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Abstrakt

Svensk titel: Festivallandskapet i förändring. Siesta! – En liten musikfestival som står när jättarna 

faller

English title: The changing festival landscape. Siesta! – A small music festival that stands when the 

giants fall

I denna uppsats undersöks hur några festivalarrangörer har upplevt och upplever det svenska 

festivallandskapet under 2010 och föregående år, med fokus på musikfestivalen Siesta!. Genom 

Siesta får studien en ung och relativt nyetablerad festivals syn på festivallandskapet och tar därmed 

plats för första gången inom svensk festivalforskning. 

Syftet med denna uppsats är att kvalitativt undersöka hur Siesta har uppstått och utvecklats ur ett 

arrangörsperspektiv och hur den skiljer sig från andra likartade musikfestivaler såsom 

Arvikafestivalen, Hultsfredsfestivalen, Peace & Love, Way Out West, Popaganda och

Emmabodafestivalen. Vidare analyseras det festivallandskap och det nätverk som dessa 

musikfestivaler befinner sig i. Utgångspunkten är att det sker och har skett en förändring med tanke 

på Hultsfredsfestivalens konkurs under sommaren 2010. Vad det är som har skett och hur det har 

påverkat festivalarrangörerna undersöks ur ett nutidsorienterat företags- och samhällsperspektiv. 

Materialet som använts är intervjuer med två personer ur Siestas ledning, skriftlig intervju med 

representant för Popaganda samt källor som belyser festivallandskapet ur ytterligare

festivalarrangörers perspektiv. De faktorer som förefaller påverka arrangörerna mest i deras 

resonemang kring festivallandskapet är de konkurrensmässiga och ekonomiska förutsättningarna i 

dagens samhälle. I det ligger andra festivalers påverkan, både internationellt och nationellt, 

Internets betydelse för utvecklingen samt festivalernas relation till sin omvärld vad gäller andra 

intressenter och aktörer och tvärtom. 
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1. Bakgrund

I denna uppsats ska jag undersöka hur arrangörerna till några svenska etablerade pop- och 

rockfestivaler upplever hur dagens festivallandskap har och håller på att förändras, med tanke på 

Hultsfredsfestivalens konkurs 2010. En av dessa musikfestivaler är Siesta!, men till skillnad från 

Hultsfredsfestivalen, har Siesta lyckats locka besökarna, och stadigt ökat sedan 2006.1 Därför har 

jag även valt att undersöka hur Siesta uppstod, hur festivalen har lyckats bli en etablerad och 

framgångsrik svensk musikfestival och vart den är på väg i relation till det festivallandskap den 

befinner sig i. Denna kunskap ska i sin tur relateras till ett företags- och samhällsperspektiv.

Ett av skälen till att jag har valt att fördjupa mig i Siesta är att jag inte kan finna någon akademisk 

uppsats om Siesta. Festivalen nämns i uppsatser på denna nivå, men majoriteten av de uppsatser 

som berör mitt ämne, har sin grund i Hultsfredsfestivalen eller Arvikafestivalen, två av våra äldsta 

och mest etablerade musikfestivaler. Jag tycker det behövs fler perspektiv och genom Siesta kan jag 

studera festivallandskapet via en ung och liten festivals ögon, och därmed ge plats åt festivalen 

inom svensk festivalforskning. Ett annat skäl är att arrangören, Kulturföreningen Markan, gav mig 

mina första festivalupplevelser. I tonåren var jag på flera musiktillställningar som föreningen höll i, 

både konserter och större arrangemang såsom Festival Blå, föregångare till Siesta.2 Som ung och 

musikintresserad såg jag alltid fram emot dessa arrangemang, men jag såg det som en lokal 

händelse, för ungdomarna i kommunen, och jag trodde att det skulle förbli på det sättet, men då 

festivalen bytte namn till Siesta, skedde gradvis en förändring. Siesta gick från att vara ett 

arrangemang för ungdomarna i Hässleholm till att bli en festival med flera tusen besökare, både 

svenska och utländska. 

2010 förefaller det sig som om alla ställer sig frågan vad det är som händer med festivalerna med 

tanke på att Hultsfredsfestivalen gick i konkurs. I samma veva började medierna använda begreppet 

festivaldöden, i samband med Hultsfreds och andra festivalers konkurs. Om en av våra äldsta pop-

och rockfestivaler går i graven, hur ser då framtiden ut för övriga festivaler? I Hultsfreds fall var det 

inte enbart festivalarrangören som drabbades av konkursen utan även Hultsfreds kommun då det 

blivit ett viktigt ekonomiskt och marknadsmässigt element för lokalsamhället. Då 

Hultsfredsfestivalen startade kanske den sågs som ett ungdomsjippo drivet av några eldsjälar men 

                                               
1 Siesta växer så det knakar (2011-01-03)
2 Siesta! - för kärleken till musiken (2010-10-10)
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nu kan en festival ses som en viktig tillgång för staden och kommunen både kulturellt och 

ekonomiskt. Om det inte vore för Hultsfredsfestivalen, så har jag svårt att tänka mig att någon 

skulle känna till Hultsfred i någon större utsträckning.

Hultsfredsfestivalen 2010 skulle fira 25-års jubileum men försattes i konkurs då de endast hade sålt 

5 000 av festivalbiljetterna. Året före hade festivalen sålt 23 000 biljetter.3 På festivalens webbsida 

möts man av raden: Hultsfred slänger in handduken, detta trots att festivalen funnits sedan 1986.4

En annan festival som hotas av konkurs är Arvikafestivalen. 2009 gick arrangörerna back med fem 

miljoner men anordnade trots det, ytterligare en festival året efter. 2010 slutade festivalen med 

förluster på två miljoner kronor.5 Det verkar som om det har skett en förändring i hela 

festivallandskapet, men det finns även festivaler som det har gått bra för under sommaren 2010 och 

under föregående år som t.ex. Peace & Love, Siesta, Way Out West och Emmabodafestivalen. Jag 

tror inte att man kan se hur Siesta har blivit en etablerad festival utan att titta på den kontext som 

festivalen vuxet fram i, vilket i detta fall blir festivallandskapet. 

Jag har både varit festivalbesökare och funktionär på ett flertal festivaler. Det är svårt för mig att 

beskriva vad det är som är tjusningen med det hela. En del av upplevelsen är naturligtvis chansen 

att få lyssna på artister som man vill se eller är nyfiken på. Festivaler gör onekligen något med 

människor, annars skulle inte festivaler komma och gå. Jag, som festivalbesökare, har många tankar 

om vad det är som händer med festivallandskapet i Sverige, men de som har en insikt från insidan 

är festivalarrangörerna. Jag har valt arrangörernas perspektiv, för att det kan ge ledtrådar i vilka 

faktorer som har påverkat dem och deras festivaler, festivallandskapet, under de senaste åren.

1.1. Terminologi

Vad är en festival? Ordet är italienskt av det latinska ordet festiva´lis 'hörande till en fest', 'festlig'.6

En närmare definition kan se ut såhär:

A music festival is a series of performances, of a generally celebratory nature, given by large 
numbers of individuals and groups over a limited period of time. The typical festival occurs 
annually over several days, at a fixed season of the year, and in a single city, sometimes at a 

                                               
3 Hultsfredsfestivalen i konkurs (2010-10-05)
4 Hultsfred slänger in handduken (2010-10-10)
5 Arvikafestivalen: ”Vi behöver hjälp” (2010-10-11)
6 festival (2010-12-04)
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single venue outdoors.7

Det finns olika typer av festivaler men de jag belyser i denna uppsats är främst de som varar under 

flera dagar och är etablerade, de lockar tusentals besökare år efter år och omnämns i rikstäckande 

medier. I och med det klimat vi har i Sverige är musikfestivaler som är utomhus, arrangerade under 

sommaren, alltså under en specifik period av året.

I den här uppsatsen har jag valt att använda begreppet festivallandskapet. Med det menar jag de 

olika typer av festivaler som finns, i mitt fall, inom pop- och rockmusik, men innefattar egentligen 

alla festivaler, vad gäller olika genrer, antal dagar, hur de styrs, ideellt eller genom ett bolag osv. 

Festivaler med ändelsen -festival, förkortas ibland till t.ex. endast Hultsfred eller Arvika. Jag 

använder mig inte av utropstecknet efter Siesta, som festivalen egentligen har, för det blir svårläst i 

en löpande text.

1.2. Typer av festivaler

Det finns flera typer av musikfestivaler. ”I evenemangs- och festivalbegreppet är det underförstått 

att vi talar om en kortare aktivitet som varar mellan en dag och kanske en vecka, tio dagar.”8 Ett 

exempel på en endagsfestival är Where the action is, som turnerade runt i landet under 2004-2006 

för att bli ett Stockholmsevenemang 2008-2009.9 De festivaler jag fokuserar på är som sagt under 

flera dagar såsom t.ex. Siesta och Peace & Love. Festivalerna ligger vanligtvis från torsdag till 

lördag men dessa festivaler är även exempel på campingfestivaler och antalet dagar besökarna 

väljer att vara på dessa festivaler beror på när campingen öppnar och hur länge de vill campa. Way 

Out West, som är belägen i Göteborg är däremot en stadsfestival som har ett festivalområde, men 

festivalen är även integrerad med musikevenemang som händer runt om i staden. Denna festival 

erbjuder ingen camping. Festival Blå, föregångare till Siesta, började som en del av stadsfestivalen 

FestivalDax, som är ett årligt återkommande arrangemang med tivoli, krögare och stånd runtom i 

Hässleholms stadskärna. Festival Blå hade en scen där som ett komplement för att erbjuda 

livemusik till yngre människor, denna kombination med stadsfest och musikfestival blir en tredje 

festivalform.

                                               
7 Festivals in Oxford Music Online (2010-12-04)
8 Edström, Beckérus & Larsson 2003:12
9 Where The Action Is (2010-12-04)
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1.3. Organisation

En festival drivs av en organisation, kansliet, och består oftast av flera personer. Organisationen kan 

vara ideell, vilket innebär att den inte är vinstdrivande och att alla medel går in i verksamheten.10

Siesta, som drivs av Kulturföreningen Markan, är ett exempel på denna typ av organisation. En 

annan organisationsform är aktiebolaget som ”är i princip vinstdrivande men det innebär inte att 

bolaget behöver dela ut eventuella överskott till aktieägarna.”11 Ett exempel på denna organisation 

är Luger, som både arrangerar konserter och festivaler, såsom Way Out West och delarrangerar 

Popaganda. Luger är även en bokningsagentur för både svenska och internationella band.12 I en 

festivalorganisation behövs de som har hand om programverksamheten, vilket innefattar kontakter 

med medverkande, artister, funktionärer etc. och planering av programpunkter under festivalen. 

Logistik, scenarbete och marknadsföring är några andra arbetsområden som uppstår genom en 

festival. Organisationen måste fungera med högsta kapacitet under en begränsad tid, medan övrig 

tid ägnas åt förberedelser och efterarbete.13 En annan viktig aspekt är volontärarbetarna, 

funktionärerna. Min erfarenhet är att som funktionär får man festivalbiljetten betald, mat under de 

dagar man jobbar och eventuellt en t-shirt, men ingen ekonomisk ersättning för sitt arbete. 

1.4. Syfte och frågeställningar

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur festivalarrangörer upplever att festivallandskapet har 

förändrats under de senaste åren. Jag har valt att belysa festivallandskapet med fokus på svenska 

pop- och rockfestivaler, men går djupare in på musikfestivalen Siesta som är exempel på en ung och 

relativt nyetablerad festival. De frågeställningar jag vill besvara i min uppsats är följande:

 Vad skiljer Siesta från tidigare festivalkoncept som har arrangerats av Kulturföreningen 

Markan i Hässleholm?

 Hur har Siesta utvecklats sedan starten 2003? 

 Vad skiljer Siesta från andra festivaler i Sverige idag?

 Hur upplever etablerade festivalarrangörer inom svenska pop- och rockfestivaler att 

festivallandskapet förändrats under de senaste åren och hur har det påverkat dem?

                                               
10 Edström, Beckérus & Larsson 2003:149
11 A.a. 149
12 Om Luger (2010-12-04)
13 Edström, Beckérus & Larsson 2003:12
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1.5. Avgränsningar

Jag vill belysa en nutidsorienterad förståelse för festivaler som organisation och deras utveckling. 

Min inriktning blir därför något som jag skulle kunna kalla kulturekonomisk organisationsteori eller 

upplevelseturism. En ämnesavgränsning kändes viktig för att mitt arbete inte skulle tappa fokus.

De festivaler jag valt att ta upp i den här uppsatsen är främst festivaler som jag anser har varit 

aktuella under de senaste åren, med utgångspunkt på sommaren 2010. Jag har valt att avgränsa mig 

till pop- och rockfestivaler. Dessa festivaler har liknande musik och målgrupp som Siesta, vilket gör 

att andra festivaler såsom hårdrocks- eller folkmusiksfestivaler inte ryms i den här uppsatsen. Jag 

har valt att hålla mig till de etablerade festivalerna. Det vore intressant att skriva om mindre 

festivaler, men den här uppsatsen handlar om festivaler som är på väg upp och ner, både 

storleksmässigt och medialt. En liten festival kanske omnämns mest i lokaltidningen medan en 

etablerad är intressant även för rikstäckande medier.

Jag har valt att skriva om Siesta ur ett längre tidsperspektiv för att få en djupare förståelse för hur 

festivalen har hamnat där den är idag. Som jag nämnt, så är det ett nutidsorienterat perspektiv som 

jag vill belysa. Detta är dels för att det är omöjligt för mig att börja i begynnelsen av 

festivalfenomenet i en C-uppsats, dels är jag mest intresserad av att se på hur utvecklingen skett 

under de senaste åren. Jag ser min uppsats som en utbyggnad på Emma Wests magisteruppsats, 

Festival 2008.14 Min tar vid kring 2007/2008, där hennes befinner sig, för att se hur 

festivallandskapet förändrats från då till nu. Detta tidsperspektiv gäller främst mina övergripande 

frågeställningar. Siestas historia sträcker sig längre bak i tiden, men Siesta som festival har fått en 

mer etablerad plats bland festivalerna nu under de senaste åren.

