til vejrudsigt(er); så er mine behov opfyldt 

 Jeg føler ikke behov for en app. 

 Det kunne være fint hvis app'en indeholdt min medarbejder-billet, sådan at ingen papirer var nødvendige, 

når man skal have sit armbånd i crew-pitten før og under festivalen. 

 Det er ikke sikkert, at det er en god idé med kontaktoplysninger på alle teamledere. Teamlederne har 

bestemt ikke brug for at blive ringet op / mailet af gud og hver mand under festivalen. Hvad skal man så 

bruge de oplysninger til? Dem der skal kunne kontakte teamlederne under festivalen, har allerede 

kontaktoplysningerne. 

 Ideen med et sådan spørgeskema er rigtig god. men for alle os der stadig har en alm. mobiltelefon er 

spørgeskemaet ikke så meget bevendt. Samtidig er det svært at svare fornuftigt på spørgsmålene. Når 

man ikke rigtig ved hvordan App fungerer! Mvh. Mikael (en af de gamle) :-) 

 den ville være fedt hvis man kan sætte alarm omkring lukketid i madboden, så alle medarbejdere når at få 

noget at spise. 

 En plan over alle scenerne så man ikke behøver medarbejder app'en og den alm. Nibe festival app 

 ingen ideer 

 Ikke alt for meget login, hurtig og starte og huske ens password 

 Telefon nr. med direkte opkalds mulighed, ens private vagt planer, ens egne team ledere og formænd - 

navn og billede, kort over stedet - både arbejdsstedet og hele festivalområdet. 

 Hvad for nogle band der spiller de følgende dag og hvornår. 

 Enkel og struktureret menu. 

 Som sagt noget med parkering på kortet.  Alarmen gerne en time før.  Måske noget med nogle vigtige 

numre til samaritterne, elektrikerne osv. 

 Parkering for medhjælper samt adgangs veje fra denne p-plads 

 for medhjælpere i sikkerhedsafdelingen kunne det være en ide med en mængde forholdsordre, hvad gør 

jeg hvis? hvem kontakter jeg hvis? 

 App'en skal kunne ligge på memorykortet. Ved ikke om det er et problem. 

 Notesblok til hver dag 

 .. 

 . 

 Glæder mig til nibe :D 

 Længere åben i pølseboden på medhjælper området, når man skal lukke baren. Kan man næsten ikke når 

det inden den lukke. 1 time længre åben og samt nok pølser i pølsevognen. Det vil være dejligt. 

 nej 

 Nej 



 spørgeskemaet tager ikke hensyn til at det kunne være første gang man er med som medarbejder 

 fedt hvis der også er normalt kort over koncerterne, da vi så kan nøjes med at bruge denne app. 

 nej 

 Hånden på hjertet, så vil jeg ikke komme til at bruge en medhjælper-app. Det jeg bruger mest er selve 

programmet for festivallen i mini-format.  De ting, der er listet i spørgeskemaet er ikke væsentligt nok for, at 

jeg vil downloade en app. 

 Ændringer i programmet på festivalen, Push. 

 den skal laves så enkel som muligt og gerne være en der er praktisk, og en man kan få de fedeste 

oplysninger på. 

 Hold den simpel - ellers drukner den i features og ingen bruger den. Find ud af hvad formålet er, dvs. hvad 

er behovet - og vær loyal over for det. Lad være med at lav noget "bare fordi man kan". 

 Har ingen forslag, bruger kun Wi-Fi! 

 Det var fint :) 

 nrj 

 

Samlet status 

 



13. Hvilken information har du mest brug for før/under/efter 

festivalen? (1 er vigtigst og 11 er mindst vigtig)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.  Egne informationer, eks. Vagter,teamleder ect. 122 30 6 6 5 1 5 6 3 3 4

2.  Fuld vagtplan 32 50 19 16 13 15 10 7 9 7 12

3.  Kort over festivalen 15 31 33 18 24 12 16 10 15 9 6

4.  Oversigt over teamledere med billede og kontaktoplysninger 17 41 31 17 15 19 16 9 11 8 5

5.  Oversigt over arbejdssteder 7 12 21 30 19 20 24 17 9 23 6

6.   Medhjælperguiden 19 18 33 22 30 22 8 17 13 5 2

7.   Gps-navigation 10 8 6 8 14 9 18 18 19 15 62

8.   Nyhedsfeeds med relevans for medhjælpere 13 13 18 27 16 22 26 24 11 9 8

9.   Program for scenen i crewpitten 10 9 12 13 21 15 14 26 39 19 11

10. Menueen i crewpitten 10 8 13 5 13 19 12 19 27 39 24

11. Åbningstider i crewpitten, massage, bad osv. 15 12 10 17 15 13 19 10 29 25 23
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Bilag 7.3 - Kvinder 

 

1) Hvilket køn er du? 

 

 

2) Hvor gammel er du? 

 



 2 

 

 

3) Hvor mange år har du været medhjælper på Nibe Festival? 

 

 

4) Hvilken mobiltelefon har du? 

 

4.1) Hvilken type smartphone har du? 

 

 

4.1) Hvilken type smartphone har du? - Anden, angiv venligst hvilken: 

 sony ericsson xperia 

 Nokia 

 Sony Ericsson Xperia 

 htc 
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5) Hvilket team har du sidst arbejdet sammen med? 

 Grillen 

 Blå bar 

 Crewpit i køkkenet 

 Dette er mit først år 

 Spar Nord Bankvogn 

 Det mit første år i år 

 Off Stage 

 VIP 

 Jægerhytten 

 Cafe Camp 

 Crewpit teamet 

 Arbejdede i Storteltet fredag kl. 18 til lørdag morgen kl. 6 

 217, Cafe Ondt I Bolden 

 Bandservice 

 Mit første år, så ingen 

 Cafe Camp 

 Lux camp 

 Jeg er en del af barteamet, men vi arbejder jo sammen med lager og praktisk afd. 

 CrewPit 

 Café Camp 

 Nattevagt 

 Lux campen 

 Økonomikontoret 

 Crewpit 

 køkken 

 Sandwichbaren på Hestepladsen 

 Sikkerhed 

 Scenevagt 

 Fadøl vest 

 Mexi-bar 

 College camp 

 ingen 

 Spar Nord 

 Sportsgrisen 
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 LUX 

 musik cater 

 Non Food 

 206 

 Jeg er ikke helt sikker på, hvad der menes med "team" her. Hvis det er arbejdssted på Nibe Festival, er det 

"Den Bette Kineser". 

 Den lille kineser 

 kirketeltet 

 ?? 

 Team?? 

 Grillen 

 Team Appelsin og team Information 

 College Camp Resort 

 VIP 

 nibe 

 vagt 

 Cafe ondt i bolden 

 Svinoteket/Irish Pub 

 Off-stage baren 

 Kirketeltet 

 hegnsnedtagning 

 Presse-teamet 

 Security 

 College Camp Resort 

 Skrotten 

 Plakat omdeling 

 Ved ikke 

 det er først år jeg skal arbejde til nibe festival 

 Teamet i VIP loungen alle tre år 

 Mit første år er 2012 som vagt på campen 

 Sandwich 

 Cafe Camp 

 Ikke noget 

 Jernbanehotellet 

 Blå bar 
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 Svinestien 

 Cafe Camp 

 Stod i det store madtelt på storscenen... 

 det store madtelt 

 Café Camp 

 I det store øltelt 

 Dem der står for Tjek-in 1 og 2 

 Jeg starter i år. 

 Billetsalg 

 Camp service 

 Backstage check in 

 crew pitten tjek ind 

 det er første gang jeg skal afsted i år 

 Madam Blå 

 serviceteam; lavet burgere 

 Dette er første gang jeg skal være medhjælper 

 Vip 

 Crew Pit catering 

 Bar-team 

 Grillen ved storscene 

 Den bette kineser 

 Cafe camp 

 Første gang, jeg er medhjælper. Skal hjælpe i the rock. 

 grillen på hestebakken- lave burgere 

 Pas, arbejdede i "hundehuset" 

 Kirken på Festival 

 Tjek ind i crewpitten 

 køkken 

 Café camp 

 grillen 

 Sportsgrisen 

 Jernbanehotellet. 

 første år 

 Backstage Sandbergsminde 

 Mad til medarbejdere 
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 Burgeren 

 Nightsecurety 

 Skovbaren 

 security 

 Rocktown 

 event teamet som teamleder 

 Sandwitch boden 

 Sprit/drikkelageret 

 Sandwich ved store scene 

 Nålen og Massagen 

 den bette knisser samt den store grill 

 Tech College 

 Cafe Camp 

 Nattevagten 

 cafe camp 

 Jeg skal med første gang i år, men har anden erfaring som frivillig ved koncerter og festivaler. 

 Taco Town 

 Nålen og Massage 

 burger bar ved blå scene 

 Har kun arbejdet i hundehuset 

 Crewpit tjekind 

 Backstage 

 Jeg har aldrig arbejdet på Nibe festival. Det er min første gang. 

 Info og appelsinen 

 Hegnsvagt 

 Grillen v. Stor Scene 

 cafe camp 

 Jernbanehotellet 

 Sportsgrisen(ølteltet) 

 Cafe Ondt I Bolden 

 Ved ikke første år 

 plakater og foldere 

 Café Camp 

 Medhjælper i mad telt i crew pit 

 Miljøteam alle år :) 
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 Café Camp Køre plakater 

 jeg arbejder for info og appelsinen og det gør jeg endnu 

 Natteteam med Stig Lassen (torsdag og fredag nat) 

 Ingen 

 Første gang i år. 

 gul vagt 

 Ingen 

 toilet team med støvring fodbold 

 Første år 

 Café Camp 

 indtjekning 

 Sandbergsminde 

 Legeland. 

