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Att leda och organisera festivaler innebär att engagera, motivera och 

samordna ett stort nätverk av olika intressenter och aktörer. Det kräver ett 

ledarskap och ett organisatoriskt tänkande som förmår engagera en stor 

mångfald av medarbetare och institutionella aktörer kring festivalidén. 

 

   (Edström, Beckérus & Larsson 2003 s.149) 
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Förord 

Evenemang och evenemangsplanering är ett område som intresserar mig, vilket medförde att 

valet av ämne till uppsatsen blev relativt givet. Ytterligare en anledning till det valda 

ämnesområdet beror på det faktum att jag under tre tillfällen varit funktionär på två olika 

musikfestivaler i Sverige.  

 

Efter att ha skrivit den här uppsatsen kan jag konstatera att utan ett antal personer skulle jag 

ha haft svårigheter att genomföra den här studien.   

 

Jag vill därför rikta ett stort tack till funktionärerna som deltagit i intervjuerna. Att de tog sig 

tid att besvara mina frågor och även varit tillgängliga för ytterliga kommentarer. Till läraren 

som deltog med sina reflektioner och erfarenheter. Vill även tacka de som under ett 

seminarium hjälpte mig att komma vidare då jag fastnade. Vill även tacka mina 

korrekturläsare, Anneli Zamlynska, Ann-Christin Andersson och Madeleine Andrén. Sist men 

inte minst vill jag tacka Hans Wessblad för hans goda handledande.  



 

 

Sammanfattning 
 

Titel:  Musikfestival - En studie om hur musikfestivaler kan göra för att 

överleva 

 

Författare:   Anna-Maria Zamlynska 

 

Handledare:  Hans Wessblad 

 

Kurs:   Turismvetenskap III 

 

Institution:   Ekonomihögskolan, Linnéuniversitetet Kalmar  

 

Syfte:  Uppsatsens syfte är att problemidentifiera hur en musikfestival, 

som drivs ideellt jobbar med organisation, information och 

kommunikation för att överleva.  

 

Metod:  För att kunna ta reda på vad en festival kan göra för att överleva 

valde jag en deduktiv ansats. Teorin har sedan jämförts med 

fallstudien Arvikafestivalen. Förutom respondenternas reflektioner 

kommer även mina reflektioner redovisas då jag har varit 

observerande deltagare under Arvikafestivalen 2009 och 2010.  

 

Slutsats: Kommunikation är en viktig faktor vid planering av ett 

evenemang. Det måste finnas en tydlig kommunikation till 

intressenterna, funktionärerna och även inom ledningen. Att ha en 

välgenomtänkt planering är även viktigt. Att genomföra 

utvärderingar är ett sätt att inför framtida planeringar veta vad som 

var bra och vad som måste förbättras. Därför är det viktigt för en 

ledning, oavsett evenemangstyp, att genomföra utvärderingar över 

sitt evenemang. 

 

Nyckelord:  Arvikafestivalen, Överlevnad, Musikfestival, Destination, 

Miljöarbete
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1 Inledning 

1.1Bakgrund 

Turism anses vara den största näringsgren i världen. Människors levnadsstandard i 

västvärlden har genom tiderna blivit allt bättre, vilket i sin tur har bidragit till att behovet av 

till exempel resandet på fritiden har stärkts (Bohlin & Elbe 2007). Global konkurrens har varit 

en bidragande faktor till att industri- och jordbruksnäringen omstrukturerats och 

rationaliserats. De platser som drabbats av de här nedskärningarna har sett turismen som en 

utväg. Den omsättning som turismen bidragit med har en betydande roll för de platserna. Ett 

samhälle som väljer att utveckla turism kallas för en destination (Bohlin & Elbe 2007).  

 

Vad en destination väljer att erbjuda turisterna är väldigt varierande. Ett sätt att locka turister 

till ens plats är att arrangera olika typer av evenemang. Det kan vara allt från maratonlopp, 

kulturkalas, Fotbolls-VM till rockfestivaler (Andersson, Larson & Mossberg 2009). Det som 

är gemensamt för de flesta evenemangen är att de fungerar som underhållning för både 

lokalbefolkningen och turister. Förutom underhållning är evenemang ett sätt att marknadsföra 

destinationen. Övriga bidragande faktorer som olika evenemang har på en destination är 

exempelvis förbättrad infrastruktur, ökad lokal/nationell stolthet och ökad sysselsättning på 

destinationen (Andersson, Larson & Mossberg 2009). Vid skapande av attraktiva evenemang 

som ska locka besökare till platsen, är det viktigt att kunskapen om marknadsföring för 

tjänster och upplevelser är god (Andersson, Larson & Mossberg 2009).  

 

Vad är ett evenemang? Ett evenemang är en aktivitet som till vardags inte ingår i människors 

vardagliga sysslor. De här aktiviteterna genomförs med vänner, familj eller i sällskap med 

utomstående människor. Det finns olika typer av evenemang som nämnts tidigare, vad har 

dessa gemensamt? Ett planerat evenemang har oftast ett program som övergripande visar på 

vad evenemanget erbjuder. Ytterligare en genomensam punkt för evenemang är att alla 

evenemang är tidsbegränsade. Det som skiljer evenemangen sinsemellan är plats, 

företagsledning, deltagare, kunder och program. Storleken är ytterligare en skillnad på 

evenemangen. De olika evenemangen kan vara hallmark evenemang, megaevenemang, 

speciella evenemang eller festivaler (Andersson, Larson & Mossberg 2009).  

 

Festival är ett evenemang som har definierats på olika sätt.  ”Ett årligt återkommande festligt 

evenemang” är Edström, Beckérus & Larssons (2003 s.12) definition. Getz (2005) väljer att 



7 

 

beskriva begreppet festival på följande sätt, “a festival is a public, themed celebration” (Getz 

2005 s. 21). Derrett (2004) i sin tur menar att ordet festival härstammar från ordet feast. Vilket 

innebär ”a time of celebration”(Derrett 2004 s. 33). En festival är ett evenemang som enligt 

Edström, Beckérus och Larsson (2003) lockar människor till upplevelser, gemenskap och 

intressanta miljöer. Festivaler är representerade inom film, konst, musik och andra 

konstformer. Den festivalgenre som är vanligast är musikfestivaler (Edström, Beckérus & 

Larsson 2003). Inom musikfestivalgenren finns det ytterligare olika typer av musikfestivaler, 

allt från klassisk musik till hårdrocksfestivaler (Allen et al. 2011*). Förutom de olika genrena 

kan en festival vara antingen ideellt, privat- eller offentligt ägd (Andersson, Larsson & 

Mossberg 2009). Det som skiljer de olika musikfestivalerna åt är att de privat- och offentlig 

ägda musikfestivalerna inte befinner sig i samma situation som de ideella. En ideellt ägd 

musikfestival är beroende av människorna som jobbar gratis med att planera, genomföra och 

utvärdera festivalen. De som är engagerade i ideellt ägda musikfestivaler har oftast ett intresse 

för musiken som spelas. De övriga ägda musikfestivalerna består oftast av styrelser som får 

betalt och som är utbildade inom området och har kunskaper inom evenemangsplanering 

(Andersson, Larsson & Mossberg 2009).  