1.6. Forskningsöversikt

För- och nackdelarna med en festival och dess effekter på dess besökare, kommunen och regionen 

gör att det blivit ett växande forskningsområde inom flera fält. Festivaler kan ses som en del av 

upplevelseindustrin och som en del av samhällsutvecklingen. En upplevelse kan, enligt Tobias 

Nielsén, definieras på följande sätt:

                                               
14 West 2008
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 En upplevelse är individuell och därför unik. 

 Upplevelsen kan delas med andra och därmed förstärkas eller reduceras. Den individuella 
tolkningen av upplevelsen är likväl subjektiv. 

 Upplevelsen kräver engagemang från mottagaren för att bli meningsfull. 

 En upplevelse är inte en specifik händelse, utan är beroende av hur en individ tolkar och 
påverkas av en händelse. 

 En upplevelse kan bestå hela livet och på så sätt kan inspirationen från en upplevelse resultera i 
något annat många år senare. 

 En upplevelse kan vara av både positiv och negativ karaktär. 

 Om upplevelsen behöver köpas, sker transaktionen oftast innan upplevelsen inträffar.15

Jag valde att ta med detta för att ge en förståelse för vad som innefattas i upplevelsen som industri 

och samhälle. Nielsén är civilekonom med fokus på kultursektorn, underhållnings- och 

upplevelseindustrin och regional utveckling och har skrivit flera publikationer inom dessa ämnen 

genom analysföretaget och bokförlaget Volante QNB.16 Han driver tillsammans med Emma 

Stenström, som är forskare och undervisar i kulturellt företagande och ledarskap vid bland annat 

Handelshögskolan i Stockholm, kulturbloggen Kulturekonomi.17 2003 skrev han boken Om 

upplevelseindustrin – Avslöjanden om en utveckling som redan är här. Den tar upp hur 

upplevelseindustrin påverkar oss på individplan men även ur ett ekonomiskt perspektiv med 

Hultsfredsfestivalen som exempel. Skriften diskuterar kring upplevelseindustrin genom sex 

perspektiv eller värden som han själv kallar det. Dessa värden kan ses som upplevelseindustrins 

gemensamma centrum och som tillsammans bildar delar av Solsystemmodellen, vilket innebär att 

upplevelseindustrins kärna består av skapande, i form av personer som bidrar med energi, 

kreativitet och kunskap.18 Nielsén tar bland annat upp hur och varför man ska satsa på 

upplevelseindustrin, hur man får unga att stanna kvar i kommunen, hur man lockar nya företag till 

orten samt tankar om vikten av att skapa en känsla för en plats. 

Boken Kulturell ekonomi tar upp olika teoretiska utgångspunkter kring utvecklingen av 

upplevelsesamhället. Författarna har sin grund inom disciplinerna företagsekonomi, kulturgeografi, 

sociologi och etnologi och boken delas upp i tre huvudrubriker: Vad är kulturell ekonomi?, Platser 

och kulturell ekonomi samt Identitet och kulturell ekonomi.19 Alla författarna har en akademisk 

                                               
15 Nielsén 2003:5
16 Om Tobias (2010-12-05)
17 Kulturekonomi (2010-12-05)
18 Nielsén 2003:12 f
19 Aronsson, Bjälesjö & Johansson 2007
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koppling till dåvarande Högskolan i Kalmar och en av författarna är Jonas Bjälesjö, som i boken 

presenteras som universitetsadjunkt inom etnologi. Hans artikel faller inom huvudrubriken Identitet 

och kulturell ekonomi. Bjälesjö, har liksom Nielsén, sitt fokus på Hultsfredsfestivalen. I artikeln Hi, 

my name is Hultsfred, HULTSFRED the festival diskuterar han musiklivets framväxt i Hultsfred 

samt hur Rockparty har profilerat och marknadsfört festivalen som ”äkta” med fokus på kvalitativ 

musik och besökarnas upplevelse av en riktig festival. Med ”äkta” menar han att inte tappa 

trovärdigheten identitetsmässigt, vilket i Hultsfreds fall definieras genom musiken, campingen och 

festivallivet20. Bjälesjö har skrivit om Hultsfredsfestivalen i flera publikationer och han har 

festivalen som sitt avhandlingsämne i samband med relationen mellan plats och 

identitetsskapande.21 Han har även varit en del av Rockparty, föreningen bakom 

Hultsfredsfestivalen, och har tagit del av festivalens utveckling på nära håll. 

På baksidan av boken Evenemangsföretagande står det: ”Upplevelseindustrin växer. Antalet 

evenemang och festivaler blir allt fler. Arbetet med att dokumentera och analysera utvecklingen har

nyligen startat liksom utbildningar som förbereder intresserade för denna dynamiska bransch.”22

Boken skrevs 2003, vilket innebär att denna typ av forskning är ett relativt nytt fenomen. I artikeln

Bilder av platser ur Kulturell ekonomi har Aronsson skrivit: ”En allt viktigare förutsättning för 

regional tillväxt är enligt Florida (2002) det kulturella kapitalet. Vill man locka målgruppen kreativa 

människor bör varumärkets innehåll inriktas på att skapa intresse och aktivitet med hjälp av 

mångfald, kreativitet, tolerans, kultur”.23 Upplevelseindustrin har växt fram parallellt med den 

samhälleliga utvecklingen. Intresset och behovet för detta märks i den forskning som finns att tillgå 

men även genom de utbildningar som startats inom upplevelseindustrin, såsom Music & Event 

Management vid Linnéuniversitetet. Utbildningen är förlagd i Kalmar och på Rock City i Hultsfred 

som en utveckling av Hultsfredsfestivalen.24

Även inom musikpedagogiken sker det festivalforskning. Sidsel Karlsen, doktorand vid 

institutionen för musik och medier vid Luleå tekniska universitet, har skrivit avhandlingen The 

music festival as an arena for learning – Festspel i Pite älvdal and matters of identity.25 Den 

                                               
20 Bjälesjö 2007: 282 f
21 Aronsson, Bjälesjö & Johansson 2007:11
22 Edström, Beckérus & Larsson 2003: baksidestext
23 Aronsson 2007:128
24 Music & Event Management (2011-01-24)
25 Musikfestivaler – arenor för lärande (2010-12-27)
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handlar om musikfestivalen som en sorts informell lärande arena, som är motsatsen till t.ex. skolan, 

en formell utbildningssituation. På festivaler lär sig publiken att tycka om olika musikstilar, höra 

skillnad på olika musikinstrument, intar ny kunskap om kompositörer och musikstycken. Resultatet 

av Karlsens avhandling visar även att det sker identitetsprocesser på både individuellt och kollektivt 

plan under en musikfestival. Individuellt genom att besökarna iscensätter sig själva genom musiken 

och genom bearbetning av känslor och minnen genom musiken. På det kollektiva planet fungerar en 

festival som ett samhälles ansikte utåt och det skapar även en sammanhållning mellan 

lokalsamhällets invånare.

Festival 2008 är en magisteruppsats, skriven av Emma West vid Linköpings universitet, som 

handlar om hur festivalmarknaden, festivallandskapet, har förändrats, främst inom pop- och 

rockfestivaler, utifrån före och kring år 2008.26 West har Hultsfredsfestivalen som utgångspunkt och 

använder sig av arrangörens, pressens och publikens bild av marknaden med Pierre Bourdieus 

teorier om kulturella fält som sitt analysverktyg. Hennes undersökning påminner om min, men hon 

använder sig av fler perspektiv. Jag utgår endast utifrån festivalarrangörernas resonemang kring 

festivallandskapet.

                                               
26 West 2008
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2. Metod och material

För att fånga festivalarrangörernas perspektiv har jag dels gjort intervjuer och dels använt tv-

program, artiklar och ett seminarium om festivaler. Förståelsegrundande undersökningar handlar 

om att studera fenomen i olika former. Denna form av undersökning kan inte ge helt sanna eller 

objektiva resultat, däremot kan validiteten mätas i ”om man verkligen studerar de fenomen som 

man utgett sig för att studera och tolkar det man avsett sig tolka.”27 I magisteruppsatsen Festival 

2008, tas festivalarrangörernas perspektiv upp men även den publika och mediala bilden.28 Dessa 

perspektiv tillsammans, kan ge en bättre förståelse för hur festivallandskapet och tidsandan ser ut, 

och kan på så sätt ge en mer tillförlitlig undersökning. När jag enbart skriver om och ur 

festivalarrangörernas vinkel, kan det skapa gråzoner. Jag baserar min undersökning på hur 

arrangörerna uppfattar publik och media, då det kanske vore mer relevant att få svar av de grupper 

som frågorna berör. Å andra sidan kan det vara av intresse att studera festivallandskapet enbart ur 

festivalarrangörernas perspektiv för att skapa en bild av deras tankar om festivallandskapet och 

deras roll som just arrangörer, både som organisation och individer i en organisation, och hur de 

uppfattar förändringarna och vad de anser att de beror på. 

Mina frågeställningar handlar om hur festivalerna påverkar festivallandskapet och hur 

festivallandskapet påverkar festivalerna. Dessa faktorer kan arrangörerna svara på då det som sker 

berör dem, däremot kan sanningshalten, hur väl det de anser och upplever stämmer överens med 

verkligheten, diskuteras. I och med att de är mitt i processen kan de bortse från detaljer som 

påverkar, som en utomstående forskare eller journalist skulle ha sett. Frågorna i mina intervjuer

färgas av mina tankar och funderingar och för att jag ska kunna förstå svaren, analysera jag dem 

utifrån min världsbild. Detta gör att hur objektiv jag än vill vara, kommer resultatet att vara präglat 

av mig som människa. Valet av vilka medier jag valt att använda avgör även de hur uppsatsen 

utformas. I denna studie har arrangörerna representerats av en eller två personer men i realiteten är 

det oftast en organisation bestående av flera individer som driver en festival. Det kan därför bli 

problematiskt att belysa vad festivalarrangörerna anser då svaren säkerligen kan variera beroende på 

vem man frågar inom organisationen. Däremot om flera individer från olika organisationer har 

likvärda funderingar, kan man anta att det finns en gemensam uppfattning som skulle kunna 

användas som ett vetenskapligt underlag. 

                                               
27 Thomsson 2002:31
28 West 2008
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I Reflexiva intervjuer, tar Helené Thomsson upp begreppen sanning och validitet som jag har nämnt 

här ovan, men hon tar även upp generaliserbarhet. Dessa tre kriterier är viktiga för en kvalitativ 

undersökning. Generaliserbarhet handlar om att man ska kunna föra över ett resultat från en 

studerad grupp till en annan.29 I mitt fall tolkar jag det som om att de övergripande tankar och 

frågeställningar jag har ska kunna appliceras på hela festivallandskapet, alltså inte enbart på pop-

och rockfestivaler, och andra former av återkommande evenemang. 2010 har det skrivits mycket om 

konkurser och risk för konkurs inom festivallandskapet, och genom min studie kanske andra sorts 

arrangörer känna igen sig i den problematik som uttrycks.

Thomssons bok handlar om intervjuteknik.30 Det är väsentligt att veta vad det är för frågor man ska 

ställa och hur man ska ställa dem för att få relevanta svar i en intervju. Boken gav mig tips och råd i 

hur jag skulle tänka inför, under och efter arbetet med mina intervjuer. Boken passade mig för att 

den tar upp det reflexiva tänkandet.

Ingenting är självklart, allt måste få sin betydelse i sitt sammanhang. I varje sammanhang har 
den som tolkar med sig sina personliga erfarenheter och resurser. Tolkningsakten sker dessutom 
inom vissa ramar, där samhälle, tid, språk, kultur och normsystem tillsammans vad som är 
rimligt och möjligt att tolka in i en händelse eller ett fenomen.31

2.1. Intervjuer

Mina intervjuer har två inriktningar: en om Siesta, och en generell om festivallandskapet. Jag har 

gjort en muntlig intervju med Jenny Wesséus, en av de ansvariga för Kulturföreningen Markan och 

Siesta, samt hennes assistent Sophie Birkén. Intervjun om Siesta handlar om föreningen och 

festivalens utveckling. Kompletterande information är hämtat från Internet med relevans för 

innehållet, såsom t.ex. Markans och Siestas hemsidor. Jag spelade in intervjuerna med Jenny 

Wesséus och Sophie Birkén, och transkriberade sedan dem för att kunna använda det som material. 

Jag mejlade Wesséus för att få mina transkriptioner godkända, jag fick tyvärr inget svar men har 

valt att tolka detta som ett godkännande. 

Den andra delen av mina intervjuer besvarar de övergripande frågeställningarna kring 

festivallandskapet och belyser hur arrangörerna ser på utvecklingen av de svenska festivalerna. De 

                                               
29 Thomsson 2002:31
30 A.a.
31 A.a. 37



Linnéuniversitetet, Växjö                                                                                                             
Institutionen för kulturvetenskaper

16

informanter som jag valt till min undersökning, var dels människor som jobbar på de pop- och 

rockfestivaler som har relevans för min uppsats, och dels de som valt att svara på mina frågor. För 

att belysa trender inom festivallandskapet, mejlade jag ut frågor till representanter för Popaganda, 

Arvikafestivalen, Way Out West, Emmaboda, Peace & Love och Hultsfredsfestivalen. Stefan 

Nilsson som arbetar med musikfestivalen Popaganda var den ende som svarade på frågorna. Jonas 

Bjälesjö, etnolog och kunnig på både festivaler och Hultsfredsfestivalen, ville ställa upp men detta 

kunde tyvärr inte genomföras p.g.a. tidsbrist från min sida. Därför ligger intervjuerna med Wesséus 

och Birkén samt de skriftliga svaren från Stefan Nilsson på Föreningen Popaganda till grund för de 

mer övergripande frågeställningarna, men dessa frågor besvaras även på seminariet, som omnämns

här nedan. De frågor jag haft som grund för den generella synen finns presenterad i Bilaga 1. 

2.2. Övriga källor

Den 18 oktober 2010 hölls ett seminarium om Hur mår Festivalsverige? på Stim Music Expo i 

Stockholm.32 Att Stim, Svenska tonsättares internationella musikbyrå, anordnade ett seminarium i 

ämnet förstärker intrycket av att festivallandskapet har förändrats eller håller på att förändras. 