 LUX CAMP 

 Grillen 

 ko og kylling 

 VIP teltet, fredagsteamet 

 Mexibar, 219 

 Jeg har min første gang i år i Café ondt i Bolden. 

 Info og appelsinen 

 Crew pit 

 Checkin 

 mad 

 Dette års festival er min første gang som medhjælper. 

 billetsalg/ armbånd 

 cafe ondt i bolden 

 BarRevision 

 Mexibar 

 Grillen 

 Miljøteam 

 ? 

 Sandbergsminde 

 første sommer jeg skal prøve at arbejde. I Cafe Camp 

 Info/appelsin 

 Det er første gang i år. 
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 crewpitten 

 Jægerhytten 

 Søndagmorgen teamet på campen. 

 Tjener i Ko og Kylling 

 Appelsinen 

 Musikcater og Spritlager 

 Bar Crew pit tjek ind crew pit 

 SVINOTEKET 

 skal arbejde med cafe Ondt i Bolden for første gang i år 

 Grillen på hestepladsen 

 Sandbergsminde 

 De sorte Nattevagter 

 Hegnsvagterne 

 Burgeren 

 Nybegynder 

 Det ved jeg ikke. 

 ? 

 checkind 

 Jeg arbejder som køkkenhjælp i PITTEN, vi laver mad til de gule vagter. 

 V.I.P 

 På lux camp 

 Crewpit 

 ingen 

 Kører med plakater inden festivallen 

 Lux team 

 Sandbergsminde 

 det er mit første år 

 Hegnsvagt 

 LuxCampen 

 Mexi bar 

 Mit første år som medhjælper 

 i en bar 

 det kan jeg desværre ikke huske, men jeg ved at jeg har arbejdet sammen med nogen fra ungdomsbrand 

korbeset 

 VK Shima 
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 Skalbergsminde 

 det er første gang jeg skal med, så ved ikke helt hvad jeg skal svarer :) 

 Støvring IF 

 Det er første gang i år. 

 backstage restaurant. Sandbergsminde. 

 cafe camp 

 Jeg har aldrig arbejdet på Nibe, hvilket burde have været en kategori i et tidligere spørgsmål.. 

 Musikcater 

 Det er første gang jeg skal være hjælper 

 Ingen 

 Info/appelsin 

 Jeg har altid arbejdet i Grillen, og laver burgere på samlebånd. 

 Crewpitten 

 lux camp 

 legeland/ eventyrland 

 Gril 

 Entree 

 Burgerbar 

 Baren Blå scene /Dyrlægerne 

 Nattevagterne 

 Jernbanehotelet 

 Masage/zoneterapi 

 

6) Og hvad var din rolle før/under/efter festivalen? 

 

 

6) Og hvad var din rolle før/under/efter festivalen? - Anden, angiv venligst hvilken 

 Formand 

 det er mit første år 

 ved ikke 
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 formand 

 Bodformand 

 ingen første gang 

 bankvogn 

 praktisk ansvarlig 

 Bartender 

 tealeder 

 Formand 

 Omdeling af plakater og foldere 

 formand 

 Bartender 

 ansvarlig på vagten, men ellera alm. medhjælper 

 stedfortræder 

 sikkerhedsvagt 

 ingen på nibe, leder og alm. medhjælper andetsteds 

 Formand 

 Første år 

 Formand (Teamlederens hjælper) 

 Første gang i år. 

 koordinator for gule vagter 

 Team ansvarlig 

 første gang 

 Glad fest deltager 

 Runner 

 formand for en dag 

 formand på lux 

 Har aldrig været det. 
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7) Hvordan får du information omkring dit arbejde på festivalen? Sæt gerne flere 
krydser. 

 

 

7) Hvordan får du information omkring dit arbejde på festivalen? Sæt gerne flere 
krydser. - Andet, angiv venligst hvordan 

 Oplyses lige inden vagten, men ikke mange oplysninger 

 spørger face to face 

 Afd.ledelsen 

 Formandsmøder 

 Teamleder, så sørger selv for det 

 Facebook 

 Den medhjælperbog som bliver omdelt ved ankomst 

 grønspættebogen, infotavler på arbejdsstedet og mange telfonopkald til sekretariatet (Tulle) 

 Mundtligt af teamleder 

 fik info på stedet inden arbejdspåbegyndelse 

 kæresten, som er medhjælper 

 Min mor er teamleder. 

 Har været med så mange år, og holder mig orienteret om hvad der sker af nye tiltag 

 sms 

 Bossen, der hvor jeg er medhjælper 

 Har ingen kontakt endnu 

 vi laver selv vagter os der er koordinatorer 
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 søn 

 Facebookgruppe 

 SMS'er til veninde 

 foreløbig kun igennem min veninde. Men jeg håber på at jeg snart vil få emails fra medhjælperafdelingen. 

 Fra min veninde, som jeg arbejder sammen med på festivalen 

 Ved ikke. det er første gang i år jeg skal være medhjælper 

 udleveret folder 

 Samtale med de andre på holdet 

 information fra formanden i VK Shima 

 via sms 

 

8) Hvor tilfreds er du med følgende: - Den information du får fra medhjælper 
afdelingen? 

 

 

8) Hvor tilfreds er du med følgende: - Den information du for fra din teamleder?  
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8) Hvor tilfreds er du med følgende: - Den information du kan finde på intranettet? 

 

 

8) Hvor tilfreds er du med følgende: - Den information du får i medhjælperguiden? 

 

 

9) Føler du at du mangler information? 

 

 

9.1) Hvis ja, hvilke informationer mangler du? 

 Oprydning i Grillen og evt. afløsning 

 generalde info om hvordan vi gør tingene, så vi gør det ens. 

 Hurtigere tilbagemelding om hvornår man skal arbejde 
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 mere information vedr. hvornår hjælpere kan bade, og hvor, og oversigt over pladsen 

 Noget om seneste ny..fx aflyste koncerter, ændringer i musikprogrammet, eller meddelser ala "depotet er 

løbet tør for is" 

 hvad jobbet præsis går ud på 

 Manglede lidt oplæring det første år jeg var der. Blev lidt kaster ud i noget jeg ikke havde prøvet før. 

 Hvordan det skal forgå 

 generelt omkringer vagter og det yderligere forløb 

 Sidste år kunne vi ikke finde ud af, hvor man kunne finde det sted, hvor man kunne få massage, om dette 

var gratis. 

 Generelt bedre og mere fyldstgørende informationer. 

 om nibe festival 

 omkring selve arbejdet 

 i år har vi f.eks. ikke fået svar på endnu om vi skal hjælpe og de sidste år har vi først fået imformationer 

lige ugen før festivalen. 

 hvornår jeg præcist skal arbejde 

 hvem der spiller hvor 

 Jeg er fysiske handicappet - og mangler information omkring hvilke muligheder vi har. Eks. mulighed for 

anden vej til stor scene. Jeg har fået af vide der er en, men ved stadig ikke hvor den går ;-) 

 musik i medhjælper pitten 

 Uddybende 

 F.eks parkering 

 kun første år, vi blev overhovedet ikke briefet i hvad vores job var, men måtte løbende finde ud af det. 

 Hvor skal jeg henvende mig, når jeg som førstegangsmedhjælper møder første gang? 

 Om jeg er ansat i år 

 Alt. Ved kun hvor og hvornår jeg skal møde op. 

 Detaljer omkring den nye crewcamp 

 gene. info hen over året 

 Jeg ser frem til næste uge, hvor der holdes medhjælper møde. Der håber jeg at få de informationer som 

jeg har brug for. 

 om hvornår og hvor man møder ind når man skal have vagt onsdag morgen 

 omkring parkering , kunne også være rart med en oversigt over musik og hvor de forskelllige steder er. 

 Fakta om hjælpen 

 ang. crew pitten 

 Informationer vedr. crew campen, hvordan det foregår etc. 



 15 

 

 Jeg vil gerne have mit vagt skema før festivalen og ikke på startdagen, således at man kan planlægge 

hvilke dage man får tid til at gå ud og høre noget musik og glæde sig til det. 

 Hvornår plakater og programmer bliver færdigtrykt, så vi kan planlægge på forhånd, hvornår de skal køres 

ud. 

 en formands arbejde 

 Lidt det hele. da jeg aldrig har været en del af dette før. Jeg har bare fået tre klokkesletter og datoer - det 

er det. 

 Synes ikke som sådan at der har været nogle manglende informationer, udover hvilke regler der gælder for 

os som medarbejder. Jeg har bl.a. manglet information omkring hvad vi må medbringe på crewcampen 

såsom sprut o.s.v. Hvilket også er det eneste jeg kan komme på. 

 Hvornår vi kan resevere campingsvogn/telt plads... 

 e-mail fra festivalen 

 

10) På en skala fra 1-5 hvor 5 er bedst, hvor nemt er følgende: - At finde ud af, 
hvem der er min teamleder? 
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10) På en skala fra 1-5 hvor 5 er bedst, hvor nemt er følgende: - At finde du af, hvor 
jeg skal arbejde? 

 

 

10) På en skala fra 1-5 hvor 5 er bedst, hvor nemt er følgende: - At finde ud af, 
hvornår jeg skal arbejde? 
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10) På en skala fra 1-5 hvor 5 er bedst, hvor nemt er følgende: - At finde ud af, 
hvilke regler der er for medhjælpere? 
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11) Hvilken information kunne du godt tænke dig at kunne finde i en medhjælper 
app? Sæt gerne flere krydser. 