 

I öppningscitatet menar Edström, Beckérus och Larsson (2003) att det finns ett behov av att 

kunna leda och organisera en stor grupp av medarbetare och intressenter för att kunna 

genomföra sin festivalidé. Innebär det att ideellt ägda musikfestivaler har en större utmaning 

att genomföra festivalen än en offentligt ägd organisation? Edström, Beckérus och Larsson 

(2003) menar att en festival startas upp av eldsjälar, med andra ord entreprenörer. Det är 

eldsjälar som ser en möjlighet i det som deras omvärld ser som en omöjlighet. Personer som 

är entreprenörer inom festivaler har sin grund i den offentliga organisationen som 

kommunalförvaltningar, skolan, bildningsförbund och så vidare. Inspirationen till att skapa en 

festival sker i en miljö där det inte förkommer någon hierarkisk ordning utan samtalen sker på 

en jämställd nivå inom en grupp (Edström, Beckérus & Larsson 2003) 

 

En musikfestival som fick sin början på ovanstående sätt är Arvikafestivalen. Efter att en 

grupp ungdomar genomförde en framgångsrik musikal såg de möjligheten till att skapa en 

festival. Tankarna kring att starta en festival var i gång. Med ett stort engagemang från 

ungdomarna genomfördes festivalen och blev en succé. Beslutet att genomföra ytterligare 

festivaler var givet (Hagsmo 2008). Efter både goda och dåliga år har Arvikafestivalen fortsatt 

att arrangeras. Men hur ska de göra för att inte gå samma öde tillmöte som 
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Hultsfredsfestivalen, som 2010 ansökte om konkurs? Är det besökarnas brist på engagemang 

som bidrar till att Arvikafestivalen gått dåligt eller är det brist i organisationen? Efter 

Arvikafestivalens dåliga resultat år 2010 kan det resultera i två utgångspunkter, vilka är att 

ansökan om konkurs som Hultsfredsfestivalen eller genomföra ytterligare en festival 2011 och 

överleva. De här tankarna leder in på min frågeställning som beskrivs nedan. 

 

1.2 Forskarfråga 

Vad kan ideella festivalorganisationer göra för att överleva? 

 

1.3 Syfte 

Uppsatsens syfte är att problemidentifiera hur en musikfestival, som drivs ideellt jobbar med 

organisation, information och kommunikation för att överleva. Arvikafestivalen kommer att 

användas som fallstudie. Uppsatsen riktar sig till studenter inom evenemangsstudie men även 

till ledningar inom festivalorganisationer.   

 

1.4 Avgränsningar 

Valet av Arvikafestivalen har grundats sig på den personliga anknytningen som råder. Då jag 

under två år har varit delaktig i festivalen som funktionär blev valet av musikfestival givet. 

Även mitt deltagande i festivalen har varit en avgörande faktor för intresset att genomföra den 

här uppsatsen. De intervjuade funktionärerna representerar endast en liten del av alla de som 

hjälp till under Arvikafestivalen 2010. Trots den begränsade insikten ger intervjupersonernas 

reflektioner en inblick i hur en del av organisationen upplevs. Det har även genomförts en 

intervju med en lärare för att få en inblick i hur en del ungdomars engagemang ser ut. Läraren 

har cirka 20 års livserfarenheter från den svenska skolan. Valet av att inte använda fler lärare 

bygger på att det inte är uppsatsens tyngdpunkt. Tankarna ska endast ge en inblick.  

 

1.5 Disposition  

Kapitel ett tar upp bakgrunden, syftet, forskarfrågan och avgränsningarna för studien som ska 

genomföras. Andra kapitlet går igenom det tillvägargångsätt som tillämpats för studien. Då i 

form av fallstudie, urvalsprocess och datainsamling och kvalitativ forskning över arbetet. 

Vidare går uppsatsen in på vad en musikfestival är för något. Här benämns olika typer av 

evenemang för att få en uppfattning över vad det är som skiljer Arvikafestivalen från de 

övriga evenemangen som finns. Arvikafestivalens historia presenteras även i kapitlet tre. 
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Fjärde kapitlet tar upp de olika ägande former det finns av musikfestivaler. Även här för att 

visa hur Arvikafestivalens ägandeform skiljer sig från de andra. Nästa kapitel går djupare in 

på hur en musikfestival, Arvikafestivalens, organisation är uppbyggd och hur den upplevs. 

Sjätte kapitlet presenterar hur en musikfestivals planering, genomförande och utvärdering kan 

genomföras för att på bästa sätt kunna genomföra en framgångsrik musikfestival. Sjunde 

kapitlet tar upp musikfestivalens betydelse för destinationen. Vidare går uppsatsen in på 

miljön och hur en musikfestival bör arbete med miljöfrågor. Avslutningsvis kommer 

slutsatsen i kapitel nio. Där kommer forskningsfrågan att besvaras.   

2 Metod 

För att kunna besvara frågeställningen – Vad kan ideella festivalorganisationer göra för att 

överleva? har tillvägagångssättet blivit deduktion. Efter att ha haft svårigheter med att 

bestämma min ansats började uppsatsen med en induktiv ansats för att slutligen hamna på en 

deduktiv. Med anledning till ändring av ansats finns det en brist i den teoretiska tyngden som 

förväntas vid deduktion. Jag anser att trots brist i teori vägs uppsatsen upp av den respons 

intervjupersonerna har medverkat med. Även mina egna observationer är av tyngd för 

uppsatsen. Som Bryman och Bell (2003) poängterar är det viktigt att uppmärksamma att vid 

användning av en deduktiv process kommer det sannolik finnas inslag av induktion. Bryman 

(1997) beskriver deduktion på följande sätt; ”vetenskapen är deduktiv genom att dess syfte är 

att få fram specifika propositioner utifrån generella beskrivningar av verkligheten”(Bryman 

1997 s. 24) Forskare förklarar olika hypoteser för att teorin ska kunna testas (Bryman 1997) 

Vid tillämpning av deduktion utgår ansatsen från allmänna regler som beskriver ett enskilt 

fall. Deduktion har en tendens att inte förklara utan snarare fastslår. Deduktionsmodellen kan 

även upplevas på gränsen till intetsägande då den saknar underliggande tendenser och 

mönster (Alvesson & Sköldberg 2008). Deduktion är en metod som utgår från teori. Vid en 

deduktiv tillämpning utgår man först ifrån en teoretisk bas, till exempel att om fågeln är en 

svan är den vit. Därefter dra slutsatsen att vid ett möte med en svan så att den är vit. (Alvesson 

& Sköldberg 2008). Induktion å sin sida är en metod som till skillnad från deduktion börjar 

med att utan en teoretisk bas studera den praktiska delen för att sen sammanställa och jämföra 

resultatet med vad det står skrivet om området i teorin. Åter igen svanen, först ser man att en 

svan är vit för att sedan upptäcka att fler svanar är vita. Efter upptäckten kan slutsatsen dras 

att alla svanar är vita (Alvesson & Sköldberg 2008). 
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 Fallstudie 

Definitionen av vad en fallstudie är, har beskrivit på olika sätt. Oftast bygger definitionen runt 

ett tema så som, beslut, individer, händelser, processer, organisationer och så vidare (Yin 

2007). Yin (2007) anser dock att tillämpning av endast ett tema är otillräckligt. Istället ska 

fallstudien behandlas som en formell forskningsmetod. Ytterligare en felaktighet som sker 

kontinuerligt är att fallstudie oftast kopplas samman med deltagande observation och 

etnografiska studier. Bryman (1997) skriver att det finns författare som påstår att kvalitativ 

forskning och fallstudie är liktydiga uttryck. Vilket han menar beror på att det används endast 

ett fall i forskningen vilket leder till att resultatet inte kan generalisera. För att undvika 

liktydligheten kan forskaren studera fler fall. Bryman (1997) beskriver en studie där forskaren 

endast observerade en stad. Forskaren gjorde ett tilläggfall för att få en bredare jämförelse. 