Journalisten Petra Markgren Wangler, som var moderator på Stim Music Expo 2010, inledde 

seminariet med ”festivaldöden, hur överdriven är den?”.33 De festivaler som var representerade, 

med relevans för min uppsats, var Hultsfredsfestivalen, Arvikafestivalen, Peace & Love och Way

Out West.34 Jag kommer att använda mig av detta evenemang i min uppsats. Dels berör seminariet 

frågor som jag själv har kring festivallandskapet, dels är diskussionerna ur ett arrangörsperspektiv, 

vilket är det perspektiv jag använder mig av.

Jag var på plats då seminariet om festivallandskapet ägde rum, och jag gjorde anteckningar under 

tiden. Några veckor efter att evenemanget ägde rum las en film upp på Internet från hela 

seminariet.35 Jag transkriberade större delen, förutom de delar som handlade om STIM. Efteråt strök 

jag även de passager som berör de festivalarrangörer som inte har relevans för min uppsats. Jag var 

på seminariet Hur mår Festivalsverige?36 före jag hade gjort intervjuerna med Siesta och 

                                               
32 Stim Music Expo program 2010.pdf (2010-10-11)
33 Festivalsverige – Stim Music Expo 2010 (2010-11-13)
34 De medverkande med relevans för denna uppsats var: Per Alexanderson, en av Hultsfredsfestivalens grundare, Ola 
Broquist, en av Lugers tre grundare, Olov Hallberg, huvudansvarig för Arvikafestivalen, Patric Hammar, festivalchef 
för Peace and Love, Gunnar Lagerman, som varit involverad i Hultsfredsfestivalen.
35 Festivalsverige – Stim Music Expo 2010 (2010-11-13)
36 Festivalsverige – Stim Music Expo 2010 (2010-11-13)
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Föreningen Popaganda. Fördelen med detta var att jag kunde använda de frågor som uppkom under 

seminariet för att sedan koppla dem till mina respondenters svar för att se vad de tyckte lika och 

olika. Nackdelen kan ha varit att jag blev låst vid de frågor som togs upp under seminariet och jag 

gick därför ut i fältet med en viss bild eller vissa förväntningar som jag trodde att de jag intervjuade 

även skulle ha. Jag fick dock en hel del andra svar än de jag hade förväntat mig och tror därför att 

fördelarna väger upp nackdelarna. Det som sades på seminariet samt mina intervjuer, visade sig 

vara tillräckligt med material för att föra fram en generell syn på förändringarna i festivallandskapet 

ur festivalarrangörernas perspektiv. 

Intresset för festival märks även i medierna. SVT Play-bloggen PSL började sända PSL på festival i 

SVT under hösten 2010. I åtta halvtimmes avsnitt syntes musikjournalisten Per-Sinding Larsen i tv-

rutan på flera svenska festivaler, med fokus på Siesta, Sweden Rock Festival, Peace & Love och 

Way Out West.37 Intressant är att varken Hultsfredsfestivalen eller Arvikafestivalen nämns. I 

programmet vill de skildra festivallivet ur olika perspektiv. ”Både publikens, artisternas och andra 

som är involverade.”38 Vidare vill de med serien ”undersöka varför en av vår tids folkrörelser, 

festivalen, blivit så stor och vilken roll den spelar för både artister och besökare”.39 Genom PSL på 

festival kunde jag studera festivalfenomenet ur flera perspektiv såsom festivalbesökarens, artistens, 

pressens och arrangörens. Det gav mig flera perspektiv och en förförståelse för fenomenet men 

programmet hade en mer etnologisk inriktning och jag kunde därför inte använda programmet i den 

omfattning som jag först hade trott. Programmet kretsar kring hur olika personer upplever festivaler 

och genom att studera de rörliga bilderna, fick jag en inblick i hur mode, ideal, attribut, ålder och 

tillhörighet skilde sig åt beroende på vilken festival det var. Det var spännande att se men hade, som 

sagt, lite relevans för denna typ av studie.

I juli 2010, sände Nyhetsmorgon i TV4, ett inslag om Vilka festivaler överlever i den hårda 

konkurrensen?40 De tre som intervjuades var Tobias Nielsén, kulturekonom, Håkan Steen, journalist 

från Aftonbladet och Ronny Mattsson, presschef på Peace & Love. Inslaget tar upp tre sätt att se på 

förändringen inom festivallandskapet: kulturekonomiskt, medialt samt arrangörsmässigt, och 

sammanfaller till viss del med mitt ämne.

                                               
37 PSL// Nyhet: PSL på Festival! (i storteven också) (2010-10-11)
38 PSL// Nyhet: PSL på Festival! (i storteven också) (2010-10-11)
39 SVT satsar på Siesta! och Sweden Rock (2010-10-11)
40 Nyhetsmorgon: Vilka festivaler överlever i den hårda konkurrensen? (2010-11-14)
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2.3. Litteratur

Jag har använt boken Evenemangsföretagande som min teoretiska förankring kring företags- och 

samhällsperspektivet.41 I den beskrivs och analyseras sex återkommande evenemang, bland annat 

Hultsfredsfestivalen. De teman som författarna resonerar kring är evenemangens historik, ledarskap 

i festivalerna, organisation och utveckling, vilket är områden som även jag kommer att ta upp i detta 

arbete för att presentera Siesta och festivallandskapet. 

                                               
41 Edström, Beckérus & Larsson 2003
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3. Festival ur ett företags- och samhällsperspektiv

Jag kommer att analysera festivallandskapets, med fokus på Siesta, utveckling och förändring, samt

dess relation till omvärlden ur det företags- och samhällsperspektiv som används i boken 

Evenemangsföretagande.42 Företagsperspektivet innefattar de interna processerna som ledning, 

organisering och resultatuppföljning, samt hur dessa processer påverkas av den externa miljön,

besökare, intressenter och lokalsamhälle osv. Samhällsperspektivet handlar om det nätverk som 

festivalen ingår och samspelar i.43 I detta perspektiv ingår även festivalens roll för den lokala och 

regionala utvecklingen, men detta kommer jag inte att fördjupa mig i någon större omfattning.

3.1. Företagsperspektivet

I likhet med ett företag startas en festival av entreprenörer, eldsjälar, som brinner för sin sak och vill 

skapa något nytt. De vill skapa något av bestående värde, t.ex. ett återkommande evenemang. 

Företag och festivaler skiljer sig dock på tre punkter. Festivalledningen drivs utan en egentlig 

hierarki, diskussionerna förs demokratiskt. Den andra punkten är att en festivals idégrund är att 

skapa en upplevelse medan ett företags kan vara en produkt, teknik eller en affärsmodell. Den tredje 

punkten är att de ekonomiska drivkrafterna sällan är centrala för en festival då de flesta drivs av en 

ideell verksamhet. En festival ger sällan en betydande ekonomisk utdelning.44 Detta beror delvis på 

att en kulturfestival ”inte kan ta så mycket betalt av besökarna att det täcker de verkliga 

kostnaderna.”45 Om biljettkostnaderna är för höga riskerar festivalbesökarna att utebli. 

Festivalarrangören är därför beroende av att andra intressenter och aktörer, såsom bland annat 

kommunstyrelser, förvaltningar, företag och ideella föreningar, investerar med tid, resurser och 

ekonomi i festivalen. Den lokala kommunen kan t.ex. bidra med både kommunal service och 

verksamhetsbidrag.  För att locka andra intressenter och aktörer måste arrangören argumentera för 

vad en festival kan bidra med till lokalsamhället och sin omvärld genom att skapa ett förtroende via 

”ideella värden, kommersiella och politiska intressen och professionella bedömningar.”46  

Festivalorganisationen består för det mesta av ett mindre antal människor, men i anslutning till 

festivalen behövs det flera frivilliga. Varje persons insats är vital för att en festival ska gå runt och 

                                               
42 Edström, Beckérus & Larsson 2003
43 A.a. 17 f
44 A.a. 141 ff.
45 A.a. 16
46 A.a. 143
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festivalen måste därför motivera funktionärer att jobba gratis under de dagar som krävs. Om 

ledningen lyckas skapa den drivkraften, får de en kunnig personal som förhoppningsvis 

återkommer. Detta uppnås genom att skapa positiva upplevelser och en gemenskap bland 

besökarna. På så sätt lockar man även besökare utifrån, nationellt och internationellt. Det finns två 

sorters besökare, de privata besökarna som är där av eget intresse och de professionella som är på 

plats i tjänst, t.ex. artister och journalister. Oavsett ”krävs det att publiken värderar ett besök på 

festivalen högre än andra tillgängliga alternativ.”47 Höga publiksiffror fungerar i sin tur som ett bra 

argument för att intressenter ska välja att investera i festivalen. Mediebevakning är gratis 

marknadsföring och det får en festival om ledningen lyckas dra artister eller skapa en atmosfär som 

attraherar en stor besökarskara.

3.2. Samhällsperspektivet

En festival är beroende av att kommunen väljer att investera i den men en festival kan även vara av 

ekonomiskt värde för kommunen, ett symbiotiskt förhållande. Festivalbesökare är en form av 

turister och turister spenderar pengar vilket leder till ökade skatteintäkter för kommunen. Festivaler 

kan dessutom skapa en image, ett varumärke för lokalsamhället, för omvärlden och invånarna 

genom att skapa en positiv anknytning till orten. Det lokala företagandet kan även det gagnas av 

festivaler från den ökade konsumtion som sker under evenemanget. I Hultsfred gav festivalen 

upphov till ett centrum för populärmusik med utbildningar som riktar sig mot musikindustrin och 

upplevelsebranschen.48

                                               
47 Edström, Beckérus & Larsson 2003:154
48 A.a.
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4. Siestas uppkomst och utveckling

Siesta startades 2003 av Kulturföreningen Markan. Resan dit började dock med Festival Blå, 

föregångare till Siesta. I detta kapitel redogörs för hur denna resa gick till och hur Siesta har 

utvecklats genom åren, både som festival och organisation. I det ingår hur musikfestivalen har 

etablerat sig inom festivallandskapet och dess betydelse för Hässleholms kommun som varumärke. 

Intervjuer med delar av Siestas ledning ligger till grund för detta avsnitt med kompletterande 

information från Siestas och Markans hemsidor, samt några artiklar om Siesta från främst skånska 

dagstidningar.

4.1. Kulturföreningen Markan

Kulturföreningen Markan är en ideell förening som har funnits sedan 1989 och är belägen på det 

gamla regementet T4 i Hässleholm. Grunden till verksamheten började två år tidigare som en 

fredlig endagsockupation av byggnaden. En grupp ungdomar ville använda militärens matsal som 

konsert- och replokal då regementet skulle flytta och genom sin aktion fick de politikers och medias 

uppmärksamhet.49 Detta ledde senare till att T4 blev ett allaktivitetshus för ungdomar. En av 

ockupanterna var Micke Fredholm som fortfarande är en del av verksamheten och arbetar där som 

föreståndare och artist- och lokalbokare. Han driver Markan tillsammans med Jenny Wesséus, 

projektledare, Lennart Screwelius, scen-, ljud- och ljusansvarig, Finn Boye, lokalansvarig och 

David Sørensen, ansvarig för informationsteknik. De utgör föreningens styrelse och driver 

verksamheten tillsammans med sina medlemmar. Verksamheten riktar sig till ungdomar mellan 13-

25 år, och alla beslut tas i samråd med sina medlemmar. Alla medlemmar betalar en medlemsavgift 

och får, förutom att vara delaktiga i beslutsfattandet, gratis tillgång till pingis- och biljardbord, spel, 

klättervägg och skateboardramp. Det finns även ett café med scen, skapande verkstad, rockskola 

och replokaler i byggnaden. Verksamheten driver även musikfestivalen Siesta.50

4.2. Festival Blå

Siestas föregångare, Festival Blå, startades 1996. På den tiden arbetade Jenny Wesséus som

volontär under festivalen. Festival Blå började som en plats på torget under FestivalDax, 

Hässleholms egen stadsfestival. Wesséus berättar:

                                               
49 Siesta växer så det knakar (2011-01-03)
50 Om föreningen (2011-01-03)
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De dagarna så var det bara krogfestival. Det var supande, det var ett stort ståhej på stan. Det 
fanns ingenting för ungdomarna så då hade vi en plats där nere med en stor klättervägg och lite 
sånt. Det var väl två år vi var nere i stan, sen flyttade de ut till Hässleholmsgården, och då var vi 
med där ute också.51

Festival Blå flyttade sedan ut till Markans lokaler på T4 och arrangerades samtidigt som 

FestivalDax hölls i staden. På den tiden var festivalen ett drogfritt arrangemang med fri entré. 

Wesséus minns att besökarantalet hade varit trehundra vid något tillfälle, och på den tiden var det 

fantastiska publiksiffror. 2001 samarbetade Markan med Hässleholms Musikforum, och 

tillsammans arrangerade de Sommarfesten Blå.52 De inhägnade området och tog entré men 

festivalen gick inte som ledningen hade hoppats på. Detta år blev det sista för Festival Blå. Året 

efter funderade Micke Fredholm och Jenny Wesséus på hur de skulle gå vidare med festivalen, men 

istället föddes idén till musikfestivalen Siesta.

4.3. Sanndrömmen Siesta

År 2002 bestämde sig Micke Fredholm och Jenny Wesséus för att göra en riktig festival som var 

inhägnad med entréavgift. De båda har alltid gjort och arbetat mycket med musik och ville därför 

skapa en festival som skulle ge en känsla av den riktiga festivalgrejen. Festivalens nya namn 

tillkom genom en av Micke Fredholms drömmar, då han i drömmen såg att festivalen skulle heta 

Siesta. Siesta hölls för första gången mellan 30-31 maj 2003, på regementet T4. Föregångaren 

Festival Blå arrangerades under augustimånad men Siesta lades sista helgen i maj för att det hade 

varit bra väder den helgen sedan 10-12 år tillbaka enligt SMHI.53  

Mellan åren 2003 och 2007 var festivalen en tvådagarsfestival med tre scener. Campingen öppnades 

då dagen före festivalens start och gör det fortfarande. De tre första åren låg besökarantalet mellan 1

200-1 500 personer.54 Styrelsen hade hoppats på högre besökssiffror för att klara ekonomin och 

bestämde sig därför för att lägga ner den förlusttyngda satsningen men detta beslut hävdes. 2006 

började besökarna hitta till festivalen och har växt stadigt sedan dess.

