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Förord  

 

Efter att ha studerat Music & Event Management i två och ett halvt år kändes det som 

ett naturligt val för oss att söka oss till ett ämne nära till hjärtat, nämligen musiken. Vi är 

tacksamma att vi lyckats kombinera vårt intresse med en inriktning inom det 

organisationsteoretiska ämnet och förhoppningsvis kunna bidra till en större förståelse 

inom området. 

 

Under uppsatsens gång har vi fått många nya insikter om hur det är att leda en 

festivalorganisation, vilket varit lärorikt för oss som snart ska ge oss ut i arbetslivet och 

behandla liknande frågor. Det har varit en mycket givande och rolig process. 

 

Vi dessutom vill passa på att tacka de som gjort denna uppsats möjlig på olika vis. Vi 

vill visa vår uppskattning till Noel Åberg, Madlen Johansson och Pung Ljungberg från 

Öland Roots, Maria Stejdahl från Fiesta Eksjö, Mats Natvig från Sweden Rock Festival 

samt Christian Åberg och Jan Hardebrant från Brädholmen Event AB.  

 

Vi vill också tacka vår handledare Jonas Bjälesjö samt vår examinator Mikael Lundgren 
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Abstrakt 

Syfte 

Syftet med uppsatsen är att förstå ledarskapet hos ideella samt bolagsägda 

festivalorganisationer och skillnaderna mellan respektive parter, då det i Sverige har skett ett 

skifte när det kommer till vilken sorts organisationsform som dominerar marknaden. 

 

Forskningsfrågor 

Hur skiljer sig ledarskapet i en föreningsdriven festivalorganisation från en bolagsdriven 

festivalorganisation? 

 

Metod  

Till vår uppsats har vi använt oss av en induktiv ansats där vi hade ett öppet teoretiskt sinne 

när vi började med den empiriska insamlingen. Det tillät oss att finna mönster i det empiriska 

insamlade underlaget. Vi valde dessutom en kvalitativ metod för att kunna få personliga 

berättelser kring vår frågeställning. För att få empiriskt underlag till vår uppsats har vi 

intervjuat medlemmar från de ideella festivalorganisationerna Öland Roots och Eksjö 

Stadsfest. Vi har även valt att intervjua personer från de bolagsstyrda festivalerna Latitud 57 

och Sweden Rock Festival. 

 

Teoretisk referensram 

Uppsatsens teoretiska referensram omfattar den nya ledarskapsorienteringen med en 

inriktning mot distinktionerna transformativt och transaktionellt ledarskap samt distinktionen 

chefskap och ledarskap. Vi har även använt oss av teorier kring efterföljare samt teorin kring 

ideellt ledarskap.  

 

Slutsatser: 

I slutsatsen presenterar vi att vi ser vissa skillnader mellan ledarskapet i de fyra festivaler som 

vi valt att analysera. De ideella föreningarna tenderar att fokusera mer på ett ledarskap samt 

det transformativa ledarskapet medan de bolagsstyrda har ett möjligen tydligare 

transaktionellt ledarskap. Chefskapet kan kopplas till samtliga organisationer och dessa drag 

blir tydliga främst för att vi valt att analysera ledarskapet hos högt uppsatta människor inom 

de undersökta festivalerna och därmed blir chefsysslorna naturligt kopplade till ledaren.  

 

 

Nyckelord: Transformativt, Transaktionellt, Ledarskap, Ideell förening, Festivalorganisation, 

Efterföljare, Ideellt ledarskap  

  



 

 

 

Abstract  

 

Purpose 

The purpose of this essay is to understand leadership within both nonprofit and for-profit 

organizations, with a focus on festivals. Because of the shift in which organizational form 

dominates the festival market in Sweden, we want to compare the two and thereby understand 

their differences and similarities. 

 

Research question 

In which ways does leadership in a nonprofit festival organization differ from that in a for-

profit festival organization?  

 

Methodology of Analysis 

In our essay we have adopted an inductive reasoning, where we at the starting point had open 

minds while gathering our empirical evidence for a hypothesis to emerge. Additionally, a 

qualitative research approach was used. We gathered the empirical evidence through 

interviews with informants from two different nonprofit festivals: Öland Roots and Eksjö 

stadsfest. Furthermore, interviews with leaders from two for-profit festivals were conducted, 

these were Latitud 57 and Sweden Rock Festival.  

 

Theoretical Framework 

The theoretical framework of this essay includes what is referenced to as the new leadership 

orientation, where focus lies in the distinction between transformative and transactional 

leadership as well as the distinction between management and leadership. In addition to this 

we have used theories regarding followers and nonprofit leadership. 

 

Conclusions 

The conclusions that we present in this essay are that we can distinguish certain differences 

regarding the leadership in the four festivals that we have analyzed. The non-profit festivals 

tend to focus more on what we entitle leadership and transformational leadership, whereas the 

for-profit festivals have a larger tendency towards the transactional leadership. We can 

associate every person in management position to what we entitle management, and we find 

that the reason behind this conclusion is just that - we have studied people that have top 

positions in their various organizations. 

 

 

 

Key words: Transformative, Transactional, Leadership, Nonprofit organization, Festival  

organization, Followers, Nonprofit leadership 
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1 Inledning 

Under inledningen kommer ämnet samt studiens problemformulering att presenteras. Det 

kommer även den bakgrund som krävs för att förstå hur vi har kommit fram till 

problemformuleringen, vilket bidrar till en förförståelse inför kommande teoretiska 

resonemang. Här kommer vi dessutom att lägga fram vårt syfte och en problemdiskussion.  

 

1.1 Problembakgrund 

I början av 2000-talet hade Hultsfredsfestivalen sina högsta besökssiffror någonsin (Expressen, 

2011), bland annat år 2004 då världsstjärnor som Alicia Keys och Scissor Sisters spelade för de 

23 000 besökare som hittat dit (Rockparty, 2010). Under denna tid hade festivalen dessutom 

lyckats etablera sig som ett av de starkaste varumärkena i Sverige - hela 98% av alla i åldrarna 

15–74 år kände till festivalen (Bjälesjö, 2013). Under tiden som Hultsfredsfestivalen etablerade 

sig i folkhemmen började det råda festivalfeber och fler och fler festivaler dök upp på den 

svenska festivalkartan. Både Sweden Rock Festival och Arvikafestivalen hade sina premiärår 

under det tidiga 2000-talet, och när Borlängefestivalen Peace & Love år 2008 för första gången 

hade fler besökare än Hultsfredsfestivalen blev konkurrensen ett faktum (Benholm, 2012). 

Fram till 2009 drevs Hultsfredsfestivalen som en förening med fokus på musik.  

Vi vill i vår uppsats uppmärksamma den förändring som över en längre period skett i Sveriges 

festivallandskap. Både Arvikafestivalen, Peace & Love och Hultsfredsfestivalen har gått i 

graven och vi har helt andra toppaktörer på den svenska festivalmarknaden samtidigt som 

publikantalet hos de största festivalerna stadigt ökat från 2004 till idag (Gaffa, 2018). Idag 

omsätter livemusiken, det vill säga både konserter och festivaler, ca 6 miljarder kronor årligen 

och är den största inkomstkällan för musikbranschen i stort då ca 56% av alla intäkter för 

musikbranschen år 2017 kom från livemusiken (Musiksverige, 2018). Den internationella 

festival-franchisen Lollapalooza debuterade år 2019 som ny svensk aktör och både Way out 

West och Sweden Rock Festival är kvar om än i ny skepnad. Ett fenomen som träder fram vid 

en jämförelse av festivaler från början av 00-talet till idag, är att de största svenska festivalerna 

idag är bolagsstyrda. För femton år sedan var nästan samtliga festivaler drivna av ideella 

organisationer. Idag arrangeras festivalen Lollapalooza av bokningsbolaget Live Nation som 

också förvärvat en majoritetspost i bolaget bakom både Sweden Rock Festival. Även Way out 

West drivs som av ett dotterbolag till Live Nation (Nylin, 2018; Kulturnytt i P4, 2016; 
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Valsinger, 2019). Trots detta stora skifte då stora föreningsstyrda festivaler knappt finns kvar i 

Sverige, så finns det ställen det ser annorlunda ut på. Ser vi till vårt grannland Danmark så finns 

där Nordeuropas största festival Roskildefestivalen som varje år lockar ca 130 000 besökare. 

Ända sedan 1972 har festivalen bedrivits helt ideellt med hjälp av ca 30 000 volontärer 

(Roskilde Festival, u.å.).     

Det tabellen visar nedanför är att sju av tio festivalorganisationer idag i Sverige drivs som bolag 

(varav fyra av dem styrs av bokningsbolaget Live Nation), jämfört med 15 år sedan då 9 av 10 

festivaler drevs av föreningar.  

10 största festivalerna 2004 10 största festivalerna 2019 

Hultsfredsfestivalen Way Out West 

Arvikafestivalen Lollapalooza 

Siesta Sweden Rock Festival 

Piteå Dansar och Ler Summerburst 

Popaganda Brännbollsyran 

Brännbollsyran Peace and Love 

Peace and Love Dansbandsveckan i Malung 

Augustibuller Storsjöyran 

Emmabodafestivalen Malmöfestivalen 

Sweden Rock Festival Putte i Parken 

Källa: Nordevik, 2019; Ölvebring, 2019 

Det är alltså tydligt att en omfattande förändring har skett. Men vad för egentligen sådana 

förändringar med sig till en marknad? Ser det annorlunda ut när det kommer till vilka som 

jobbar på en festival? Är medarbetare generellt sett mer eller mindre motiverade? Finns det 

skillnader när det kommer till upplägg, innehåll, konkurrens och företagskultur? Det vi anser 

blir intressant i detta skifte är att undersöka ledarna för dessa festivaler och skillnaderna kring 

ledarskapet som ett resultat av förändringsprocessen. Detta på grund av att ledarna kan säga oss 

väldigt mycket om hur en organisation fungerar och drivs. Ledarskap är ett område som det 

länge har forskats kring och det är många som försökt att skapa en generell definition av vad 

ledarskap innebär. Bennis och Nanus (2003) menar att akademiska analyser frambringat ca 850 

● = Föreningsdrivna 

● = Bolagsdrivna 

● = Kommunalt 
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olika definitioner av ledarskap de senaste decennierna. Alla dessa olika definitioner blir ibland 

motsägelsefulla och lyckas inte förklara vad som skiljer en ledare från de underordnade eller 

vad som är effektivt ledarskap (Bennis & Nanus, 2003). Gary Yukl (1989) skriver att det enda 

som dessa definitioner har gemensamt är att ledarskap utgör en påverkan och ett inflytande på 

olika processer inom en organisation. Dessa processer kan involvera organisationskultur, 

företagets mål och engagemang i arbetsmiljön. I vår uppsats kommer vi fokusera både på 

ledaren och dess efterföljare för att få en djupare förståelse för ledarens påverkan, både på 

organisationen i allmänhet och efterföljarna i synnerhet. Enligt den nya ledarskapsorienteringen 

ses ledaren som organisationens huvudperson då det är denne som har bäst förfogande att 

avgränsa organisationens missioner, visioner och strategier (Sveningsson & Alvesson, 2010). I 

uppsatsen kommer ledare följande definieras som en person med inflytande över processer i en 

organisation där personen i fråga har efterföljare. På samma vis blir efterföljare/följare en 

person i en organisation där en denne påverkas av en ledares inflytande.  

1.2 Problemdiskussion 

Festivalmanagement och ledarskap är ett relativt utforskat ämne, vid en sökning på databasen 

Google Scholar dyker det upp 385 000 resultat på sökningen “festival management”. Andersson 

& Getz publicerade en artikel år 2009 där de beskriver konsekvenserna av olika former av 

festivalägarskap. De kunde visa på att det finns tydliga skillnader i bland annat beslutsstilar, 

volontärengagemang och servicekvalitet hos de olika ägarformerna, vilket skulle kunna tyda på 

att ledarskapet ser olika ut i de olika organisationsformerna (Andersson & Getz, 2009). Vi har 

också hittat studier om de begränsningar som finns i föreningsdrivna festivalorganisationers 

struktur och beslutsfattande, och vad som skiljer dem mot bolagsdrivna festivaler (Bydén & 

Classon, 2013). Författarna visar på att föreningsdrivna festivaler inte har samma affärstänk 

som bolag har och hellre gör misstag än att strukturera arbetsprocessen. Vi har också funnit 

tidigare kandidatuppsatser som menar att oavsett ägarform så är både konkurrensen och de 

ökade ekonomiska kraven två viktiga aspekter för festivalarrangörer när förändringar sker 

(Bladh, 2010). Detta bekräftas av författarna Persson och Källström-Gernes (2007) som har 

identifierat tre huvudgrupper av problem som festivalorganisationer kan stöta på under en 

förändringsprocess; ekonomiska problem, utbredningsproblem och kulturellt värde. Dessutom 

anser de att ideella föreningar inte är den ideala ägandeformen för festivalorganisationer. Något 

bättre alternativ lyser däremot med sin frånvaro i deras analys.  

Om vi breddar vårt perspektiv och lämnar festivalerna kan vår frågeställning även anpassas till 

andra ideella organisationer och föreningar. Det ideella ledarskapet återfinns tydligt i olika 
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former av sport men också i frivilligorganisationer såsom Röda Korset och Missing People. 

Inom föreningsidrotten är det ofta föräldrar som axlar ledarskapet och här ser vi även en trend 

där elitföreningar går från just föreningar till att bedriva delar av sin verksamhet genom 

aktiebolag (Forslund, 2012; Vestman, 2016). Martin Vestman på revisions -och konsultbolaget 

PWC menar att denna trend beror på att verksamheten blir mer strukturerad och enhetlig samt 

får enklare skattehantering i och med övergången till bolagsstyrning (Vestman, 2016). Vår 

frågeställning blir således även aktuell och tillämpningsbar även inom denna bransch. Christer 

Leopold skriver i sin bok “Professionell ideell - Om att verka med ideell logik” (2006) att 

ledarskapet inom ideella organisationer verkar under helt andra omständigheter än företag och 

kräver därför sina helt egna metoder. Vidare menar han att de är mer komplexa än företag och 

att kunskapen inom detta område brister. Dessa brister och komplexitet nämner även Riggio, 

Bass & Orr där de beskriver fundamentala skillnader mellan föreningsdrivna och bolagsdrivna 

organisationer. För det första jobbar en ideell förening mot andra värderingar än kommersiell 

vinst. Vidare menar Riggio, Bass & Orr att de ideella föreningarna, till skillnad från bolag, är 

beroende av ideell arbetskraft, dess styrelse kan bestå av folk som har startat föreningen, de 

erbjuder mindre attraktiva kompensationslösningar för ledningen och personalen samt 

föreningens behov av externa agenter såsom statliga enheter som en förutsättning för 

finansiering (Riggio, Bass & Orr, 2004). Det är viktigt att ta hänsyn till den speciella miljö som 

ideella organisationer verkar inom när teorier och principer kring ledarskap tillämpas (ibid). 

Vi anser att det är motiverat att studera ledarskapet inom olika typer av festivalorganisationer, 

då det blir intressant ur två olika perspektiv. Ur en teoretisk synvinkel ser vi att ledarskapet inte 

drivs i ett vakuum utan i ett visst sammanhang. För att förstå ledarskapet måste vi förstå 

kontexten i vilken den verkar och vilka konsekvenser det får (Hamrefors, 2014). I vårt fall är 

kontexten förening kontra bolag. Ur en praktisk synvinkel ser vi att olika typer av ledarskap 

kan få olika konsekvenser för efterföljarna. Författarna Iqbal, Anwar och Haider beskriver 

ledarskapet som en process genom vilken en chef kan leda, vägleda och påverka andras 

beteende och arbete mot att uppnå specifika mål i en given situation. Ledarskap är en chefs 

förmåga att få efterföljare att arbeta med högt förtroende och iver och kan definieras som 

förmågan att påverka ett gruppförverkligande av målet (Iqbal, Anwar & Haider, 2015). 

Ledarskapet blir därför intressant för framtida festivalorganisationer. Det blir viktigt att förstå 

skillnaderna för att kunna förstå ledarskapet. 

Riggio, Bass & Orr (2004) menar att det är uppenbart att det finns ett behov av mer forskning 

kring ledarskap i ideella organisationer och framförallt det transformativa ledarskapet; en teori 
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som fördjupas under kapitlet “Teoretisk referensram”. Ett uppenbart skäl till detta är att bolag, 

med deras många anställda, stora tillgång till ledarskapskonsulter och generösa 

ledarskapsutvecklingsbudgetar, är mer troliga platser för forskare att studera detta 

transformativa ledarskap kvantitativt. Ändå finns det en brist på kvalitativ forskning om 

transformativt ledarskap i ideella organisationer. En studie som granskat ideella musikorkestrar 

i Tyskland kunde visa att positiva känslor hos efterföljarna kunde förknippas med det 

transformativa ledarskapet. Studien menar att det transformativa ledarskapet både skapar 

glädje, stolthet, beundran och entusiasm hos sina följare, samtidigt som det framkallade färre 

negativa känslor (Rowold & Rohmann, 2009). Vidare menar forskarna bakom studien att det 

är avgörande för en ideell förening att förebygga negativa känslor och ha en hög 

tillfredsställelse bland medlemmarna då medlemmarna är fria att lämna (ibid). Denna syn 

kompletteras av Senses-Ozyurt och Villicana-Reyna (2016) som menar att medlemmar i en 

ideell förening är mer benägna att stanna om ledaren hälsade på medlemmarna med namn, tog 

sig tid att lära känna dem, inkluderade dem i organisationens beslutsprocess och fick 

medlemmarna att känna sig värderade och användbara.  