 

 

11) Hvilken information kunne du godt tænke dig at kunne finde i en medhjælper 
app? Sæt gerne flere krydser. - Andet, angiv venligt hvilke (adskil med komma) 

 at man kunne lave sit eget musikprogram udfra det store program. så at det kun var aktuelle kunstnere 

man havde tider, scener på 

 intet 

 Det meste står jo i med hjælperguiden? 

 info over spilleplan 

 evt. tidsbestilling til massage osv over mobilen 

 det normale festival program, evt. medhjælper tilbud, 
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 har alm. mobil og er ikke på moden med app 

 program for hele festivallen 

 Program for hele festivalen 

 Musikken 

 opdateret musikprogram for alle scener, tlf nummer til vagter, 

 spilleplan af festivalen 

 jeg har ikke iphone 

 Hvad findes der i crewpitten og hvordan finder man rundt der? 

 musik 

 vejret i Nibe 

 musik programmet 

 ikke relevant, 

 musik programmet 

 musik program med mulighed for at krydse af hvad man gerne vil høre/se 

 musikprogrammet 

 jej har det fint som det er 

 

12) Hvornår ville du bruge en medhjælper app? Sæt gerne flere krydser. 

 

 

12) Hvornår ville du bruge en medhjælper app? Sæt gerne flere krydser. - På andre 
tidspunkter, angiv venligst hvilke (adskil med komma) 

 det ville jeg nok ikke, da jeg ikke har en smartphone, men det ville være en god ting til mine medhjælpere 

 irellevant. HAr jo ikke smartphone 

 jeg ville nok ikke bruge den. 

 .. 
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 har ikke iphone eller lignende 

 ikke relevant 

 ??? 

 

13) Hvilken information har du mest brug for før/under/efter festivalen? (1 er vigtigst 
og 11 er mindst vigtig) 

(Se separat dokument for grafisk opstilling af besvarelser på spørgsmålet.) 

 

13.1) Manglede der noget i listen ovenfor? Skriv gerne her hvis der er anden 
information du finder vigtig. 

 Hvem jeg skal arbejde med på mine vagter 

 fuld musikprogram og det skulle være punkt 5 

 Nej, ikke rigtig 

 Man kunne i "Egne informationer" inkludere en liste over det team man er i. 

 Info om parkeringsmuligheder 

 Programmerne for alle scenerne 

 Kort over festivalen og de ting vil jeg bruge den "almindelige" Nibe festival app til, men fedt at få 

påmindelse om hvornår man skal arbejde og hvad der sker for os medarbejdere. 

 nej 

 ? 

 hvor er første hjælp - nærmeste 

 Nej. 

 musikprogram for alle scener 

 intet 

 nej 

 En simpel oversigt over "what to do" i krisesituationer, ex. nummeret til førstehjælp og security. 

 Evt en måde at komme i kontakt med andre medarbejdere (man ikke har nummeret på) med henblik på 

vagt bytte, forsinkelser, mødes osv. 

 spilletider for musikken 

 ? 

 Programmet på scenerne 

 Nej. 

 nej, jeg kan ikke komme i tanke om andet 

 Et netværk mellem ens medarbejdere 

 musikprogrammet for festivallen 
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 Nej 

 Der mangler intet 

 

14) Har du kommentarer og/eller ideer til indholdet i medarbejder app'en, så fortæl 
meget gerne om dem i feltet nedenunder. 

 Evt.  Ville en oversigt over hvem der arbejder samme sted som en selv 

 - 

 Da jeg arbejder i bandservice er gps funktionen yderst relevant. Da flere bands bor forskellige steder, 

kunne det være rart at have disse steder indkodet, så man ikke nødvendigvis skal spørge, hvor det nu lige 

er, at de gerne vil hen. Det er helt klart en app, jeg vil få stor glæde af generelt! 

 Har ikk prøvet det før 

 et funktion til meddelser, sådan en "opslagstavle" hvor medhjælpere kan skrive til hinanden hvis man fx 

akut mangler en til at bytte vagt med, eller har mistet et eller andet - mangler en oplader til en bestemt 

telefon eller et lift hjem 

 Som jeg skrev i punkt 13.1. 

 nej 

 måske et felt hvor man kunne skrive roser til sit team eller medhjælper sjove oplevelser - eller billeder af 

medhjælpere i aktion 

 Ind tjekning, bad åbningstider 

 Nej. :) 

 Vildt god idé med en medarbejder-app!:) 

 sørg for god og nem opbygning! 

 billeder af de forskellige boder eks. for siden af en bod.så var det nemmere at finde rundt i 

 Det vil være en hjælp hvis dem der var over 18 havde et andet bånd på, så man nemmere kunne se hvem 

man måtte sælge til.. eller det skal understreges at de skal have id med, med billed 

 Vigtigt at den er simpel og let at bruge. Der skal ikke være for meget "lir" så vigtige og nyttige informationer 

drukner i dette. 

 Evt en måde at komme i kontakt med andre medarbejdere (man ikke har nummeret på) med henblik på 

vagt bytte, forsinkelser, mødes osv. 

 elsker nibe festival, og især cafe ondt i bolden..  men ingen ændringer herfra 

 Ingen kommentarer 

 Vil kun gøre opmærksom på at jeg ikke har fået bekræftet fra Nibe Festival at jeg er "ansat" som 

medhjælper endnu. 

 Nej. 
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 Jeg er ikke den store bruger af app´s endnu men vil glæde mig til at lære brugen af den :-)  God fornøjelse 

med dit projekt :-) 

 Nej 

 - 

 Nej :) 

 jeg tror nibe festival er for lille til at man behover en app, men festivaller som roskilde og skanderborg 

kunne jeg forstille mig at det kunne hjælpe en medarbejder rigtig meget. 

 Bare sørg for at den er let at bruge :-) 

 Allerhelst skal min telefon holde fri under festivallen - så jeg kan være bedre til stede - uden at distrahere 

"nuet" med sms´er, alarmer osv... Men jeg kan godt se hvor det bærer hen, og det er også OK 

 Mulighed for en fællesside, hvor man kan komme med indslag, lægge billeder ind m.m for at skabe noget 

socialt mellem medarbejdere. Så man har mulighed for at kontakte hinanden. 

 hvis man kan se musik programmet over hele festivalen og krydse af som en slags afspilningsliste efter 

hvilken rækkefølge ens ønskede kunstnere optræder. det kunne være ret fedt! ;) 

 Generelle regler for medarbejdere. Retningslinjer når du er på vagt. 

 Mere tjek på at de personer som er mødt ind nu også bliver der, mit indtryk er at der forsvinder en del 

under vagten. 

 Jeg tror den bliver god med de informationer i har skrevet vi kan vælge imellem :) 

 

Samlet status 

 



13. Hvilken information har du mest brug for før/under/efter 

festivalen? (1 er vigtigst og 11 er mindst vigtig)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.  Egne informationer, eks. Vagter,teamleder ect. 150 29 8 8 0 1 2 0 1 0 2

2.  Fuld vagtplan 40 72 22 14 13 10 6 7 6 3 6

3.  Kort over festivalen 13 33 29 25 18 12 17 13 14 13 13

4.  Oversigt over teamledere med billede og kontaktoplysninger 10 31 36 22 24 13 13 20 9 14 6

5.  Oversigt over arbejdssteder 8 17 15 24 26 19 15 22 29 20 2

6.   Medhjælperguiden 18 23 34 27 14 24 21 8 16 12 2

7.   Gps-navigation 9 10 6 5 4 7 22 19 14 21 79

8.   Nyhedsfeeds med relevans for medhjælpere 17 19 18 16 25 21 21 20 18 17 8

9.   Program for scenen i crewpitten 13 12 11 22 21 26 15 22 31 19 7

10. Menueen i crewpitten 10 11 9 18 25 13 24 18 22 32 17

11. Åbningstider i crewpitten, massage, bad osv. 15 14 18 24 13 25 17 150 12 15 21
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Bilag 7.4 – u. 18-30 

 

1) Hvilket køn er du? 

 

 

2) Hvor gammel er du? 

 



 2 

 

 

3) Hvor mange år har du været medhjælper på Nibe Festival? 

 

 

4) Hvilken mobiltelefon har du? 

 

4.1) Hvilken type smartphone har du? 

 

 

4.1) Hvilken type smartphone har du? - Anden, angiv venligst hvilken: 

 sony ericsson xperia 

 Sony Ericsson Xperia 

 nokia n8 



5) Hvilket team har du sidst arbejdet sammen med? 

 Udvikling af apps (IT-team?) 

 opbygning 

 opstiller 

 ? 

 Hegnsvagterne 

 cafe camp 

 LUX 

 Dette er mit først år 

 Det mit første år i år 

 Off Stage 

 Opsætning af backstageområde 

 VIP 

 Jægerhytten 

 Cafe Camp 

 Gul vagt 

 Arbejdede i Storteltet fredag kl. 18 til lørdag morgen kl. 6 

 Hegnsopsætning.. 

 Bandservice 

 Madboden i kræmmergade 

 Cafe Camp 

 Lux camp 

 Jeg er en del af barteamet, men vi arbejder jo sammen med lager og praktisk afd. 

 Café Camp 

 Vand 

 Nattevagt 

 Lux campen 

 Crewpit 

 køkken 

 Scenevagt 

 Fadøl vest 

 Night Security 

 College camp 

 Sportsgrisen 

 LUX 
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 EL afdel. 

 Førstehjælp 

 Cafe Camp 

 Hvad? 

 Non Food 

 206 

 Den lille kineser 

 ?? 

 Team?? 