                                               
51 Intervju med Jenny Wesséus (2010-11-23)
52 Hässleholms Musikforum är även den en ideell organisation med mål att driva konserter och evenemang med icke 

kommersiell kultur som inriktning. Föreningen har funnits i över trettio år och driver det återkommande 
musikevenemanget Sommarfesten.

53 Siesta växer så det knakar (2010-12-29)
54 Historia (2010-12-29)
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4.4. Siesta växer

Sedan 2006 har antalet festivalbesökare stigit kontinuerligt från 2 600 besökare till Siesta 2010 med 

10 000 besökare. Denna utveckling har bidragit till att festivalen gått från att vara en 

tvådagarsfestival till en tredagarsfestival, 2008. Samma år utökades antal scener från tre till fyra. På 

2010 års festival var scenerna Fiesta!, Chili!, Playa! och Casa!. Kapaciteten för antal besökare per 

scen varierar mellan 1 000 till 12 000 personer. Dessa siffror kan jämföras med hur Siesta såg ut 

2003 och 2004 när det totala antalet besökare var 1 200 personer under hela festivalen. Siesta har 

till största del svenska besökare, men en mindre skara kommer från utlandet. De första åren var det 

endast svenska akter som spelade på festivalen men 2007 kunde även internationella akter skådas på 

Siesta som Ed Harcourt och Jesse Malin. Antalet internationella akter har ökat sedan dess.55

I takt med att festivalen har växt, har campingen varit tvungen att flytta vid flera tillfällen för att få 

plats med besökarna. 2010 låg campingen på Åhusfältet, 2007-2009 på Exercisplatsen, 2005-2006 

på Fotbollsplanen och de två första åren på Skyttebanan.56 I skrivande stund planeras det inför 2011 

års festival. Festivalen byter då datum till första helgen i juni. Det långsiktiga målet med Siesta är 

att nå upp till 12 000-15 000 besökare, och stanna där. Och enligt Fredholm, förutspår branschfolk 

att festivalen kommer vara en av de fem största i landet redan till Siesta 2011. Festivalens motto är 

dock inte att bli störst utan att bli bäst.57

4.5. Organisationen 

Kulturföreningen Markan, som arrangerar Siesta, styrs av sin styrelse och sina medlemmar, 

ungdomarna. De ansvariga för Siesta är de samma som för Markans styrelse men deras 

ansvarsområde skiljer sig i vissa fall från det de har inom föreningen. I Siestas begynnelse var det 

endast Micke Fredholm och Jenny Wesséus som arbetade med festivalen och de skötte då allt från 

att hyra in bajamajor till att boka banden. Fredholm skötte allting med myndigheterna och Wesséus

tog hand om artisterna.58 2010 bar deras dedikation till Siesta frukt då de vann Kristianstadsbladets 

Kultur- och Nöjespris för sin kärlek till musiken och sin hemort.59 Arrangörerna vann även pris som

                                               
55 Historia (2010-12-29)
56 Ibid.
57 Siesta! - för kärleken till musiken (2010-12-28)
58 Intervju med Jenny Wesséus (2010-11-23)
59 Siesta! - för kärleken till musiken (2010-12-28)
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”Årets hässleholmare” för sina insatser med festivalen under 2009.60 I och med att festivalens 

besökssiffror stadigt har ökat, har organisationen varit tvungen att bli större. Wesséus resonerar här 

kring styrkan med Siestas organisation:

Vi har en otroligt stabil organisation i botten, har lyckats knyta till oss människor som jobbar på
de olika nyckelpositionerna som har varit med oss länge och är väldigt duktiga. Så även om vi 
växte, så behöll vi ändå organisationen och då hade vi inte haft så här mycket folk här innan.61

Micke Fredholm är festivalgeneral för Siesta. Han är även pressansvarig och artistbokare. Jenny 

Wesséus har hand om artistproduktionen och hon får hjälp av bland annat Sophie Birkén som, under 

hösten 2010, praktiserar på föreningen och hjälper Wesséus med organisationsplaner. 

Artistproduktionen innebär bland annat att ansvara för loger, backstage, artistmatsal och hotell till 

artisterna. David Sørensen ansvarar för informationstekniken vilket är hans ansvarsområde även 

inom föreningen, han hade också hjälp av en praktikant vid tillfället för intervjun. De har hand om 

trycksaker, hemsidan, biljetter m.m.62 På Siestas hemsida står även Finn Boye, omnämnd bland 

personalen, och han ansvarar för elen och området under festivalen.63

De aktiva inom organisationen bor och lever till största del i Hässleholm. Detta medför vissa 

svårigheter i att hitta nya artister, enligt Jenny Wesséus, då de inte kan ”springa på små 

klubbspelningar och kolla in nya band utan vi lever ju här i vår egna lilla bubbla på något sätt.”64

De samarbetar därför med bokningsbolaget Luger i Stockholm för att hitta artister som är aktuella 

eller kan bli aktuella.

Åretruntpersonalen växer i takt med att festivalen blir större. En ekonomisk lösning på detta är att 

Siesta samarbetar bland annat med en eventutbildning i Hultsfred. Den och andra 

arrangörsutbildningar behöver praktikplatser och Siesta erbjuder studenterna den möjligheten, i 

gengäld får ledningen mer branschkunnig arbetskraft som kan arbeta med Siesta. Under 

festivaldagarna behövs det flera hundra funktionärer som hjälper till inom olika ansvarsområden. 

                                               
60 Siesta årets hässleholmare (2011-01-07)
61 Intervju med Jenny Wesséus (2010-11-23)
62 Intervju med Sophie Birkén (2010-11-23)
63 Kontakt (2010-12-29)
64 Intervju med Jenny Wesséus (2010-11-23)
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5. It began in Hässleholm65

Detta avsnitt kommer att belysa viktiga faktorer som gjorde det möjligt att etablera musikfestivalen 

Siesta i Hässleholm och på nationell nivå. Materialet är detsamma som i föregående kapitel men 

utöver det har jag använt mig av ett sammanträdesprotokoll från Hässleholms kommun.

5.1. Musikstaden Hässleholm

Kulturföreningen Markan har sedan starten arrangerat flera konserter och andra evenemang och i 

och med Siesta har föreningen blivit en allt större aktör inom Hässleholms musikscen. Hässleholms 

Musikforum är en annan ideell organisation som har haft stor betydelse för ungdomars 

musikintresse i staden. Det hela började med att Lasse Paulström och Åsa Svensson fick idén att 

göra en musikfest i Hässleholms hembygdspark, 1977. Detta blev upptakten till den årliga 

Sommarfesten, som fortfarande hålls varje sommar. Det blev även början till föreningen 

Hässleholms Musikforum som nu har varit aktiv i över trettio år. De kallade sin lokal för Perrong 23 

och flyttade till Nytorget, 1982. Verksamheten har huserat där sedan dess.66

Markan och Hässleholms Musikforum samarbetade med arrangemanget Sommarfesten Blå, 2001. 

Sophie Birkén, som praktiserar på Markan och är engagerad i Siesta har också varit engagerad i 

Hässleholms Musikforum. ”Många av dom som har varit aktiva i Markan är gamla perrongare. 

Perrong 23 är lite tonåringen och Markan är där man hamnar när man fyllt tjugo.”67 Birkén tror att 

viljan att arrangera festival i Hässleholm kan ha sina rötter från Hässleholms Musikforum, i och 

med Sommarfesten. Hon resonerar vidare om att vissa städer har den ideella kultur som behövs för 

att hitta människor som orkar och vill arbeta ideellt. Siesta drivs av en ideell förening, vilket 

innebär att organisationen inte är vinstdrivande och att allt överskott går till föreningen och 

festivalen. De skulle därför inte ha råd att betala för all den arbetskraft som behövs och därmed 

skulle festivalen inte vara möjlig utan sina funktionärer. I en intervju i Svenska Dagbladet från 

2009, berättar Micke Fredholm att han upplever Hässleholm som en klassisk småstad där det inte 

finns så mycket att göra.68 Detta kan ha bidragit till det stora musikintresset i staden och kan vara en 

förklaring till varför ungdomarna engagerar sig i stadens ideella föreningar. 

                                               
65 Låt skriven av Johan T Karlsson, som även går under artistnamnet Familjen.
66 Historien om Hässleholms Musikforum (2011-01-04)
67 Intervju med Sophie Birkén (2010-11-23)
68 Siestafestivalen växer så det knakar (2010-12-29)
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Siesta har satt Hässleholm på kartan, och det har de tre electronica-artisterna Familjen, Andreas 

Tilliander och Sophie Rimheden också gjort. De är alla hemmahörande i Hässleholm och har gjort 

staden till en omtalad popstad under 2000-talet.69 2006 startade de tillsammans med några andra 

hässleholmare, ett musikkollektiv som de kallade Hässleholm. De spelade bland annat på 

Hultsfredsfestivalen det året.70 De har alla varit tydliga med att tala om var de kommer ifrån. Det 

var 2006 som det började gå bra för Siesta, och i och med att kollektivet uppstod samtidigt, kan det 

finnas ett samband mellan deras och Siestas framgångar. Oavsett har kombinationen haft en positiv 

effekt för Hässleholm som musikstad och som varumärke.

5.2. Från Festival Blå till Siesta

Festival Blå och Siesta skiljer sig på flera sätt. Festival Blå var en del av stadsfestivalen FestivalDax 

och senare ett parallellt arrangemang med stadsfestivalen under augustimånad. Siesta har legat den 

sista helgen i maj under åren 2003-2010, som ett fristående evenemang. En stor skillnad från Siesta 

och dess föregångare är att Festival Blå var ett drogfritt och gratis evenemang. Fredholm reflekterar 

över övergången från Festival Blå till Siesta i en artikel i Kristianstadsbladet:

För att klara ekonomin, baserat på entréintäkter, var vi tvungna att skapa ett helhetskoncept som 
vände sig både till ungdomar och vuxna. Men vi har fortsatt att värna om den drogfria 
attityden.71

Med Siesta kom alkoholtillstånd och ölservering. Detta för att öka antal festivalbesökare och skapa 

en bredare publik, vilket ökade intäkterna. Införandet av campingen är en annan central aspekt som 

har gjort att Siesta har kunnat växa på ett annat sätt än Festival Blå. De flesta av besökarna campar 

under festivalen och detta gör att fler besökare utifrån kommer till Siesta. På 2010 års festival var 

47,7 procent av besökarna från övriga Skåne och 36,9 procent från övriga län.72 Endast cirka femton 

procent kom från närområdet, festivalen skulle därför aldrig ha blivit så stor om det inte vore för 

campingen. På samma lördag som Siesta har arrangerats mellan 2003-2010 har det varit cruising i 

staden. Då träffas raggare för att köra runt i stan och visa upp sina bilar. Det skulle kunna vara ett 

skäl till varför en så liten del av festivalens besökare är från närområdet, men å andra sidan är det 

svårt att säga om det är samma människor som går på festival som väljer denna aktivitet.

                                               
69 Siesta växer så det knakar (2010-12-29)
70 Andreas Tilliander (2011-01-04)
71 Siesta vägrade ge upp (2010-12-29)
72 Besökarna spenderar 14,5 miljoner (2010-12-29)
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5.3. Framgångsreceptet 

Tre faktorer som Siestas ledning tror kan ha bidragit till att festivalen etablerat sig i 

festivallandskapet är deras placering i almanackan, deras bandbokningar och biljettpris.73 Siesta har

legat i slutet av maj och ska 2011 arrangeras första helgen i juni. Detta gör att festivalen är en av 

sommarens första. En fördel är att en del ungdomar inleder sina sommarlov med att åka på Siesta. 

En annan fördel är att besökarna inte har hunnit åka på andra festivaler och inte heller sett de band 

som spelar på Siesta och på andra musikfestivaler. 

Det är flera olika sorters band som spelar, både svenskt och utländskt och inom olika genrer. Vid 

bandbokningar försöker de att undvika att boka ”mellanskiktsbanden som är samma band som 

spelar på varenda festival i Sverige.”74 De undviker även att boka de mest kommersiella banden 

utan tänker mer i termer av kvalité än kvantitet, på så sätt kan de hålla sin budget. Deras ambition är 

att boka band som sticker ut, t.ex. band som kanske inte har släppt en ny skiva men har en trogen 

skara fans, band som sällan spelar i Sverige eller band som senare kan slå igenom. 

Den tredje faktorn är priset. Flera av de stora festivalerna som Peace & Love och Way Out West kan

kosta allt från 1 200-1 800 kronor, Siesta kostar däremot under tusenlappen.  Det låga priset kan 

vara ytterligare anledningen till att besökarna har hittat till Siesta. Sophie Birkén säger:

När alla andra har ökat i pris, så tror jag att många besökare har fallit bort och då har de 
fortfarande velat åka på festival men inte haft råd.75

Andra faktorer som kan ha varit till Siestas fördel är att det är den enda skånska festivalen i den 

storleken. I och med att det bor över en miljon människor i Skåne, gör det länet till en attraktiv 

marknad för att locka till sig festivalbesökare som dessutom har nära till festivalen. Hässleholm är 

en järnvägsknut i Sverige och en knutpunkt för Öresundsregionen. Mer än hälften av besökarna 

åker tåg till festivalen. Att det är lätt och smidigt att ta sig till festivalen kan ha relevans då flertalet 

av besökarna campar och oftast har en hel del utrustning att bära på. Att festivalområdet ligger cirka 

femton minuter från tågstationen, vilket känns relativt nära om jag som festivalbesökare jämför 

förhållandet mellan station och festival i exempelvis Hultsfred eller Emmaboda, kan också ha 

betydelse ur bekvämlighetssynpunkt. 