Det vi finner är att det saknas undersökningar om ledarskapet för festivalorganisationer i 

Sverige. Specifikt saknas det kring transformativt ledarskap och ledarskap inom ideella 

föreningar. Eftersom det har skett förändringar inom ägandet av stora festivaler (från att 1/10 

var bolagsägda till att 2/10 inte är det) anser vi att det bör undersökas ifall bolagsägda festivaler 

och ideella festivaler bör ledas på olika sätt för att kunna överleva. Det är viktigt att kartlägga 

detta för att kunna urskilja ifall det finns lärdomar att dra kring de olika sätt som finns att leda 

en festivalorganisation.  

1.3 Frågeställning 

Hur skiljer sig ledarskapet i en föreningsdriven festivalorganisation från en bolagsdriven 

festivalorganisation?   

1.4 Syfte 

Med hänsyn till den förändring som skett inom organisationsformerna av festivaler vill vi visa 

om det finns fundamentala skillnader i hur ledarskap utförs inom en bolagsstyrd 

festivalorganisation kontra en ideell festivalorganisation. Syftet är att uppdaga om det finns 

organisatoriska skillnader när det kommer till ledarskap och aspekter kopplade till ledarskap 

inom föreningsstyrda festivalorganisationer kontra bolagsstyrda festivalorganisationer. Om vi 
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kan uppdaga detta så kan vi också bidra med viktiga insikter om ledarens påverkan av hur en 

festival drivs. 

1.5 Disposition 

Följande kommer ett metodkapitel presenteras där vi går djupare in på de tillvägagångssätt vi 

använt oss av i vårt uppsatsskrivande, empirisamlande och det förhållningssätt vi har till det. 

Vi kommer att presentera de teorier som vi använder oss av, och därefter lägga fram vår 

insamlade empiri. Den kommer vi sedan att analysera med hjälp av de teorier som vi har 

presenterat. Den analysen leder oss till ett resultat där vi diskuterar den tolkning vi gjort. 

Slutligen redogör vi en slutdiskussion där vi drar slutsatser kring ämnet. 
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2 Metod 

I följande kapitel kommer vi presentera de metoder som vi använt oss av för att kunna 

genomföra vår studie. Metoderna presenteras och en diskussion kring varför vi valt just dessa 

kommer att hållas. Även kritik mot metodval och källor introduceras vidare.

 

2.1 Induktiv ansats 

Olika ansatser kan tillämpas en metod beroende på vald forskningsmetod och behandlar 

förhållandet mellan empiri och teori. Till vår uppsats har vi valt att använda en induktiv ansats 

då vi anser att den bäst går att applicera till vår metod. En induktiv ansats innebär att en empirisk 

studie genomförs utifrån ett identifierat problem och att relevant teori sedan tillämpas för att 

skapa en bättre förståelse för de resultat som den empiriska studien bringade (Blomkvist, Hallin 

& Lindell, 2018). Då vi har utfört kvalitativa intervjuer, har vi haft som intention att empirin vi 

samlat därifrån ska styra vår undersökning. Vi visste alltså i förhand inte vart empirin skulle 

föra oss och ansåg därför att det bästa alternativet var att teorin som skulle appliceras fastställdes 

i efterhand. Depoy och Gitlin menar även att en induktiv ansats är att föredra vid kvalitativ 

forskningsstrategi (Depoy & Gitlin, 1999). Utifrån den induktiva ansatsen är det nästan omöjligt 

att vid uppsatsens början utforma den slutgiltiga frågeställningen och syftet och det är vanligt 

att forskaren ändrar frågeställningen allt eftersom empiri samlas in och det blir tydligare vad 

empirin kretsar kring (ibid). Vid uppsatsens start hade vi en uppfattning om vad den skulle 

kretsa kring. Vi gick därmed in i vårt fält för att leta efter eventuella kunskapsluckor eller 

problem som vi stött på antingen med hjälp av vår egen förkunskap men också genom att läsa 

artiklar och uppsatser kopplade till vårt fält. När vi hittat en frågeställning som vi ansåg rimlig 

började vi fördjupa oss inom just ledarskap inom festivalorganisationer och ideella föreningar 

på ett generellt plan för att få en uppfattning om hur intervjufrågorna skulle ställas och därmed 

få mer relevant empiriskt material. Vi försökte förhålla oss utan ett fördjupat teoretiskt 

perspektiv i början för att istället utifrån vårt empiriska material se olika teoretiska vinklar av 

vad som blev sagt under intervjuerna. Vi anser därför att vår metod har tydliga drag av 

induktion.  

Alvehus (2018) menar att en av utmaningarna med en kvalitativ metod med en induktiv ansats 

kan bli att kunna behandla en stor massa av empiriskt material under en begränsad tid (i vårt 

fall tio veckor). Det kan vara svårt att hinna med att göra sådana extensiva intervjuer att det går 

att hitta genomgående mönster och strukturer ur det empiriska materialet. För att effektivisera 
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denna process tog vi kontakt med våra informanter i ett tidigt stadie av uppsatsen så vi fick tid 

att återkomma för vidare fördjupning av frågor om nödvändigt. Vi har även tagit hjälp av 

tidigare forskning för att undvika återupprepning. Alvehus menar vidare att ett annat problem 

som kan uppstå i en kvalitativ metod med en induktiv ansats är att det är en process som aldrig 

riktigt får fasta konturer. Under arbetets gång kan det komma nya insikter och idéer som gör att 

problemet ständigt blir omstrukturerat (Alvehus, 2018). 

2.2 Kvalitativ metod 

Efter att ha undersökt olika forskningsstrategier har vi valt att i vår studie använda oss av en 

kvalitativ metod. Vi grundar valet av den kvalitativa metoden på att den passar vårt syfte och 

frågeställning då dessa inte syftar till att hitta en objektiv sanning eller kunskap som går att 

återskapa med en vidare exakthet. Vi vill istället använda frågeställningen som grund för vår 

tolkning av fenomenet vi valt. Den kvalitativa forskningsmetoden beskriver en rad varierande 

begrepp som syftar till olika tekniker för att beskriva och förstå meningar av fenomen 

(Frostling-Henningsson, 2017). Kunskapen som metoden bringar går inte att generalisera eller 

återge med precision och de kvalitativa metoderna är subjektiva och spekulativa. Målet med 

kvalitativa studier är att söka en förståelse genom tolkning av processer och mening (ibid). 

Alvehus (2013) menar att poängen med tolkning är att vara med och skapa en allmän 

uppfattning kring en viss företeelse. Att tolka ett fenomen ska bidra till att öppna upp till nya 

sätt att se på fenomenet och alltså vara aktuellt för andra forskare inom samma område. På så 

sätt blir tolkningen också kopplat till teorin och problemformuleringen. Tolkning kan alltså 

förstås som ett sätt att klargöra och skapa nya perspektiv på vår abstrakta omvärld (Alvehus, 

2013). Utifrån detta perspektiv kan vår uppsats vara med och skapa en allmän uppfattning kring 

svenskt festivalledarskap. En stor del av vår uppsats kommer att kretsa kring tolkning i och med 

vårt metodval att använda ett hermeneutiskt förhållningssätt. Att ha ett hermeneutiskt 

förhållningssätt innebär att tolkning och insikt står i fokus. I den hermeneutiska 

tolkningsprocessen har vi, utifrån Alvessons och Sköldbergs bok Tolkning och Reflektion 

(2017), valt att kombinera objektiverande hermeneutiken med den aletiska hermeneutiken och 

på så sätt skapa en samhörande relation mellan en del och en helhet samt förståelse och 

förförståelse. Relationen mellan del och helhet bygger på att forskaren utifrån tolkning av olika 

delar kan tolka texten som helhet och delarna skapar tillsammans den helhet som kan tolkas. 

Relationen mellan förförståelse och förståelse grundar sig i att det krävs förförståelse för att 

förstå en ny text samtidigt som förförståelsen kräver förståelse (Alvesson & Sköldberg, 2017). 

Det är alternerandet av dessa perspektiv som bidrar till den tolkning som vi utgått från i vårt 
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arbete. Den hermeneutiska tolkningen har varit särskilt central i vår tolkning av de svar vi fått 

från vår insamlade empiri. Varje fråga har betraktats som en enskild del i större helhet men 

också som den helhet som intervjun kan betraktas enligt, samtidigt som vi alternerat mellan 

förståelse och förförståelse i vår tolkning. Ödman menar att även handlingar och uttryck som 

inte är verbala blir aktuell för tolkning men bör betraktas i sina meningskontexter för att förstås 

(Ödman, 2004). Detta är något vi tog i beaktning när vi utförde de intervjuer som utfördes i 

mötesform med informant. De intervjuer som gjordes via telefon tillät inte denna typ av 

tolkning då vi inte kunde se den vi talade med.  

2.3 Förförståelse 

Alvesson och Sköldberg skriver i sin bok Tolkning och Reflektion om den främsta nutida 

företrädaren inom den hermeneutiska tolkningen, Emilio Betti och hans fyra kanon. I den tredje 

kanonen benämner han förförståelsen som viktigt för den hermeneutiska tolkningen. Han menar 

att forskaren alltid utgår från sin egen referensram och tolkningen kan således enbart bidra till 

en relativ objektivitet och alltså ingen absolut objektivitet. Vidare menar Betti att det är 

oundvikligt att forskaren tolkar med utgångspunkt i sin egen föreställning då forskaren aldrig 

är en tom tavla (Alvesson & Sköldberg, 2017). Det är vår förförståelse som bidrar till att vi 

tolkar fenomen på vissa sätt och kan därför inte ses som att ge en neutral riktning i tolkandet. 

Vi har flera gånger under uppsatsskrivandets gång använt oss av våra förkunskaper för att kunna 

göra vissa val. Inför genomförandet av uppsatsen har vi båda läst fem terminer Music & Event 

Management och har under utbildningen dels anskaffat oss erfarenhet och kunskap om 

organisationer generellt dels mer specifikt om festivaler och musikbranschen. Dessa 

förkunskaper hjälpte oss att välja ett relevant problem som vi ville studera samt vägledde oss i 

vilka festivalorganisationer som är relevanta att studera utifrån vårt syfte. Vår förförståelse 

kring ämnet och branschen var också till nytta under intervjuerna då vi hade den som 

utgångspunkt i vilka frågor som skulle ställas och hur de skulle formuleras samt vår tolkning 

av svaren.  

2.4 Fallstudier  

Vi har valt att utföra vår uppsats som en fallstudie. Inom fallstudiemetodik finns två primära 

distinktioner: enfallsdesign och flerfallsdesign (Yin, 2007). Den här uppsatsen är genomförd 

med en flerfallsdesign, även kallat en flerfallsstudie. Denna design anses ofta vara mer 

allomfattande och övertygande än en enfallsdesign då resultaten kommer från multipla fall. När 

det kommer till val av fall finns det vissa riktlinjer att gå efter. En av grunderna till att välja just 
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flerfallsstudie är att man har en hypotes om motstridiga betingelser, och därför vill ha exempel 

på respektive typ. Vår hypotes är att det finns skillnader mellan ledare inom ideella och 

bolagsdrivna festivaler, därför valde vi att undersöka ledare från båda typer av organisation. 

Det var dessutom sannolikt att undersökningar av två olika fall inom båda områden skulle kunna 

ge ännu både fler svar samt ge olikartade resultat. Därefter kan en fallstudie även innefatta mer 

än en analysnivå. I vårt fall betyder detta att de olika fall vi undersöker (de olika 

festivalorganisationerna) har både en analysnivå som är ledare, och en som är följare. Analysen 

av dessa fall görs separat och resultaten jämförs för att hitta likheter och skillnader. Då frågor 

som “hur” och “varför” ställs, är fallstudien att föredra (Yin, 2007), vilket är i enlighet med vår 

frågeställning.  

En av de viktigaste källorna till information i en fallstudie är genom intervju (Yin, 2007), vilket 

vidare styrker vårt val av dessa tillvägagångssätt i kombination. Den typ av fallstudieintervju 

som vi har utfört är utav en öppen karaktär, det vill säga att man både söker efter fakta och 

informanternas åsikter om dessa. Välinsatta informanter kan ge viktiga insikter om vissa 

situationer, men uttalanden som görs bör betraktas som “verbala utsagor” då de påverkas av 

olika faktorer såsom dåligt minne eller svårigheter att uttrycka sig. Informanten i en 

fallstudieintervju kan dessutom föreslå andra personer som kan intervjuas för att ge mer 

information (ibid).   

2.5 Datainsamlingsmetoder  

2.5.1 Primär-och sekundärdata 

Empiriska data definieras enligt Eriksson & Wiedersheim-Paul som “[...] uppgifter vi 

registrerar om det vi uppfattar som verklighet.” (Eriksson & Wiedersheim-Paul 2014, s. 90).   

Den empiriska data kan vidare delas in i primärdata och sekundärdata. Primärdata definieras 

menar Eriksson & Wiedersheim-Paul (2014) som den direkta data som forskarna själva samlat 

in specifikt för undersökningen. Denna data kan samlas in genom observationer, informanter 

eller mätning av olika slag. Fördelen med primärdata är att den insamlade data uppnår hög 

validitet då datan kan anpassas väl till syftet och frågeställningen i uppsatsen. Däremot tar 

denna insamlingsmetod mycket tid från forskarna vilket inte alltid anses som effektivt (Eriksson 

& Wiedersheim-Paul, 2014). Sekundärdata beskriver istället data som redan är insamlad i andra 

syften men där datan även kan användas för andra undersökningar. Det kan till exempel handla 

om databaser, arkiv eller register. Effektiviteten i insamlandet av sekundärdata blir dess fördel 

till priset av att validiteten i vissa fall kan bli låg (ibid). I vårt fall består vår primära data av 
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kvalitativa intervjuer och sekundärdatan av tidigare uppsatser och forskning på området samt 

adekvata och reliabla källor tagna från internet.  

2.5.2 Kvalitativa intervjuer 

För att kunna samla in empiri för vidare tolkning och förståelse har vi valt att genomföra 

kvalitativa intervjuer med informanter i form av dels ledare dels efterföljare som är relevanta 

för vår frågeställning och syfte. Vi har gjort detta val då vi hoppas att det kan ge oss de svar 

som vi i den här uppsatsen söker. Vår ambition i början av studien var att intervjua en följare 

för varje festival som vi kontaktat. I slutändan lyckades vi endast utföra intervjuer med två av 

de följare vi kontaktade. Eftersom vi således endast fick följarperspektivet från hälften av den 

originella målsättningen så gör det också att vår analys inte kunde bli så rik av perspektiv som 

förväntat.  Genom intervjuerna skapas en förståelse för den situation som gäller inom den 

sociala miljö som våra informanter är verksamma i. Eriksson-Zetterquist & Ahrne beskriver det 

som att samla kunskap om sociala förhållanden men också informanternas personliga 

upplevelser och känslor (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015) 

Vårt syfte med de kvalitativa intervjuerna var att få ta del av våra informanters uppfattningar 

kring festivalorganisationers ledare och dess ledarskap. Frågorna ställdes därför på ett sätt där 

vi inte förutspådde ett visst svar eller härledde informanten in på ett visst spår, utan frågorna 

hölls öppna. Även under våra intervjuer förhöll vi oss hermeneutiskt där våra subjektiva 

erfarenheter och teoretiska förkunskaper låg till grund för samtalet.  

Under intervjuerna hade vi samma samling frågor för samtliga ledare. Dessa kretsade kring 

organisationen, informantens ledarskap, kompetenser och beslutsfattande. Utöver dessa frågor 

kunde vidare fördjupande frågor eller nya angreppssätt dyka upp under samtalets gång vilket 

karakteriserar en kvalitativ intervju (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). Dessa fördjupande 

frågor blev unika för varje intervju beroende på vilka svar som våra grundfrågor ledde till. Detta 

innebär att varje intervju blev till viss grad unik i upplägget även om de generella teman som 

fanns var identiska för samtliga intervjuer med ledarna. På samma sätt föregick intervjuerna 

med efterföljarna. Båda frågeformulären finns som bilagor i uppsatsen.  