Bryman menar att forskaren fick ett bredare perspektiv och kunde jämföra de två olika 

städerna. I mitt fall skulle en liknelse kunna göras då jag medverkat under Arvikafestivalen 

två år i rad. Det ger mig en breddare insyn på hur Arvikafestivalen jobbat under två år. Var 

förändringar sket och var det kan förbättras. Yin (2007) skriver att på grund av att 

datainsamlingstekniken deltagande observationer utvecklades försummades definitionen av 

fallstudiemetoden. Vad är då en fallstudie? En fallstudie omfattar en empirisk undersökning 

som ”studerar en aktuell företeelse i dess verkliga kontext, framför allt då gränserna mellan 

företeelsen och kontexten är oklara”(Yin 2007 s. 31). Vilket innebär att man undersöker en 

händelse i dess verkliga sammanhang, speciellt då det är otydligt var gränderna går mellan 

händelsen och verkligheten. Forskare som använder sig av fallstudie vill undersöka 

kontextuella förutsättningar, då man anser att de är relevanta för ens studie (Yin 2007). Trots 

att Arvikafestivalen inte uppfyller de krav som ställs för att få gå under benämningen 

fallstudie kommer det här begreppet ändå användas. Det med den utgångspunkten att en 

fallstudie kan förkomma i antingen enfalls- eller flerfallsdesign. Innan insamlingen av empiri 

ska ett beslut tas om hur många fall ska studeras (Yin 2007). I mitt fall hamnade valet på en 

festival. Yin (2007) menar att det finns fem skäl till att använda sig av enfallsstudie - design. 

Det första skälet ”är då fallet representerar det kritiska fallet vid prövning av en formulerad 

teori”(Yin 2007 s. 61). Teorin som används berör olika hypoteser av ett området. Vid 

användning av en fallstudie kan teorin antingen bekräftas, utvecklas eller ifrågasättas. Det 

andra skälet är att fallet som används är antingen extremt eller unikt fall. Det tredje skälet är 

motsatsen till det andra. Nämligen att fallet är typiskt eller att det representerar övriga fall. 

Det fjärde och näst sista skälet är att använda ett fall som tidigare har varit svår att studera. 

Fallet är antingen avslöjande eller uppdragande. Det sista skälet till att använda sig av 
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enfallsstudie är om fallet studeras mer än två gånger. De fem nämnda exemplen är de som 

huvudsakligen används vid enfallsstudier. Det kan förkomma ytterligare ett skäl, vilket är då 

fallet används som ett pilotfall. Används ett fall som ett pilotfall kan studien inte ses som en 

fullständig studie utan som en del i en flerfallsstudie (Yin 2007). Arvikafestivalen kommer att 

användas som en fallstudie med utgångspunkt av Yins första skäl. Hur teorin förhåller sig till 

ett fall, det vill säga en musikfestival.   

 

Urvalsprocess och datainsamling 

Den empiriska delen genomfördes genom intervjuer med funktionärer som medverkat under 

Arvikafestivalen 2010. För att ge en djupare inblick i hur organisationen upplevts har några 

respondenter som jobbade med servering blivit tillfrågade. Förutom funktionärerna blev även 

ledningen för Arvikafestivalen 2010 förfrågade att delta. Då de valde att inte delta kommer 

deras reflektioner inte att redovisas här. De funktionärer som deltagit i den empiriska delen 

var Barchefer, Gruppchefer, personalkoordinator och Serveringepersonal. Då 

personalkoordinatorn har tystnadsplikt och inte kunde komma i kontakt med sin ansvarige 

medförde det att personen var osäker på vad som fick berättas. Vilket resulterade i att 

personalkoordinatorns tankar och reflektioner inte kommer att benämnas i uppsatsen. 

Funktionärernas variation i de olika leden ska ge en bredare inblick i hur de såg på 

Arvikafestivalens organisation. Något som är viktigt att ha i åtanke är att respondenterna 

endast representerar en del av festivalens organisation. Intervjutekniken som tillämpats var 

mailintervju. Valet av det här tillvägagångssättet grundade sig på att respondenterna befinner 

sig på olika platser i Sverige och med anledning till begränsad tid ansågs mailintervjutekniken 

som den mest effektiva. När det kommer till att göra ett urval av respondenterna menar 

Holme och Solvang (1997) att det inte sker slumpmässigt eller tillfälligt utan valet av 

respondenter bygger på ”vissa medvetet formulerade kriterier som är teoretiskt och strategiskt 

definierade”(Holme & Solvang 1997, s. 101). De kriterier som funktionärerna uppfyllde var 

att de antingen hade en eller flera gånger jobbat under festivalen. Deras variation i 

arbetsuppgifter och ansvarsområden var även ett kriterium. De som slutligen svarade på 

frågorna bestod av fem personer, två inom servering, en Gruppchef och två Barchefer. De 

respondenter som blivit tillfrågade var inte specifikt utvalda utan personerna ingår i ett 

gemensamt socialt nätverk och hade jobbat inom gruppen PBS (Party Back Stage) på 

Arvikafestivalen.  
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Förutom funktionärerna som jobbade på festivalen blev även en lärare tillfrågad. Då ideellt 

ägda festivalers överlevnad ska studeras i uppsatsen är det av intresse att se hur en lärare 

upplever det engagemang som finns i skolorna från dagens ungdomar (2010). Galaxen som 

driver Arvikafestivalen har som motto - ung för ung, där ungdomar ska ta ansvar för sina 

handlingar och skapa sin framtid. (Hagsmo 2008) Med anledning till Galaxens motto, är det 

intressant att se vilken typ av engagemang ungdomar har. Lärare är de personer som dagligen 

jobbar med ungdomar och som får en direkt inblick i ungdomarnas engagemang. Frågorna 

som ställdes till funktionärerna och läraren ligger som en bilaga. 

 

Förutom respondenterna har även jag jobbat under Arvikafestivalen 2009 och 2010. Det här 

innebär att mina erfarenheter och reflektioner kommer att redovisas. Alvesson och Sköldberg 

(2008) kallar det här tillvägagångssättet för en självetnografi. Den här metoden används då 

författaren/forskaren har ett aktivt deltagande med övriga deltagare och beskriver 

omgivningen. I mitt fall skulle jag beskrivas som en observerande deltagare, vilket innebär att 

deltagandet sker i första rum medan observationerna skedde enstaka gånger. Mina 

erfarenheter kan ses som en bekännarstil, då jag skriver utifrån mina erfarenheter och 

synvinklar. Syftet med självetnografi är att jag som författare ska ta tillvara på erfarenheter 

jag har och kunna tillämpa de inom min forskning (Alvesson och Sköldberg 2008).  

 

Förutom intervjuer och observerande deltagande kommer det även att förkomma 

sekundärdata. Sekundärdata som kommer att användas är mestadels litteratur och artiklar 

inom området evenemang och festival. Övrig litteratur kommer beröra området turism och 

organisation. 

 

Kvalitativ forskning 

Då de tillfrågade endast ger en liten inblick i hur organisationens och ungdomarnas 

engagemang ser ut, kommer uppsatsen ansats att ske på ett kvalitativt tillämpningssätt. Vid 

tillämpning av kvalitativ forskning är det vanligt att forskaren antar en roll som deltagande 

observatör (Bryman 1997). I mitt fall, som nämnt ovan, antar jag ett observerande deltagande. 