                                               
73 Siestafestivalen växer så det knakar (2010-12-29)
74 Intervju med Jenny Wesséus (2010-11-23)
75 Intervju med Sophie Birkén (2010-11-23)
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5.4. Finansiering 

Kulturföreningen Markan är som sagt en ideell organisation, drivkraften är inte att gå med vinst 

utan att gå runt. Funktionärer är därför vitalt för att festivalen ska vara ekonomiskt möjlig. Siesta 

har under några år samarbetat med en eventutbildning i Hultsfred och får via den och andra 

arrangörsutbildningar tillgång till branschkunniga praktikanter. Detta samarbete håller bland annat 

nere kostnaderna för den extra personal som behövs under hela året. Biljettintäkterna är en viktig 

ekonomisk del för festivalens framtid men det behövs även andra intressenter och aktörer som 

investerar i festivalen i takt med att den expanderar. Detta kan jämföras med det första Festival Blå 

som omsatte 30 000 kronor, 1996, till Siesta som omsatte 8-9 miljoner kronor under festivalen 

2010.76

En viktig intressent som har sponsrat festivalen under några år är den lokala banken Sparbanken 

1826. 2010 fick Siesta ett treårigt bidrag genom bankens Utvecklingsstiftelse. Festivalen får 

sammanlagt 450 000 kronor under en treårsperiod.77 En annan betydelsefull aktör är kommunen. I 

Evenemangsföretagande står det skrivet att ”en positiv image ger också festivalen möjligheter att 

rekrytera sponsorer som vill dra nytta av festivalens goda rykte för att främja sin egen 

verksamhet.”78 Festivalen lever i ett symbiotiskt förhållande till sin omgivning.

Inför Siesta 2006 skulle festivalen läggas ner men tack vare höjt bidrag från kommunen, kunde 

festivalen leva vidare.79 Kommunen har spelat en allt viktigare roll för Siestas ekonomi då de har 

sett vad festivalen har gjort för staden och dess rykte. Tack vare bland annat Siestas varumärke har 

Hässleholm blivit en erkänd musikstad i hela landet. 2010 gjorde Resurs AB, på uppdrag av 

Hässleholms kommun och Event Skåne, en rapport om vad festivalbesökarna tillförde staden i form 

av skatteintäkter, shopping och sysselsättning. Rapporten visade att besökarna omsatte ungefär 14,5 

miljoner kronor under årets festival. I snitt spenderar varje besökare 539 kronor framförallt på mat 

och aktiviteter.80 Rapporten visar att festivalen genererar pengar men även att den kan användas 

som marknadsföring och profilering av Hässleholms kommun. 2010 fick Siesta igenom ett femårigt 

ekonomiskt avtal med kommunen, som gör att ledningen kan arbeta utifrån en långsiktig planering 

som de inte har haft möjlighet till tidigare. Pengarna ska användas till att driva Markan och 

                                               
76 Siesta får 450 000 (2010-12-29)
77 Ibid.
78 Edström, Beckérus & Larsson 2003:170
79 Siestafestivalen växer så det knakar (2010-12-29)
80 Besökarna spenderar 14,5 miljoner (2010-12-29)
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kulturverksamheten i fem år, vilket Siesta är en del av. En del av pengarna från kommunen kommer 

att gå till att ordningsställa Åhusfältet som Siestas camping flyttade till 2010. Kommunen bekostade

då vatten- och elledningar men Siesta fick själva betala extra dragning av vatten och avlopp samt 

ordningsställande av gångstråken. Detta var kostsamt för Siestas ledning och därför har 

Hässleholms kommun beslutat att stå för extrakostnaderna, dels för att campingen är på 

kommunens mark, dels för att fältet ska kunna användas till andra evenemang i framtiden. På detta 

sätt får både Siesta och kommunen nytta av investeringen. Ytterligare ett bidrag ska gå till 

marknadsföring för att stärka Hässleholmsprofilen inom varumärket Siesta, både nationellt och 

internationellt.81

5.5. Marknadsföring 

Det tog flera år att etablera varumärket Siesta, men idag är det inte bara Hässleholms kommun och 

Sparbanken 1826 som intresserar sig för utvecklingen utan även SVT och andra medier. Edström,

Beckérus & Larsson anser att media är en så gott som oumbärlig marknadsföring för festivalerna 

som har en begränsad budget.82  Trots att de skriver att det är svårt för arrangemang utanför 

Stockholm att få utrymme i rikspress, TV och radio, har Siesta lyckats med att synas och höras i alla 

medier. 2010 visade SVT programserien PSL på Festival som handlade om festival ur olika 

perspektiv.83 Två av avsnitten handlade om Siesta och detta kan ses som ett erkännande som 

etablerad festival och som ett trovärdigt varumärke i festivallandskapet för festivalen. För Jenny 

Wesséus var upplevelsen både en häftig och konstig grej: ”vi jobbar ju på här som vi alltid har gjort. 

Och så ett tu tre så ser man lilla Hässleholm på TV. Jag har inte riktigt smält det.”84

Ytterligare ett ekonomiskt sätt att marknadsföra festivalen är genom funktionärer. På Siestas 

hemsida kan man ansöka om att bli ambassadör för festivalen. Deras uppdrag är att sätta upp 

affischer, blogga och sprida information om festivalen via facebook och myspace osv. I gengäld får 

de, liksom andra funktionärer på festivalen, en festivalbiljett inklusive camping och en t-shirt.85 I 

övrigt gör de en del annonskampanjer. Ju mer etablerad festivalen har blivit, desto mer erbjudande 

får de av företag som vill sponsra och underlätta marknadsföringen, ett år hade de t.ex. små 

klistermärken på hundratusen yoghurtförpackningar. 

                                               
81 Hässleholms kommun – sammanträdesprotokoll (2010-12-29)
82 Edström, Beckérus & Larsson 2003:157
83 PSL// PSL på Festival! (i storteven också) (2010-10-11)
84 Intervju med Jenny Wesséus (2010-12-29)
85 Ambassadörer (2011-01-05)
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6. Festivallandskapet

Detta avsnitt belyser det festivallandskap som Siesta befinner sig i. Utgångspunkten är att 

festivalklimatet har och håller på att förändras. Ett tecken på detta var när Hultsfredsfestivalen gick 

i konkurs sommaren 2010. Under samma sommar hotades Arvikafestivalen av konkurs och 

medierna börjar använda begreppet festivaldöden flitigt i samband med Hultsfred och andra 

festivaler som gått samma öde till mötes. Att en etablerad festival som Hultsfred kunde gå i konkurs 

har fått musikbranschen att reagera och ställa sig frågan hur kunde detta hända. Det finns fler tecken 

på förändring som har skett under de senaste åren och vilka några av dessa är, ska dels mina 

intervjuer med ledningen från Siesta och Popaganda svara på, dels genom seminariet Hur mår 

Festivalsverige?.86 Festivaler med relevans för uppsatsen finns presenterade i Bilaga 2.

6.1. Konkurrens  

I en intervju i Sydsvenskan från 2009, säger Lars Nylin, chefsredaktör för branschsajten 

Musikindustrin.se, att Sverige aldrig har varit i närheten av sommarens utbud.87 Trots att intervjun 

är ifrån 2009 verkar trenden hålla i sig även vad gäller 2010 års festivaler. Under seminariet Hur 

mår Festivalsverige? uppger Patric Hammar, festivalchef för Peace & Love, att det har varit 

fyrahundra festivaldagar under sommarmånaderna 2010. Om ett större utbud av musikfestivaler 

ökar konkurrensen bland de svenska festivalerna, råder det skilda meningar om. Olov Hallberg, 

huvudansvarig för Arvikafestivalen, säger under samma seminarium som Hammar att han inte ser 

detta som ett problem. Han anser istället att det är olika typer av festivaler och att de inte 

konkurrerar med varandra, att campingfestivaler såsom Arvika och Hultsfred, inte konkurrerar med 

exempelvis Way Out West som är en stadscentrerad musikfestival. Under Stim Music Expo uttalade 

sig Ola Broquist, en av Lugers tre grundare, om att de svenska festivalerna även konkurrerar med 

den utländska marknaden vilket är ett mycket större problem, enligt honom, än den inhemska 

konkurrensen.88 Jenny Wesséus, från Siestas ledning, upplever inte den internationella konkurrensen 

som ett problematiskt moment. På Siesta är de inte intresserade av att konkurrera med 

internationella festivaler i Europa som har flera hundratusen besökare.89 Att Broquist och Wesséus 

upplever den internationella konkurrensen på olika sätt, kan ha att göra med hur stor festivalen är 

storleksmässigt vad gäller artister och besökare. Andra musikevenemang som stadsfester, 

                                               
86 Stim Music Expo (2010-11-13)
87 Svenska festivaler slår biljettrekord (2010-12-29)
88 Festivalsverige – Stim Music Expo (2010-11-13)
89 Intervju med Jenny Wesséus (2010-11-23)
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kommersiella satsningar, vanliga konserter osv., tros även de kunna konkurrera med de traditionella 

musikfestivalerna, vilket framkom under seminariet Hur mår Festivalsverige?.90

6.2. Luger som festivalarrangör

Luger är en bokningsagentur för både svenska och utländska artister. Luger arrangerar dessutom 

konserter men har på senare år även blivit en viktig aktör inom det svenska festivallandskapet som

festivalarrangör. Luger är, till skillnad från de andra pop- och rockfestivalerna som är ideella, ett 

etablerat företag med en annan budget än vad de icke målinriktat vinstdrivande föreningarna har. 

En musikfestival som Luger delarrangerat med konsertarrangören Live Nation, var Where the 

action is, som var en ambulerande endagsfestival mellan åren 2004-2006, men under åren 2008-

2009 hölls festivalen i Stockholm.91 2008 ägde festivalen rum samma helg som 

Hultsfredsfestivalen, konkurrensen mottogs med blandade känslor från Rockpartys sida. 

2007 arrangerade Luger musikfestivalen Way Out West, för första gången, i Göteborg.92 Festivalen 

har lyckats etablera sig sedan starten, och är numera en av våra största svenska festivaler med 

utsålda biljetter varje år sen starten. 2010 var det 25 000 besökare varje dag på Way Out West.93

Peace & Love är den enda pop- och rockfestivalen som hade fler besökare än Way Out West, med 

över 40 000 biljetter sålda, samma år.94 Skillnaden är att Peace & Love är en förening som är 

beroende av kommunen och sponsorers bistånd, medan Luger är ett bolag och kan därför 

konkurrera och erbjuda ett annat och större utbud än de andra musikfestivalerna. Kanske är Lugers 

inträde bara början på de etablerade bolagens intresse att starta och driva musikfestivaler? Och om 

så är fallet, hur kommer detta att påverka framtiden för de ideella föreningarna?

Luger delarrangerar även popfestivalen Popaganda tillsammans med Föreningen Popaganda sedan 

2008. Mellan 2002-2006 var festivalen förlagd på Stockholms universitet och föreningen 

samarbetade då med Stockholms universitets studentkår, men när samarbetet upphörde, blev Luger 

en ny samarbetspartner.95 2010 var Popaganda utsålt.

                                               
90 Festivalsverige – Stim Music Expo (2010-11-13)
91 Where The Action Is (2010-12-04)
92 Om Luger (2010-12-04)
93 Utsålt för fjärde året i rad för Way Out West (2011-01-05)
94 Peace & Love – Wikipedia (2011-03-15)
95 Popaganda (2011-01-05)
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6.3. Ekonomiska förutsättningar

Finanskrisen har påverkat festivalerna både positivt och negativt. Den svaga kronan har varit till 

nackdel när det gäller att betala internationella artister, fördelen är att vid lågkonjunktur tenderar vi 

att göra färre utlandsresor och då är festival ett billigt nöje i jämförelse.96 2010 sålde Siesta, enligt 

sig själva, bra med biljetter, men gick ändå plus minus noll. Dels fick de hämta in förra årets 

minusresultat, dels hade de fler utländska akter på festivalen vilket ledde till att artistkostnaderna 

blev en högre utgiftspott än vad de hade trott. Jenny Wesséus, från Siestas ledning, berättar att 

”vissa gager kunde gå upp 200 000- 300 000, för att kronan sjönk i värde.”97 Stefan Nilsson, på 

Föreningen Popaganda, tror att kombinationen lågkonjunktur och nedladdning kan ha påverkat de 

allt högre priserna för artistbokning, men att det är svårt att säga till 100 procent att det är på det 

viset.98 Artisters liveframträdanden förefaller, enligt mig, ha blivit en allt viktigare ekonomisk post 

för skivbolagen p.g.a. minskad skivförsäljning och ökad illegal nerladdning.

Ökade produktionskostnader är ytterligare en aspekt av festivalarrangörernas ekonomiska villkor.  