Den språkliga och sociala kontexten som samtalen präglades av kan påverka den information 

som kommer fram under samtalen (ibid). Sådana sociala kontexter kan vara svåra att påverka 

eller undvika, såsom kön, ålder, social bakgrund och sexuell läggning medan den språkliga 

kontexten i viss mån kunde hjälpa samtalet då vi med hjälp av våra förkunskaper delar 

branschspecifikt ordförråd. Dessa olika sociala kontexter kan också göra att svaren blir 
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annorlunda, beroende på vilken kontext som personen blir intervjuad kring (Alvesson, 2011). I 

den här uppsatsen intervjuar vi personer kring deras identitet som ledare respektive efterföljare, 

och därför förhåller de sig till sin uppfattning om verkligheten utifrån det perspektivet. 

Eftersom vårt tema för de kvalitativa intervjuerna är ledarskap finns det också en risk att även 

våra informanter inte neutralt speglar sitt arbete i sina svar utan färgar det samt att det finns en 

risk för överdrifter eller förvrängningar (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). Detta gäller 

generellt för intervjuer och för att motverka detta kanske en annan metod skulle valts. I boken 

Intervjuer - genomförande tolkning och reflexivitet skriver Alvesson (2011) att chefer gärna i 

intervjuer framställer sig själva som att de utövar ledarskap medan det praktiska utförandet kan 

se helt annorlunda ut. För att försöka motverka denna felaktiga bild har vi valt att intervjua ett 

par av ledarnas efterföljare och på så sätt skapa oss en mer nyanserad bild av hur ledarskapet 

utförs i organisationerna. Det kan anses att observationer, där vi fick följa olika ledare under en 

längre period hade varit den mest ärliga och därmed mest lämpliga metod till vår undersökning 

då det minskat risken för missförstånd och överdrifter som kan uppstå vid en intervjusituation. 

De intervjuer vi genomförde varade mellan en halvtimme och en och en halvtimme. På denna 

relativt korta tid skulle vi som uppsatsskrivare få så mycket information som möjligt om både 

festivalen och dess ledarskap. Detta kan inte anses rättvist för att kunna få en helhetsbild om 

ledarskapet hos de olika festivalerna. Genom observation där vi fått följa respektive ledare 

under en längre tid hade vi antagligen kunnat få ut mer information och dessutom en mer rättvis 

bild om hur ledarskapet utförs. Vi har dock valt att inte använda observation som metod då det 

är mycket tidskrävande och med våra tidsbegränsningar om tio veckor anser vi att det inte hade 

varit genomförbart. Nu förhöll de sig till sitt eget ledarskap utifrån de frågor vi ställde vid 

intervjutillfället. Under intervjuerna berättade inte vi hur vi valt att tolka termen ledarskap då 

vi ville ha deras egen tolkning, vilket kan ha gjort att ledarna tolkat det olika och därför haft 

olika förhållningssätt till frågorna. Det blev tydligt när vi intervjuat dessa fyra festivaler att de 

lever i helt olika kontexter, trots att de har liknande organisationsstruktur.  

2.5.3 Strategiskt urval 

För att kunna genomföra vår studie var det nödvändigt att göra ett urval då vi på grund av 

tidsbrist och relevans inte kunnat intervjua alla personerna som möjligen kunnat bidra till vår 

uppsats. Genom att göra ett strategiskt urval har vi kunnat välja de personerna som vi anser bäst 

skulle kunna förhålla sig till de frågorna som vi valt att studera och ha de erfarenheter vi 

eftersträvar. Eftersom våra generella teman i frågeställningen kretsar kring 

festivalorganisationer och ledarskap försökte vi att finna personer som kan representera denna 
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grupp. Vi riktar inte in oss på någon specifik storlek på organisationen utan har valt ut relativt 

olika organisationer. 

Antalet intervjuer bestämdes genom att varva analys och intervjuer (Eriksson-Zetterquist & 

Ahrne, 2015). Efter de första fyra intervjuerna analyserade vi vår empiri för att se om vi uppnått 

någon form av mättnad. Mättnad förklarar Eriksson-Zetterquist & Ahrne (2015) som när samma 

svarsmönster återkommer i ett antal intervjuer och ny kunskap kanske inte finns vid ytterligare 

en intervju. För att uppnå total mättnad hade det krävts mer tid för uppsatsen och vi anser att 

det mer stor sannolikhet finns mer kunskap att ta med i uppsatsen om tiden hade räckt till. 

Genom vårt urval anser vi att täckt de mest vitala delarna för att kunna besvara vår 

frågeställning.  

Vi ville i vårt urval ha ledare från både föreningsstyrda festivalorganisationer samt från 

bolagsstyrda festivalorganisationer för att få olika perspektiv på vår frågeställning och för att 

kunna urskilja eventuella skillnader mellan dessa. Urvalet gjordes genom att först kategorisera 

bolagsformen hos de 10 största festivaler idag samt festivaler som vi genom utbildningen 

kommit i kontakt med. Sedan mejlades antingen ledaren direkt eller via informations-

mailadresser som fanns på respektive hemsida där vi presenterade vår uppsats samt 

frågeställning och syfte.  

 

2.5.4 Snöbollsurval 

För att få tag i efterföljare till respektive ledare gjordes urvalet vid vissa tillfällen genom att 

fråga ledaren efter ytterligare en intervju med en av dennes efterföljare och vid vissa tillfället 

kunde vi genom vårt eget nätverk finna personer som arbetar under respektive ledare. Detta sätt 

att välja informanter på är efter snöbollsurval (Eriksson-Zettergren & Ahrne, 2015). I samband 

med första intervjun frågas informanten ifall det finns andra personer som kan ge ytterligare 

information eller synvinklar. Denna metod är att föredra när omständigheter kring en företeelse 

ska undersökas. Nackdelen är att svaren kan bli väldigt homogena och att undersökningen inte 

blir tillräckligt objektiv då personerna kanske haft gemensamma attityder och erfarenheter 

(ibid). Vi använde snöbollsurvalet för att få tag på efterföljare som arbetat under just den ledare 

som vi intervjuat, vilket vi ansåg var det effektivaste sättet att få tag på rätt personer till vår 

undersökning.   
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2.5.5 Presentation av informanter  

Mats Natvig är VD för Sweden Rock Festival AB och styrelseordförande för SRF Holdings. 

Han har en lång bakgrund inom nöjes- och besöksnäringen och förutom att ha varit 

restaurangägare i Växjö har han även drivit evenemang- och konsertverksamhet innan han år 

2008 köpte in sig i företaget bakom festivalen. Sweden Rock-kontoret ligger i Sölvesborg i 

sydvästra Blekinge, där också 20 andra heltidsanställda arbetar med festivalen. Vi möttes för 

intervju på ett café i Växjö efter att ha bestämt tid och plats via mejl.   

Christian Åberg är VD på Brädholmen Event AB som arrangerar den två dagar långa 

festivalen Latitud 57. Åberg har varit med sedan starten och agerar nu både projektledare, 

bokare och pressansvarig för festivalen. Han arbetar till vardags 80% som musiklärare på 

Oscarsgymnasiet och lägger resterande 20% på sitt eventbolag. Efter att ha bestämt tid och plats 

för samtal via mejl hölls intervjun över telefon där informanten befann sig i personalrummet på 

skolan där han är verksam.  

Jan Hardebrant är styrelseordförande för Brädholmen Event AB och var även med och 

startade upp festivalen Latitud 57. Inom festivalen arbetar Hardebrant främst med det 

ekonomiska och det administrativa men har en lång erfarenhet inom olika chefspositioner. 

Sedan 2011 är han dessutom VD för företaget Attraktiva Oskarshamn. Efter att ha fått kontakt 

med Hardebrant genom att fråga vår andra informant från Latitud 57 om en kollega att intervjua, 

ringde vi upp honom och höll intervjun över telefon. 

Noel Åberg och Madlen Johansson sitter båda i styrelsen för kulturföreningen Öland Roots 

som varje år arrangerar musik- och kulturfestivalen med samma namn. Båda började som 

funktionärer och klättrade upp i organisationen till att bli styrelsemedlemmar. Nästa år blir deras 

tredje respektive fjärde år som styrelsemedlemmar i föreningen. De jobbar helt ideellt och 

ansvarar för olika områden inom organisationen. Efter att ha bestämt tid och plats för möte via 

mejl hölls intervjun hemma hos Åberg i hans kök med Johansson över länk.  

Pung Ljungberg jobbade sitt första år som volontär på Öland Roots i somras. Tillsammans 

med en annan volontär skötte han funktionärsköket där samtliga funktionärer serverades mat 

under festivalen. Som köksansvarig var han på plats totalt tre veckor innan, under och efter 

festivalen och då var hans närmsta ledare Noel Åberg. Vi fick kontakt med honom genom att 

fråga våra informanter från Öland Roots efter en efterföljare som vi kunde utföra ytterligare 

intervjuer med. Därefter kontaktade vi Ljungberg via telefon. 
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Maria Stejdahl är ordförande för den ideella föreningen Fiesta Eksjö som varje år arrangerar 

Eksjö stadsfest. Stejdahl började i organisationen som volontär för tio år sedan och har sedan 

arbetat sig upp i festivalorganisationen. I år genomför hon sitt tredje år på ordförandeposten 

och sitter som ytterst ansvarig för Eksjö stadsfest. Stejdahl arbetar helt ideellt för föreningen 

och jobbar som rektor till vardags. Efter att ha bestämt tid och plats för samtal via mejl hölls 

intervjun över telefon där informanten befann sig i hemmiljö men i avskilt rum. 

2.6 Genomförande 

Då vi skulle hålla oss inom det organisationsteoretiska området i vår uppsats, ville vi hitta ett 

ämne som dessutom kunde innefatta vårt huvudsakliga intresse, nämligen musikbranschen. 

Därför tog vi beslutet att vi ville skriva om ledarskapet inom festivaler, en position som vi kan 

tänkas ha i framtiden. Vi har dessutom präglats utav den syn på branschen vi har fått från vår 

utbildning, där vi ofta talar om de olika skiften som skett, bland annat i och med den tekniska 

utvecklingen inom musiken. Därför fascinerades vi av den utveckling som så uppenbarligen 

skett inom festivalmarknaden, och såg genast att detta var något vi ville gräva djupare i.  

När vi bestämt oss för vad vi skulle skriva om och att vi skulle använda oss utav intervjuer för 

att samla in empiri hörde vi av oss till olika festivaler, både föreningsstyrda och bolagsstyrda. 

Vi gjorde utskick till festivalerna via mejl och sociala medier, och sökte oss delvis till redan 

etablerade kontakter. Då informanterna befann sig på så spridda ställen i landet insåg vi att på 

grund av tidsbristen vi stod inför var det inte rimligt att kunna utföra samtliga intervjuer genom 

möten på plats. Vi försökte ändå att göra det i så stor utsträckning som möjligt. Det resulterade 

dock i att vi har genomfört intervjuerna både över telefon och vid möten, på grund av att 

informanterna har befunnit sig på annan ort. Frågorna förbereddes i en preliminär ordning men 

vid själva utförandet har de ställts annorlunda då vi eftersträvat ett mer flytande samtal med 

informanterna. Vi spelade in samtliga intervjuer för att sedan lyssna igenom och få ned 

intervjun i skrift, för att undvika att missa detaljer. Vi märkte vid intervjuerna då vi mötte upp 

informanterna att antecknande kunde störa intervjun, även om bara en av oss förde anteckning. 

Vi kunde dessutom lyssna och därmed ställa bättre följdfrågor om all uppmärksamhet kunde 

riktas mot informanten.  

Efter att ha utfört en intervju började vi direkt tolka och analysera vad som blivit sagt, medans 

det fortfarande var färskt i våra sinnen. Enligt det hermeneutiska tankesättet alternerade vi 

mellan delar och helheter samt förförståelse och förståelse. I praktiken innebar det att varje svar 

på respektive intervjufråga tolkades separat till en början. Sedan tolkades och analyserades 
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intervjun som en helhet för att kunna se sammankopplingar i de svar som vi fått för att ibland 

få fylligare beskrivningar av ett fenomen eller djupare svar. Det var en hel del gånger under 

intervjuerna som informanterna nämnde samma sak, två gånger, fast med olika ord till exempel. 

Det kunde också hända att de under en fråga gled in på ett sidospår och råkade svara på någon 

av våra andra frågor. När samtliga intervjuer genomförts kunde vi se en större helhet, i form av 

svaren från ledarna i respektive styrelseform. Denna helhet gav oss rum att koppla samman 

intervjuerna och analysera dem tillsammans för att sedan kunna göra direkta jämförelser mellan 

föreningsdrivna och bolagsdrivna festivaler. Under alla dessa olika nivåer av analys alternerade 

vi också mellan att förstå vad vi hade fått för svar och att kunna tillämpa vår förförståelse för 

att kunna redogöra en rimlig analys. Den här uppsatsen är, som tidigare nämnt en flerfallsstudie, 

vilket innebar att vi samlade empiri från flera olika fall inom vårt forskningsområde. När vi 

hade samlat in vår empiri började vi söka efter teorier som skulle kunna hjälpa oss att förklara 

och analysera den data vi sammanställt, för att till sist kunna komma till en slutsats.   

 

 

2.7 Metodens kvalitet 

För att bedöma en undersöknings kvalitet är reliabilitet och validitet två viktiga kriterier. Dessa 

kriterier har dock i huvudsak behandlats i kvantitativa undersökningar och diskussionen har 

därför uppstått om dessa även är relevanta för forskning med kvalitativ metod. Lincoln & Guba 

är två forskare som behandlat ämnet och menar att det är oumbärligt att skapa nya termer för 

bedömning av kvalitativ undersökning (Lincoln & Guba, 1985). De menar att kriterierna 

reliabilitet och validitet är svåra att direkt överföra till kvalitativa undersökningar eftersom de 

kriterierna utgår från att det går att se en enstaka bild av den sociala realiteten och att denna ska 

avslöjas genom vetenskapen. Lincoln & Guba menar istället att det finns flera olika bilder av 

vår sociala verklighet och att det därför krävs nya, alternativa termer. För att bedöma och 

utvärdera vår metods kvalitet har vi valt att använda oss av deras term trovärdighet. 

2.7.1 Trovärdighet 

Kriteriet trovärdighet delas upp i fyra olika delar: tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet samt 

bekräftelse. Tillförlitlighet skapas genom att gardera att undersökningen genomförts enligt det 

regelverk som existerar samt att empiriskt insamlad material valideras av de informanter som 

varit en del av informationsinsamlandet, för att säkerställa att deras verklighet har uppfattats 

korrekt av uppsatsförfattarna (Lincoln & Guba, 1985). Överförbarhet handlar om hur resultaten 
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kan vara användbara i annan kontext eller situation. Överförbarhet uppnås genom att skapa 

fylliga beskrivningar om hur undersökningen gjordes. Detta bidrar till ett bättre underlag för 

andra forskare om de bedömer att resultat från uppsatsen kan användas i andra kontexter. (ibid). 

Pålitlighet uppstår genom att forskarna bedriver en komplett rapportering av 

forskningsförloppets alla delar. Hela processen ska präglas av transparens samt att 

undersökningen ska granskas av andra för att bedöma kvaliteten (ibid). Inom samhällelig 

forskning går det inte att uppnå total objektivitet och därför behandlar den sista delen 

bekräftelse vilket innebär att forskaren handlat i god tro och då inte låtit sina personliga åsikter 

influera arbetet (ibid). 

Vi har i vår uppsats tagit hänsyn till samtliga kriterier ovan för att skapa en så trovärdig uppsats 

som möjligt. Under arbetets gång har vi haft tre seminarier för att motta kritik kring samtliga 

delar av uppsatsen både av studenter och av examinator. Samtliga informanter har fått ta del av 

resultaten som insamlades vid respektive intervju och hela forskningsprocessen har 

dokumenterats för att öka transparensen i vårt arbete. Det kan uppstå problem vid sista kriteriet 

för trovärdighet som behandlar personliga åsikter. Med tanke på vår förförståelse som tidigare 

diskuterats kan vi inte utesluta att våra egna åsikter influeras i arbetet. Vi har i största mån skilt 

på egna erfarenheter och informantens information och arbeta utifrån en medvetenhet att 

utesluta egna åsikter både under intervjuer och i det fortsatta arbetet. 

2.8 Källkritik 

Reliabilitet och validitet blir även i fokus när empiriska källor ska värderas (Blomkvist, Hallin 

& Lindell, 2018). Att en källa är reliabel innebär att källan är tillförlitlig och att informationen 

från källan är korrekt medan en valid källa innebär att den passar till uppsatsens syfte och 

frågeställning. Med andra ord räcker det inte att källan som använts har hög reliabilitet om den 

inte går att användas till uppsatsen. Det gäller alltså att de använda källorna både reliabla och 

valida (ibid). Reliabilitet är även en viktig premiss inom fallstudier, då felaktigheter vill 

minimeras i undersökningen och det är därför viktigt att forskarna i studien dokumenterar sitt 

tillvägagångssätt (Yin, 2007). 