 Stagehand 

 Grillen 

 Aalborg HK burgerbod i kræmmergaden 

 Backstage checkin 

 Team Appelsin og team Information 

 Vagt (gul) 

 IT/NØRD 

 Det store telt på campen 

 Bar 

 V.I.P 

 VIP 

 vagt 

 Cafe ondt i bolden 

 hegnsnedtagning 

 Dem der gik vagt nede på teltpladsen 

 VIP Lounge - 801 

 Presse-teamet 

 Security 

 Camp service 

 Security 

 De gule vagter 

 College Camp Resort 

 I svømmehallen 

 Skrotten 

 Plakat omdeling 

 madteltet 



 madtelete 

 Ved ikke 

 det er først år jeg skal arbejde til nibe festival 

 Teamet i VIP loungen alle tre år 

 Har stået for mit eget team på LuxCamp nordjyske, indtjekning. Formand for 4 år 

 Ikke noget 

 Svinestien 

 Cafe Camp 

 Stod i det store madtelt på storscenen... 

 det store madtelt 

 Café Camp 

 I det store øltelt 

 Dem der står for Tjek-in 1 og 2 

 Lux camp 

 Jeg starter i år. 

 Burger baren 

 Camp service 

 Café camp 

 Café camp 

 Nedtagning af hegn. Mener det var bislev if der stod for det den gang. 

 ved jeg ikke 

 praktisk 

 crew pitten tjek ind 

 det er første gang jeg skal afsted i år 

 nattevagterne 

 Gulvagt 

 Night Security 

 Grillen ved storscene 

 Cafe camp 

 lux camp 

 Opsætning 

 Det store burger telt 

 Pas, arbejdede i "hundehuset" 

 Miljøteam 

 beredskabscenter aalborg 
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 stagehand Reservatet 

 Team "VIP indgang" 

 Camp teamet 

 Café camp 

 Sportsgrisen 

 Jernbanehotellet. 

 Mad til medarbejdere 

 Café Camp 

 Burgeren 

 Skovbaren 

 security 

 Dreamland 

 Sprit/drikkelageret 

 Sandwich ved store scene 

 den bette knisser samt den store grill 

 Opsætning 

 cafe camp 

 Jeg skal med første gang i år, men har anden erfaring som frivillig ved koncerter og festivaler. 

 Taco Town 

 Har kun arbejdet i hundehuset 

 3F 

 VVS 

 Hegnsvagt 

 Cafe Ondt I Bolden 

 Ved ikke første år 

 Café Camp 

 Burgerbaren 

 Miljøteam alle år :) 

 Café Camp Køre plakater 

 MusicCarter 

 jeg arbejder for info og appelsinen og det gør jeg endnu 

 Natteteam med Stig Lassen (torsdag og fredag nat) 

 Dunno? 

 Erindrer jeg ikke. 

 Første gang i år. 



 Ingen 

 Cafe Camp 

 toilet team med støvring fodbold 

 Første år 

 Café Camp 

 Blå vagt 

 Sandbergsminde 

 LUX CAMP 

 Dette er mit første år 

 Teamet i Taco-Town. 

 Intern Pressefoto 

 Jeg har min første gang i år i Café ondt i Bolden. 

 Info og appelsinen 

 Hegnvagt.. 

 Checkin 

 Dette års festival er min første gang som medhjælper. 

 Rocktown Stagecrew 

 hegnsvagterne 

 Hegnsvagterne 

 Café Camp 

 TT (Team tryk) opsætning nedtagning 

 Miljøteam 

 første sommer jeg skal prøve at arbejde. I Cafe Camp 

 Info/appelsin 

 Det er første gang i år. 

 skal arbejde med cafe Ondt i Bolden for første gang i år 

 Grillen på hestepladsen 

 Sandbergsminde 

 De sorte Nattevagter 

 Nybegynder 

 Det ved jeg ikke. 

 ? 

 Jeg arbejder som køkkenhjælp i PITTEN, vi laver mad til de gule vagter. 

 På lux camp 

 Miljø 



 8 

 

 ingen 

 Kører med plakater inden festivallen 

 Sandbergsminde 

 Skal arbejde i år ved hestepladsen, skal stå og lave mad. 

 det er mit første år 

 Hegnsvagt 

 college camp resort 

 LuxCampen 

 Mexi bar 

 det kan jeg desværre ikke huske, men jeg ved at jeg har arbejdet sammen med nogen fra ungdomsbrand 

korbeset 

 taco town 

 svinnotek 

 Skalbergsminde 

 det er første gang jeg skal med, så ved ikke helt hvad jeg skal svarer :) 

 Støvring IF 

 Store scene 

 Det er første gang i år. 

 ? 

 backstage restaurant. Sandbergsminde. 

 cafe camp 

 Jeg har aldrig arbejdet på Nibe, hvilket burde have været en kategori i et tidligere spørgsmål.. 

 Ingen 

 Event-Team 

 Team? Offstage baren? 

 Crewpitten 

 Nålen og massage 

 Gril 

 tacotown 

 Burgerbar 

 Cafe camp 



6) Og hvad var din rolle før/under/efter festivalen? 

 

 

6) Og hvad var din rolle før/under/efter festivalen? - Anden, angiv venligst hvilken 

 det er mit første år 

 ved ikke 

 Formand blå område 

 Elektrikker 

 Bartender 

 Vagt (gul) 

 Formand 

 Omdeling af plakater og foldere 

 lager ansvarlig 

 Bartender 

 Formand 

 Tekniker 

 ingen på nibe, leder og alm. medhjælper andetsteds 

 Første år 

 Formand (Teamlederens hjælper) 

 Dunno? 

 Første gang i år. 

 Fotograf 

 Team ansvarlig 

 første gang 

 Alm stabil medhjælper 

 Glad fest deltager 

 Har aldrig været det. 
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7) Hvordan får du information omkring dit arbejde på festivalen? Sæt gerne flere 
krydser. 

 

 

7) Hvordan får du information omkring dit arbejde på festivalen? Sæt gerne flere 
krydser. - Andet, angiv venligst hvordan 

 køre ud og snakker med ivan 

 Formandsmøder 

 Teamleder, så sørger selv for det 

 Kender folk der er inde i systemet og snakker med dem omkring info både før, under og efter festivallen 

 Facebook 

 Mail fra Else Krogh, som står for bemandingen af det store telt på campen 

 Info møde 

 Den medhjælperbog som bliver omdelt ved ankomst 

 møder i ledergruppen 

 andre medhjælper 

 Min mor er teamleder. 

 Via 3F 

 iPhone-app xTeamView 

 SMS'er til veninde 

 Ved ikke. det er første gang i år jeg skal være medhjælper 

 Samtale med de andre på holdet 

 Der hvor jeg tog massør eksammen 



8) Hvor tilfreds er du med følgende: - Den information du får fra medhjælper 
afdelingen? 

 

 

8) Hvor tilfreds er du med følgende: - Den information du for fra din teamleder?  

 

 

8) Hvor tilfreds er du med følgende: - Den information du kan finde på intranettet? 
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8) Hvor tilfreds er du med følgende: - Den information du får i medhjælperguiden? 

 

 

9) Føler du at du mangler information? 

 

 

9.1) Hvis ja, hvilke informationer mangler du? 

 Hurtigere tilbagemelding om hvornår man skal arbejde 

 At folk ikke ved hvorfor jeg er der, de mener ikke jeg har noget og skulle have sagt ang. sikkerheden for 

medhjælpere og gæster 

 Manglede lidt oplæring det første år jeg var der. Blev lidt kaster ud i noget jeg ikke havde prøvet før. 

 alt! har fået et opkald hvor jeg har fået at vide at jeg er "optaget" som med arbejder og det er så også det. 

jeg ved ikke rigtig noget endnu. 

 Hvordan det skal forgå 

 generelt omkringer vagter og det yderligere forløb 

 Sidste år kunne vi ikke finde ud af, hvor man kunne finde det sted, hvor man kunne få massage, om dette 

var gratis. 

 Generelt bedre og mere fyldstgørende informationer. 

 omkring selve arbejdet 

 i år har vi f.eks. ikke fået svar på endnu om vi skal hjælpe og de sidste år har vi først fået imformationer 

lige ugen før festivalen. 

 Magler en form for kalender med de forskellige hold skal arbejde 



 Jeg mailer teamlederen. Ellers ringer jeg. Har aldrig brugt hjemmesiden eller nogen guide. 

 hvornår jeg præcist skal arbejde 

 Hvis der er et intranet til medhjælpere, hvorfor har jeg så ingen kode modtaget ? 

 flere oplysninger omkring forholdregler vedrørende sikkerhedsbrud, brud på festivalens regler. 

 Jeg er fysiske handicappet - og mangler information omkring hvilke muligheder vi har. Eks. mulighed for 

anden vej til stor scene. Jeg har fået af vide der er en, men ved stadig ikke hvor den går ;-) 

 lidt mht medarbejder campen 

 Uddybende 

 kun første år, vi blev overhovedet ikke briefet i hvad vores job var, men måtte løbende finde ud af det. 

 Alt. Ved kun hvor og hvornår jeg skal møde op. 

 Første år var det lidt svært at finde ud af hvor man skulle melde sig 

 Detaljer omkring den nye crewcamp 

 om hvornår og hvor man møder ind når man skal have vagt onsdag morgen 

 ang. crew pitten 

 Informationer vedr. crew campen, hvordan det foregår etc. 

 Jeg vil gerne have mit vagt skema før festivalen og ikke på startdagen, således at man kan planlægge 

hvilke dage man får tid til at gå ud og høre noget musik og glæde sig til det. 

 Hvornår plakater og programmer bliver færdigtrykt, så vi kan planlægge på forhånd, hvornår de skal køres 

ud. 

 Om hvornår der skal arbejdes, og fx hvem jeg skal arbejde sammen med.. 

 møde sted 

 Lidt det hele. da jeg aldrig har været en del af dette før. Jeg har bare fået tre klokkesletter og datoer - det 

er det. 