Patric Hammar, festivalchef för Peace & Love, tar upp att det är andra kostnader under 2000-talet 

än vad det var tidigare:

Det var inte samma nivå på scenproduktion, säkerhet etc. etc. Det har bildats egentligen nya 
[kostnader min anm.] de senaste tio, tjugo åren som inte fanns förr. Då kanske du jobbade mot en 
biljett eller en back bira, men nu är det professionella människor som gör bra festivaler åt en 
festivalarrangör.99

En annan aspekt som på sätt och vis handlar om ekonomi är, enligt Per Alexandersson från nu 

nerlagda Hultsfredsfestivalen, den ”pragmatiska kulturpolitiken” i Sverige.100 Det behövs 

utskänkningstillstånd, polistillstånd m.m. för att driva igenom en festival men han tycker att 

politiska beslut för dessa frågor behöver skötas bättre och mer likartat över landet när det gäller 

festivaler och andra större evenemang. Vidare förklarar han hur han tänker:

[...] på Sweden Rock kan man dricka pilsner överallt, åker man till Borlänge får man stå i ett 
bås osv. [...] Det är pragmatisk kulturpolitik. Går man på Dramaten så kan man dricka vin i
pausen utan att gå i ett bås.101

                                               
96 Svenska festivaler slår biljettrekord (2010-12-29)
97 Intervju med Jenny Wesséus (2010-11-23)
98 Mejlsvar från Stefan Nilsson på Föreningen Popaganda (2010-12-14)
99 Festivalsverige – Stim Music Expo (2010-11-13)
100 Ibid.
101 Ibid.
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7. Diskussion kring festivallandskapet

Av den kunskap som framkommit under detta arbete kring festivallandskapet blir att några

musikfestivaler lockar besökarna medan andra går i konkurs eller backar ekonomiskt. Festivalerna 

har blivit fler och därför förefaller det som om sommaren 2010 års skriverier om festivaldöden

troligtvis har varit en överdrift men att det däremot handlar om ett hårdare festivallandskap med 

ökad konkurrens. Lars Nylin, chefredaktör på branschsajten Musikindustrin.se, säger i en intervju i 

Sydsvenskan, från 2009, att en orsak till det ökade festivalutbudet kan bero den dalande 

skivförsäljningen. I samma artikel säger etnologen, Jonas Bjälesjö:

Även om vi inte köper mer musik så lyssnar vi på mer musik. Det ökar suget att se artister live. 
Festivalerna passar ungas sätt att zappa och leta efter musik. De är som smörgåsbord, tröttnar 
man på en spelning går man vidare till nästa.102

”Festivaler drivs i konkurrens med andra arrangemang som söker attrahera publikens 

uppmärksamhet och deltagande.”103 Frågan är vad konkurrensen innebär för festivalarrangörerna, 

hur de ska hantera den ökade konkurrensen och vad de ska göra för att locka och behålla besökarna 

och sin position i festivallandskapet som etablerade festivaler. Dessa frågor skall besvaras av 

samma material som använts för att beskriva festivallandskapet, med komplettering av några 

artiklar som handlar om fenomenet. Det finns flera bakomliggande faktorer till varför 

Hultsfredsfestivalen gick i konkurs vilket jag försöker besvara i slutet av kapitlet.

7.1. Konkurrensens konsekvenser

Bland festivalarrangörerna råder det skilda meningar om hur mycket det ökade festivalutbudet 

påverkar dem. Det förefaller som om större festivaler ser internationella festivaler som en del av 

konkurrensen, såsom representanter för Luger och Rockparty, vilket diskuterades på seminariet Hur 

mår Festivalsverige?.104 De mindre festivalerna Siesta och Popaganda, med besökare kring 10 000 

personer, ser det inte som ett problem på samma sätt. Siestas målsättning är inte att bli en festival 

med mer än 12 000-15 000 besökare, till skillnad från t.ex. Roskilde som har kapacitet för 75 000 

besökare.105 Popaganda ser på den internationella konkurrensen som marginell, att deras festival 

inte lockar de klassiska festivalbesökarna utan kan ses som ett komplement till andra festivaler. 

Däremot upplever de den ökade konkurrensen som ett problem inför bandbokningar. Stefan Nilsson

menar att ”de stora festivalerna i Leeds och Reading brukar ligga samma helg som oss, och de 

                                               
102 Svenska festivaler slår biljettrekord (2010-12-29)
103 Edström, Beckérus & Larsson 2003:149
104 Festivalsverige – Stim Music Expo (2010-11-13)
105 Svenska festivaler slår biljettrekord (2010-12-29)
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’snor’ väldigt många bra band.”106 Liknande tankar har Jenny Wesséus inför Siesta 2011:

Nu ligger vi samtidigt som Rock Am Ring och Rock im park. Så det kan ju bli, absolut inte 
samma nivå av konkurrens, men det kan finnas intressanta band som vi skulle vilja ha, det kan 
både gynna och missgynna oss att det ligger samtidigt.107

Bandbokningar sker utifrån artisternas turnéplan och om de släppt något nyligen. Den ökade 

konkurrensen om artisterna mellan svenska och internationella festivaler, samt andra sorters 

evenemang förefaller, utifrån det som sas på seminariet Hur mår Festivalsverige? och de svar jag 

fått från mina intervjuer, vara ännu en orsak, förutom finanskrisen och lågkonjunkturen, som höjt 

artisternas gager radikalt under de senaste åren och därmed blivit en allt större utgift.

Under seminariet Hur mår Festivalsverige? sades det ha varit fyrahundra festivaldagar i Sverige 

under sommarmånaderna 2010.108 Festivalbesökarna kan inte besöka alla dessa festivaler då 

festivaler arrangeras samtidigt som andra evenemang. Detta ställer högre krav på festivalerna för att 

fånga besökarnas intresse. I och med Lugers etablering som festivalarrangör under de senaste åren, 

har stadsfestivalerna, såsom Way Out West och Popaganda, fått en starkare position på 

festivalmarknaden. Campingfestivalerna Hultsfred och Arvika har länge varit synonymt med 

festival men idag förefaller den allmänna synen att även stadsfestivalerna räknas som festivaler. 

Olov Hallgren, Arvikafestivalen, ser dock inte detta som ett problem för campingfestivalerna, att det 

är olika sorters festivaler som inte attraherar samma besökare.

Om jag ser t.ex. Way Out West eller en annan ”stadstypfestival” så tror inte jag att en sån festival 
konkurrerar överhuvudtaget med en festival som Arvika egentligen. Det räcker att gå på dom 
festivalerna och kolla på vilka människor som åker på dem så förstår man att det är ganska olika 
målgrupper det handlar om, eller det är min syn på det.109

Den ökade konkurrensen har även positiva konsekvenser och flera festivalarrangörer ser 

festivalernas framtåg som en del av kulturutvecklingen, att det är tecken på att det finns människor 

som kan och vill skapa och förverkliga idéer. Patric Hammar resonerar så här:

Helt klart finns det ju väldigt mycket festivaler men vi ska också vara medvetna om att vi är 
lyckligt lottade i Sverige och har en enormt stark livescen just nu sen kan man självklart 
diskutera konkurrenssituation och finansieringsstöd från det ena och det andra hållet men från 
besökarnas perspektiv så är det ju fantastiskt att det finns så här mycket festivaler.110

                                               
106 Mejlsvar från Stefan Nilsson på Föreningen Popaganda (2010-12-14)
107 Intervju med Jenny Wesséus (2010-11-23)
108 Festivalsverige – Stim Music Expo (2010-11-13)
109 Ibid.
110 Festivalsverige – Stim Music Expo (2010-11-13)
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7.2. Festivalbesökandet

Hultsfredsfestivalen var länge den enda rockfestivalen i Sverige. Festival var mer eller mindre 

synonymt med campingfestival enbart för ungdomar, men idag är festival ett bredare koncept. 

Luger har blivit en stor festivalarrangör genom bl.a. stadsfestivalen Way Out West, en ny 

festivalmarknad har skapats för festivalerna men även för besökarna. Det finns något för dem som 

vill bo i skogen och det finns något för dem som vill åka på cityfestival och leva mer bekvämt. 

Jenny Wesséus reflekterar över fenomenet:

Jag tror delvis att festivalbesökandet har blivit en mycket mer folklig grej än vad det var förr, att 
det inte är en konstig grej att göra. Innan så var det lite såhär, subkultursgrej. Det är ju en väldigt 
speciell livsstil och kanske speciell upplevelse men nu åker ju var och varannan människa på 
festival.111

Programserien PSL på Festival speglar festivallivet ur flera perspektiv med utgångspunkt från fyra 

svenska festivaler. Way Out West är stadsfestivalen, de övriga är campingfestivaler men i olika 

storleksklass. Programmet visar de ideal och beteenden som skiljer besökarna åt beroende på vilken 

typ av festival de är på. Mystiken med festivalerna försvinner kanske lite när det finns tillgängligt 

för alla att se i TV, men det ger även signaler av att, som Wesséus säger, det blir allt mer folkligt då 

det är alla sorts människor som går på festival. Det kan även ha blivit mer socialt accepterat med 

festival tack vare de ekonomiska fördelarna det bringar och den positiva marknadsföring de kan ge 

nationellt och internationellt när allt fler går på festival.

Gunnar Lagerman, som tidigare har arbetat med Hultsfredsfestivalen, tror även att logistik kan spela 

roll för besökarna, vilket kan ha varit ett av problemen för Hultsfreds och Arvikas dalande 

publiksiffror. 

Det har ju kommit fler och fler festivaler vart eftersom och det gäller ju att sticka ut och sen 
handlar det om logistik. Varför ska man åka 30 mil om man kan se samma sak tio mil hemifrån 
till exempel?112

7.3. Konsten att bibehålla sin position 

Festivalerna skulle inte överleva utan festivalbesökarna men för att locka dem krävs det att på något 

sätt sticka ut. Stefan Nilsson, på föreningen Popaganda, tror lösningen är ett ”bra utbud av artister,

                                               
111 Intervju med Jenny Wesséus (2010-11-23)
112 Festivalsverige – Stim Music Expo (2010-11-13)
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rimligt biljettpris och en anda som genomsyrar festivalen av att vi verkligen älskar musik.”113 I 

åttonde avsnittet på PSL på Festival diskuterar några festivalbesökare vad som är det bästa med att 

åka på festival. Bland svaren är friheten, bra band, att vara där med sina vänner och att det är så 

mycket folk.114 Vad dessa svar betyder beror på besökarna och det kan vara en anledning till att det 

har uppstått fler och nya former av festivaler.

Det finns flera sätt som festivalarrangörerna förhåller sig till att skapa något unikt med sin festival. 

Ett av dem är hur de ska tänka kring det musikaliska. Stefan Nilsson på föreningen Popaganda tror 

att ”musikintresset generellt bland svenskar har definitivt ökat med ökad tillgång till musik via nätet 

och med det kommer det att finnas krav på kvalitet.”115 Festivalbesökarna nöjer sig inte enbart med 

de största och kommersiella banden, både Jenny Wesséus, Siesta, och Stefan Nilsson säger att det 

inte räcker med de band som spelar på alla festivaler i hela landet, man måste hitta de bokningar 

som besökarna vill ha, samtidigt som de försöker få fram den musik som de själva uppskattar utan 

att spendera upp hela budgeten på artisterna. På det viset kan de dessutom hålla nere kostnaderna, 

vilket är viktigt för de ideella föreningar som driver festivaler. Sophie Birkén resonerar så här:

[...] folk förväntar sig större och större band hela tiden i takt med att festival växer, så antingen 
kan man hålla det som till exempel Roskilde, att man håller en rätt så bra nivå på banden och 
inte drabbas av den här hybrisen att boka större och större band som kostar extremt mycket 
pengar men sen så istället vara kreativ, alltså inte lyssna så mycket på den musik som säljer mest 
rent kvantitetsmässigt utan mer kvalitetsmässigt, att hitta de band som mindre grupper är fans 
av.116

I Evenemangsföretagande finns en illustration på ”Festivalen som nätverk.”117 ”Att leda och 

organisera festivaler innebär att engagera, motivera och samordna ett stort nätverk av olika 

intressenter och aktörer.”118 Festivallandskapet är som ett symbiotiskt nätverk, där flera instanser är 

beroende av varandra. För att etablera en festival krävs det besökare, artister, funktionärer, 

samarbete med sponsorer, myndigheter, media och kommun m.fl.119 Det kostar att driva en festival, 

artisterna ska ha sitt, infrastrukturen kostar, likaså marknadsföringen, vilket andra intressenter och 

aktörer kan hjälpa festivalerna med om de tycker festivalerna ger något i gengäld.120

                                               
113 Mejlsvar från Stefan Nilsson på Föreningen Popaganda (2010-12-14)
114 Del 8 av 8: Peace & Love (2010-12-22)
115 Mejlsvar från Stefan Nilsson på Föreningen Popaganda (2010-12-14)
116 Intervju med Sophie Birkén (2010-11-23)
117 Edström, Beckérus & Larsson 2003:146
118 A.a. 149
119 A.a. 145 
120 A.a. 13
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Det behövs tillstånd och kommunal service för att driva en festival, och genom positiv ekonomisk 

och publikmässig statistik, blir det enklare att få med sig kommunen.121 I Siestas fall gjordes en 

rapport under hösten 2010 om festivalbesökarnas konsumtionsvanor och de visade sig att besökarna 

spenderade cirka 14,5 miljoner kronor under sommarens festival.122 Dessa siffror resulterade i att 

festivalen har fått ekonomiskt stöd av kommunen i form av ett femårigt avtal. Förutom de 

ekonomiska fördelarna, har kommunen förstått Siestas betydelse som marknadsföring och 

profilering av Hässleholm som stad.123

Besökarna kommer om artisterna och vännerna kommer. I intervjun med Jenny Wesséus anser hon 

att en del av marknadsföringen allt mer i ligger i det sociala nätverket, att det pratas om 

festivalen.124 Att åka på festival innebär i de flesta fall att man åker med sina vänner, och om man 

lyckas attrahera en person, attraheras flera. Även Internet och virtuella sociala nätverk såsom 

sajterna myspace och facebook, kan direkt eller indirekt, marknadsföra en festival då vem som helst 

skapa hemsidor, evenemang och grupper för att bjuda in människor. Detta sker genom 

privatpersoner men också genom företag och föreningar. Siesta har t.ex. ambassadörer, 

privatpersoner, som marknadsför festivalen.125

Det tar tid att bygga upp ett varumärke, det behövs flexibilitet för att bibehålla det. Ett skäl till att 

Arvikafestivalen 2010 kan ha förlorat många av sina besökare är att den ”under många år haft en 

tydlig profil mot den lite hårdare elektroniska musiken. Sommaren 2010 anser många att de till stor 

del bytte inriktning.”126 Det är en balansgång att arrangera en festival, men ett trovärdigt varumärke 

lockar besökarna, och ett skadat varumärke har motsatt effekt. Emmabodafestivalen var länge en 

indiefestival men har under de senaste åren alltmer inriktat sig på electro, vilket syns i bandlistorna 

från de gångna festivalerna.127 I detta fall påverkade inte förändringen besökssiffrorna. Sophie 

Birkén reflekterar över att atmosfären är en del av varumärket, och att i Emmabodas fall, kommer 

kanske besökarna oavsett vad det är för musik så länge de kan erbjuda en festivalstämning som 

motsvarar förväntningarna.128 I intervjun med Jenny Wesséus hoppas hon att Siesta kommer att bli 

en av de festivaler som lockar besökarna för att det är Siesta och inte enbart för banden.129

                                               
121 Edström, Beckérus & Larsson 2003:163
122 Besökarna spenderar 14,5 miljoner (2010-12-29)
123 Hässleholms kommun – sammanträdesprotokoll (2010-12-29)
124 Intervju med Jenny Wesséus (2010-11-23)
125 Ambassadörer (2011-01-05)
126 Syntharna rasar: Arvikafestivalen högg oss i ryggen (2011-01-06)
127 Emmabodafestivalen - Artister (2011-03-08)
128 Intervju med Sophie Birkén (2010-11-23)
129 Intervju med Jenny Wesséus (2010-11-23)
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7.4. Festivalernas livscykel

Inför Siesta 2006 var det osäkert om festivalen skulle fortsätta men tack vare stöd från kommunen 

var detta möjligt. Men trots framgångarna är Siestas ledning ödmjuk inför varje såld biljett för det 

finns inga garantier och de tar aldrig någonting för givet.130 Festivalföretagande beskrivs, av bland 

annat Patric Hammar på seminariet Hur mår Festivalsverige?, som en riskbransch då de flesta 

festivaler drivs ideellt och har därför små ekonomiska marginaler.131 Ett förlustår för en festival kan 

leda till konsekvenser för kommande år, som exempel på detta är Arvikafestivalen. Festivalen har 

gått back med sju miljoner under 2009 och 2010. 2010 såg det ut som om festivalen skulle läggas 

ner men under decembermånad blev det klart att det blir ett Arvika 2011. Arvikafestivalens 

arrangör, Galaxen, analyserar vad det var som gick snett i Värmlands Folkblad. Slutsatsen blir bland 

annat att festivalen tog för stora ekonomiska risker, tappade sin musikaliska profil och att festivalen 

blev för stor. Inför kommande festival ska de tillbaks till sina musikaliska rötter och ha som 

målsättning att sänka besöksantalet till 5 000-10 000 personer.132 Om varumärket inte är alltför 

skadat, är det stor sannolikhet att Arvika kommer att leva vidare. 