 

För att kunna värdera vår insamlade empiri har vi använd oss av begreppen sändare, budskap 

och mottagare. Detta innebär att reflektera över vem det är upphovsperson till källan, vad som 

är det ämnade budskapet i källan och vem som är primär mottagare av budskapet (Blomkvist, 

Hallin & Lindell, 2018). Genom denna reflektion har vi kritiskt kunna granska våra källor och 



 

18(55) 

 

fått i åtanke att vissa budskap kan vara riktade mot en viss mottagare eller att sändaren kan haft 

en alternativ agenda.    

2.9 Forskningsetik 

Genom hela forskningsprocessen förväntas uppsatsskrivarna agera ur ett etiskt korrekt 

förhållningssätt. Det innebär att uppsatsskrivarna följer god praxis gällande vetenskapligt 

arbete. Vi har tagit del av Vetenskapsrådets forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning (2009), vilken Blomkvist, Hallin och Lindell säger är den 

vanligaste kodexen inom samhällsvetenskapen på en nationell nivå (Blomkvist, Hallin & 

Lindell, 2018). I kodexen framförs fyra grundkrav som ska uppfyllas och dessa är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet behandlar kravet om att informanter och personer som studeras ska 

upplysas om uppsatsens syfte, något vi diskuterat i tidigare del angående metodens kvalitet. Här 

ska även eventuella obehag och risker presenteras samt hur och var resultaten kommer att 

offentliggöras (Vetenskapsrådet, 2009). Samtyckeskravet innebär att informanter och personer 

som studeras själva har makt att styra över sin medverkan i undersökningen. I förlängningen 

medför detta också att undersökningen sker på den medverkandes villkor och kan avbrytas med 

omedelbar verkan (Vetenskapsrådet, 2009). Vi vidtog vissa handlingar för att intervjuerna 

skulle ske på informanternas villkor. Dels genom att i början av varje intervju berätta detta för 

informanterna. Dessutom försäkrade vi dem om att de inte behövde svara om det fanns frågor 

som hen inte kände sig bekväm med. Vi lät dessutom dem som vi mötte upp själva välja en 

plats där de kände sig trygga. Den empiri som vi samlade in har vi behandlat konfidentiellt 

enligt konfidentialitetskravet. Det gäller att materialet inte får spridas och att personuppgifterna 

ska förvaras så att obehöriga inte kan ta del av dem (Vetenskapsrådet, 2009). Det sista kravet 

kallas nyttjandekravet och går ut på att den insamlade empirin inte får användas i andra syften 

än det som forskaren informerat om (Vetenskapsrådet, 2009). 

I vår uppsats har vi tagit dessa krav på största allvar och har genomgående förhållit oss till 

dessa. Vi lägger också stor vikt vid korrekt citering och referering för att tydliggöra vad som är 

baserat på tidigare forskning och vad som kommer från oss som uppsatsskrivare.  

2.10 Författarnas bidrag 

Vi är två studenter, Sebastian Bergholtz och Emma Hafsteinsdottir, från Linnéuniversitet som 

är författare till denna uppsats. Uppsatsen skrivs som en del av kursen Företagsekonomi III - 

organisation, examensarbete och har skrivits på helfart under höstterminen 2019. Vi har 
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gemensamt tagit fram uppsatsen och tar även gemensamt ansvar för hela uppsatsen. Vid varje 

intervjutillfälle har båda författarna medverkade och aktivt ställt frågor. Intervjuer har sedan 

delats upp för transkribering där ena författande ansvarade för hälften av transkriberingen och 

den andra författaren ansvarade för resterande hälft. Stora delar av uppsatsen har skrivits på 

distans med ett juluppehåll mitt i planeringen vilket gjort att delar av kommunikationen mellan 

oss två skett via sociala medier. 
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3 Teoretisk referensram 

I följande kapitel presenteras vår teoretiska referensram som bygger på mönster som vi kunnat 

hitta genom analys av vår empiri. Det är även den teoretiska referensramen som kommer ligga 

till grund för vår kommande analys av festivalorganisationernas ledare och dess ledarskap. 

 

3.1 Den nya ledarskapsorienteringen  

I boken “Ledarskap” skriven av Sveningsson och Alvesson (2010) beskriver dem hur den 

ledarorienterade forskningen kan framställas utifrån fem grenar varav en av dessa har de valt 

att kalla den (halv)nya ledarskapsorienteringen. Det är denna syn på ledarskap som varit mest 

dominant främst på sena nittiotalet. Eftersom den inte är helt ny längre har författarna valt att 

ibland kalla den halvny, men vi har valt att benämna den “ny” i det fortsatta arbetet.  Den nya 

ledarskapsorienteringen anammar idén om ledarens som en central aktör inom organisationen, 

detta på grund av dennes huvudsakliga ansvar i att definiera strategier och planer. Inom denna 

orienteringen är speciellt tre förhållanden typiska: 

● Distinktionen mellan transformativt och transaktionellt ledarskap 

● Distinktionen mellan ledarskap och chefskap 

● Fokus på det visionära och karismatiska ledarskapet 

(Sveningsson & Alvesson, 2010) 

I den här uppsatsen kommer vi att fokusera på de två första distinktionerna. 

James M. Burns stiftade i sin bok Leadership termerna transformativt och transaktionellt 

ledarskap, och distinktionen mellan dessa. Han menar att de flesta relationer som finns mellan 

ledare och ledda är rent transaktionella ledarskapsrelationer (Burns, 2010). Förhållandet är 

relativt instrumentellt där ledaren söker ett sorts utbyte: arbetskraft mot pengar, erfarenhet, 

kontaktnät eller kanske mot en festivalbiljett. Burns menar att dessa utbyten är grundstenen i 

det transaktionella ledarskapet som är vanlig hos bland annat lagstiftare och politiska partier. 

När han talar om förhållandet mellan ledaren och efterföljaren i det transformativa ledarskapet 

beskrivs det som mer komplext, och mer kraftfullt. Det handlar i detta fall om ömsesidig 

uppmuntran och förbättring som gör att efterföljare blir så pass självständiga att de kan leda sig 

själva. Förutom det så är efterföljarens behov, motiv och krav i centrum för den transformativa 

ledaren (ibid). Det transformativa ledarskapet handlar också om att vägleda sina medarbetare 

och att införa en företagskultur som i sin tur kunde ge efterföljare rätt tankesätt och värderingar 
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och engagerat verka för organisationens bästa (Bass, 1990). Bernard Bass som också skrivit om 

transformativt ledarskap har utvecklat de fyra huvudkomponenterna för det transformativa 

ledarskapet som är: 

 

● Idealized influence - att ledaren agerar som en förebild. 

● Inspirational motivation - inspirerar, skapa känsla av sammanhang och framkallar 

förmågor hos andra. 

● Intellectual stimulation - involverar medarbetare i beslutsprocesser, värderar kreativitet 

och självständighet högt. 

● Individualized consideration - ser till varje individs unika kompetens och förmågor 

(Bass & Riggio, 2006).  

 

År 2000 genomförde Egri och Herman en studie där de testade hur väl transformerande 

ledarskap passade i ideella organisationer (Riggio, Bass & Orr, 2004). Resultaten antydde att 

även om det inte fanns någon signifikant skillnad i de transformativa ledarskapskvalitéterna för 

ledarna i de ideella kontra bolagsdrivna miljöorganisationer, verkade ideella 

miljöorganisationer vara mycket mottagliga för transformerande ledarskap medan de 

bolagsdrivna miljöorganisationerna endast måttligt öppna. 

Distinktionen mellan chefskap och ledarskap är också central i den nya ledarskapsorienteringen, 

och sammanlänkas till den förra distinktionen. Här menar Sveningsson och Alvesson (2010) att 

det transaktionella ledarskapet är kopplat till chefskap och det transformativa ledarskapet till 

ledarskap. Chefskap handlar främst om det administrativa och sedvanliga arbetet. Det kan 

handla om budgetering och planeringsarbete i förhållandevis förutsägbara förhållanden. 

Författarna Bennis och Nanus (2003) har i sin bok Leaders: Strategies for taking charge, som 

handlar om transformativt ledarskap, framhållit att chefer gör saker rätt medan ledare gör rätt 

saker. De menar vidare att ledare uppstår när organisationer står inför nya problem som kräver 

vägledning. Under förändringar bygger ledaren upp självförtroende och ett ansvarstagande hos 

sin anställda för att hitta nya tillvägagångssätt (Bennis & Nanus, 2003). Även om denna 

distinktion är något svår att överföra i praktiken väljer Sveningsson och Alvesson att begreppet 

chefskap handlar om att genom kontroll, övervakning och planering få saker gjorda. Chefskap 

besväras alltså inte om vad folk känner, tycker och tänker. Det gör däremot ledarskapet. De 

menar även att en och samma person kan vara både ledare och chef, beroende på vilken situation 

man är i eller vad man vill åstadkomma. Själva poängen med distinktionen är således att påvisa 
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att en chef ”endast” kan vara en chef, eller så kan den dessutom vara ledare (Sveningsson & 

Alvesson, 2010).  

3.2 Efterföljare 

Även om mycket indikerar att intresset för efterföljare har växt sig allt större, råder det 

fortfarande en stor obalans när det kommer till ledarskapsforskning som innehåller 

följarperspektivet (Bligh, 2011). Något som dock håller på att bli allt mer vedertaget är att ledare 

följer och att efterföljare leder. Forskning om följarskap uppstod som en sorts kritik till 

ledarskapsforskningen och har hjälpt att fylla vissa hål som tidigare fanns. Bland annat påstår 

Weick (2007) att följarperspektivet har en förmåga att fördjupa nästan vilken ledarskapsanalys 

som helst. 

Enligt Sveningsson och Alvesson (2010) är efterföljares kompetens och egenskaper 

komponenter som styr ramarna för hur en ledare kan agera, eftersom denne måste anpassa sig 

efter dessa. Detta påstående pekar åt samma riktning som viss ledarskapsforskning också allt 

mer riktar mot, nämligen att ledarskap är en process och handlar om relationer. Ledarskapet är 

helt enkelt inte enkelriktat och utövat på passiva föremål, utan kan bättre beskrivas som den 

dynamik som uppstår beroende på hur vem det praktiseras mot. Något som Drucker tillägger i 

detta perspektiv är att även ledare är underordnade, oavsett hur högt uppsatta de är (Drucker, 

1999). I vår uppsats använder vi oss av begreppet efterföljare till alla som har mindre auktoritet, 

makt och ansvar än den ledare som vi presenterar. Detta innebär att efterföljaren både kan vara 

en funktionär som har ett par hierarkiska led till respektive ledare, eller någon som jobbar direkt 

under respektive ledare. Det som är viktigt för oss blir att efterföljaren har någon relation till 

ledaren och kan uttrycka sig kring ledarens ledarskap antingen före, under eller efter festivalen, 

alternativt alla tre beroende på funktionärens roll och ansvar.  

3.3 Ideellt ledarskap 

Christer Leopold skriver i sin bok “Professionell ideell - om att verka med ideell logik” att 

ideella organisationer inte fungerar som andra företag eller myndigheter, utan sitter på sin unika 

logik (Leopold, 2006). Om pengar är den primära tillgången i ett företag så är det engagemang 

som finns den primära tillgången i en ideell organisation. En följd av denna olikhet är att de 

lednings- och organisationsmodeller som används inom ideella organisationer och fungerar för 

andra företag, inte alls passar dem. Istället måste organisationerna ledas på ett ideellt sätt för att 

kunna bli framgångsrika. Detta är dock något som många misslyckas med. Christer Leopold 

förklarar detta till viss del med det faktumet att vi idag kommer till ideella organisationer med 
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större yrkeserfarenhet och resurser. Man har helt enkelt förutfattade föreställningar om hur 

arbetet bör bedrivas (ibid). Alla ledare guidas av sina värderingar, och därför är det viktigt att 

dessa går i linje med organisationen (Dym & Hutson, 2005). Som exempel kan en organisations 

värderingar vara att stå upp för djurs rättigheter, eller för olika etiska standarder. För ideella 

organisationer är dessa värderingar centrala, och därför måste ledare för organisationen 

representera och kanske till och med förkroppsliga dem. Kunskapsbasen inom det ideella 

ledarskapet beskrivs av Barry Dym och Harry Hutson (2005) i boken “leadership in non-profit 

organizations” som relativt låg, med liten tidigare erfarenhet eller utbildning. Istället byggs 

ledarskapet upp av kreativitet och passionen för arbetet.   

 

Leopold (2006) kallar att leda en ideell organisation för det fjärrstyrda ledarskapet. Han hävdar 

att det finns tre viktiga principer för den här sortens ledarskap: att motivera, inspirera och skapa 

samhörighet. Eftersom hela rörelsen byggs på ett ideellt engagemang så är det viktigt för 

ledaren att inte bara följa dessa principer, utan också att se till att alla har en gemensam syn och 

handling (Leopold, 2006).  

 

Senses-Ozyurt och Villicana-Reyna menar i sin studie att ledare i bolagsstyrda organisationer 

håller sina medarbetare nöjda genom motiv såsom löner, bonusar och andra monetära 

belöningar. Ledare inom ideella föreningar måste däremot vara med kreativa för att 

tillfredsställa och behålla sina medlemmar och dess arbetskraft. Dessutom är volontärer i ideella 

organisationer mer benägna att bry sig om ledarnas personliga egenskaper och värderingar än 

anställda i bolagsdrivna organisationer, eftersom gemensamma normer gör att medlemmarna 

kommer tillbaka (Senses-Ozyurt och Villicana-Reyna, 2016). 
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4 Empiri 

I följande kapitel presenterar vi den empiri som samlats in genom intervjuer med ledare och 

efterföljare. Denna primärdata har vi delat upp i föreningsdrivna festivaler och bolagsdrivna 

festivaler. Med föreningsdrivna festivaler menar vi festivaler utan kommersiellt och 

vinstdrivande syfte, ofta som ideell förening. Med bolagsdriven förening syftar vi till 

festivalorganisationer ofta knutna till kommersiell bolagsform.  

 

4.1 Bolagsdrivna festivaler 

4.1.1 Sweden Rock Festival 

Sweden Rock drar under den fyra dagar långa festivalen ungefär 130 000 besökare per dag, och 

förra året sålde deras 4-dagarsbiljetter slut på endast 34 minuter. Enligt Mats Natvig har Sweden 

Rock inte några direkta konkurrenter i Skandinavien, istället menar han att festivalen lockar på 

grund av att det blir en mötesplats där man har tid att träffas och umgås, som man kanske inte 

haft annars. Han menar att risken är större att besökarna åker till Barcelona en helg än att de 

skulle söka sig till en annan festival i Skandinavien. Festivalbesökarna har en genomsnittsålder 

på 44 år och är en köpstark och trogen kund - 30% av alla besökare i somras hade varit där mer 

än tio gånger innan.   

 

De viktigaste egenskaperna hos en ledare tycker Natvig är de klassiska: att informera, motivera 

och kontrollera. Han anser att det är viktigt att folk förstår vad deras uppgift är och att man 

måste ge den information som krävs för att utföra uppgiften. Att man motiverar, följer upp och 

är delaktig men också är kapabel att ha en dialog om det positiva och det negativa är viktigt 

enligt Natvig. Och så måste man kontrollera, då folk mår bra av att veta att det de göra granskas 

på ett eller annat sätt. Natvig tror att hans kollegor skulle beskriva honom som tydlig men tuff 

när det gäller. Han tror inte på att lägga sig i för mycket i sina kollegors arbete, utan låter alla 

arbeta inom ramen för den budget som sätts för varje arbetsområde i augusti varje år. Denna får 

var och en skicka in till Natvig för granskande och godkännande. Allt beslutsfattande som sker 

i organisationen är väldigt självständigt, men om något sker som är avvikande från budgeten så 

är det väldigt viktigt att man flaggar för det, tillägger han. Den här ledningsgruppen hjälper till 

att delegera och styra det som sker inom de olika ansvarsbefattningar som finns i 

organisationen. De 20 personer, som är anställda på kontoret som Sweden Rock Festival AB 
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har i Sölvesborg berättar Natvig, är människor med blandade spetskompetenser. De har några 

som är utbildade grafiskt som jobbar med festivalens grafiska material, det finns entreprenörer, 

personal som är utbildad i ekonomi men också de som är utbildade att jobba med infrastruktur 

(de bygger ju upp en liten stad, säger han). Det finns även anställda som har bakgrund inom 

bokningsarbete med kunnighet och kontakter inom musikindustrin. Det är just kontakter och 

nätverk talar Natvig om som några av de främsta fördelarna som uppstod när Live Nation 2016 

köpte upp deras verksamhet. Det skapade förutsättningar att kunna prata öppet med nya 

kollegor och kunna jämföra hur andra festivaler jobbar med säkerhet eller hur mycket de betalar 

för olika band. Natvig säger att de innan uppköpet hade sett att det blev svårare och svårare att 

agera som enskild aktör på marknaden. Den andra stora förändring som Sweden Rock fick 

under skiftet att anpassa sig efter ett börsnoterat amerikanskt bolags krav på redovisning. 