 Synes ikke som sådan at der har været nogle manglende informationer, udover hvilke regler der gælder for 

os som medarbejder. Jeg har bl.a. manglet information omkring hvad vi må medbringe på crewcampen 

såsom sprut o.s.v. Hvilket også er det eneste jeg kan komme på. 

 Synes det har taget lang tid at få sendt mails ud omkring at være medhjælper i år 



 14 

 

10) På en skala fra 1-5 hvor 5 er bedst, hvor nemt er følgende: - At finde ud af, 
hvem der er min teamleder? 

 

 

10) På en skala fra 1-5 hvor 5 er bedst, hvor nemt er følgende: - At finde du af, hvor 

jeg skal arbejde? 

 

 

10) På en skala fra 1-5 hvor 5 er bedst, hvor nemt er følgende: - At finde ud af, 
hvornår jeg skal arbejde? 

 



10) På en skala fra 1-5 hvor 5 er bedst, hvor nemt er følgende: - At finde ud af, 
hvilke regler der er for medhjælpere? 
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11) Hvilken information kunne du godt tænke dig at kunne finde i en medhjælper 
app? Sæt gerne flere krydser. 

 

 

11) Hvilken information kunne du godt tænke dig at kunne finde i en medhjælper 
app? Sæt gerne flere krydser. - Andet, angiv venligt hvilke (adskil med komma) 

 Musik plan for alle scener. hvornår går kunstnere på OG AF. 

 at man kunne lave sit eget musikprogram udfra det store program. så at det kun var aktuelle kunstnere 

man havde tider, scener på 

 En programguide over de forskellige scener. 

 Hvilke armbånd der giver adgang til det forskellige områder back osv. 

 Program for alle scener 

 Musik program, menu på sandbergsminde, kontakt til andre teams 



 Det meste står jo i med hjælperguiden? 

 info over spilleplan 

 evt. tidsbestilling til massage osv over mobilen 

 Parkeringsmuligheder. 

 Alt hvad der har noget med medhjælpere at gøre, specielt inden for det område man skal være. 

 sikkerhedshåndbogen 

 program for hele festivallen 

 notesblok til hver vagt 

 jeg har ikke iphone 

 musik programmet 

 musikprogrammet på div. scener 

 Pogram for alle ander sener evn med alarm 

 Musikprogrammerne på alle scenerne. 

 en "akut funktion", ex. lille peter er væk, set på blå scene i grønne bukser, tasketyv set på camp.. grundet 

sygdom mangler vi tre til at tage en vagt i ølteltet ASAP... en funktion hvor telefonen vibrerer evt med lys 

alá wordfeud mv. 

 musik programmet 

 musik program med mulighed for at krydse af hvad man gerne vil høre/se 

 

12) Hvornår ville du bruge en medhjælper app? Sæt gerne flere krydser. 

 

 

12) Hvornår ville du bruge en medhjælper app? Sæt gerne flere krydser. - På andre 
tidspunkter, angiv venligst hvilke (adskil med komma) 

 irellevant. HAr jo ikke smartphone 

 Før,Under,efter 
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 jeg ville nok ikke bruge den. 

 Efter hvis jeg har nogle spørgsmål til team leder osv. 

 har ikke iphone eller lignende 

 Bare for at holde mig opdaterret 

 

13) Hvilken information har du mest brug for før/under/efter festivalen? (1 er vigtigst 
og 11 er mindst vigtig) 

(Se separat dokument for grafisk opstilling af besvarelser på spørgsmålet.) 

 

13.1) Manglede der noget i listen ovenfor? Skriv gerne her hvis der er anden 
information du finder vigtig. 

 . 

 Hvem jeg skal arbejde med på mine vagter 

 fuld musikprogram og det skulle være punkt 5 

 En fuld guide over scenerne med spilletider og kunstnere. 

 Nej, ikke rigtig 

 Hvilke armbånd der giver adgang til de forskellige indgange og områder. 

 Programmerne for alle scenerne 

 . 

 Kort over festivalen og de ting vil jeg bruge den "almindelige" Nibe festival app til, men fedt at få 

påmindelse om hvornår man skal arbejde og hvad der sker for os medarbejdere. 

 nej 

 sikkerhedshåndbogen forholdsordrer 

 Et sted man kan tage noter til hver dag, man må gerne kunne oprette flere noter til samme dag. 

 Nej. 

 intet 

 nej 

 En simpel oversigt over "what to do" i krisesituationer, ex. nummeret til førstehjælp og security. 

 Evt en måde at komme i kontakt med andre medarbejdere (man ikke har nummeret på) med henblik på 

vagt bytte, forsinkelser, mødes osv. 

 ? 

 Programmet på scenerne 

 musikprogrammet på div. scener 

 Nej. 

 Igen, hele musikprogrammet på festivallen. 



 Nej 

 nej, jeg kan ikke komme i tanke om andet 

 Et netværk mellem ens medarbejdere 

 kort over pladsen 2 holdet man arbejder sammen med 1 

 Nej 

 Der mangler intet 

 

14) Har du kommentarer og/eller ideer til indholdet i medarbejder app'en, så fortæl 

meget gerne om dem i feltet nedenunder. 

 synes det ville være en go ting 

 . 

 Evt.  Ville en oversigt over hvem der arbejder samme sted som en selv 

 Det kunne være fint hvis app'en indeholdt min medarbejder-billet, sådan at ingen papirer var nødvendige, 

når man skal have sit armbånd i crew-pitten før og under festivalen. 

 - 

 Da jeg arbejder i bandservice er gps funktionen yderst relevant. Da flere bands bor forskellige steder, 

kunne det være rart at have disse steder indkodet, så man ikke nødvendigvis skal spørge, hvor det nu lige 

er, at de gerne vil hen. Det er helt klart en app, jeg vil få stor glæde af generelt! 

 En plan over alle scenerne så man ikke behøver medarbejder app'en og den alm. Nibe festival app 

 Telefon nr. med direkte opkalds mulighed, ens private vagt planer, ens egne team ledere og formænd - 

navn og billede, kort over stedet - både arbejdsstedet og hele festivalområdet. 

 Som jeg skrev i punkt 13.1. 

 Hvad for nogle band der spiller de følgende dag og hvornår. 

 Enkel og struktureret menu. 

 Som sagt noget med parkering på kortet.  Alarmen gerne en time før.  Måske noget med nogle vigtige 

numre til samaritterne, elektrikerne osv. 

 for medhjælpere i sikkerhedsafdelingen kunne det være en ide med en mængde forholdsordre, hvad gør 

jeg hvis? hvem kontakter jeg hvis? 

 Ind tjekning, bad åbningstider 

 Notesblok til hver dag 

 . 

 Nej. :) 

 Glæder mig til nibe :D 

 Vildt god idé med en medarbejder-app!:) 

 sørg for god og nem opbygning! 
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 billeder af de forskellige boder eks. for siden af en bod.så var det nemmere at finde rundt i 

 Det vil være en hjælp hvis dem der var over 18 havde et andet bånd på, så man nemmere kunne se hvem 

man måtte sælge til.. eller det skal understreges at de skal have id med, med billed 

 Vigtigt at den er simpel og let at bruge. Der skal ikke være for meget "lir" så vigtige og nyttige informationer 

drukner i dette. 

 Evt en måde at komme i kontakt med andre medarbejdere (man ikke har nummeret på) med henblik på 

vagt bytte, forsinkelser, mødes osv. 

 elsker nibe festival, og især cafe ondt i bolden..  men ingen ændringer herfra 

 Ingen kommentarer 

 Nej. 

 - 

 Nej :) 

 jeg tror nibe festival er for lille til at man behover en app, men festivaller som roskilde og skanderborg 

kunne jeg forstille mig at det kunne hjælpe en medarbejder rigtig meget. 

 Bare sørg for at den er let at bruge :-) 

 Mulighed for en fællesside, hvor man kan komme med indslag, lægge billeder ind m.m for at skabe noget 

socialt mellem medarbejdere. Så man har mulighed for at kontakte hinanden. 

 den skal laves så enkel som muligt og gerne være en der er praktisk, og en man kan få de fedeste 

oplysninger på. 

 hvis man kan se musik programmet over hele festivalen og krydse af som en slags afspilningsliste efter 

hvilken rækkefølge ens ønskede kunstnere optræder. det kunne være ret fedt! ;) 

 Det var fint :) 

 Jeg tror den bliver god med de informationer i har skrevet vi kan vælge imellem :) 

 

Samlet status 

 



13. Hvilken information har du mest brug for før/under/efter 

festivalen? (1 er vigtigst og 11 er mindst vigtig)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.  Egne informationer, eks. Vagter,teamleder ect. 122 23 7 5 4 1 3 4 2 1 4

2.  Fuld vagtplan 31 63 20 14 8 11 9 6 2 4 7

3.  Kort over festivalen 15 24 35 24 16 12 12 5 11 11 11

4.  Oversigt over teamledere med billede og kontaktoplysninger 11 36 26 16 19 15 18 12 6 10 5

5.  Oversigt over arbejdssteder 7 15 23 27 19 18 14 16 20 14 2

6.   Medhjælperguiden 14 15 29 25 18 22 15 14 11 11 1

7.   Gps-navigation 11 7 7 4 11 6 20 16 18 17 57

8.   Nyhedsfeeds med relevans for medhjælpere 12 14 10 15 22 20 16 20 20 14 12

9.   Program for scenen i crewpitten 10 9 12 17 17 19 14 21 30 17 9

10. Menueen i crewpitten 9 7 14 10 19 14 17 20 22 27 16

11. Åbningstider i crewpitten, massage, bad osv. 14 8 11 22 12 13 19 17 15 21 22
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Bilag 7.5 – 31-45 årige 

 

1) Hvilket køn er du? 

 

 

2) Hvor gammel er du? 