Forskaren inom kvalitativ forskning lägger all fokus på undersökningspersonerna för att 

kunna få en allomfattande bild av studieobjektet. I mitt fall kommer fokus att ligga på 

funktionärernas, lärarens och mina reflektioner. När det kommer till intervjuerna som sker 

kvalitativt kan de ske antingen som ett frågeschema eller som ostrukturerade frågor. Oavsätt 

vilket variation av intervjumodell som används ges respondenten fria tyglar att besvara 
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frågorna (Bryman 1997). Frågorna som ställdes till funktionärerna av inriktade på speciella 

områden men inte ledande. De hade möjligheten att besvara frågorna fritt. Läraren fick en 

fråga som var allmän och inte ledande. Alvesson och Sköldberg (2008) menar att den 

kvalitativa metoden är ett sätt att se utifrån studieobjektets synpunkt. Holme och Solvang 

(1997) menar att tillämpning av den kvalitativa metoden i sin studie handlar om att försöka 

skapa förståelse. Genom att samla in information är inte syftet att pröva generell giltighet utan 

att få förståelse för objektet man studerar. Ytterligare en egenskap kvalitativ metod har är att 

forskaren skapar en relation till intervjupersonerna. I mitt fall fanns det sen tidigare en relation 

mellan de intervjuade dock stärktes relationen efter deras deltagande. Bryman och Bell (2004) 

menar att kvalitativt tillämpningssätt ska bygga utifrån ett induktivt angreppssätt. Uppsatsen i 

fråga kommer trots en deduktiv ansats ha ett kvalitativt tillvägagångssätt. Holme och Solvang 

(1991) menar att vid tillämpning av en kvalitativ ansats kan förkunskap inom ämnet hjälpa till 

att underlätta ens roll som observatör dock kan ett objektivt förhållningssätt vara svårt att 

tillämpa. För mig som deltog under festivalen just inom gruppen PBS (Party Back Stage) kan 

mitt sätt att vara objektiv diskuteras. Dock tror jag att mina erfarenheter hjälper mig när det 

kommer till intervjuerna. De intervjuade känner en trygghet med vetskapen att även jag 

medverkat under dagarna. De kan på så sätt svara ärligt och inte formellt eller ”korrekt”. 

Intervjupersonerna kommer att vara anonyma dels för att respondenterna ska kunna svara 

ärligt. Trovärdigheten i uppsatsen kan ifrågasättas men då personerna varit delaktiga under 

festivalen och jobbat är deras reflektioner av värde för den här uppsatsen. Genom mitt 

deltagande under festivalen har jag upplevt organisationen och deras arbetssätt vilket i sin tur 

stärker uppsatsens trovärdighet.  
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3 Musikfestival 

Kapitlet nedan kommer gå djupare in på de olika evenemangstyperna som finns. Syftet med 

kapitlet är att förtydliga de olika evenemang som finns och placera ut Arvikafestivalen inom 

det evenemang som festivalen tillhör. Innan det sker kommer först en teoretisk genomgång 

över de olika evenemangstyperna.  

 

3.1 Hallmark evenemang 

Ett hallmark evenemang innebär att det är ett stort engångs- eller återkommande evenemang. 

Dock ska evenemanget ha en begränsad livslängd. Syftet med ett hallmark evenemang är att 

en turistdestination ska antingen öka en medvetenhet kring ett område eller ge destinationen 

en större attraktionskraft. En annan anledning kan vara att öka vinsten för en destination. Det 

här evenemanget ska inge destinationen en påverkan antingen för en kort eller längre tid 

(Allen, O´toole, Harris & Mcdonnell 2011*). Getz (2005) menar även att ett hallmark 

evenemang är beroende av sin unika utformning, status och förmåga att skapa ett evenemang 

som lockar besökare och som skapar ett intresse. Den här benämningen används i de 

sammanhang då en destination gör sig känt för ett specifikt evenemang. Evenemanget i sig 

kan vara anledningen till att turismen förekommer på destinationen (Andersson, Larsson & 

Mossberg 2009). Ett evenemangs påverkan på destinationen kommer att tas upp senare i 

uppsatsen. Exempel på hallmark evenemang i Norden är Roskildefestivalen och dåvarande 

Hultsfredsfestivalen. De här evenemangen är starkt sammankopplade med destinationen 

(Andersson, Larsson & Mossberg 2009). Hallmark evenemang som är internationellt kända är 

till exempel, Carnival in Rio de Janeiro eller Oktoberfesten i München, Tyskland (Allen et al. 

2011*). Som exemplifierats finns det olika evenemang som kategoriseras som ett hallmark 

evenemang inte enbart festivaler. Mässor är även ett evenemang som räknas till den här 

kategorin, TUR- mässan är ett exempel på en känd mässa (Andersson, Larsson & Mossberg 

2009).  

 

3.2 Megaevenemang 

Ett evenemang som riktar sig till en internationell marknad går under benämningen 

megaevenemang och deras målmarknad är internationella turister (Andersson, Larsson & 

Mossberg 2009). Evenemanget måste vara ett ”måste se” evenemang, volymen av besökare 

måste ligga på en miljon och kapitalet ska ligga på ca 500 miljoner dollar för att få 

kategoriseras som megaevenemang (Allen et al. 2011*). Andersson, Larsson och Mossberg 
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(2009) menar att följande kriterium behövs uppfyllas för att ett evenemang ska få bli kallat ett 

megaevenemang,  

 

”antal besökare, internationella målmarknader, nivåer av offentliga finansiell 

inblandning, grad av politiska effekter, grad av TV-täckning, antal ny- och 

ombyggnationer av anläggningar samt grad av ekonomiska och sociala effekter på 

värdsamhället”  

   Andersson, Larsson & Mossberg 2009 s. 22  

 

Enligt både Allen et al. och Andersson, Larsson och Mossbergs är följande evenemang 

exempel på megaevenemang, OS, VM och världsutställningar. Allen et al. (2011*) menar 

även att övriga evenemang har svårigheter att kategorisera sig som ett megaevenemang med 

anledning till alla de krav som ställs på evenemanget. Då ett megaevenemang är ett enstaka 

evenemang och som oftast byter destination med jämnamellanrum medför det att 

organisationen kring evenemanget byts ut och saknar på så sätt kontinuitet (Edström, 

Beckérus & Larsson 2003). 

 

3.3 Speciella evenemang 

Vilka evenemang som ska benämnas som speciella evenemang har diskuterats. Festivaler har 

oftast blivit förknippat med den här benämningen. Dock kan inte alla festivaler benämnas som 

speciella evenemang. Sportevenemang är ett exempel på speciella evenemang. Något som är 

kännetecknande för ett speciellt evenemang är att det arrangeras oftast endast en gång. 

Besökarnas roll är även avgörande, på det vis att besökarna är åskådare. I till exempel en 

festival är besökarna däremot deltagare (Andersson, Larsson & Mossberg 2009) Ett speciellt 

evenemangs mål är att uppmärksamma praktiska kulturella, sociala eller företagsmässiga mål. 

Ytterligare något som ett speciellt evenemang gör är att uppmärksamma speciella tillfällen så 

som nationaldagen eller kulturella framträdanden, sportsevenemang, företagsarrangemang och 

så vidare (Allen et al. 2011*). 

 

3.4 Festival  

Genom en festival menar Andersson, Larsson och Mossberg (2009) att en destinations värden 

firas. En festival är ett evenemang som bygger på ett tema och som har en betydande roll för 

en destinations historia, identitet och överlevnad. Definitionen av vad en festival innebär har 

resulterat i att olika preciseringar har uppkommit. I inledningen använde Edström, Beckérus 
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& Larssons (2003 s.12) definitionen ”ett årligt återkommande festligt evenemang”. Getz 

(2005) väljer att beskriva en festival enligt följande: a festival is a public, themed celebration 

(s.21). Getz (2005) poängterar även att festivaler är det kulturevenemang som är vanligast 

förkommande. De flesta festivaler som arrangeras har en lång historia. Dock har de flesta 

festivaler som arrangeras endast startat upp det senaste årtiondet (Getz 2005). Allen et al. 