 

Natvig berättar att festivalen har ungefär 3500 personer från föreningslivet som på olika sätt 

arbetar under festivalen. Dessa föreningar fakturerar sedan ett föreningsbidrag beroende på hur 

många timmar de har arbetat. Utöver dessa finns det även cirka 1000 som arbetar mot lön eller 

konsultuppdrag. Det finns inga volontärer på Sweden Rock. Natvig menar att festivalen är för 

stor för att det ska funka. Han säger att det helt enkelt måste finnas avtal som reglerar vad som 

förväntas att man ska göra, istället för att bara hoppas på att folk ska komma - för ibland gör de 

inte det. Det finns även annan kommersiell verksamhet knuten till varumärket som produkter 

på systembolaget, näthandel och en butik som drivs i festivalens regi. 

Om Natvig skulle ge ett enda enskilt råd till en ledare för en festivalorganisation skulle det vara 

att alla beslut måste bygga på affärsmässiga grunder. Har man inte ekonomin med sig så kan 

man inte driva en festival ordentligt. Det måste dock finnas eldsjälar som är mindre duktiga på 

det affärsmässiga och deras röst måste också bli hörd.   

4.1.2 Latitud 57  

Ledare 

I Oskarshamn finner vi stadsfestivalen Latitud 57. Under två dagar mitt i sommaren lockas 9000 

besökare ner till hamnen i Oskarshamn för allt vad festivalen har att erbjuda. Festivalgeneral 

Christian Åberg stoltserar med att festivalen gått från att vara ett projekt som hastigt sattes ihop 

det första året till att idag dra Sveriges mest folkkära artister samt vinsten för årets arrangemang 

2018, utdelat av de ledande turnébolagen i Sverige. Åberg berättar att de alltid jobbat mot att 

vara generösa och proffsiga på alla plan mot publiken men framför allt mot artister och 



 

26(55) 

 

branschen för att bli någon man kan räkna med. Festivalen kännetecknas, enligt festivalens 

hemsida, av en familjär känsla med fokus på musik, glädje och värme (Latitud, u.å.). Latitud 

57 riktar sig inte till en specifik målgrupp utan vill ha ett artistutbud som lockar brett. Under 

festivalen spärras ett område av i hamnen och innanför staketet återfinns knallar, barservering 

samt två scener av olika storlek.  

Personen bakom festivalen heter Christian Åberg och mantlar många olika roller inom 

festivalorganisationen. Han är VD för Brädholmen Event AB som är det aktiebolag som ligger 

bakom festivalen men han agerar även projektledare, bokare, pressansvarig och sköter 

marknadsföringen för hela festivalen. Åberg förklarar att han arbetar 80% som musiklärare på 

en gymnasieskola och resterande 20% lägger han på sitt företag Brädholmen Event. 

Festivalorganisationen skapades år 2009 och fungerade då som en ideell förening. Föreningen 

bestod av fem-sex personer med olika kompetensområden. Åberg menar att föreningen i början 

letade aktivt efter olika kompetenser för att kunna driva festivalen, vilket idag resulterat i att 

många av medlemmarna sitter på VD:ar eller högt uppsatta på sina vanliga jobb. Efter 

festivalens andra år gick föreningen back ekonomiskt och styrelsen bestämde sig för att övergå 

till ett aktiebolag och lämna den ideella föreningen. Detta eftersom medlemmarna i föreningen 

var ekonomiskt ansvariga varpå deras privatekonomi drabbades av föreningens förlust. Den 

ekonomiska risken blev för stor och genom att övergå till aktiebolag kunde bolaget bli sin egen 

juridiska person. Det naturliga steget blev därför att bolaget köpte föreningen. Idag ägs 

aktiebolaget av ett holdingbolag och den ideella föreningen är likviderad. Åberg är själv anställd 

som konsult för eventbolaget medan de tidigare medlemmarna (nu är aktieägarna) har var sitt 

ansvarsområde i organisationen. Ju mer bra grejer vi gör desto större potentiell utdelning finns 

det ju i framtiden, säger Åberg. Varje område råder över sin egen budget och stämmer av den 

med Åberg och styrelsen vid styrelsemöten och arbetsgruppsmöten. Under festivalen består 

organisationen utöver områdesansvariga av ungefär 200 andra arbetare - 150 av dem kommer 

från föreningslivet där föreningen får betalt för sitt arbete och resterande administreras av 

Brädholmen Event. Åberg tycker det är svårt att på ett proffsigt sätt kunna betala varje 

medarbetare och menar att det är svårt att “vara med för det är kul” när festivalen inte drivs 

ideellt. Han säger att han i många år försökt att driva organisationen ekonomiskt professionellt 

med inställningen att bolag ska generera pengar men att man inte kan sätta den pressen på sina 

anställda eftersom det är ett semi-ideellt arbete som alla gör.  

 Som ledare beskriver sig Åberg som dålig. Han menar att det är svårt att hinna med att vara 

ledare när man har mycket annat att hinna med. Åberg är utöver projektledare och lärare även 
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familjefar och musiker. Eftersom aktiebolaget inte har några direkt anställda blir det svårt att 

leda när alla aktieägare får lika stor utdelning, menar han. Trots det berättar han att Latitud är 

som hans bebis där han har svårt att delegera ut ansvar med rädsla över att sakerna inte blir 

gjorda, vilket inte alltid händer när organisationen inte prioriteras i första hand. Lite senare 

under intervjun återkommer Åberg till sitt ledarskap och menar att han är bra på att visa 

uppskattning för arbetet som de andra i organisationen utför. Uppskattningen visas i form av 

middagsbjudningar och inbjudningar till andra evenemang.  

När vi frågade vilka Åberg ansåg var det viktigaste ledaregenskaperna svarade han lyhördhet, 

ödmjukhet och tålamod. Åberg menar att om man inte är lyhörd för hur folk har det och ser 

dem i organisationen finns det en risk att man tappar dem. Ödmjukheten är viktigt när 

medlemmar prioriterar familjen framför organisationen. När det brinner i organisationen så är 

det inte lojaliteten kring evenemanget som kommer först, säger Åberg. Den sista egenskapen 

som är viktig enligt Åberg är att man måste vara organiserad - speciellt som projektledare. Det 

krävs att projektledaren har koll på alla delar av projektet för att veta när och om behöver hjälp.  

Beslutsfattandet i Latitudorganisationen har de senaste åren gått från att vara väldigt kollektiva 

till att Åberg nu tar de flesta beslut själv. Åberg menar att han under alla år varit väldigt mesig 

i att ta beslut och ofta lyft beslutstagandet till styrelsen för ett gemensamt beslut, även om Åberg 

haft mandat att besluten själv. Detta var ett sätt för honom att stävja att han kör sitt eget race. 

Men organisationen i sig går nu mot att fler medlemmar får familj och lägger mindre tid på 

organisationen vilket gjort att Åberg nu för tiden tar de flesta beslut, som han har mandat att ta, 

själv. De argument som står bakom beslut i denna typ av organisation är ofta grundade på 

personliga åsikter och inte på bolagets bästa. Det är däremot ofta samma beslut som ska tas 

varje år eller har behandlats tidigare år, berättar Åberg. Till sist berättar Åberg sitt bästa tips för 

andra festivalgeneraler - hög kvalitet. Att erbjuda hög kvalitet är A och O för att kunna överleva. 

Det finns många festivaler som snålar in på kvaliteten för att tjäna pengar, men då tappar man 

snabbt sin finish, avslutar Åberg. 

Följare 

Jan Hardebrant börjar med att berätta om sin bakgrund och de olika vägar hans karriär har tagit 

honom i livet. 2009 blev han tillfrågad om han ville vara med och starta upp Latitud 57, och 

sedan dess har han varit med och drivit festivalen. Hardebrant berättar att han lägger ungefär 

350–400 timmar om året på att arbeta med festivalen, och att mycket av det arbetet innefattar 

styrelsemöten, budgetering och uppföljning. Drivkraften till det här arbetet menar han är 
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glädjen, men också att få bidra med kunskap till en ny generation och att få följa med i 

samhällsutvecklingen. 

Hardebrant beskriver sin relation till VD:n Christian Åberg som väldigt informell. De har en 

löpande kontakt kring vida frågor och pratar nästan varje vecka om olika saker, framförallt om 

det som rör den ekonomiska och administrativa delen. När vi frågar hur Hardebrant uppfattar 

Åberg som ledare svarar han att man först och främst måste konstatera att när man jobbar inom 

en organisation som till stor del är beroende av ideell arbetskraft så kräver ledarskapet väldigt 

speciella egenskaper. Detta beror på att de du ska leda helt plötsligt kan säga att de inte vill göra 

jobbet, för det finns inga andra incitament än glädje. Åberg är väldigt lugn och inlyssnande 

fortsätter Hardebrant med att säga, och han sätter sig in i saker och ting innan han uttalar sig. 

När Hardebrant ska ge ett gott exempel på Åbergs ledarskap nämner han en situation då 

ledningen var tvungen att ta ett svårt beslut gällande festivalen. De beslutade att en artist inte 

kunde uppträda på festivalen då denne blivit arresterad för narkotikainnehav, och de var 

dessutom tvungna att betala artisten pengar trots att han inte kom och spelade. Här säger 

Hardebrant att Christian Åberg visade ett enormt bevis på gott ledarskap då han bemötte den 

enorma kritik festivalen mötte, och stod upp för det beslut de tagit. Rent allmänt tycker han att 

man måste ha en grundkompetens inom det området man ska leda, till exempel som Åberg har 

kring hur olika ålderskategorier uppfattar olika artister - hade han inte haft det skulle han inte 

kunnat jobba med lineups. Att det håller med resurser är också viktigt påpekar Hardebrant 

vidare, det räcker inte bara att folk tycker att det är kul utan man måste också kunna göra rätt 

investeringar. Brädholmen Event AB är ett aktiebolag som drivs av ideella krafter, vi ber 

Hardebrant att förklara hur det fungerar. Han menar att det är just det som är väldigt speciellt 

med företaget, att det bara är en person som är avlönad, vilket är Christian Åberg som arbetar 

en dag i veckan. Men, tillägger Hardebrant, Åberg lägger minst lika mycket ideellt arbete på 

festivalen som alla andra, och det är också en förutsättning för att kunna driva en festival i den 

omfattningen på landsorten. Det går helt enkelt inte att ha massa anställda. 
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4.2 Föreningsdrivna festivaler 

4.2.1 Öland Roots 

Ledare 

Öland Roots är en fyra dagar lång reggae- och kulturfestival som i sjutton år verkat årligen i en 

skogsdunge strax söder om Ölandsbron. Festivalen präglas av reggaens budskap om kärlek, 

solidaritet och medvetenhet för att kunna skapa Sveriges mysigaste festival. Vår ena informant, 

styrelsemedlem Madlen Johansson, berättar att festivalen startades upp av bandet Allvaret som 

en kul grej för att de skulle kunna spela någonstans, och har sedan dess växt från att bara vara 

en fest till den festival den är idag. Vår andra informant, styrelsemedlem Noel Åberg, nämner 

att det handlar om mer än bara att vara en musikfestival, de övergår alltmer till att vara en 

kulturfestival. De har ett väldigt stort åldersspann på sina besökare och har sedan förra året 

utökat med en dag för att bli en fyradagarsfestival med cirka 7000 gäster årligen.  

När vi frågar om hur organisationen ser ut svarar Johansson att festivalen drivs som en vanlig 

ideell förening. De har en styrelse som fattar beslut med sex personer med en ordförande, och 

medlemmar som är med och driver föreningen. Styrelsen mynnar ut i ledningen som är 

uppdelad i olika områden där tre till fyra personer sitter ansvariga, som i sin tur mynnar ut i 

huvudansvariga i alla respektive områden. Dessa huvudansvariga arbetar alltså som en 

förlängning av sitt arbetsområdes ledningsgrupp. I ledningen finns människor av blandad 

kompetens som annars är jurister, kommunikatörer, kulturvetare och ekonomer. Utöver det, 

nämner Johansson, finns det också en heltidsanställning för administrativt arbete som delas på 

fyra personer. Hon tillägger att alla som gör detta är eldsjälar som gör allt ideellt på fritiden vid 

sidan av andra jobb. Även alla som jobbar under festivalen är frivilliga funktionärer som 

anmäler sig på eget bevåg. Dessa funktionärer arbetar två pass och får sedan sin festivalbiljett 

gratis. De enda som får betalt är den förening som städar på campingen efter festivalen, eftersom 

det då är så mycket att göra. 

Både Åberg och Johnsson trycker på vikten av den demokratiska processen, och att det är viktigt 

att allas röst blir hörd. De menar att en ensam person inte ska sitta och själv bestämma hur allt 

ska vara utan att alla, i ren föreningsanda, ska komma fram till något tillsammans. När det 

kommer till beslutsfattande är det styrelsen som genomför styrdokument, men kommer det till 

mindre frågor så får grupperna i ledningen själva bestämma. Det är upp till var och en av 

grupperna att avgöra vad som faktiskt är något som styrelsen ska besluta om men ibland måste 

beslut också tas i smågrupper för att processen ska gå fortare. När en fråga väl tas upp på ett 
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ledningsmöte kan frågan nötas i flera timmar bara för att de vill att alla ska delta, tillägger 

Åberg. Styrelsen sätter även budgeten för festivalen, och den går från år till år baserat på hur 

mycket de olika områdena har dragit in. Åberg nämner även det miljötänk som syns i budgeten, 

bland annat att de klimatkompenserar för dem flygturer som görs. De vill att festivalen ska 

handla om miljö, gemenskap, samhörighet och inkluderande - inte om pengar. Därför menar de 

att det inte vara ett alternativ att gå över till bolagsform, men också för att det inte skulle kännas 

autentiskt om de började tjäna pengar på festivalen. 

När det kommer till ledarskap anser Åberg att det inte finns några dåliga egenskaper, han menar 

att alla 25 personer i ledningen är väldigt olika. Det viktigaste är att man är engagerad säger 

han dock, det är A och O. Johansson tillägger att det måste finnas både engagemang och pengar 

annars blir det inte något, men att drivet i det hela är ren och skär ‘eldsjälighet’. Hon tycker att 

det ideella ledarskapet skiljer sig från annat på grund av att man måste ge människor plats och 

att alla ska kunna ta plats. Hon menar att det ofta innebär att hon måste knipa käft till dumma 

idéer, genomföra dem, och sedan utvärdera hur det gick istället för att bara säga nej från början. 

Hon tycker också att bland de svåraste sakerna är att försöka få folk att vilja göra saker och att 

engagera sig. Åberg tillägger att det är viktigt att fånga upp dem som faktiskt vill ta ansvar och 

sen låta dem växa i föreningen. När vi frågar Åberg och Johansson hur de tror att deras 

efterföljare uppfattar dem som ledare får de fundera ett tag. Johansson svarar till slut att hon 

tror att hon kan uppfattas som väldigt stressad, och Åberg inflikar att det lätt blir så då de under 

festivalen är både sover och äter dåligt. De är så engagerade att de glömmer det viktiga.  

Slutligen ger de ett varsitt råd till en ledare i en festivalorganisation. Åberg säger ha 

engagemang och att stå för det du tycker är viktigt, få fram det du vill säga. På så vis känns ditt 

engagemang viktigt för dig själv. Johansson uppmanar att man ska hitta någon som känner som 

sig själv, och att inte vara rädd för problem. Problem är de bästa sakerna som händer. Hittar 

man gnistan och det man älskar blir det lättare även om det är tufft och kämpigt.  

Följare 

Huvudansvar på Öland Roots volontärskök hade i somras Pung Ljungberg tillsammans med 

ytterligare en kollega, då han efter en tid utomlands bestämde sig för att han ville arbeta på 

festivalen. Han berättar för oss att han tidigare har arbetat med en mängd olika festivaler de 

senaste tio åren, arbetat volontärt i kök och att han dessutom har erfarenhet av att laga mat till 

en stor mängd personer. Ljungberg och kollegan hade ansvar över allt som skulle finnas i köket, 

planera matinköp, matlagning och även att utforma hur köket skulle se ut. Det fanns protokoll 
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för hur saker hade gjorts innan, och det fanns även mycket kunskap som andra som varit med 

tidigare hade, men Ljungberg säger ändå att han tycker att de hade mycket frihet i sitt arbete. 

Han säger att gehöret var just sådant från ledningen, de önskade att man själv skulle göra på det 

sättet man vill om det var möjligt, oavsett om det gjorts på ett annat sätt förut. Det var mest 

budget och enkelhet som satte begränsningar.  

Det fanns tre personer som var ansvariga för volontärer, varav Noel Åberg var en av dem. 