 



 

3) Hvor mange år har du været medhjælper på Nibe Festival? 

 

 

4) Hvilken mobiltelefon har du? 

 

 

4.1) Hvilken type smartphone har du? 

 

 

4.1) Hvilken type smartphone har du? - Anden, angiv venligst hvilken: 

 htc 

 Nokia N8 

 Nokia 
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5) Hvilket team har du sidst arbejdet sammen med? 

 Night security 

 VIP 

 Blå bar 

 Crewpit i køkkenet 

 Spar Nord 

 Spar Nord Bankvogn 

 merchandise 

 økonomi 

 Crewpit teamet 

 217, Cafe Ondt I Bolden 

 Hegnsvagten 

 3F teamet 

 Mit første år, så ingen 

 CrewPit 

 Team Grønt Miljø 

 Sandwich 

 el 

 Økonomikontoret 

 Café Ondt i Bolden 

 Sandwichbaren på Hestepladsen 

 Sikkerhed 

 svinestien 

 ingen 

 nonfood lager 

 Spar Nord 

 Backstage check-in 

 Førstehjæpsgruppen 

 Jeg er ikke helt sikker på, hvad der menes med "team" her. Hvis det er arbejdssted på Nibe Festival, er det 

"Den Bette Kineser". 

 Førstehjælp 

 Backstage checkin 

 Jægerhytten 

 Bar revision 

 crew camp 



 College Camp Resort 

 Svinestien 

 nibe 

 De gule vagter 

 Svinestien 

 Backstage Hestepladsen 

 Arbejder i Security 

 Fadøl vest 

 Svinoteket/Irish Pub 

 Off-stage baren 

 Informationen 

 IT 

 Security 

 RockTown 

 Grillen på hestepladsen 

 ingen 

 Toilet Team 

 VIP camping 

 nattevagterne 

 førstehjælp 

 Bandservice 

 Mit første år er 2012 som vagt på campen 

 Sandwich 

 Camp service 

 Blå bar 

 Skovlageret 

 cafe camp 

 vvs 

 Backstage check in 

 serviceteam; lavet burgere 

 Backstage Security 

 Dette er første gang jeg skal være medhjælper 

 Vip 

 Crew Pit catering 

 Bar-team 
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 Sandwich 

 nattevagt 

 Første gang, jeg er medhjælper. Skal hjælpe i the rock. 

 Bandservice 

 Offstage 

 Tjek ind i crewpitten 

 104 Camp service 

 køkken 

 grillen 

 første år 

 Café camp 

 svinestien 

 event teamet som teamleder 

 Thomas Becker fra Dreamland Studio 

 Eventyrland 

 Nålen og Massagen 

 Cigarretter 

 Ko & Kylling 

 Cafe Camp 

 Nattevagten 

 crew cafe camp 

 de gule vagter 

 Offstage bar 

 Nålen og Massage 

 burger bar ved blå scene 

 Crewpit tjekind 

 Backstage 

 Jeg har aldrig arbejdet på Nibe festival. Det er min første gang. 

 praktisk 

 Info og appelsinen 

 Reservatet Stage Crew 

 Grillen v. Stor Scene 

 cafe camp 

 Jernbanehotellet 

 Stage crew blå scene 



 Medhjælper i mad telt i crew pit 

 Ingen 

 Bandservice 

 gul vagt 

 Grillen Hestepladsen 

 det er første gang jeg er med. skal hjælpe på lu-camp 

 indtjekning 

 Legeland. 

 Grillen 

 CampService 

 Mexibar, 219 

 Rock town 

 billetsalg/ armbånd 

 De Gule Vagter 

 cafe ondt i bolden 

 BarRevision 

 førstehjælp 

 Mexibar 

 Centrallageret 

 ? 

 Sandbergsminde 

 Det store telt 

 bandservice 

 gule vagter 

 crewpitten 

 Intern Presse 

 Jægerhytten 

 Salgsafdelingen 

 Tjener i Ko og Kylling 

 Appelsinen 

 Musikcater og Spritlager 

 Bar Crew pit tjek ind crew pit 

 Non-Food lageret 

 El-afdelingen 

 Hegnsvagterne 
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 Gule vagter 

 checkind 

 V.I.P 

 hegnsvagt 

 Crewpit 

 Backstage kørsel 

 nonfood lager 

 Bandservice 

 i en bar 

 VK Shima 

 CrewPit, bar 

 Crew pitten 

 Musikcater 

 Det er første gang jeg skal være hjælper 

 fotogruppen 

 Info/appelsin 

 team Færk (store scene) 

 blå bar 

 legeland/ eventyrland 

 Blåbar 

 Spar Nord Bank 

 Cafe Camp 

 Baren Blå scene /Dyrlægerne 

 Nattevagterne 

 Jernbanehotelet 

 

6) Og hvad var din rolle før/under/efter festivalen? 

 



 

6) Og hvad var din rolle før/under/efter festivalen? - Anden, angiv venligst hvilken 

 Formand 

 Formand 

 Dankort 

 Formand 

 formand 

 ingen første gang 

 bankvogn 

 Vagt/sikkerhed 

 formand 

 ansvarlig på vagten, men ellera alm. medhjælper 

 Dj 

 stedfortræder 

 stage asistent 

 Formand 

 koordinator for gule vagter 

 første gang jeg er med 

 Runner 

 Formand 

 formand for en dag 

 Formand 

 formand 
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7) Hvordan får du information omkring dit arbejde på festivalen? Sæt gerne flere 
krydser. 

 

 

7) Hvordan får du information omkring dit arbejde på festivalen? Sæt gerne flere 
krydser. - Andet, angiv venligst hvordan 

 spørger face to face 

 Afd.ledelsen 

 Møder med teamleder 

 sms 

 grønspættebogen, infotavler på arbejdsstedet og mange telfonopkald til sekretariatet (Tulle) 

 fik info på stedet inden arbejdspåbegyndelse 

 kæresten, som er medhjælper 

 jeg følger selv op 

 Bossen, der hvor jeg er medhjælper 

 sms 

 Kontakt med min leder 

 Har ingen kontakt endnu 

 vi laver selv vagter os der er koordinatorer 

 Facebookgruppe 

 foreløbig kun igennem min veninde. Men jeg håber på at jeg snart vil få emails fra medhjælperafdelingen. 

 Fra min veninde, som jeg arbejder sammen med på festivalen 

 udleveret folder 



 e-mails fra ledelsen 

 information fra formanden i VK Shima 

 Spar Nord 

 via sms 

 

8) Hvor tilfreds er du med følgende: - Den information du får fra medhjælper 
afdelingen? 

 

 

8) Hvor tilfreds er du med følgende: - Den information du for fra din teamleder?  
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8) Hvor tilfreds er du med følgende: - Den information du kan finde på intranettet? 

 

 

8) Hvor tilfreds er du med følgende: - Den information du får i medhjælperguiden? 

 

 

9) Føler du at du mangler information? 

 

 

9.1) Hvis ja, hvilke informationer mangler du? 

 generalde info om hvordan vi gør tingene, så vi gør det ens. 

 mere information vedr. hvornår hjælpere kan bade, og hvor, og oversigt over pladsen 

 Der var praktisk taget ingen info fra mit team på intranettet 



 Noget om seneste ny..fx aflyste koncerter, ændringer i musikprogrammet, eller meddelser ala "depotet er 

løbet tør for is" 

 Ofte mangler vi informationer fra de andre afdelinger eller teams. 

 Nogle gange mangler der information fra ledelsen om ændringer / nye initiativer. 

 Der er ofte tvivl om hvem der gør hvad og hvem der står for hvad. 

 Bedre information omkring arbejdsområdets funktion 

 om nibe festival 

 bedre retningslinier 

 General på tværs af afdelinger 

 Opdaterede ændringer til både stort og småt 

 Jeg er først hjælper i 2012, så jeg ved ikke hvad jeg mangler at vide :-) 

 musik i medhjælper pitten 

 får alt information 

 om man er med. som. hjælper i det nye år og hvad man skal 

 Hvor skal jeg henvende mig, når jeg som førstegangsmedhjælper møder første gang? 

 Om jeg er ansat i år 

 Jeg ser frem til næste uge, hvor der holdes medhjælper møde. Der håber jeg at få de informationer som 

jeg har brug for. 

 omkring parkering , kunne også være rart med en oversigt over musik og hvor de forskelllige steder er. 

 Fakta om hjælpen 

 Mangler kun en god tone fra teamlederen. 

 Der kommer ofte meddelelser om beslutninger af relevans for teamets arbejde for sent i forhold til de 

forberedelser temasene er igennem 

 Hvornår vi kan resevere campingsvogn/telt plads... 
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10) På en skala fra 1-5 hvor 5 er bedst, hvor nemt er følgende: - At finde ud af, 
hvem der er min teamleder? 

 

 

10) På en skala fra 1-5 hvor 5 er bedst, hvor nemt er følgende: - At finde du af, hvor 
jeg skal arbejde? 

 



 

10) På en skala fra 1-5 hvor 5 er bedst, hvor nemt er følgende: - At finde ud af, 
hvornår jeg skal arbejde? 

 

 

10) På en skala fra 1-5 hvor 5 er bedst, hvor nemt er følgende: - At finde ud af, 
hvilke regler der er for medhjælpere? 
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11) Hvilken information kunne du godt tænke dig at kunne finde i en medhjælper 
app? Sæt gerne flere krydser. 