(2011*) menar att en festival är en viktig upplevelse i människans kulturella och sociala liv. 

För att en destination ska arrangera en festival måste den ha en kulturell och social mening för 

destinationen. Övriga evenemang har en viss tendens att få en stämpel över sig att vara en 

form av festspel (Andersson, Larsson & Mossberg 2009). Då en festival är sammankopplad 

med turismen på destinationen gynnar det näringslivet (Allen et al. 2011*). En festival är 

oftast ett evenemang som är återkommande och det här ger underlag för ledningen kring 

festivalen att skapa en fast och stark organisation. Organisationen i sig gör det lättare att jobba 

med planeringen, genomförandet och utvärderingen av festivalen (Edström, Beckérus & 

Larsson 2003). Arvikafestivalen har varit aktiva i arton år och har på sätt en utvecklad 

organisation, det här kommer att beskrivas närmare i uppsatsen. Den vanligaste typen av 

festival som arrangeras är estetiska festivaler. Den estetiska festivalgenren som arrangeras 

mest är musikfestivaler. Musikfestivalen är äldst och den som har störst bredd i sitt utbud av 

aktiviteter (Gibson & Connell 2005). Den här genren av festival erbjuder musikintresserade, 

allt från klassiskmusik - festivaler till hårdrocksfestivaler (Allen et al. 2011*). Exempel på 

musikfestivaler i Sverige är Musik vid Siljan, som erbjuder en blandning av musikgenre 

(Edström, Beckérus & Larsson 2003) och Arvikafestivalen som är en pop/rock festival men 

som även erbjuder artister inom synth, hårdrock och alternativ musik (Hagsmo 2008).  

 

3.4 Arvikafestivalen 

Att Arvikafestivalen tillhör festivalgenren är konstaterat men hur startade musikfestivalen? I 

början av 1990-talet kom en nyexaminerad präst till Arvika och började jobba med 

ungdomarna. I början var verksamheten förlagd under en dag och kallades då ungdomsdag. 

Det här utvecklades sedan till ett café och sen till en musikal och tillslut till en festival. Första 

festivalen arrangerades 1992 och var då representerade av personer från 

ungdomsverksamheterna Blå Huset och Verktygslådan. Blå Huset är en musikförening för 

ungdomar som erbjuder replokaler för lokala band (Hagsmo 2008). Verktygslådan var en 

förening som erbjöd verksamheter inom upplevelser, teater och kultur. Verktygslådan var 

föreningen som efter ett lyckat projekt med en teateruppsättning inte visste vad som skulle ske 

därefter. Det här medförde att ungdomarna från ovannämnda föreningar träffades i folkets hus 
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den 1:a april 1992. Ett datum sattes och planeringen för festivalen var i full gång. Efter en 

lyckad start och ett besöksantal på 1600-1700 var Arvikafestivalen ett faktum. Efter festivalen 

1993 insåg de inblandade att det måste ske en förändrig i organisationen. Den här insikten 

kom då festivalen växte i besöksantal och media. Med att festivalen förändrades 

organisatoriskt, beslutades de att starta en form av paraplyorganisation som inkluderade, Blå 

Huset, Verktygslådan och övriga engagerade föreningar. En paraplyorganisation är en 

organisation med mindre organisationer under sig (Hagsmo 2008). Paraplyorganisationen fick 

namnet Galaxen. Från festivalens start till 2007 har besöksantalet varierat från 1800 till 

17 000 personer. Även antalet av funktionärer och artister hade ökat (Hagsmo 2008). Artister 

som har spelat på Arvikafestivalen är bland annat, Stonefunkers, Einsturzende Neubauten, 

Niklas Stake, Bob Hund, Prodigy, Kent, Cardigans, Moby, Motörhead, Peps Persson, The 

Cure, Björk, Kraftwerk, Monybrother, Teddybears STHLM, Melody club med flera (Hagsmo 

2008). 2009 var året som Arvikafestivalen hade som mest besökare och artistnamn som 

Depeche Mode. Besöksantalet 2009 låg på ca 22 500 sålda biljetter. År 2010 slutade 

besöksantalet på 15 000 vilket i jämförelse med föregående år är en grov förlust (svt 2010 a).  

Förutom minskningen i antalet besökare 2010 gick festivalen även med en förlust på 2 

miljoner kronor. På grund av förlusten befinner sig festivalen på en gräns mellan konkurs och 

överlevnad (svt 2010 b).  

 

Sammanfattning 

Då musikfestival är en del av evenemangskategorier är det enligt mig av vikt att ha en 

grundläggande förståelse för vad evenemang är. Även vilka olika kategorier av evenemang 

det finns och vad som skiljer de åt. De evenemang som valts ut och har omnämnts ovan är 

hallmark evenemang. Exempel på hallmark evenemang är Roskildefestivalen och 

Oktoberfesten i München. Ett annat evenemang som omnämnts är megaevenemang. Exempel 

på sådana evenemang är VM, OS och världsutställningar. Speciella evenemang var det tredje 

evenemang och det som kännetecknar detta evenemang är att deltagarna är åskådare och inte 

som på en festival där besökarna är delaktiga. Sportevenemang kvalificerar sig till den här 

kategorin av evenemang. Det sista evenemanget som omnämns är festival. Det finns olika 

typer av festivaler, den vanligaste är estetiska festivaler. Av de estetiska är det musikfestivaler 

som är de vanligaste och där av Arvikafestivalen. Sammanfattningsvis kan man konstatera att 

musikfestivaler är den typ av evenemang som arrangeras mest. De andra evenemangen är 

antingen för specifika eller har för höga krav vid arrangerandet. Musikfestivalen 

Arvikafestivalen har från att ha varit en dröm till att bli verklighet genomgått en händelserik 
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färd. 1992 startade festivalen med ett initiativtagande från ungdomarna i Arvika som 

funderade över om inte de kunde starta en festival i Arvika. Ungdomarna antog utmaningen 

och arrangera en festival på hemorten. Sedan 1992 fram till 2010 har det årligen arrangerats 

festivaler, vissa framgångsrika och andra mindre framgångsrika.  

 

4. Ägandeform 

Eftersom Arvikafestivalen är en ideellt ägd musikfestival är det väsentligt att veta vad som 

skiljer en ideellt ägd musikfestival från privat- och offentligt ägda festivaler. Kapitlet nedan 

kommer därför gå djupare in på de olika ägandeformerna.  

 

4.1 Ideellt ägd 

En ideell verksamhet är oftast byggd på de intressen och mål som medlemmarna delar. 

Grundaren till en ideell verksamhet ses som en social entreprenör med ett mål att uppfylla en 

dröm. Socialt entreprenörskap ligger oftast till grund hos de personer som startar festivaler 

(Andersson & Getz 2009). En ledning inom en ideellt ägd festival använder sig oftast av en 

typisk demokratisk ledarstil (Andersson, Larsson & Mossberg 2009). En demokratisk ledarstil 

handlar om att ledaren har ett grupporienterat ledarskap. Ledaren ser sig själv som en del i 

gruppen och är objektiv och saklig i sin kritik (Bakka, Fivelsdal & Lindkvist 2006). Bakka, 

Fivelsdal och Lindkvist (2006) menar även att den här typen av ledarskap ger de anställda ett 

tydligt direktiv men med en självständig medverkan från deras sida. Trots att den 

demokratiska ledarstilen ger de anställda möjlighet att vara aktiva i processen kan det 

förekomma en osäkerhet när det kommer till beslutsresultat och rollfördelning. I 

Arvikafestivalens fall är verksamheten ideellt ägt och tillämpar den demokratisk ledarstil 

(Andersson, Larsson & Mossberg 2009)  

 

Av de som intervjuats valde Serveringepersonal 2 att uttrycka sig följande angående hur 

personen uppfattar den form av ledarstil som används. ”För det mesta var det inga större 

problem att kommunicera med Barchefer, dessa la ner ett stort ansvar på oss själva vilket för 

oss [hg] människor fungerade utmärk” 
1
respondenten forsätter med att förklara att de som är 

vana att jobba på [hg], som är en studentpub i en studentstad, är vana att jobba självständigt. 