Ljungberg säger att det fungerade bra med honom som ledare, att han kom och kollade att allt 

fungerade som det skulle, om de behövde mer resurser eller saker. Under festivalen såg de 

tillsammans över dagen under ett morgonmöte och såg till att alla resurser fanns, men utöver 

det så arbetade de inte väldigt mycket tillsammans då Ljungbergs avdelning var väldigt 

självgående. De kom bra överens och om Ljungberg kände att han hade några problem så fick 

han hjälp av Åberg. Vidare beskriver han att Öland Roots inte är som alla andra festivaler när 

det kommer till just hierarki, den är inte så hård där. Det är mer som en familj som är där och 

jobbar och det skapar en helt annan atmosfär. På andra festivaler, speciellt sådana som drivs 

med stort vinstintresse blir det väldigt hierarkiskt och ledarskapet blir väldigt definierat. De 

som jobbar på Öland Roots är inte där för att tjäna pengar, alla jobbar genom något sorts 

volontärskap och är där för att bidra till att skapa en fantastisk festival. Det menar också 

Ljungberg är hans drivkraft: att leva som en stor familj och bygga en sådan festival och sedan 

fira den kan vara finare än att få pengar. 

4.2.2 Eksjö stadsfest 

Eksjö stadsfest genomförs den sista helgen i augusti varje år och som riktar sig till hela familjen 

- allt från barn till pensionärer. Festivalen hålls kvällstid fredag och lördag och är placerat mitt 

i Eksjös stadskärna. Det innebär att hela centrum stängs av under genomförandet men också att 

festivalen har en hel del boenden inne på området och att knallar delar plats med befintliga 

restauranger, säger Maria Stejdahl som är ordförande för föreningen bakom festivalen. 

Festivalen har sju scener varav den största scenen har en publikyta på upp mot 10 000 personer. 

Festivalen vill försöka ge en scen för både band som är på väg upp och lokala band, något 

Stejdahl tycker de lyckats bra med. Vi vill att det ska hända saker överallt på gator och torg så 

att besökarna kommer från festivalen med en helhetsupplevelse och att besökaren sett något 

denne inte trodde när man gick dit.    

Stejdahl besitter två formella ledarroller i sin vardag, både som rektor över två skolor och tre 

förskolor samt som ordförande för den ideella föreningen Fiesta Eksjö som varje år arrangerar 
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Eksjö stadsfest. Stejdahl har under de senaste tio året arbetat sig uppåt i organisationen, från 

funktionär till huvudfunktionär till att nu sitta som ordförande i styrelsen. Stejdahl menar att 

stadsfestivalen får människor att växa väldigt mycket, både med ett ansvar och med en uppgift. 

Hon har själv sett hur människor kommit in i organisationen som rätt unga och nu fått mer och 

mer ansvar. Människor vågar ta mer ansvar och egna initiativ om de vet att det finns någon som 

står bakom dem och backar upp dem ifall något skulle gå snett, menar Stejdahl. 

 

De viktigaste egenskaperna hos en ledare är enligt Stejdahl att man ser människor och att de 

känner att de blir sedda i det dem gör, då alla i organisationen är lika viktiga. Stejdahl påpekar 

också att hon har en förmåga att få med sig folk, är tydlig och trygg i att säga ifrån. 

Projektledaren i organisationen brukar säga att Stejdahls viktigaste uppgift är att hålla moralen 

uppe. Detta styrks genom Stejdahls syn på ledarskap som relationsbyggande och att man bygger 

något positivt tillsammans. Som ideellt engagerad har funktionärer inte samma morot i form av 

lön som lärarna på skolorna har, vilket gör att Stejdahl måste leda på olika sätt i arbetslivet 

kontra i festivalorganisationen. Hon menar att det är viktigt att skapa mervärde i den ideella 

föreningen för att få folk att både ansluta sig till föreningen men också för att stanna år efter år. 

Detta mervärde skapas inom Fiesta-organisationen genom en vi-känsla samt ett utbyte och ett 

nätverk med andra festivaler i Sverige, där huvudfunktionärer får möta andra funktionärer och 

se hur de jobbar. De ideella krafter som kommer från de andra fem föreningar som är med och 

hjälper till får arvode till sin egen förening. När vi frågade Stejdahl vad som driver henne till 

att sitta som ordförande och vad hon får ut av det svarar hon framförallt att hon drivs av att få 

ett utökat nätverk och att se hennes förening komma in i större sammanhang såsom konferensen 

Sweden Live och där få feedback på sitt arbete men också att se organisationen utvecklas och 

utbildas. 

 

Alla stora beslut som tas i organisationen går genom styrelsen och då är det majoritetsbeslut 

som gäller, säger Stejdahl. I rollen som ordförande har hon lika stor röst som övriga i styrelsen 

men menar på att det är en lätt grupp att jobba med och så länge man kan argumentera för sin 

sak och lägga fram sina idéer på ett bra sätt är det inte svårt att få folk att lyssna. Hon är också 

tydlig när hon påpekar att eftersom det är en ideell förening kan man inte få igenom saker som 

människor inte vill. Övriga beslut tas i så kallade råd. Råden kan ses som olika avdelningar med 

ansvar över olika funktioner av festivalen. Stejdahl nämner bland annat marknadsrådet, 

säkerhetsrådet och eventrådet. Eventrådet fungerar som ett bokningsråd förklarar Stejdahl. I 
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dessa råd sitter 10–15 privatpersoner ideellt och beslutar över sina funktioner. Varje person i 

styrelsen har hand om ett råd och i eventrådet sitter projektledaren som ansvarar. Att delegera 

ut ansvar, menar Stejdahl, är en viktig pusselbit för att orka med ledarskapet. Man måste lita på 

att andra människor tar kloka beslut, säger hon. Den kompetens som styrelsen och dess råd inte 

besitter hyrs in vid behov. Stejdahl tar bland annat eventbolag och säkerhetsbolag som exempel.  

 

Den största motgången som Eksjö stadsfest stött på, menar Stejdahl, var under 2013 när 

festivalen gick från ett bolag till en ideell organisation. Tidigare hade ledningen betalt samtidigt 

som ekonomin rasade, säger Stejdahl. Man beslutade då att säga upp ledningen och styrelsen 

som redan då jobbade ideellt blev istället ansvarig för organisationen, och så har det förblivit. 

Stejdahl menar att det inte finns några planer att återgå till bolag då det inte är ekonomiskt 

hållbart och att organisationen som byggts upp bygger på ideella krafter. Fördelen med en ideell 

förening kontra kommunala stadsfestival är att den ideella föreningen fritt kan välja vilka man 

vill arbeta med, säger Stejdahl, och jämför med hennes organisation med en kommunal 

turistverksamhet. “Bara för att man är bra på turism kanske du inte är kunnig inom festival”, 

säger Stejdahl och menar att många besöker just Eksjö stadsfestival för att se hur de gör och få 

den kompetensen som Eksjö stadsfestival besitter. 
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5 Analys och tolkning  

I följande kapitel kommer vi att analysera den data vi samlade in under intervjuerna med teorin 

för att finna samband så att vi därmed kan uppmärksamma likheter och skillnader mellan 

festivalerna. Vår teoretiska referensram baseras på de mönster som vi tycks kunna urskilja av 

vår presenterade empiri. I enlighet med fallstudiemetod kommer varje enskild 

festivalorganisation att analyseras separat för att sedan summeras i slutsatsen. 

 

I intervjuerna anser vi kunna se ett generellt tema som just angriper distinktionen kring 

transaktionellt och transformativt ledarskap. Teorin beskriver det transaktionella som en 

relation mellan ledare och efterföljare där utbytet står i fokus. Det transformativa ledarskapet 

som ett fokus på efterföljares behov, motiv och krav samt att få de att engagerat jobba för 

organisationens bästa genom ömsesidig uppmuntran och utveckling. 

5.1 Sweden Rock Festival 

5.1.1 Distinktionen transaktionellt och transformativt ledarskap 

Det som tydligast kan utläsas i Mats Natvigs ledarskap på bolagsdrivna Sweden Rock är det 

transaktionella ledarskapet. Det transaktionella ledarskapet betraktas i teorin som den 

instrumentella relationen mellan ledare och efterföljare. När Natvig berättar om deras system 

med arbetskraft under festivalen framkommer det att han, till skillnad från de andra festivaler 

som vi pratat med, ger ett arvode till samtliga funktionärer. Natvig motiverar detta med att det 

blir ett sätt att skapa en säker relation mellan organisationen och funktionärerna, där de tydligt 

vet vad som förväntas av dem men också att festivalorganisationen lättare kan lita på att 

funktionärerna faktiskt kommer till sina pass. Man kan alltså inte på en sådan stor festival lita 

på att medarbetarna gör sitt jobb eller ens kommer dit om man inte ger dem ett monetärt utbyte, 

menar han. Utbytet som sker här blir alltså ett arvode på ena sidan, antingen till föreningen eller 

till den enskilde personen. På andra sidan får Sweden Rock Festival en säker arbetskraft som 

kan bidra till att deras uppdrag kan genomföras bättre. Således kan denna relation betraktas som 

synnerligen instrumentell och därmed förknippas med definitionen av det transaktionella 

ledarskapet. Vidare i intervjun framgår att Sweden Rock består av tjugo heltidsanställda 

personer. Även den här relationen går att koppla till det transaktionella ledarskapet då den 

innebär en heltidsanställning men också ett utbyte i form av lön och ett antal rättigheter såsom 

pension och anställningstrygghet. I utbyte får Natvig som ledare arbetskraft som kan bidra till 
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att återigen genomföra deras uppdrag och utveckla företaget samt den expertis som varje 

anställd besitter. Natvig berättar att alla som arbetar på Sweden Rocks kontor arbetar 

självständigt i sina arbetsgrupper. Om Natvig anser att hans medarbetare inte behöver hans 

konstanta deltagande för att motiveras, så bör de rimligtvis motiveras av något annat. Det utbyte 

som de anställda på Sweden Rock får i form av erfarenhet, lön eller annat verkar alltså vara 

tillräckligt för att de ska göra sitt jobb.  

Det generella tema som genomsyrar vår intervju med Natvig är saker som går att koppla till det 

transaktionella ledarskapet, men vi kan även finna indikationer på transformativt ledarskap. 

Han säger att han tycker att de tre viktigaste sakerna att göra som ledare är att motivera, 

informera och kontrollera. Vad han menar med det är att man som ledare bör motivera, följa 

upp och vara delaktig eftersom medarbetarna mår bra av det- vilket antyder att han ser till sina 

medarbetares behov. Men det tyder också på att han tydligt vill göra sina medarbetare medvetna 

om vad som kan uppnås, vilket båda två är transformativa ledardrag. De huvudkomponenter 

inom det transformativa ledarskapet som man kan koppla Natvigs ledarskap till är dem som är 

att se till varje individs unika kompetens och förmågor samt att värdera självständighet och 

kreativitet högt. Dels på grund av hur ingående han framhåller sina kollegors olika 

spetskompetenser inom de områden de jobbar med. Också på grund av hur Natvig beskriver 

arbetsgrupperna under honom som väldigt självständiga med stort eget ansvar. Arbetsrelationen 

som de anställda under Natvig har till honom är framför allt styrd av budget där det är viktigt 

att varje arbetsgrupp följer budget och rapporterar om något avvikande sker. Dessutom kräver 

inte organisationen att de anställda är på plats alltid. Inte heller arbetstider är något som Natvig 

bryr sig om, så länge jobbet blir gjort. Medarbetarnas stora frihet gör att de rimligtvis måste 

vara sina egna ledare till stor del av tiden. I enlighet med det transformativa ledarskapet så finns 

här en företagskultur som gör att medarbetare engagerat verkar för företagets bästa.  

5.1.2 Distinktionen ledarskap och chefskap 

Sveningsson och Alvesson benämner kontroll av medarbetare som en del av definitionen av 

chefskapet, där kontroll används för att få saker gjorda (Sveningsson & Alvesson, 2010). Detta 

är något som blir tydligt i Natvigs sätt att leda organisationen då han nämner att just kontrollera 

är en av de tre viktigaste egenskaperna hos en ledare. Förutom att det är viktigt att folk ska 

förstå vad deras uppgift är, är det också viktigt att uppgifterna kontrolleras, menar Natvig. 

Kontrollerna motiverar han att med att folk faktiskt mår bra av att veta att deras arbete granskas. 

Andra drag som tyder på chefskap är att fokus ligger på att behandla administrativt arbete. Vi 

kan från intervjun hitta ett tydligt tema kring att han lägger stor vikt på ekonomiska och 
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administrativa delar i organisationen. Dels genom att budgeten är ett centralt styrverktyg inom 

organisationen, dels i det avslutande rådet han ger att en festivalorganisation alltid måste bygga 

på affärsmässiga grunder och stabil ekonomi. Vidare är det också styrelsen som Natvig sitter i 

som administrerar hur stor budget de olika avdelningarna ska få samt delegerar ansvar mellan 

dessa avdelningar. Både kontroll och delegering omfattas av det chefskap som Sveningsson och 

Alvesson presenterar (Sveningsson & Alvesson, 2010). En tydlig nämnare för chefskapet är 

dock att det inte läggs så stor vikt människors känslor och tankar, utan istället styr genom 

planering. I och med Natvigs position inom Sweden Rock Festival-organisationen blir hans roll 

väldigt administrativ och kan därför tydligt kopplas till chefskapet. En koppling som 

Sveningsson och Alvesson gör är den mellan chefskapet och det transaktionella ledarskapet 

(ibid). Detta styrker vår analys då vi tydligt har funnit majoriteten av dessa två drag hos Natvig. 

 

Ledarskapet handlar enligt Sveningsson och Alvesson främst om att ledaren bryr sig om vad 

medarbetarna känner, tycker och vill (ibid). Den här egenskapen går att koppla till det som 

Natvig nämner kring att motivera sina anställda som en av de viktigaste egenskaperna hos en 

ledare. Det går även att koppla till det faktum att Natvig tycker att det är viktigt att kunna föra 

en dialog om både det positiva och det negativa samt följa upp arbetet och vara delaktig i den 

mån det går. Arbetet som utförs inom Sweden Rocks organisation är annars väldigt självständigt 

och många av besluten tas i sin egen arbetsgrupp, så länge det inte överstiger budget.  

5.2 Latitud 57 

5.2.1 Distinktionen transaktionellt och transformativt ledarskap 

Det transaktionella ledarskapet inom Latitud 57-organisationen påminner om ledarskapet i 

Sweden Rock Festival-organisationen.  Bland annat använder sig båda av föreningars 

arbetskraft under festivalen. Utbytet i detta fall blir att festivalen får arbetskraft i utbyte mot ett 

bidrag till föreningskassan. Ju fler från föreningen som stället upp desto mer pengar får 

föreningen. Utöver de ca 150 personer från föreningslivet leder Christian Åbergs organisation 

Brädholmen Event ca 50 personer till. Åberg beskriver det som svårt att ge skälig ersättning till 

varje person som hjälper till under festivalen, vilket kan tolkas som att det transaktionella 

ledarskapet har sina brister, eller att de som arbetar får något annat i utbyte än just pengar. Det 

skulle kunna vara att utbytet i form av erfarenheten att jobba på en festival är tillräcklig som 

motivation för dem. När vi frågade Åbergs kollega Hardebrant kring vad som drev honom att 

jobba ideellt för Latitud 57 sa han att glädjen och möjligheten att få sprida kunskap till en ny 
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generation motiverar honom. Det visar vidare på att det medvetet eller omedvetet finns ett 

utbyte mellan organisationen och dem som jobbar i den. Åberg berättar att de som tidigare var 

medlemmar i föreningen när festivalen drevs ideellt numera är aktieägare. Det transaktionella 

ledarskapet och det instrumentella utbytet som sker då är eventuell vinst för aktieägarna som i 

gengäld bidrar med ekonomisk kraft till organisationen. Men enbart en prognos för att i 

framtiden få utdelning är inte det enda som motiverar Åbergs medarbetare, han berättar att han 

även visar uppskattning för arbetet som görs av kollegorna i festivalen genom 

middagsbjudningar och inbjudningar till andra evenemang. Detta kan således också tolkas som 

ett instrumentellt utbyte.  

Tecken på ett transformativt ledarskap visar sig i form av den gemensam anda som både Åberg 

och Hardebrant målar upp. Detta påvisar Åberg när han berättar hur han visar uppskattning till 

de som jobbar under festivalen. Middagsbjudningarna och de inbjudningar till andra 

evenemang som Åberg talar om kan som sagt å ena sidan ses som ett transaktionellt utbyte då 

det blir en form av belöning för utfört arbete. Å andra sidan blir inbjudningarna också ett tillfälle 

för Åberg att motivera, engagera och ingjuta värderingar hos de som arbetar för att få de att gå 

i linje med festivalen. Hardebrant nämner att en av de mest framträdande egenskaperna som 

Åberg har är hans förmåga att lyssna in, vilket tyder på att Åberg visar intresse för sina 

medarbetare. Vidare nämner Hardebrant att Åberg lägger ner minst lika mycket ideellt arbete 

som sina kollegor på festivalen, utöver det han är anställd att göra. Detta visar på att Åberg 

sätter ett gott föredöme för sina följare och därmed bidrar till att skapa en viss kultur. Ytterligare 

ett bevis på detta är historien som Hardebrant berättar om den artisten som de ställde in, och då 

Åberg så tydligt stod bakom ledningens beslut. Detta är allt transformativt utövande av 

ledarskap och kan också kopplas till huvudkomponenten i det transformativa ledarskapet att 

agera som en förebild. Övrigt är det snarare Hardebrant än Åberg som nämner saker som vi 

anser kunna koppla till det transformativa ledarskapet. 