 

 

11) Hvilken information kunne du godt tænke dig at kunne finde i en medhjælper 
app? Sæt gerne flere krydser. - Andet, angiv venligt hvilke (adskil med komma) 

 Nærmeste toilet. 

 find de andre på holdet med GPS 

 At ens vagter kunne ses i forhold til selve festivallens program 

 det normale festival program, evt. medhjælper tilbud, 

 har alm. mobil og er ikke på moden med app 

 musikprogram 

 Program for div scener, oversigt over mad muligheder på festivallen, 



 spilleplan af festivalen 

 Program scener 

 koncert oversigt 

 den skal kunne det samme som den festival app som alle andre kan hente (program,kort osv. 

 Hvad findes der i crewpitten og hvordan finder man rundt der? 

 musik 

 Bruger ikke 

 koncerter 

 kender ikke App 

 Festivalprogram 

 opstillingsplaner over boder/områder, melding om klar til feks. tilslutning/tilkobling af vand/strøm osv. 

 musikprogrammet 

 ændringer i program 

 Status med antal gæster 

 , 

 

12) Hvornår ville du bruge en medhjælper app? Sæt gerne flere krydser. 

 

 

12) Hvornår ville du bruge en medhjælper app? Sæt gerne flere krydser. - På andre 
tidspunkter, angiv venligst hvilke (adskil med komma) 

 det ville jeg nok ikke, da jeg ikke har en smartphone, men det ville være en god ting til mine medhjælpere 

 Det ville jeg nok ikke, efterson jeg ikke har en smartphone.... 

 .. 

 efter festival til ris/ros 

 info om møder resten af året 
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 Bruger ikke 

 Ville ikke bruge den... 

 

13) Hvilken information har du mest brug for før/under/efter festivalen? (1 er vigtigst 
og 11 er mindst vigtig) 

(Se separat dokument for grafisk opstilling af besvarelser på spørgsmålet.) 

 

13.1) Manglede der noget i listen ovenfor? Skriv gerne her hvis der er anden 
information du finder vigtig. 

 Man kunne i "Egne informationer" inkludere en liste over det team man er i. 

 En hurtig nummer funktion. (medic, vagter, politi, brand osv.) ikke for land, men brugbar. 

 Info om parkeringsmuligheder 

 Mulighed for at bytte vagter. 

 musik program og måske hvordan man hjælper ved en ulykke 

 spilletider for musikken 

 Nej 

 Ingen 

 ingen 

 nej 

 vejrudsigten de næste 5 dage musik program - fordelt på dagene og scener 

 opstillings-plan, hvornår er de forskellige boder/barer klar til f.eks strøm. 

 musikprogrammet for festivallen 

 Musikprogram for samtlige scener på hele festivallen 

 

14) Har du kommentarer og/eller ideer til indholdet i medarbejder app'en, så fortæl 
meget gerne om dem i feltet nedenunder. 

 Jeg føler ikke behov for en app. 

 Har ikk prøvet det før 

 et funktion til meddelser, sådan en "opslagstavle" hvor medhjælpere kan skrive til hinanden hvis man fx 

akut mangler en til at bytte vagt med, eller har mistet et eller andet - mangler en oplader til en bestemt 

telefon eller et lift hjem 

 Det er ikke sikkert, at det er en god idé med kontaktoplysninger på alle teamledere. Teamlederne har 

bestemt ikke brug for at blive ringet op / mailet af gud og hver mand under festivalen. Hvad skal man så 

bruge de oplysninger til? Dem der skal kunne kontakte teamlederne under festivalen, har allerede 

kontaktoplysningerne. 



 den ville være fedt hvis man kan sætte alarm omkring lukketid i madboden, så alle medarbejdere når at få 

noget at spise. 

 ingen ideer 

 Ikke alt for meget login, hurtig og starte og huske ens password 

 App'en skal kunne ligge på memorykortet. Ved ikke om det er et problem. 

 .. 

 Vil kun gøre opmærksom på at jeg ikke har fået bekræftet fra Nibe Festival at jeg er "ansat" som 

medhjælper endnu. 

 Nej 

 spørgeskemaet tager ikke hensyn til at det kunne være første gang man er med som medarbejder 

 Nej 

 fedt hvis der også er normalt kort over koncerterne, da vi så kan nøjes med at bruge denne app. 

 nej 

 Hånden på hjertet, så vil jeg ikke komme til at bruge en medhjælper-app. Det jeg bruger mest er selve 

programmet for festivallen i mini-format.  De ting, der er listet i spørgeskemaet er ikke væsentligt nok for, at 

jeg vil downloade en app. 

 Allerhelst skal min telefon holde fri under festivallen - så jeg kan være bedre til stede - uden at distrahere 

"nuet" med sms´er, alarmer osv... Men jeg kan godt se hvor det bærer hen, og det er også OK 

 Hold den simpel - ellers drukner den i features og ingen bruger den. Find ud af hvad formålet er, dvs. hvad 

er behovet - og vær loyal over for det. Lad være med at lav noget "bare fordi man kan". 

 Generelle regler for medarbejdere. Retningslinjer når du er på vagt. 

 

Samlet status 

 



13. Hvilken information har du mest brug for før/under/efter 

festivalen? (1 er vigtigst og 11 er mindst vigtig)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.  Egne informationer, eks. Vagter,teamleder ect. 98 23 2 7 1 0 4 2 2 2 0

2.  Fuld vagtplan 27 40 11 7 10 12 6 7 8 4 8

3.  Kort over festivalen 9 30 17 12 14 10 13 12 11 7 5

4.  Oversigt over teamledere med billede og kontaktoplysninger 9 21 28 13 13 12 7 11 9 9 6

5.  Oversigt over arbejdssteder 4 10 7 16 21 10 17 16 12 21 4

6.   Medhjælperguiden 15 15 23 20 16 13 10 9 12 5 1

7.   Gps-navigation 6 6 4 8 2 7 16 12 7 13 55

8.   Nyhedsfeeds med relevans for medhjælpere 12 11 18 18 15 17 17 17 4 7 3

9.   Program for scenen i crewpitten 10 7 7 14 13 17 8 20 25 13 5

10. Menueen i crewpitten 8 9 3 10 13 9 15 10 17 29 16

11. Åbningstider i crewpitten, massage, bad osv. 12 10 11 14 11 18 11 7 18 12 14
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Bilag 7.6 – 46+ 

 

1) Hvilket køn er du? 

 

 

2) Hvor gammel er du? 

 



 2 

 

 

3) Hvor mange år har du været medhjælper på Nibe Festival? 

 

 

4) Hvilken mobiltelefon har du? 

 

 

4.1) Hvilken type smartphone har du? 

 

 

4.1) Hvilken type smartphone har du? - Anden, angiv venligst hvilken: 

 htc 



 

5) Hvilket team har du sidst arbejdet sammen med? 

 Back stage blå 

 Grillen 

 skrald 

 Dreamland (er lydteknikker) 

 fadbamsen (Fadøl vest) 

 gfd 

 Jazz hulen 

 Lager / C5 systemet 

 Cafe Camp 

 ? 

 Mexi-bar 

 musik cater 

 kirketeltet 

 billetsalg 

 billetsalg 

 Kirketeltet 

 Information 

 Teamet omkring den store grill ved store scene 

 bar 

 Skovbaren 

 Medhjælper Jernbane Hotellet 

 Cafe Camp 

 Jernbanehotellet 

 Night Secerity 

 Billetsalg 

 Førstehjælp 

 Svinoteket/Irish pub 

 CrewPit 

 Madam Blå 

 Den bette kineser 

 grillen på hestebakken- lave burgere 

 Kirken på Festival 

 Musik catering 
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 Blå bar 

 Stagehand på scenen Reservatet 

 croovpetten 

 crewpetten 

 Svinoteket 

 Backstage Sandbergsminde 

 Check in af VIB og Musikere 

 Grillen & Kineseren 

 el 

 øltelt hestepladsen 

 Nightsecurety 

 Rocktown 

 Skovbaren 

 Sandwitch boden 

 Er ikke helt klar over, hvad der menes her. Jeg er frivillig ved Beredskabscenter Aalborg og deltager på 

festivallen som førstehjælper. 

 Back stage security, Salgsafd. 

 Lyd Og Lys (dreamland) 

 Tech College 

 PA 

 Grillen 

 blå bar 

 skovbaren 

 fototeam / presse 

 Sportsgrisen(ølteltet) 

 Beredskab Aalborg 

 plakater og foldere 

 sports grisen 

 Dreamland 

 ko og kylling 

 VIP teltet, fredagsteamet 

 Plakatteam, Aalborg Festival Shoppen 

 Crew pit 

 mad 

 Madcamp 



 Toiletteam 

 ingen endnu 

 Grillen 

 Crew Pit 

 skovbaren 

 VIP Lounge 

 Søndagmorgen teamet på campen. 

 SVINOTEKET 

 203 

 Burgeren 

 security 

 Førstehjælp ( Under Security) 

 Blå bar 

 Lux team 

 Medhjælperafdelingen 

 Nålen og Massagen 

 Mit første år som medhjælper 

 Burgerbar 

 Irish Pup 

 Crewcamp 

 Jeg har altid arbejdet i Grillen, og laver burgere på samlebånd. 

 lux camp 

 Entree 

 område 223 Grillen 

 Masage/zoneterapi 

 

6) Og hvad var din rolle før/under/efter festivalen? 
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6) Og hvad var din rolle før/under/efter festivalen? - Anden, angiv venligst hvilken 

 lidt af alt !! 

 Bodformand 

 praktisk ansvarlig 

 tealeder 

 formand 

 formand 

 sikkerhedsvagt 

 Førstehjælper 

 formand 

 fotograf 

 l. hjælp 

 har ikke deltaget før 

 formand på lux 

 

7) Hvordan får du information omkring dit arbejde på festivalen? Sæt gerne flere 
krydser. 