Även Serveringepersonal 1 uttryckte sig att under festivalen skötte de sig själva
2
. 

Serveringepersonal 2 tror dock att personer som inte är vana vid att jobba på samma sätt som 

                                                 
1
 Serveringepersonal 2 under Arvikafestivalen 2010 

2
 Serveringepersonal 1 under Arvikafestivalen 2010 
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på [hg] kan uppleva det svårare att vara självständig
3
. Här kan det återkopplas med det Bakka, 

Fivelsdal och Lindkvist (2006) nämnde om att det kan förkomma osäkerhet om vilka som ska 

fatta besluten och vilken roll individen har.  

 

Volontärerna i en ideell festival har en mer betydande roll än i de offentliga eller privata 

festivalerna. För en ideellt driven festival är besökarna en viktig intressent även de som är 

engagerade i själva verksamheten. Utan dessa skulle festivalen inte kunna genomföras 

(Andersson, Larsson & Mossberg 2009). En ideell festival väljer när det kommer till kvalitet 

att lägga de flesta resurserna på den musikaliska upplevelsen för att kunna leva upp till 

besökarnas förväntningar. Då personalkostnaderna är låga ger det mer utrymme att lägga 

pengarna på ljud/ljus, artister och royalty. Ideella festivaler är oftast sponsrade av kommunen 

vilket underlättar för dem (Andersson, Larsson & Mossberg 2009).  

 

4.2 Privat ägd 

I en privat ägd festival har ledaren en större roll när det kommer till att fatta beslut. Styrelsen 

måste inte underrättas vid akuta beslutstagande. Det här medför att problem som uppstår kan 

lösas direkt (Andersson, Larson & Mossberg 2009). När det kommer till vilken roll 

intressenterna har i planeringen av en privat festival är det artisterna som utgör en 

avgöranderoll. Utan ett engagemang från artisterna påverkar det biljett- och 

sponsorintäkterna. (Andersson, Larsson & Mossberg 2009). En privat festival skulle kunna 

ses som ett företag som producerar en tjänst, vilket leder till att det finns en affärslik relation 

mellan kunden och producenten (Andersson & Getz 2009). Det har utfärdats kritik mot att 

festivaler är privat ägda, med det argumentet att konceptet förstörs och utnyttjas för att få in 

stora intäkter. Motargumentet är att privata festivaler är mer lyhörda till besökarnas önskemål 

och det medför att besökarna är villiga att betala ett högre pris för att få vad de önskar sig 

(Andersson & Getz 2009). Exempel på en svensk festival som är privat ägda är, Gävle City 

Fest (Andersson, Larsson & Mossberg 2009)  

 

4.3 Offentligt ägd 

När det kommer till offentligt ägda festivaler bygger de på de beslut som tas politiskt. Det här 

innebär att de beslut som ska fattas tar tid. När beslutet är tagna kan ledningen med sina 

grupper snabbt sätta igång och planera. Då offentliga festivaler är beroende av offentliga 

                                                 
3
 Serveringepersonal 2 under Arvikafestivalen 2010 
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medel är det viktigt att all planering sker korrekt. Offentliga festivaler har många 

heltidsanställda jämfört med ideella festivaler som endast har ett fåtal. Då personalen är 

anställda läggs det mycket pengar på deras löner. Intäkterna som festivalen får utgörs av 

bidrag från kommunen och sponsring från diverse företag. En offentlig festival har ingen 

inträdesavgift vilket gör att bidragen är ytterst viktiga för festivalen. Göteborgskalaset och 

Malmöfestivalen är exempel på offentligt ägda festivaler (Andersson, Larsson & Mossberg 

2009).  

 

Sammanfattning 

De största skillnaderna mellan de tre olika ägande formerna är till att börja med, att en ideellt 

ägd festival är beroende av engagemang från de involverade och besökarna. Utan ett 

engagemang från dem skulle festivalen inte kunna genomföras. En ideell musikfestival väljer 

att satsa de flesta av sina resurser på musiken. En privat - och offentligt ägd musikfestival å 

sin sida väljer att lägga pengar inte endast på musiken utan även på löner. Inom den offentliga 

festivalen går mycket av resurserna till lönerna. Den privat ägda festivalens viktigaste 

intressenter är artisterna medan den offentliga anpassar sig efter kommunen och sponsorerna. 

Både ideella och offentliga får bidrag från kommunen dock inte privata festivaler. De 

festivaler som är privatägda erbjuder artister som besökarna är villiga att betala bra pengar för 

att få se. Både privata och ideellt ägda festivaler har en inträdesavgift. Offentligt ägda 

festivaler. då de oftast är kommunala, ta inte betalt för inträde. Genom att ha en förståelse för 

hur de olika ägande formerna skiljer sig åt vill jag visa på att festivals värderingar och 

handlande skiljer sig åt. Att en musikfestival som ägs ideellt är mer beroende av sina 

volontärer och besökare än vad det innebär att vara en offentligt ägd musikfestival. Ytterligare 

en anledning till kapitlet är att läsaren ska få en tydligare bild av hur Arvikafestivalen skiljer 

sig från sina konkurrenter.  

 

5 Organisation 

Efter att ha gått igenom olika typer av evenemang och ägandeformer ska kapitlet nedan 

beskriva hur en ideell musikfestival kan se ut. Musikfestivalen som kommer beskrivas är 

Arvikafestivalen. Respondenternas reflektioner kommer därför att beskrivas här. Frågan som 

ställdes till respondenterna var följande: Vad var bra och dåligt med Arvikafestivalen ur ett 

organisatoriskt synsätt?  
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5.1 Galaxens organisation 

Galaxen och är en organisation som jobbar aktivt med att få ungdomar att ta eget ansvar och 

förbereda sig för framtiden. Galaxen är skapad med syfte att driva Arvikafestivalen och 

genom kultur engagera ungdomarna i Arvika. Galaxen är ansvarig för tre verksamheter, Ritz, 

OPUS och Arvikafestivalen (Hagsmo 2008). Figuren 1 ger en tydligare bild över hur galaxens 

organisation ser ut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Galaxens organisation 

Källa: Hagsmo 2008 

 

Hagsmo beskriver de olika verksamheterna på följande sätt; Ritz är en organisation vars 

verksamhet inkluderar bar/live, uthyrning och café. Verksamheten blev en vidareutveckling 

av ett projekt vid namn musikstaden. Projektets syfte var att ”musiker och popstjärnor ska 

fostras till internationella artister” (Hagemo 2008 s.30). Projektet musikstad resulterade sedan 

även i projektledarutbildningen OPUS som startades 2004 av Folkhögskolan Ingesund. Det 

började som en ettårig projektledarkurs och det var skolan som drev kursen med hjälp av 

Galaxen. Galaxen fick sedan i uppdrag av skolan att genomföra utbildningen vilket ledde till 

att utbildningen utökades med en termin. Utbildningen som då var ett år långt är nu ett och ett 

halvt år (Hagsmo 2008). I dagsläget (101118) erbjuder utbildningen tre olika inriktningar, 

Creative Feminism, där ett feministiskt förhållningsätt ska genomsyra alla projekt som 

arrangeras och ens ledarskap ska utvärderas. Inriktningen kommunikation och processledning, 
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ska ge studenten kunskaper inom processledning, retorik, kommunikation, autentiskt 

ledarskap och så vidare. Tredje inriktningen är arrangörskap, studenten ska få kunskapen om 

att arrangera små som stora event, festivaler, happenings med mera. Även kunskaper inom pr, 

marknadsföring och hur man ska locka besökare (galaxencreative 2011). Den tredje och sista 

verksamheten som går under Galaxen är Arvikafestivalen och hur de jobbar kommer nedan att 

redovisas.  