5.2.2 Distinktionen ledarskap och chefskap 

Den anställning som Åberg har innefattar enbart administrativt arbete, vilket direkt kan kopplas 

till chefskap. Det kan också de samtal Hardebrant och Åberg har nästan varje vecka som berör 

främst det ekonomiska men även det administrativa. Det bör tilläggas att dessa samtal behandlar 

detta ämne eftersom Hardebrant har dem som huvudansvar. Som ytterst ansvarig för den 

operativa delen av festivalen blir det en hel del beslut som ska tas samt en hel del administrativa 

delar att behandla. Hardebrant beskriver Åberg som väldigt noga och strukturerad när det 

kommer till beslut, då han gärna tar reda på så mycket som möjligt om saker och ting innan han 
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uttalar sig. Trots att han inte intervjuas om sin roll som ledare, utan snarare i sin roll som 

medarbetare till Åberg kan man se chefskapet även hos Hardebrant. Han menar att 

resursförvaltning är viktigt så att resurser läggs på rätt investeringar. Därav ser vi att chefskapet 

både existerar och behövs inom Latitud 57-organisationen. Man ser det också i att Åberg säger 

att han i många år har försökt att driva organisationen ekonomiskt professionellt, och att bolaget 

ska generera pengar. Dock säger han att det inte är lätt att sätta den pressen på medarbetarna då 

de bedriver ett semi-ideellt arbete. Åberg säger vidare att han har svårt att delegera ut ansvar, 

då han är väldigt mån om festivalen och inte litar på att sakerna blir gjorda annars och att han 

själv är väldigt organiserad. Han menar att en organiserad person krävs för att ha koll på 

projektet i stort och se om någon behöver hjälp. Allt detta kan vi koppla till chefskapet om 

sedvanligt planerings- och budgetarbete. Åberg talar mycket om hur han utför saker själv och 

då chefskapet enligt Sveningsson och Alvesson (2010) handlar om kontroll, övervakning och 

planering kan man koppla samman dessa. Åbergs behov av att ha kontroll och kunna övervaka 

processen kan helt enkelt innebära att han tar på sig själv ansvaret istället för att delegera ut det. 

Även om Åberg själv inte ser sig Åberg sitter som VD och berättar själv att han tar de flesta 

beslut själv, utan att fråga de andra i styrelsen som en ledare och att vi har svårt att hitta 

transformativa drag, som vanligen kan kopplas till ledarskap, så finner vi ändå 

ledarskapsegenskaper hos Åberg. Enligt hans kollega Hardebrant är Åberg väldigt lugn och 

lyhörd, något som Åberg själv anser är viktiga egenskaper hos en ledare. Lyhördheten krävs för 

att om man som ledare inte lyssnar och ser människorna i organisationen är det lätt att de hoppar 

av och intresset för festivalen svalnar. Detta hot om avhopp menar Hardebrant kräver en viss 

typ av ledarskap - ett ledarskap som Åberg verka bemästra. Precis som i fallet med Sweden 

Rock Festival skapar lyhördheten en dialog mellan ledare och efterföljare som gör det möjligt 

att arbeta och leda gruppen av efterföljare utifrån vad de har för åsikter, tankar och idéer, allt 

detta i enlighet med definitionen av ledarskap. Förutom lyhördheten berättar Åberg att 

ödmjukhet och tålamod är viktiga egenskaper. Detta för att folk, i och med att det inte är betalt 

arbete, ibland prioriterar andra aktiviteter. Återigen ser vi Åbergs ledarskap där inspirerande 

kommunikation kan få efterföljare att göra ideella åtaganden för organisationen. Hardebrant 

menar att det inte finns andra incitament än glädje inom organisationen. Ett annat exempel som 

Hardebrant ger oss för hur Åberg utövar ledarskap är när han berättar om den händelsen som 

präglat festivalen, med artisten som de ställde in. Bennis och Nanus (2003) menar att ledare 

uppstår när organisationer står inför nya problem som kräver vägledning. Här visade Åberg 

tydligt på ett ledarskap dels genom att se problemet och att lösa det tillsammans med ledningen 



 

39(55) 

 

dels genom att han tog initiativ och stod upp för festivalen och beslutet hela vägen. Åberg verkar 

inte direkt uppleva något tydligt behov av ett ledarskap då större delen av festivalplaneringen 

styrs av honom själv. Han beskriver sin roll i organisationen som likställd med övriga aktieägare 

där ansvaret han tar mest beror på att han brinner för festivalen. Åbergs kollega Hardebrant 

berättar att alla operativa beslut tas av Åberg själv medan större beslut tas upp i styrelsen. 

Styrelseordförande Hardebrant pratar om den mycket informella relation som finns mellan 

honom och Åberg. Relationen till de femtiotal anställda som organisationen leder och ansvarar 

för beskriver Åberg inte djupare än att det är svårt att ge ett rättvist arvode. Själv nämner han 

att det är på grund av tidsbrist som ledarskapet inte hinner få ta plats. 

5.3 Öland Roots 

5.3.1 Distinktionen transaktionellt och transformativt ledarskap 

Öland Roots drivs som en ideell förening. Trots att organisationen bygger på ideella krafter 

finns en heltidsanställning, uppdelad på fyra personer. Denna anställning går, precis som i 

Latitud 57-organisationen, till ledningen vilket gör att den inte kan anses som ett 

ledningsincitament för efterföljare. Precis som i tidigare fall använder sig även Öland Roots av 

föreningar till extra arbetskraft under festivalen. Dock berättar Noel Åberg och Madlen 

Johansson att det enbart är en förening som krävs då den arbetskraft som behövs i form av 

funktionärer anmäler sig frivilligt via Öland Roots hemsida. Det transaktionella utbytet mellan 

föreningen och Öland Roots blir att föreningen städar i utbyte mot ett bidrag till 

föreningskassan. Motsvarande utbyte på den frivilliga funktionärssidan blir en festivalbiljett i 

utbyte mot att man som funktionär ställer upp som arbetskraft för festivalen. När vi under 

intervjun med funktionären Pung Ljungberg frågar vad han drivs av för att vilja arbeta frivilligt 

under tre veckor svarar han att det är på grund av möjligheten att bygga den mötesplats som 

han anser Sverige behöver. På så sätt blir det transaktionella utbytet i Ljungbergs fall, att han 

får chansen att arbeta för att skapa något han själv tror på, och Öland Roots organisationen blir 

verktyget för honom att bidra.  

På Öland Roots är ett genomgående tema och grunden för det som Åberg och Johansson talar 

om kärleken för en viss kultur och den genre som på sätt och vis tillhör kulturen - reggaen. 

Festivalens och likaså reggaemusiken genomsyras av sitt budskap om kärlek, solidaritet och 

medvetenhet. Detta återspeglas tydligt i vår intervju där stora delar av ledarskapet betraktas 

som familjärt och demokratiskt. Funktionären Ljungberg nämner även han detta, och jämför 

Öland Roots med andra festivaler han har jobbat på. Han menar att hierarkin inte är så hård på 
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just den här festivalen, utan att det är som en familj som jobbar ihop. Bass skriver om det 

transformativa ledarskapet som ett sätt att införa en företagskultur där efterföljarna ges rätt 

värdering och engagerat arbetar för organisationens bästa (Bass, 1990). Värderingarna och 

kulturen som förankras av ledarna på Öland Roots är till stor del de värderingar som 

reggaekulturen bringar, vilket gör att både efterföljare och ledare redan har ett ramverk från en 

befintlig kultur att arbeta utifrån. Den transformativa ledaren agerar som en förebild för sina 

medarbetare vilket Johansson till exempel visar att hon gör när hon säger att en av hennes 

viktigaste uppgifter är att “knipa käft till dumma idéer”, för att istället låta människorna i 

festivalen utforma sina egna arbetssätt. Här visar hon att hon sätter den demokratiska process 

och frihet som föreningen prisar så högt först. Med denna handling involverar hon dessutom 

medarbetarna att vara med i beslutsprocessen och banar väg för deras kreativitet och 

självständighet. Allt detta är i enlighet med de fyra huvudkomponenterna för transformativt 

ledarskap.  

5.3.2 Distinktionen ledarskap och chefskap 

Ljungbergs närmaste ledare under festivalen var Noel Åberg, och därför begränsas analysen till 

deras relation när det kommer till hur ledarskapet betraktas av efterföljare. Ljungberg beskriver 

Åbergs handlingar under festivalen enligt vår definition av chefskap. Detta baserar vi på att 

Åbergs löpande roll var att under dagen kolla och se till att det hela tiden fanns rätt resurser 

både när det kom till funktionärer och när det kom till råvaror.  Utöver det fick Ljungberg arbeta 

väldigt självständigt och tog autonoma beslut i funktionärsköket. Dessutom berättar Ljungberg 

att den övervägande kontakten som han och Åberg hade var under de morgonmöten som hölls 

för att stämma av att resurserna fanns i början av dagen. Detta kan man då koppla direkt till det 

som Sveningsson och Alvesson (2010) menar är ett typiskt chefsdrag, nämligen att fokuserar 

mycket på planeringsarbete men också tydliga tecken på kontroll och delegering med ett relativt 

kortsiktigt perspektiv. Det skulle kunna vara så att Åbergs handlande uppfattas som chefskap 

eftersom Ljungberg var så självgående. Åberg behövde då inte inspirera eller motivera sin 

efterföljare i lika stor omfattning. Tolkningen blir då att det handlar om chefskap eftersom det 

enda som krävdes av Åberg var att han stämde av det rent praktiska och sedan lät Ljungberg 

utföra resten suveränt. Eftersom det redan fanns en sådan tydlig kultur av värderingar, plus den 

icke-hierarkiska modellen så kanske inte ledarskap behövdes för att motivera Ljungberg, 

speciellt eftersom han, trots att det var hans första år att jobba där, varit på festivalen flera 

gånger och bör känt till denna kultur sedan innan. 
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Inom Öland Roots-organisationen talar Noel Åberg och Madlen Johansson om vikten att ta 

hänsyn till sina medarbetares åsikter genom en demokratisk process och betydelsen av att allas 

röst blir hörd. Det är ett tecken på ledarskap då de genom detta visar att de bryr sig om 

människors tankar och viljor. Ett annat exempel är att de säger att deras mål är att festivalen 

ska byggas på samhörighet, gemenskap och inkluderande, vilket alla dessa pekar tydligt på 

samma fokus som ledarskapet. Åberg och Johansson talar precis som Ljungberg om att 

föreningen är väldigt icke-hierarkisk. De vill att den demokratiska processen ligger i fokus och 

att var och en får vara med och forma festivalen. 

5.4 Eksjö Stadsfest 

5.4.1 Distinktionen transaktionellt och transformativt ledarskap 

I intervjun med Maria Stejdahl som är ordförande på Eksjö Stadsfest kunde vi urskilja ett 

transaktionellt ledarskap som skiljer sig från det vi sett hos tidigare festivaler. Utbytet som sker 

i relationerna mellan ledare och efterföljare i Eksjös festivalorganisation presenteras som 

nätverk och förmånen att få åka till andra festivaler för efterföljaren. Då Stejdahl driver en 

förening där ingen får betalt försöker hon alltså istället ge sina medarbetare ett sorts utbyte i 

form av dessa nätverk och upplevelser. Även denna festivalorganisation får arbetskraft tillbaka 

i utbytet. Precis som i de övriga festivalerna engagerar organisationen andra föreningar som 

hjälper till under festivalen, som i sin tur får pengar till sin förening. Det som också är unikt för 

Eksjö stadsfest är att det inte finns någon anställd alls i organisationen. Organisationen blir 

således helt volontär. När vi frågade Stejdahl vad hon kände att hon fick i utbyte mot den 

arbetskraft som hon lade ner i organisationen svarade hon att få ett breddat nätverk och att få 

se hennes förening växa till större sammanhang och att organisationen utvecklas utifrån det.  

Det transformativa ledarskapet kan tydligt tydas i Stejdahls berättelse om organisationen och 

hennes ledarskap. Hon menar att de viktigaste egenskaperna en ledare kan ha är att 

uppmärksamma människorna som arbetar under och tillsammans med henne, då alla bidrar på 

sitt sätt till en helhet. Det visar att hon ser till sina medarbetares unika förmågor. Hennes 

ledarskap beskriver hon som relationsbyggande där man bygger något positivt tillsammans. 

Detta överensstämmer med huvudkomponenter inom det transformativa ledarskapet att skapa 

känsla av sammanhang och inspirera andra, samt fokus som finns på att bygga en viss 

organisationskultur där man arbetar för festivalens bästa. Volontärerna som är på plats under 

festivalen är inte bara där för att utföra sitt arbete och få någon form av arvode, de får chansen 

att växa som personer också. Genom att stå bakom och backa upp personer vågar de ta mer 
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ansvar och i samband med detta vågar volontärerna också ta egna initiativ menar Stejdahl. Detta 

kan kopplas till det transformativa ledarskapet där utbytet handlar om mer än instrumentell 

utväxling utan en ömsesidig utveckling för organisationen. Det transformativa ledarskapet går 

även att koppla till det mervärde som Stejdahl benämner som ett incitament för att få volontärer 

och andra ansvariga att stanna i föreningen. Förening bygger, enligt Stejdahl, på en stark vi-

känsla - något som också visar på ett djupare utbyte. Hon berättar att hon har lika stor röst som 

övriga i styrelsen, och att besluten som inte tas där görs i små råd som har ansvar för olika delar 

av festivalen. Detta tyder på att hon vill involvera sina medarbetare i beslutsprocesser vilket 

överensstämmer med en transformativ ledarstil. En annan sak som Stejdahl nämner som man 

kan koppla till detta är att hon lägger stor vikt vid att kunna delegera ut ansvar och lita på att 

arbetet blir gjort. I och med det visar hon också att hon värderar självständighet hos sina 

medarbetare högt.  

5.4.2 Distinktionen ledarskap och chefskap 

Av de arbetsuppgifter hon presenterat och hennes ledarskap är det svårt att dra några större 

paralleller till chefskap. Något som Stejdahl nämner är att hon inte hade klarat sig som ledare 

utan att kunna delegera ut arbetsuppgifter och lita på att folk gör det dem ska. Sveningsson och 

Alvesson menar att poängen med distinktionen mellan chefskapet och ledarskapet är att påvisa 

om en chef är mer än bara en chef, eller om den också är en ledare. Det som vår intervju med 

Stejdahl visar är att hon är en chef med mycket ledarskapsdrag. Eftersom hon sitter på en 

chefsposition är hon per definition också en chef, oavsett hur lite det talas om intervjun.  

I distinktionen mellan ledarskap och chefskap finner vi Stejdahls ledarskap tydligast. Stejdahl 

visar tydligt att hon bryr sig om sina efterföljares tankar när hon säger att den viktigaste 

egenskapen hos en ledare nämligen är att se människor, och att de också känner sig sedda. 

Stejdahl ser hennes roll som relationsbyggande snarare än prestationsinriktad, vilket hon visar 

när hon pratar om hur hon arbetar med sina efterföljare. Stejdahl fungerar nämligen som en 

stödpelare för utveckling där människor får utrymme att växa i sin roll samtidigt som de kan 

lita på att Stejdahl backar upp efterföljarna om något går snett. Hennes projektledare menar att 

Stejdahls roll handlar om att hålla moralen uppe inom organisationen, vilket tyder på att 

organisationens medlemmar ser Stejdahl som en ledare. En person med chefsdrag hade på den 

frågan snarare svarat att de viktigaste ledaregenskaperna är att kunna lägga upp en tydlig plan 

för arbetet.  
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5.5 Ideellt ledarskap  

Christer Leopold (2006) säger att ideella föreningar inte fungerar på samma sätt som bolag.  

Han menar att alla ledare guidas av sina värderingar och det är därför viktigt att dessa går i linje 

med organisationen, och att speciellt ideella ledare måste representera och rent av förkroppsliga 

organisationens värderingar. Detta är något som vi tydligt ser i ledarskapet på Öland Roots. 

Malden Johansson och Noel Åbergs värderingar går i linje med Öland Roots organisationen. 

Under styrelsen finns volontärer som max jobbar tillsammans med organisationen i tre veckor. 