I Festivaler i lokalsamhället – en studie av olika aspekter på svenska festivaler, utgår Karin 

Eriksson från Robert Petterssons studie av Jokkmokks vintermarknad, att evenemang av detta slag 

går i cykler.

En slutsats man kan dra av Petterssons diskussion är att nedgång i antal besökare eller sämre 
ekonomiska inkomster vid en festival, inte i sig behöver betyda att arrangemanget håller på att 
dö ut. Man måste se dessa tendenser i ett större sammanhang. Utmaningen ligger snarare i att 
finna nya vägar att för att förnya festivalen och på så sätt få den att leva vidare.133

Hultsfredsfestivalen har även den haft sina upp- och nergångar men att den gick i konkurs är 

troligtvis mer ett undantag än regel. På föreningen Popaganda är de inte ett dugg rädda för 

festivaldöden, Stefan Nilsson utvecklar med ”så länge vi lyckas boka de artister vi vill boka är vi 

säkra på att publiken kommer att hitta hem.”134

                                               
130 Intervju med Jenny Wesséus (2010-11-23)
131 Festivalsverige – Stim Music Expo (2010-11-13)
132 Arvikafestivalen blir av 2011 (2011-01-07)
133 Eriksson 2005:11 resonemang formulerat utifrån Pettersson, Robert (2005): Risker och möjligheter med 

turismevenemang, i: Målkonflikter mellan natur, kultur och turism, (red. Pettersson, R. & Svensson, B), Utred-
ningsserien nr U 2005:29, Turismforskningsinstitutet ETOUR, Östersund. 

134 Mejlsvar från Stefan Nilsson på Föreningen Popaganda (2010-12-14)
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7.5. Hultsfreds fall

Varför Hultsfredsfestivalen gick i konkurs är en komplex fråga att besvara men det kan vara av 

intresse att försöka belysa några av de bakomliggande faktorerna inför framtidens 

festivalföretagande. Hultsfred har varit ett starkt varumärke i tjugofem år, var det kanske inte 

tillräckligt starkt och nyskapande för att locka en kanske alltmer svårflörtad publik i den hårda 

konkurrensen med fler aktörer, fler festivaltyper och arrangemang med högre krav på musikutbudet. 

Billigare och närmre alternativ på festivaler kan också ha varit till nackdel för festivalen. Per 

Alexandersson, före detta festivalchef för Hultsfredsfestivalen, reflekterar över om ”det kan vara så 

att vissa saker håller inte längre.”135 Detta avsnitt kan tydliggöra varför en festival som Siesta har 

lyckats medan Hultsfred har gått i konkurs.

2005 och 2006 var festivalen slutsåld med 30 000 biljetter men 2007 tappade festivalen besökare 

och siffrorna minskade sedan dess. I Aftonbladet löd rubriken ”Publiken sviker - detta kan vara 

slutet för Hultsfredsfestivalen” redan 2007.136 Och kanske hade de rätt, 2010 ställdes festivalen in 

samma vecka som den skulle ägt rum med endast 5 000 sålda biljetter.137 Festivalerna är beroende 

av biljettintäkterna, och flera års neråtgående spiral skapade en svår ekonomisk situation som till 

slut var ohanterlig. En annan ekonomisk aspekt som påverkat ekonomin är att Rockparty satsade 

pengar på Hultsfred som centrum för populärmusik med utbildningar i music management, fokus på 

forskning om festivaler och deras publik osv. Per Alexandersson resonerar kring verksamheten och 

det politiska uppdrag som styrelsen tog.

Det tycker jag var kanon. Jag tror festivalen kunde ha gått under tidigare om det inte tagits. Sen 
var det ju så självklart att man fick tillföra pengar från festivalvinster till det här. Det var inte lika 
lyckat, det får man ju medge.138

Även omkringverksamheten kan ha varit en orsak till att Hultsfred gick i konkurs, är det flera som 

dragit nytta av deras satsning. Siesta har haft praktikanter från bland annat Hultsfred, och den 

arbetskraft och det expertkunnande på musikbranschen och evenemangsföretagande som de 

erbjuder, kan vara en viktig variabel för Siesta och andra festivaler i framtiden. Att satsa på 

utbildningar inom musikindustrin kan dessutom ha höjt statusen för hela musikbranschen, då allt 

fler förstår fördelarna med denna typ av verksamhet.

                                               
135 Festivalsverige – Stim Music Expo (2010-11-13) 
136 Publiken sviker... (2011-01-07)
137 Hultsfredsfestivalen i konkurs (2010-10-05)
138 Festivalsverige – Stim Music Expo (2010-11-13) 
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8. Sammanfattning

Syftet med denna uppsats var att undersöka festivallandskapet, med fokus på svenska etablerade 

pop- och rockfestivaler ur ett samtidsperspektiv. Jag har studerat hur Siesta och andra 

festivalarrangörer resonerar kring de förändringar som skett i festivallandskapet, vad det är som 

händer och hur detta påverkar dem. Skälet till att jag valt att främst fokusera på Siesta, är att den är 

exempel på en mindre festival som lyckats locka och bibehålla besökarna under 2010 och 

föregående år, medan andra större festivaler har tappat festivalbesökarna och därmed gått med 

förlust, såsom Arvika- och Hultsfredsfestivalen. Min utgångspunkt kring festivallandskapet har 

varit att det finns flera faktorer och tecken på att klimatet har förändrats under de senaste åren, 

vilket jag försöker ta upp till ytan genom festivalarrangörernas tankar. Jag har undersökt 

bakgrunden till musikfestivalen Siesta, hur festivalen har utvecklats sedan starten 2003 och om 

festivalen skiljer sig från andra festivaler i festivallandskapet. Denna kunskap har jag relaterat till 

ett företags- och samhällsperspektiv.

Föregångaren till Siesta var Festival Blå och arrangerades mellan åren 1996-2001. En stor skillnad 

mellan arrangemangen var att Festival Blå var en del av Hässleholms stadsfest, FestivalDax. 

Festival Blå var då ett gratis och drogfritt evenemang förlagt i augusti. Vid etableringen av Siesta 

blev festivalen ett fristående evenemang, entréavgift och camping infördes och festivalen 

inhägnades. De skaffade även alkoholtillstånd, vilket de inte haft tidigare. Festivalen bytte dessutom 

datum till att bli en av sommarens första festivaler. Mellan åren 2003 till 2005, låg Siestas 

besökarantal mellan 1 200-1 500 personer. Siffrorna var lägre än väntat och styrelsen beslutade 

därför att lägga ner festivalen men tack vare att kommunen ökade sitt ekonomiska bidrag, kunde 

festivalen fortsätta. 2006 steg besökssiffrorna till 2 600 personer och har ökat stadigt sedan dess.

2010 hade festivalen 10 000 besökare. Målsättningen är att växa till 12 000-15 000 besökare och 

stanna där. 

2010 fick Kulturföreningen Markan ett femårigt avtal med kommunen för att finansiera sin

verksamhet i Markans lokaler och i sitt arbete med Siesta. En del av det bidrag som kommunen 

satsar i Siesta ska gå till att marknadsföra festivalen nationellt men även internationellt. Tack vare 

avtalet, kan nu styrelsen tänka mer långsiktigt på framtiden. Den lokala banken Sparbanken 1826 är 

och har varit en vital sponsor för festivalen. Siesta har blivit ett allt viktigare evenemang i 

marknadsföringen och profileringen av Hässleholms kommun. Från att ha varit en festival som 

blivit omskriven av lokaltidningar, syns Siesta, i rikstäckande medier, och festivalen har därmed 

blivit en av Sveriges etablerade musikfestivaler. Siestas mediala genombrott skedde under 2010 när 
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två av åtta avsnitt av SVT:s programserie PSL på festival, handlade om festivalen. Åren 2003-2005, 

var det främst svenska artister som framförde på festivalen men sedan 2006 har det blivit allt fler 

utländska akter. Siestas ledning har, på senare år, fått uppskattning av lokalsamhället för sitt arbete

med festivalen. 

Det är svårt att säga på vilket sätt Siesta skiljer sig från andra festivaler men deras låga biljettpris i 

kombination med ett varierat musikutbud kan vara en sak. Emmabodafestivalen och Popaganda är i 

ungefär samma prisklass, medan de andra festivalerna ligger en bit över eller långt över 

tusenlappen. Siesta är den enda skånska musikfestivalen som har etablerat sig på nationell nivå. 

Way Out West och Popaganda ligger i storstäder och där är det betydligt fler spelningar än i 

Hässleholm, därför kan Siestas ledning inte leta och hitta nya band på samma sätt som 

storstadsfestivalerna men detta har de löst genom bl.a. ett samarbete med Luger. Festivalen ligger i 

princip först ut av festivalerna och har den fördelen att de blir först ut med vissa band som även 

spelar på andra festivaler.

Årets största skräll var när Hultsfredsfestivalen gick i konkurs, festivalen som var Sveriges första 

rockfestival och länge största. Hur detta påverkar festivallandskapet återstår att se men det ger en 

signal av att de svenska festivalernas villkor och existensgrund har och håller på att förändras. Två 

viktiga aspekter som påverkar festivalarrangörerna är den hårdare konkurrensen och de allt högre 

ekonomiska kraven. Tidigare har det främst varit ideella föreningar som har drivit festivaler, men 

sedan 2007, har bolaget Luger fått en central roll som festivalarrangör bland svenska festivaler. Med 

Luger har de stadsorienterade musikfestivalerna Way Out West i Göteborg, och Popaganda i 

Stockholm etablerat sig och med utsålda biljetter, fått fotfäste bland festivalbesökarna. En del av 

festivalarrangörerna tror att de olika festivalerna konkurrerar med varandra men även med andra 

musikevenemang, medan en del andra tycker att det blir en snedvriden bild att klumpa ihop alla 

festivaler då campingfestivaler och stadsfestivaler lockar olika typer av festivalbesökare. Å andra 

sidan har det genom åren blivit fler människor som går på festival, vilket gör det svårt att säga att 

det är på det ena eller andra viset. Det verkar som om det har blivit folkligare och mer socialt 

accepterat att gå på festival. Stadsfestivalerna har dessutom attraherat en äldre publik, och festivaler 

är därmed inte längre en händelse endast för ungdomar. 
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De större festivalarrangörerna som Luger och Rockparty ser den internationella festivalmarknaden 

som ett större problem än den nationella, medan festivaler som Siesta och Popaganda inte upplever 

den konkurrensen, däremot konkurrerar de svenska festivalerna med de internationella när det gäller 

att boka band. Artisternas möjlighet att komma till en festival beror på deras turnéplaner. Flera 

festivaler kan ligga på samma datum, vilket kan leda till att attraktiva band kanske går till en annan 

festival alternativt att artisternas gager höjs genom budgivningen för banden. Även finanskrisen har 

påverkat de allt högre kostnaderna för internationella band då kronan sjönk. Den dalande 

skivförsäljningen och den ökade illegala försäljningen kan också ha medfört att artisterna kostar 

mer, skivbolagen försöker kompensera de förlorade intäkterna med högre kostnader för livemusik. 

De ekonomiska och marknadsförande fördelarna med festivalföretagande har gett andra intressenter 

som t.ex. kommuner och sponsorer ökat intresse i att stödja festivalerna på olika sätt. Detta är 

nästintill en förutsättning för dagens ideella föreningar som driver festivaler då kostnaderna höjs, 

inte enbart artisterna utan också produktionskostnader och säkerheten. Det krävs mer tillstånd och 

professionell kompetens i de olika leden idag än för tio, tjugo år sedan då regelverket för 

evenemang inte var lika strikt. Detta är en del av nätverket som är vital för en festivals existens. 