 

5.2 Arvikafestivalens organisation 

I Arvikafestivalens fall skulle deras organisationsform kunna benämnas som en ad hoc grupp. 

Där de utvalda utgör en gruppen som bildats med syfte att genomföra ett uppdrag. Ad hoc 

grupper går även under benämningen projektgrupp (Bakka, Fivelsdal &Lindkvist 2006). Vad 

innebär det med en projektgrupp och var är gruppens syfte? Arvikafestivalen arrangeras av en 

tillsatt stab som utgörs av fyra personer som är anställda året runt. Staben bytts ut med jämna 

mellanrum och staben som 2008 byttes ut hade ansvaret i fyra år (musikindustrin 2010). När 

2008 års huvudansvarige Olov Hallberg fick frågan vilka för- och nackdelar som han såg med 

att använda sig av stab systemet såg han det endast som positivt. Han menar att idéerna, drivet 

och engagemanget aldrig slocknar med anledning till att ledningen bytts ut och så även 

idéerna. Hallberg menar även att deras unga ålder är en fördel vid planerandet av festivalen 

(musikindustrin 2010). 

 

Carlsen, Andersson, Ali-Knight, Jaeger och Taylor (2010) ser nytänkandet på liknande sätt 

som huvudansvarige Olov Hallberg för Arvikafestivalen. Carlsen et al. (2010) menar på att en 

festival är möjlig att genomföra om nytänkande genomsyrar festivalledningen. De menar att i 

fokus ska festivalens program, marknadsföring och service finnas, men även finansiella 

planeringar. Arvikafestivalen använder sig av ett klassiskt hierarkiskt system (Hagsmo 2008). 

Ett hierarkiskt system innebär att det finns olika grupper av nivåer. Där de med högre 

befogenhet styr över de som befinner sig under de. Tillämpning av det här systemet grundar 

sig på att organisationen är stor. Uppgiften som ska utföras måste dock inte vara komplicerad. 

Ytterligare en anledning till att tillämpa hierarki i organisationen är komplexitet. Det här 

innebär att det krävs koordinering, expertis, kontroll och planering i organisationen. Ännu en 

anledning till hierarki är att det finns ett behov från de medverkade att bli ledda. Det ger de 

medverkande en möjlighet att identifiera sig med en ledarfigur även om uppgiften inte är 

inspirerande (Bakka, Fivelsdal & Lindkvist 2006). Här näst ska Arvikafestivalens 

http://www.musikindustrin.se/artikel/89/Har_ar_Arvikafestivalens_nya_stab.html
http://www.musikindustrin.se/artikel/89/Har_ar_Arvikafestivalens_nya_stab.html
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organisationbeskrivas mer ingående. Figuren nedan skildrar hur Arvikafestivalens 

organisation ser ut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2: Arvikafestivalens organisation 

Källa: Hagsmo 2008 

 

Arvikafestivalens organisationsuppbyggnad utgörs av en stab som består av fyra personer, 

högst upp finns huvudansvarig sedan kommer genomförandeansvarig, bokningsansvarig och 

marknadsavdelningsansvarig. Genomförandeansvarig har sju grupper under sig och då är det 

allt från infrastruktur till PBS (Party Back Stage). PBS är den gruppen som ligger i fokus i 

undersökningen som gjorts. Respondenterna som deltagit i intervjuerna och även jag har 

jobbat under PBS gruppen. Mer specifikt tillhörde vi servering mat- öl- sprit. Vilket gjorde att 

vi var nyckelfunktionärer tillsammans med kockarna. Kockarna jobbade i direkt anknytning 

till barerna. Vi hade ingen direkt kontakt med funktionärerna som jobbade med scenerna eller 

programmen. De övriga grupperna, som bokningsansvarig, har tre grupper under sig och de i 

sin tur har ansvar för två till tre. Marknadsavdelningsansvarige har fyra grupper att se över, då 

allt från hemsida till försäljning. Dessa grupper har mellan en till tre ansvarsområden. Då 

endast PBS undersökts är det viktigt att vara medveten om att upplägget kan se annorlunda ut 
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i de övriga grupperna. Även om det är PBS som ligger i fokus är det intressant att få en 

övergipande bild av hur de övriga delarna av Arvikafestivalens organisation ser ut.   

 

5.4 Organisationen enligt respondenterna. 

Olov Hallberg, huvudansvarig för Arvikafestivalen, nämnde att systemet av att byta ut 

ledningen och att vara unga är till fördel för organisationen. Han menar att engagemanget inte 

försvinner. Nu är frågan hur de som jobbar under festivalen uppfattade organisationen och 

ledningen? Min uppgift är inte att försköna respondenternas svar utan ge en ärlig bild av hur 

organisationen uppfattades, vissa svar kan därför ses som hårda och negativa.  

 

Innan respondenternas åsikter redovisas vill jag poängtera att funktionärerna har sedan 

tidigare erfarenheter från att jobba inom servering. Även inom eller med ideella föreningar. 

Att jobba med servering eller inom en ideell organisation är alltså ingen ny erfarenhet för 

dem. Vilket medför att deras åsikter och reflektioner har en verklighetsbaserade tyngd.  

Respondenterna fick frågan vad var bra och dåligt med Arvikafestivalen ur ett organisatoriskt 

synsätt? svaren blev följande. Gruppchefen uttryckte sig på följande sätt ”De högsta ledarna 

verkar inte ha fått någon utbildning inom ledarskap. Vilket lyste igenom!”
4
 Ytterligare en som 

inte var positiv till organisationen var Barchef 1 som uttryckte sig följande om organisationen, 

”Jag tycker att organisationen var bristfällig under hela festivalen då det många gånger var 

oklart vem som förväntades göra vad och i vilken utsträckning vilket verkade var fallet även 

uppifrån”
5
 Barchefen 2 valde att beskriva organisationen på följande sätt, ”Rent 

organisatoriskt kan man beskriva uppbyggnad och nedtagandet av området som ett enda stort 

kaos”
6
. Personen menade att sakerna skulle till olika ställen och i olika lådor men ingen visste 

vart de skulle eller hur sakerna skulle förflyttas. Det här ledde till att jobbarna, barpersonal, 

bygg- och rivgruppen och Barcheferna fick på bästa sätt ingripa och lista ut ett system. 

Barchefen menar att detta är något som borde ha varit färdigplanerat av ledningen långt innan 

festivalen börjat. Jag hålla med Barchefen om att det från början borde finnas tydliga direktiv 

om vad som förväntades av oss jobbare. Hur olika saker skulle genomföras och i vilken 

ordning. En annan respondent anser att Arvikafestivalens organisation är väldigt splittrad. 