Frågan är hur mycket glöd, i form av rätt värderingar och företagskultur, som hinner ingjutas i 

volontärerna. Det kan vara så att volontärerna redan innan de kommer till festivalen har hittat 

en drivkraft som gör att de vill delta, som i fallet Öland Roots där volontär Ljungberg är med 

och bidrar till festivalen för att kunna skapa den mötesplats han själv önskar i Sverige. Ledarna 

återkommer flera gånger till hur viktig den demokratiska processen är och säger de att en ensam 

person inte kan sitta själv och bestämma i festivalen - alla måste i föreningsanda komma fram 

till någonting tillsammans. De menar även, angående att representera föreningens värderingar, 

att det inte är ett alternativ att gå över till bolagsform, för att det inte skulle kännas autentiskt 

om de började tjäna pengar på festivalen. Detta är en av anledningarna till att de passar som 

ledare inom den ideella organisationen Öland Roots. Johansson säger uttryckligen att det ideella 

ledarskapet skiljer sig från annat då man aktivt måste låta människor ta plats och att alla ska få 

ta plats. Det hon tycker är det svåraste inom ledarskapet är att få folk att göra saker och engagera 

sig. Detta är en egenskap som Senses-Ozyurt och Villicana-Reyna i sin studie menar är viktig 

hos en ledare för en ideell förening, eftersom följarna inte får någon monetär betalning. 

Johansson säger att de som jobbar med festivalen är eldsjälar som arbetar ideellt på sin fritid. 

Det kopplar vi till vad Leopold menar med att om pengar är primära tillgången i ett företag så 

är engagemang detsamma i en ideell organisation. Ljungberg säger dessutom att hierarkin inte 

är så hård på Öland Roots och jämför med andra festivaler han arbetat på som drivs med 

vinstintresse, vilket ytterligare tyder på en skillnad mellan hur ideella och bolagsdrivna 

festivaler ter sig.  

 

Maria Stejdahl säger att det som skiljer hennes ledarskap som rektor från det på Eksjö Stadsfest 

är att efterföljarna på festivalen inte har samma morot i form av lön, vilket gör att hon måste 

leda på olika sätt. Skillnaden är att hon måste skapa ett mervärde för att folk ska stanna. Det 

gör hon genom att skapa en vi-känsla, ett utbrett nätverk och utbyten på andra event. Med det 

visar hon på samma slutsats som Senses-Ozyurt och Villicana-Reyna påvisar med att ideella 
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ledare bör hitta kreativa sätt att kompensera för uteblivandet av monetär ersättning. Vi kan 

också se att Stejdahl väl förvaltar faktumet att engagemang är den primära tillgången i en ideell 

organisation. Detta då hon säger att hon har en förmåga att få med sig folk, och att mycket 

handlar om relationer och att bygga något positivt tillsammans. Leopold säger att de tre 

viktigaste principer för ideellt ledarskap är att motivera, inspirera och skapa samhörighet, vilket 

alla är egenskaper som Stejdahl visar på. Stejdahl säger att anledningen till att Eksjö Stadsfest 

inte har en bolagsform är för att det inte är ekonomiskt hållbart att ha ett bolag där ledningen är 

anställda som får betalt.  

När Latitudorganisationen gick från en förening till ett bolag behölls en stor del av den ideella 

mentaliteten i bolaget. Idag är Brädholmen Event AB ett aktiebolag som drivs av ideella krafter. 

Därför anser vi att det är relevant att ta med festivalen och analysera den ur ett ideellt 

ledarskapsperspektiv. Christian Åberg är avlönad för en dag i veckan men lägger enligt 

Hardebrant ner minst lika mycket ideellt arbete som alla andra. Hardebrant säger att det inte går 

att ha många anställda om man ska driva en sådan festival på landsorten. Åberg måste således 

förhålla sig till liknande problem som ideella föreningar har. Bland annat menar han att många 

skaffar familj som de måste prioritera, vilket man som ledare måste vara ödmjuk till. Rimligtvis 

är det lättare för medlemmar i en ideell förening att prioritera andra saker om man inte är 

beroende av en lön därifrån. Har man festivalen som hobby är det lättare att prioritera jobbet 

och därmed få en lön och inte bry sig om festivalen. Vidare angående detta säger Hardebrant 

att något man måste konstatera när man jobbar inom en organisation som är beroende av ideell 

arbetskraft så kräver ledarskapet väldigt speciella egenskaper eftersom de man leder helt 

plötsligt kan säga att de inte vill göra jobbet. Åberg menar att om man inte är lyhörd för hur 

folk har det så kan man tappa dem och Hardebrant säger att det inte finns andra incitament än 

glädje. Lyhördhet nämner Hardebrant dock som en av Åbergs främsta egenskaper. 

De menar tillsammans att idella festivalorganisationer leds på ett annat sätt då det hela tiden 

finns en oro att medlemmarna hoppar av och inte gör det dem ska. En del av detta kan förklaras 

av att medlemmarna inte har samma morot i form av lön som ett bolag har. I och med oron blir 

den demokratiska processen viktigare där alla får göra sin röst hörd, så ingen blir överkörd och 

väljer att lämna. Trots allt är alla lika viktiga i en organisation, oavsett organisationsstruktur. 
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6 Slutdiskussion 

I detta kapitel kommer vi att presentera de slutsatser som vi har kunnat dra utifrån vår studie 

kring de fyra olika festivalerna, deras ledare och dess ledarskap. Slutsatserna kommer kopplas 

till uppsatsens syfte och frågeställning och förslag på vidare forskning kommer presenteras.  

 

Syftet med vår uppsats är att försöka visa om det finns fundamentala skillnader i hur ledarskap 

utförs inom en bolagsstyrd festivalorganisation kontra en ideell festivalorganisation, och 

komma till viktiga insikter om ledarens påverkan av hur en festival drivs.  

I analysen presenterar vi de olika festivalledarnas transaktionella ledarskap. Vi kan tydligt se 

det transaktionella ledarskapet hos samtliga festivaler trots att det instrumentella utbytet ser 

olika ut beroende på festival. Hos de bolagsdrivna festivalerna fanns det ett monetärt utbyte, 

vilket sågs tydligast hos Sweden Rock Festival men också hos Latitud 57 i form av 

aktieutdelning. Hos de ideella föreningarna består utbytet i huvudsak av annat än ekonomisk 

ersättning. Både Stejdahl på Eksjö stadsfest, ledarna på Öland Roots, men även Åberg på 

Latitud 57 anser att det är viktigt att deras medarbetare får något annat än monetärt utbyte. På 

så vis blir Åbergs transaktionella ledarskap en sorts hybrid mellan de andra festivalerna. Vi ser 

alltså att det transaktionella ledarskapet är gemensamt för samtliga festivaler, vilket går i linje 

med det Burns (2010) menar om att de allra flesta relationer mellan efterföljare och ledare i 

grunden är rent transaktionella. Denna slutsats styrks även av Leopolds teori om ideellt 

ledarskap (2006) som menar att om pengar är den primära tillgången i ett bolag så är det 

engagemang som är den primära tillgången i en ideell organisation. I ett bolag finns det ett 

relativt självklart utbyte där arbetskraft och kompetens utbyts mot ett arvode. Det utgör grunden 

för en anställning, och ter sig ganska svart på vitt. Hos de ideella föreningarna är utbytet inte 

lika naturligt och måste därför skapas av ledarna så att efterföljarna känner att de vill stanna.  

Det transformativa ledarskapet är inte lika självklart som det transaktionella hos ledarna. När 

vi jämför hur mycket de olika ledarna talar om det som vi kopplar till transformativt ledarskap, 

kan vi komma fram till att de som leder föreningsdrivna festivaler i mycket större utsträckning 

talar om sådant. Stejdahl nämner att organisationen får människor att växa och Öland Roots är 

väldigt måna om den demokratiska processen och att skapa en gemensamhet. En slutsats att dra 

ifrån detta är att det är viktigare för en ideell förening att fokusera mer på de typiska 

transformativa dragen eftersom det, i deras kontext, kan vara lättare än det transaktionella 

utbytet som inte alltid kommer naturligt. Med rätt ledare kan det transformativa, enligt Burns 
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(2010), vara mer kraftfullt än det transaktionella. I ideella föreningar kan detta till och med vara 

lättare att anpassa till organisationen. 

Det finns argument för att det krävs både chefskap och ledarskap inom de ideella 

festivalorganisationerna. Noel Åberg på Öland Roots behövde inte motivera sin efterföljare i 

stor grad eftersom motivationen från efterföljarens självförverkligande redan var så stark. Han 

behövde alltså bara agera som en chef. Maria Stejdahl på Eksjö Stadsfest däremot tar tydligt på 

sig en ledarroll där hon motiverar och engagerar sina medarbetare för att få dem att stanna och 

tycka det är roligt att jobba för festivalens bästa. Detta går att likna med teorin som Sveningsson 

och Alvesson presenterar där de menar att samma person kan vara både ledare och chef, 

beroende på vilken situation man är i eller vad man vill åstadkomma (Svenningsson & 

Alvesson, 2010). Chefskapet återfinns tydligt hos alla festivaler, men inom de bolagsdrivna 

festivalernas är chefskapet särskilt utmärkande, jämfört med ledarskapet. Anledningen till detta 

är att vi valt att intervjua personer som har höga befattningar och chefspositioner inom 

organisationen. Det ter sig ganska naturligt att höga befattning även leder till mer administrativt 

arbete och större överblick över alla festivalens delar. Detta i sin tur leder till ett behov av 

kontroll och delegering som är typiska chefsuppgifter. Den som nämner saker vi kan koppla till 

chefskapet minst är Stejdahl. Vad det kan bero på är svårt att säga utifrån det samtal som vi 

hade med henne. Något som vi kan påvisa är dock att i de fall vi intervjuat följare så har vår 

bild av ledaren breddats och vi har kunnat göra mer diversifierade resonemang kring 

ledarskapet, vilket stödjer Weick’s (2007) teori om att följarskapet kan fördjupa nästan vilken 

analys som helst. För oss kunde följarna främst göra det genom att bidra med ett annat 

perspektiv och ge oss inblick i hur ledarskapet genomfördes på ett mer operativt plan. 

Utifrån vår slutsats om ledarskapet kan vi bredda vårt perspektiv för att se vad uppsatsen får för 

teoretiskt samt praktisk relevans för såväl akademiker som för nuvarande och kommande 

festivalarrangörer. Ur ett teoretiskt perspektiv kan vi, genom att undersöka ledarskap i olika 

kontexter utifrån olika teorier, bidra till att vidare kunna förstå ledarskap och komplettera bilden 

av vad ledarskap är. Genom att analysera olika aspekter av ledarskap och applicera de befintliga 

teorierna på tämligen outforskade områden kan vi skapa en större förståelse och bättre 

helhetsbild kring hur ledarskapet utövas och tillämpas. I vårt fall har vi förhoppningsvis kunnat 

bidra med ett perspektiv från den svenska festivalmarknaden som tidigare inte funnits, då 

forskning om ledarskap inom svenska festivaler är sällsynt. Ur ett praktiskt perspektiv hjälper 

vår uppsats nutida och framtida festivalgeneraler att se vikten av att festivalorganisationerna 

antingen hittar ett utbyte som kan användas för att leda sina efterföljare eller att de verkligen 
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lägger ner energi på det transformativa ledarskapet och hittar drivkraften hos efterföljarna 

genom det - framför allt hos de ideella föreningarna. Man måste som ledare hitta ett utbyte som 

motiverar medarbetarna att stanna kvar i organisationen, och att deras arbetskraft får ett rimligt 

motvärde. Vissa kanske tycker att det “räcker” att få personlig utveckling och självuppfyllelse 

- vad vissa skulle benämna som en eldsjäl.  

Gällande insikter om ledarens påverkan av hur en festival drivs så har vår uppsats visat att det 

finns olika sätt att göra detta. Åberg från Latitud 57 formar till exempel det genom att han driver 

den till så stor utsträckning själv. Något som den här uppsatsen framförallt pekar på är att en 

festivals organisationsform påverkar hur en ledare måste leda, inte tvärtom. Kan man som 

ledare för en festivalorganisation till exempel inte ge sina medarbetare monetära utbyten, måste 

man komma på kreativa lösningar, precis som de vi har intervjuat gör.  

Vi kan utifrån vår analys och slutsats se att bolagen och föreningarna drivs på olika sätt och bör 

därför inte ledas efter samma premisser, vilket får konsekvenser för ledarskapet inom festivaler 

i Sverige. Det är dock viktigt att tillägg att detta resonemang inte går att generalisera då vi inte 

undersökt alla festivaler på den svenska festivalmarknaden, men går att appliceras på de fyra 

festivaler som analyserats.  De förhållanden vi har undersökt är: två föreningar som drivs som 

i ideella förhållanden, ett bolag som drivs semi-ideellt med aktieägare i ryggen samt ett bolag 

som i sin tur ägs av ett större bolag och jobbar därefter. 

Vår frågeställning var hur ledarskapet skiljer sig i en föreningsdriven festivalorganisation från 

en bolagsdriven festivalorganisation. Som avslutning vill vi därför presentera att vi ser vissa 

skillnader mellan ledarskapet i de fyra festivaler som vi valt att analysera. De ideella 

föreningarna tenderar att fokusera mer på ett ledarskap samt det transformativa ledarskapet 

medan de bolagsstyrda har ett möjligen tydligare transaktionellt ledarskap. Chefskapet kan 

kopplas till samtliga organisationer och dessa drag blir tydliga främst för att vi valt att analysera 

ledarskapet hos högt uppsatta människor inom de undersökta festivalerna och därmed blir 

chefsysslorna naturligt kopplade till ledaren.  

Det är många tankegångar och resonemang som har blossat upp hos oss under den här studien. 

Trots att det under de senaste femton åren skett en fullständig vändning, där de stora 

föreningsdrivna festivalerna blir färre och de bolagsdrivna fler, tror vi fortfarande att det finns 

en framtid för föreningarna. Detta är bland annat Roskildefestivalen ett bevis på. Som vi har 

nämnt i den här studien är det viktigt att den ideella festivalledaren förkroppsligar idealen hos 

festivalen, men framförallt tror vi att en av de viktigaste sakerna som framtidens ledare för 
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ideella festivaler bör göra är att ständigt hitta de icke-monetära belöningarna för sina 

medarbetare. Den största risken som de ideella föreningarna står inför som de bolagsdrivna inte 

gör på samma sätt är faktumet att en eldsjäls låga kan brinna ut. Har man förlitat sig på att en 

festivals drivkraft är en eller några personer och inte ekonomiska grunder till skillnad från 

bolagen så blir man därför mer sårbar. Det som är gemensamt och ständigt aktuellt för samtliga 

festivaler handlar om att just ta ekonomiskt välgrundade beslut då grunden i en organisation 

faktiskt är att man ska gå runt år efter år, oavsett drivkraft. Vi har ingen anledning att tro att den 

svenska festivalmarknaden ska sluta växa, och därmed tror vi också att det kommer att finnas 

utrymme för nya festivaler att växa. 

I vidare forskning rekommenderar vi att med liknande frågeställning istället för kvalitativa 

intervjuer genomföra observationer där ledaren följs under en längre period för att kunna få 

perspektiv som inte är möjligt med vår tidsbegränsning samt vårt metodval. Det vore också 

intressant att utöka studien och intervjua fler festivalledare för att på så sätt få perspektiv som 

denna uppsats möjligen inte hittat. 
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8 Bilagor 

Frågeformulär - Ledare 

Berätta lite bakgrund för festivalen? 

Vem är du och hur är du förankrad i organisationen? 

Hur länge har du varit en del av organisationen? 

Hur hamnade du där du hamnade? 

Hur ser organisationen ut? 

Hur många jobbar med festivalen? Heltid, volontärt, deltid? 

Vad anser du är den viktigaste egenskapen hos en ledare? 

Hur utövar du ditt ledarskap? 

Varför besitter du den positionen som du gör? 

Varför har ni valt att behålla organisationen som en förening och inte övergå till en 

bolagsform? 

Hur tror du andra upplever dig som ledare? 

Vad gör du för att få din vilja igenom? Har du något att säga till om? Hur tas beslut? 

Vilken kompetens besitter dina kollegor? 

Vilken är er största motgång ni stått på och hur hanterade du det? 

 

Frågeformulär - Följare 

Berätta lite bakgrund för festivalen? 

Vem är du och hur är du förankrad i till *ledaren*? 

Hur länge har du varit en del av organisationen? 

Hur hamnade du där du hamnade? 

Hur ser organisationen ut? 

Hur mycket jobbar du med festivalen? Off-season/när festivalen är? 

Vad anser du är den viktigaste egenskapen hos en ledare? 

Hur skulle du beskriva X som ledare? 

Hur ser din arbetsrelation ut med X? (Hur mycket/lite jobbar ni med varandra) 

Hur tror du din chef uppfattar dig som kollega? 

Har du något att säga till om? Hur tas beslut? 

Vad gör du för att få din vilja igenom?  

Vilken kompetens besitter dina kollegor? 

Vilken är er största motgång ni stått på och hur hanterade du det? 