En annan faktor som påverkar festivalarrangörerna är festivalbesökarna. Det ökade utbudet av 

festivaler kräver mer av dem för att locka besökarna. Om en festival ligger avsides, kan det skapa 

logistiska problem. Om flera festivaler erbjuder samma sak resulterar det förmodligen i att 

besökarna åker till en mer lättillgänglig festival. En festival får heller inte vara för dyr för 

festivalbesökarna. Internet har förändrat festivalernas sätt att nå ut till människorna. Nuförtiden 

ligger en stor del av marknadsföringen i de sociala nätverken. Sajterna facebook och myspace, 

bloggar och andra webbsidor är enkla och ekonomiska medel för att nå ut men för att lyckas med 

detta krävs det något unikt av en festival i dagens samhälle. För att skapa ett varumärke är musiken 

lika viktig som atmosfären och om man som festivalarrangör lyckas skapa detta, vallfärdar 

festivalbesökarna gång på gång. Ett skadat varumärke har däremot motsatt effekt, och besökarna 

uteblir. Det festivalerna erbjuder måste överensstämma med besökarnas förväntningar annars väljer 

de en annan festival. Internet ökar tillgängligheten och utbudet av musik. Det kan ha gjort 

festivalbesökarna kräsnare med den musik som erbjuds på festivalerna. Det räcker inte enbart med 

storsäljarna utan det krävs mindre band som är på uppgång eller andra band som kanske inte är 

aktuella men har en trogen skara fans. Idag köper vi inte skivor i den utsträckning som har gjorts 
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tidigare, men vi konsumerar istället allt mer livemusik. Festivalerna har, till skillnad från vanliga 

konserter, fördelen att erbjuda mycket musik på en gång och därmed får publiken välja vad de vill, 

ett musikaliskt smörgåsbord. 

Att Hultsfredsfestivalen föll, beror på flera faktorer men den ökade konkurrensen och en ekonomi 

ur balans är några av dem. Festivalföretagande är en riskbransch och några kommer att överleva 

andra inte men så länge det finns eldsjälar, ”människor som brinner för en idé som de vill se 

genomförd” kommer festivalerna att bestå.139 Avslutningsvis summerar kulturekonomen Tobias 

Nielsén, i en intervju i Nyhetsmorgon på TV4, vad som krävs av festivalarrangörerna för att 

bibehålla sin position i festivallandskapet:

Det är väl som alltid, mod, långsiktighet, engagemang, men utöver det så är det väl koll på sin 
budget och koll på sin publik. En tydlig profil, som vi sa, och också finns det tillräckligt med 
människor som vill komma hit och göra det som jag erbjuder.140

                                               
139 Edström, Beckérus & Larsson 2003:17
140 Nyhetsmorgon: Vilka festivaler överlever i den hårda konkurrensen? (2010-11-14)
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9. Vidare forskning

Ett forskningsområde för festivaler skulle kunna vara att granska hur och vad för frågor journalister 

ställer kring ämnet. Tanken föddes då jag granskade Nyhetsmorgons inslag om Vilka festivaler 

överlever i den hårda konkurrensen?141 Jag fick en känsla av att programledarna redan har ett 

förutbestämt sätt att se på festivalernas utveckling, och formulerade därför frågorna på ett visst sätt. 

Några av den manlige programledarens frågor eller uttalanden var: ”Vad är det som händer? Varför 

dör alla festivaler just nu?” och ”Nej, det finns ju en som lever väldigt livaktigt.” Han ställer sig 

frågan varför alla festivaler dör nu, och underförstått blir det att det är ett faktum att alla festivaler 

dör, vilket inte är fallet då vi har flera exempel på festivaler som faktiskt har gått bra under 

sommaren 2010, såsom Siesta, Way Out West och Peace & Love. Det andra uttalandet som är 

relaterat till frågan före, säger han att det är ju en, festival, som är livaktig. I och med att Ronny 

Mattson, presschef för Peace & Love, är med i inslaget, kan det vara den festivalen han syftar på 

men det skulle även kunna vara Way Out West som även den är en stor och framgångsrik festival 

som lockar festivalbesökarna. Forskaren, liksom journalisten, bör vara så objektiv och fördomsfri 

som möjligt för att kunna granska ett fenomen med öppna ögon och därför skulle medierna kanske 

behöva granskas men en sådan studie skulle också ha relevans för att få läsare att inse vikten av att 

kritiskt granska det medier skriver om t.ex. festivalernas utveckling.

I undersökningen om Siestas besökares vanor framkom det att endast femton procent av besökarna 

kom från närområdet.142 En fråga jag ställer mig är vad detta kan bero på? Hur förhåller sig 

ungdomarna i och kring Hässleholm till festivalen, i och med att åttiofem procent kommer från 

andra delar av landet eller utlandet? Detta skulle kunna vara ett ämne att fortsätta forska i.

                                               
141 Nyhetsmorgon: Vilka festivaler överlever i den hårda konkurrensen? (2010-11-14)
142 Siesta! - för kärleken till musiken (2010-12-28)
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Käll- och litteraturförteckning
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Birkén, Sophie, Hässleholm (2010-11-23)

Praktikant på Siesta/Markan och arbetar under Jenny Wesséus med artistproduktionen

Wesséus, Jenny, Hässleholm (2010-11-23)

Ansvarig för artistproduktionen för Siesta och projektledare på Kulturföreningen Markan

Nilsson, Stefan på Föreningen Popaganda, via mejlsvar (2010-12-14)

En av cirka femton personer som arbetar med festivalen Popaganda

Elektroniska källor

Festivalernas hemsidor

Ambassadörer (2011-01-05)
http://www.siestafestivalen.se/information/medverka/ambassadorer

Emmabodafestivalen – Artister (2011-03-08)
http://www.emmabodafestivalen.se/artister.asp

Historia (2010-12-29)
http://www.siestafestivalen.se/information/om-festivalen/historia

Hultsfred slänger in handduken (2010-10-10)
http://hultsfredsfestivalen.se/nyheter/hultsfred-slanger-in-handduken

Hultsfredsfestivalen i konkurs (2010-10-05)
http://www.affarsvarlden.se/hem/graddfilen/article792659.ece

Kontakt (2010-12-29)
http://www.siestafestivalen.se/information/kontakt

Markan & Kulturföreningen Markan (2010-10-10)
http://www.markan.se/

Om festivalen (2011-01-03)
http://www.siestafestivalen.se/information/om-festivalen

Om föreningen (2011-01-03)
http://www.markan.se/kfm/om-foreningen

Peace & Love – Wikipedia (2011-03-15)
http://sv.wikipedia.org/wiki/Peace_&_Love

Hemsidor för tidningar

Arvikafestivalen blir av 2011 (2011-01-07)
http://www.vf.se/kultur-noje/noje/arvikafestivalen-blir-av-2011

Arvikafestivalen: ”Vi behöver hjälp” (2010-10-11)
http://www.svd.se/kulturnoje/nyheter/arvikafestivalen-vi-behover-hjalp_5047059.svd
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Besökarna spenderar 14,5 miljoner kronor (2010-12-29)
http://www.kristianstadsbladet.se/hassleholm/article1275721/Besokarna-spenderar-145-miljoner-
kronor.html

Publiken sviker - detta kan vara slutet för Hultsfredsfestivalen (2011-01-07)
http://www.expressen.se/noje/1.723976/publiken-sviker-detta-kan-vara-slutet-for-
hultsfredsfestivalen

Siesta får 450 000 (2010-12-29)
http://www.skanskan.se/article/20101117/KRISTIANSTAD/711179982/0/horby/*/siesta-far-450-
000

Siesta! - för kärleken till musiken (2010-10-10 & 2010-12-28)
http://www.kristianstadsbladet.se/noje/article1251557/Siesta-faringr-priset.html

Siesta vägrade ge upp (2010-12-29)
http://www.kristianstadsbladet.se/noje/article917309/Siesta-vaumlgrade-ge-upp.html

Siestafestivalen växer så det knakar (2010-12-29)
http://www.svd.se/kulturnoje/nyheter/siestafestivalen-vaxer-sa-det-knakar_2957535.svd

Svenska festivaler slår biljettrekord (2010-12-29)
http://www.sydsvenskan.se/kultur-och-nojen/article441826/Svenska-festivaler-slar-
biljettrekord.html

SVT satsar på Siesta! och Sweden Rock (2010-10-11)
http://www.sydsvenskan.se/kultur-och-nojen/article882541/SVT-satsar-paring-Siesta-och-Sweden-
Rock.html

Syntharna rasar: Arvikafestivalen högg oss i ryggen (2011-01-06)
http://www.aftonbladet.se/nojesbladet/musik/rockbjornen2010/article7501776.ab

Tidigare: Hultsfred i konkurs (2010-12-04)
http://www.gp.se/kulturnoje/1.401488-tidigare-hultsfred-i-konkurs

Siesta årets hässleholmare (2011-01-07)
http://www.kristianstadsbladet.se/hassleholm/article941733/Siesta-aringrets-haumlssleholmare.html

Videoklipp från hemsidor

Del 1 av 8: Håkan, jag orkar inte vänta längre (2010-11-03)
http://svtplay.se/v/2209687/psl/del_1_av_8__hakan__jag_orkar_inte_vanta_langre_-
_otextad?cb,a1364145,1,f,-1/pb,a1364142,1,f,-1/pl,v,,2220926/sb,p144191,1,f,-1

Del 8 av 8: Peace & Love (2010-12-22)
http://svtplay.se/v/2267896/psl/del_8_av_8__peace_och_love?cb,a1364145,1,f,-1/pb,a1364142,1,f,-
1/pl,v,,2259426/sb,p144191,1,f,-1

Festivalsverige – Stim Music Expo (2010-11-13)
http://www.mmonline.se/sv-se/videoklipp/video/festivalsverige-stim-music-expo-2010/

Nyhetsmorgon: Vilka festivaler överlever i den hårda konkurrensen? (2010-11-14)
http://www.tv4play.se/nyheter_och_debatt/nyhetsmorgon?title=vilka_festivaler_overlever_i_den_ha
rda_konkurrensen%3F&videoid=1038939
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Övriga hemsidor

Andreas Tilliander (2011-01-04)
http://sv.wikipedia.org/wiki/Andreas_Tilliander

festival (2010-12-04)
http://www.ne.se.proxy.lnu.se/lang/festival

Festivals in Oxford Music Online (2010-12-04)
http://www.oxfordmusiconline.com.proxy.lnu.se/subscriber/article/grove/music/J148800

Historien om Hässleholms Musikforum (2011-01-04)
http://www.perrong23.com/cms/foreningen/historia

Hässleholms kommun – sammanträdesprotokoll (2010-12-29)
http://www.hassleholm.se/28868

Kulturekonomi (2010-12-05)
http://kulturekonomi.se/

Music & Event Management (2011-01-24)
http://lnu.se/utbildning/program/EGMUM

Musikfestivaler – arenor för lärande (2010-12-27)
http://www.ltu.se/press/d2958/1.33262

Om Luger (2010-12-04)
http://www.luger.se/om-luger

Om Tobias (2010-12-05)
http://kulturekonomi.se/om-tobias/

Popaganda (2011-01-05)
http://sv.wikipedia.org/wiki/Popaganda

PSL// PSL på Festival! (i storteven också) (2010-10-11)
http://blogg.svt.se/psl/2010/5/24/psl-pa-festival/

Siesta! (2010-10-10)
http://sv.wikipedia.org/wiki/Siesta!

Stim Music Expo (2010-11-13)
http://stim.se/sv/MUSIKSKAPARE/Stim-Music-Expo/

Stim Music Expo program 2010 (2010-10-10)
http://stim.se/Global/Musikskapare/Stim%20Music%20Expo/Stim%20Music%20Expo%20progra
m%202010.pdf

Utsålt för fjärde året i rad för Way Out West (2011-01-05)
http://kulturbloggen.com/?p=22791

Where The Action Is (2010-12-04)
http://sv.wikipedia.org/wiki/Where_The_Action_Is
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Bilaga 1: Generella frågor om festivallandskapet
    

En festivals framgångar mäts i hur många besökare som kommer dit. Hur förhåller sig det verkliga 
förhållandet mellan utgifter och intäkter? 

Hur stor betydelse har funktionärerna för en festival?

Hur har marknadsföringen förändrats under de senaste åren?

Hur väljer ni artister?

Festivallandskapet

Vad gäller festivalbesökare, har målgruppen förändrats?

Vad krävs för att locka festivalbesökarna?

Behöver man nischa sig för att etablera sig på festivalmarknaden?

Är konkurrensen hårdare idag bland svenska festivaler än tidigare?

Finns det fler typer av festivaler som konkurrerar med varandra idag?

Konkurrerar svenska festivaler även med internationella?

Påverkas festivalen av tidigare besökarsiffror?

Hur har festivalklimatet förändrats under de senaste åren?

Hur kan lågkonjunkturen ha förändrat festivallandskapet?

Festivaldöden 2010 – medial hype eller finns en allmän rädsla bland arrangörer? 

Hur påverkar medial publicitet festivalen?

Vad händer med festivalerna i framtiden?
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Bilaga 2: Festivaler i korthet med relevans för uppsatsen

Arvikafestivalen

Start: 1992

Plats: Arvika

Arrangör: Galaxen

Typ av organisation: Ideell

Hemsida: http://www.arvikafestivalen.se/

Emmabodafestivalen

Start: 1988

Plats: Emmaboda

Arrangör: Vinterbadarna

Typ av organisation: Ideell

Hemsida: http://www.emmabodafestivalen.se/

Hultsfredsfestivalen

Start: 1986 (konkurs 2010)

Plats: Hultsfred

Arrangör: Rockparty (Hultsfredsfestivalen AB, 

Rockparty tillsammans med kommunen bildade 

ett gemensamt bolag förra året)143

Typ av organisation: Ideell

Hemsida: http://hultsfredsfestivalen.se/

Peace & Love:

Start: 1999

Plats: Borlänge

Arrangör: Peace & Love 

Typ av organisation: Ideell

Hemsida: http://www.peaceandlove.nu/

Popaganda

Start: 2002-2006 ute vid Stockholms universitet, 

2008-2010 vid Eriksdalsbadet

Plats: Stockholm

Arrangör: Föreningen Popaganda i samarbete med 

Luger

Typ av organisation: Ideell

Hemsida: http://www.popaganda.se/

Siesta!

Start: 2003

Plats: Hässleholm

Arrangör: Kulturföreningen Markan

Typ av organisation: Ideell

Hemsida: http://www.siestafestivalen.se/

Way Out West

Start: 2007

Plats: Göteborg

Arrangör: Luger

Typ av organisation: Bolag

Hemsida: http://www.wayoutwest.se/
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