 

 

7) Hvordan får du information omkring dit arbejde på festivalen? Sæt gerne flere 
krydser. - Andet, angiv venligst hvordan 

 Oplyses lige inden vagten, men ikke mange oplysninger 



 fra teamleder 

 er selv med i planlægning 

 Mundtligt af teamleder 

 Har været med så mange år, og holder mig orienteret om hvad der sker af nye tiltag 

 sms 

 Gennem Beredskabscenter Aalborg 

 søn 

 Jeg er teamleder og komunikere mest med Karin 

 

8) Hvor tilfreds er du med følgende: - Den information du får fra medhjælper 
afdelingen? 

 

 

8) Hvor tilfreds er du med følgende: - Den information du for fra din teamleder?  
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8) Hvor tilfreds er du med følgende: - Den information du kan finde på intranettet? 

 

 

8) Hvor tilfreds er du med følgende: - Den information du får i medhjælperguiden? 

 

 

9) Føler du at du mangler information? 

 

 

9.1) Hvis ja, hvilke informationer mangler du? 

  

 Oprydning i Grillen og evt. afløsning 

 mange 



 svær kontaktbar 

 Generelle informationer, som er let tilgængelige for mig 

 hvem der spiller hvor 

 opdateret tegninger over boder og plasser 

 F.eks parkering 

 relevant overordnet informaton 

 tider, pligter, hvad, hvor og hvorfor 

 Div. tlf. nr. under festivalen . 

 en formands arbejde 

 e-mail fra festivalen 

 

10) På en skala fra 1-5 hvor 5 er bedst, hvor nemt er følgende: - At finde ud af, 
hvem der er min teamleder? 

 

 

10) På en skala fra 1-5 hvor 5 er bedst, hvor nemt er følgende: - At finde du af, hvor 
jeg skal arbejde? 
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10) På en skala fra 1-5 hvor 5 er bedst, hvor nemt er følgende: - At finde ud af, 
hvornår jeg skal arbejde? 

 

 

10) På en skala fra 1-5 hvor 5 er bedst, hvor nemt er følgende: - At finde ud af, 

hvilke regler der er for medhjælpere? 

 



11) Hvilken information kunne du godt tænke dig at kunne finde i en medhjælper 
app? Sæt gerne flere krydser. 

 

 

11) Hvilken information kunne du godt tænke dig at kunne finde i en medhjælper 
app? Sæt gerne flere krydser. - Andet, angiv venligt hvilke (adskil med komma) 

 ? 

 busafgange, 

 musikprogram 

 intet 

 Program for hele festivalen 

 Musikken 

 kort over boder med inretning 
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 opdateret musikprogram for alle scener, tlf nummer til vagter, 

 bestille masage tid, omsætning hvor man arbejder, sjove fotos. 

 vejret i Nibe 

 medhjælpere på sit team, vagt, navn,evt billede 

 tilbud gennem året 

 ikke relevant, 

 Push meddelslser for evt events, 

 ?, Jeg kender jo det hele! 

 jej har det fint som det er 

 

12) Hvornår ville du bruge en medhjælper app? Sæt gerne flere krydser. 

 

 

12) Hvornår ville du bruge en medhjælper app? Sæt gerne flere krydser. - På andre 
tidspunkter, angiv venligst hvilke (adskil med komma) 

 ? 

 vil nok ikke bruge den ret meget 

 ikke relevant 

 ? 

 ??? 

 

13) Hvilken information har du mest brug for før/under/efter festivalen? (1 er vigtigst 
og 11 er mindst vigtig) 

(Se separat dokument for grafisk opstilling af besvarelser på spørgsmålet.) 



 

13.1) Manglede der noget i listen ovenfor? Skriv gerne her hvis der er anden 
information du finder vigtig. 

 musikprogram på alle scener 

 Nej 

 nej 

 Parkeringsforhold og adgangveje fra p-plads 

 Hvem der spiller på de forskellige scener og hvornår 

 ? 

 hvor er første hjælp - nærmeste 

 ??? 

 musikprogram for alle scener 

 nej 

 Lidt mere om førstehjælp, steder osv. 

 evt. tv 2 guide i førstehjælp  evt. kort over hvor førstehjælp findes. dette vil være relevat når den enkelte 

medarbejder har fri, 

 Nej 

 nej 

 

14) Har du kommentarer og/eller ideer til indholdet i medarbejder app'en, så fortæl 
meget gerne om dem i feltet nedenunder. 

 Den eksisterende festival app dækker mit behov for program etc. Udvid den med alle relevante telefon 

numre og links til vejrudsigt(er); så er mine behov opfyldt 

 Ideen med et sådan spørgeskema er rigtig god. men for alle os der stadig har en alm. mobiltelefon er 

spørgeskemaet ikke så meget bevendt. Samtidig er det svært at svare fornuftigt på spørgsmålene. Når 

man ikke rigtig ved hvordan App fungerer! Mvh. Mikael (en af de gamle) :-) 

 Parkering for medhjælper samt adgangs veje fra denne p-plads 

 nej 

 måske et felt hvor man kunne skrive roser til sit team eller medhjælper sjove oplevelser - eller billeder af 

medhjælpere i aktion 

 Længere åben i pølseboden på medhjælper området, når man skal lukke baren. Kan man næsten ikke når 

det inden den lukke. 1 time længre åben og samt nok pølser i pølsevognen. Det vil være dejligt. 

 nej 

 Jeg er ikke den store bruger af app´s endnu men vil glæde mig til at lære brugen af den :-)  God fornøjelse 

med dit projekt :-) 
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 Ændringer i programmet på festivalen, Push. 

 Har ingen forslag, bruger kun Wi-Fi! 

 Mere tjek på at de personer som er mødt ind nu også bliver der, mit indtryk er at der forsvinder en del 

under vagten. 

 nrj 

 

Samlet status 

 



13. Hvilken information har du mest brug for før/under/efter 

festivalen? (1 er vigtigst og 11 er mindst vigtig)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.  Egne informationer, eks. Vagter,teamleder ect. 52 13 4 2 0 1 0 0 0 0 1

2.  Fuld vagtplan 14 19 10 9 8 2 1 1 5 2 3

3.  Kort over festivalen 4 10 10 7 12 2 8 6 7 4 3

4.  Oversigt over teamledere med billede og kontaktoplysninger 7 15 13 10 27 5 4 6 5 3 0

5.  Oversigt over arbejdssteder 4 4 6 11 5 11 8 7 6 8 2

6.   Medhjælperguiden 8 11 15 4 10 11 4 2 5 1 2

7.   Gps-navigation 2 5 1 1 5 3 4 9 7 6 29

8.   Nyhedsfeeds med relevans for medhjælpere 6 7 8 10 4 6 14 7 4 5 1

9.   Program for scenen i crewpitten 3 5 4 4 12 5 7 7 14 8 4

10. Menueen i crewpitten 3 3 5 3 6 9 4 7 10 15 9

11. Åbningstider i crewpitten, massage, bad osv. 4 8 6 5 5 7 6 9 8 7 8

0

20

40

60

80

100

120

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Antal svar 

Spørgsmål nr. 

Spørgsmål 13,  46+ 
Series11

Series10

Series9

Series8

Series7

Series6

Series5

Series4

Series3

Series2

Series1



*-æ*4

a+åefe

r#
!,,"6"*.r44aia-.*

f,r t;b
* §.'F.+*a+*rqq

"E
- ?*tr
"MH*

{(*t"å
&<rf.

ig..!r;+)r;:t,ii*.3:l+-:::-,-j:;:-.,i,J._., .,.,r.. . -j.-.:" ik:=!,,++€,;tj,dl

p&&Mi*'!.t
je;i,1j:tn:'.,!;$!;iiJ;=:a: ;L.r'.=al :-ra:::'L.a i+l ; "' 

: - . _< L_-- 4t<

t I !r, {

-['u.t3,{ i liiyfi"låi

tnåe"U.ry

qd:,å'llT* 
ko+tc

&'å&,is'i"E'" ' ' P




	Bilagsforside.pdf
	Bilag 1 a - Betalte apps Android og Apple
	bedst betalt android.pdf
	apple populære soldte apps

	Bilag 1 b - Gratis app's Android og Apple
	bedst gratis android.pdf
	apple populære gratis apps

	Bilag 2a - Nibe Festival Android app statistik
	Skærmbillede 2012-03-04 kl. 20.45.16.pdf
	Skærmbillede 2012-03-04 kl. 20.45.20
	Skærmbillede 2012-03-04 kl. 20.45.24
	Skærmbillede 2012-03-04 kl. 20.45.27
	Skærmbillede 2012-03-04 kl. 20.45.32
	Skærmbillede 2012-03-04 kl. 20.45.36
	Skærmbillede 2012-03-04 kl. 20.45.47
	Skærmbillede 2012-03-04 kl. 20.45.55

	Bilag 2b - Nibe Festival iPhone app statistik
	Bilag 3 - NIbe Festival Organigram
	Bilag 4 - Interview med Morten Dahl Johansen 27-02-12
	Bilag 5 - Interview med Karin Lauritsen 28-03-12
	Bilag 6 - Sprøgeskema
	Bilag 7.1 - Fuld rapport
	Bilag 7.1a Spørgsmål 13 - fuld rapport
	Bilag 7.2 - Mænd
	Bilag 7.2a Spørgsmål 13 - mænd
	Bilag 7.3 - Kvinder
	Bilag 7.3a Spørgsmål 13 - kvinder
	Bilag 7.4 - u. 18-30
	Bilag 7.4a Spørgsmål 13 - u. 18-30
	Bilag 7.5 - 31-45 årige
	Bilag 7.5a Spørgsmål 13 - 31-45 årige
	Bilag 7.6 - 46+
	Bilag 7.6a Spørgsmål 13 - 46+
	Bilag 8 - Første tegninger af medhjælper app
	Bilag 9 - Medhjælper app mock-ups