Respondenten var Gruppchef. Samma respondent tyckte att informationen som tilldelades 

innan festivalen överensstämde inte med den information som gavs under festivalen. Vilket 

                                                 
4
 Gruppchef under Arvikafestivalen 2010 

5
 Barchef 1 under Arvikafestivalen 2010 

6
 Barchef (2) under Arvikafestivalen 2010 
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respondenten menar ”ledde till stor frustration och opålitlighet till organisationen”
7
. Förutom 

ovanstående kommentarer ansåg Gruppchefen även att ”det saknades struktur från ledarna och 

hela organisationen”
8
. En annan respondent som jobbade som Serveringepersonal menade att 

”det verkade inte finnas nån tydlig hierarkisk ordning”
9
 vilket i sin tur resulterade i att 

Barcheferna fick ta på sig mer ansvar vilket ledde till irritation och som personalen kunde 

uppfatta.
10

. Att Serveringepersonalen 1 svarade att det inte finns någon hierarkisk ordning är 

enligt mig ett tecken på att ledningen misslyckats med att förmedla sitt budskap.  Barchef 1 

vill å ena sidan berömma genomförandeansvariga och restaurangområdessamordnare för att 

de var måna om personalen. Att vid olika incidenter togs problemen upp direkt och följdes 

sedan upp. Jag kunde i vissa situationer känna en tveksamhet från de ansvariga inför att ställa 

ultimatum på jobbarna. De var inte alltid konsekventa med vad de sa. Enligt min mening 

märktes det ganska snabbt att de ansvarig för ölområdet inte är vana att ta hand om stora 

grupper. De jag vill uppmärksamma är Barcheferna som gjorde sitt bästa för att försöka 

tillfredställa allas önskemål. Serveringepersonal 1 ansåg att vid ankomsten till festivalen var 

det otydligt vart incheckningen var och vart de sedan skulle ta vägen. Barchef 2 menar att 

ledningen ska vara tacksamma över att en stor del av de som jobbade kommer från en 

välorganiserad krog. Där vana att med stort engagemang jobba utan belöning förkommer. 

Personen väljer att avsluta med att säga följande, ”Utan personalens egen förmåga att planera 

och organisera hade hela ölområdet på Arvikafestivalen varit ett fiasko, med eller utan regnets 

hjälp”
11

 Även Serveringepersonal 2 poängterade att tack vare att de var vana att ta eget ansvar 

och lösa problem själva genomfördes arbetet bra. Jag håller med brachefen och 

Serveringepersonalen, utan den förkunskap som personalen besatt skulle hela ölområdet sätt 

annorlunda ut.  

 

Engagemang  

Arvikafestivalen drivs ideellt, vilket innebär att det är personer med ett intresse och 

engagemang som väljer att engagera sig. Olov Hallberg påstår att engagemanget aldrig 

slocknar eftersom ledningen bytts ut med jämna mellan rum. Även kommentarerna från 

respondenterna som upplevde organisationen splittrad ligger till grund för det här stycket. 

Med utgångspunk av det här väcktes en tanke, hur ser engagemanget ut i skolorna nu? Kan 

                                                 
7
 Gruppchef under Arvikafestivalen 2010 

8
 Gruppchef under Arvikafestivalen 2010 

9
 Serveringepersonal (1) under Arvikafestivalen 2010 

10
 Serveringepersonal (1) under Arvikafestivalen 2010 

11
 Barchef (2) under Arvikafestivalen 2010 
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det vara på grund av bristande engagemang som medfört att Arvikafestivalens organisation 

upplevs som den gjorde? För att få en liten inblick i hur det kan se ut i skolan, blev en lärare 

på en högstadieskola tillfrågad att utifrån sina erfarenheter berätta om sina upplevelser.  

 

Läraren fick svara på följande fråga: Hur ser dagens ungdomars engagemang ut? Läraren har 

undervisat i snart 20 år och under åren som gått har engagemanget förändrats. Det har funnits 

aktiva elevråd och ett stort engagemang i olika aktiviteter/friluftsdagar på skolan med stöd 

från fritidsledare. Även ett intresse av att driva skolcafé, arrangera lucia, kabaré och alla 

hjärtans dag visade på att elevernas kreativitet var mycket stor. Läraren tror att de 

gemensamma rasterna som eleverna hade medförde att de umgicks med varandra. Även 

teknikens intåg, menar läraren, har en stor inverkan på elevernas brist på engagemang. Förr, 

menar läraren, dominerades skolan av böcker, filmer och elevernas egen kreativitet. När det 

kom till att göra något på klassens timme fanns det alltid idéer om vad som kunde genomföras 

och syftet var att ha roligt. På lärarens skola nu har eleverna inga gemensamma raster på 

grund av att det är för många elever och inga rastvakter finns tillgängliga. Det här medför att 

eleverna umgås inom sina klasser vilket de har gjort sen förskolan. Detta medför att rollerna 

är redan formade och svåra att bryta. Mobilen har en central roll i elevernas vardag, då 

eleverna inte har gemensamma raster sms:as det under lektionerna. Ytterligare ett tydligt 

tecken på att ungdomar saknar förmågan att umgås kan peka på att till exempel, tre till fyra 

personer kan sitta bredvid och istället för att prata med varandra, prata de i mobilen eller 

sms:a. Läraren upplever ungdomarna som mer egocentriska och gör inget som inte gynnar de 

själva på något sätt. Läraren säger även att då det finns en avsaknad av fritidsledare kan inte 

eleverna få den stimulans de behöver för att genomföra olika aktiviteter. Det här läggs istället 

på lärarna, vilket de inte hinner med. Förutom det här menar läraren att elevernas engagemang 

i olika råd inte finns, det med anledning till att det inte är populärt att engagera sig för att 

hjälpa sina klasskamrater eller skola. Läraren menar att eleverna vill få ut något för att de ska 

engagera sig.  

 

Vad läraren har beskrivit är hur denne upplevde elevernas engagemang under den tiden denne 

har varit verksam. Syftet med det här stycket handlar om att ge en inblick i hur det kan se ut 

på en grundskola. Viktigt att vara medveten om är att läraren endast representerar en skola 

och sina egna åsikter och reflektioner. Då jag själv undervisat på både grundskolor och 

gymnasieskolor har jag, som läraren, upplevt ett bristande engagemang bland eleverna. Det 

finns elever som engagerar sig dock tror jag att de inte är många. Människan utvecklas hela 
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tiden vilket medför att prioriteringarna förändras och även synsättet på vad som är viktigt. Jag 

tror även att nedskärningarna inom skolan har bidragit till att eleverna inte får det stöd de 

behöver för att kunna utveckla sin kreativa sida. Läraren tror att det krävs en satsning från 

politikernas sida på kultur. Att de människor som jobbar ideellt ska känna att det är 

meningsfullt att arrangera olika aktiviteter. Läraren tror även att den vinstdrivande faktorn 

måste förändras. Jag anser att om politikerna skulle uppmärksamma de ideella 

organisationerna skulle engagemanget sett annorlunda ut. Finns det någon koppling mellan 

det ovanstående och med att Arvikafestivalen under sin början hade många ungdomar som 

engagerade sig i att skapa festivalen? Kan elevernas bristande intresse för att engagera sig 

vara en faktor till att Arvikafestivalen inte går lika bra som innan? Är ungdomar inte villiga 

att lämna sitt rena liv för att under tre dagar bo i tält och tampas med lera och regn? Har 

ungdomarna blivit för bekväma? Frågorna som ställt är värda att tänka över vid eventuellt en 

vidarestudie inom området. 

 

Sammanfattning 

Arvikafestivalen har varit med om både framgångar och motgångar. Allt eftersom festivalen 

blev större togs beslutet att en paraplyorganisation skulle ha huvudansvaret för den. 

Paraplyorganisationen fick namnet Galaxen. Förutom Arvikafestivalen blev Galaxen ansvarig 

att genom kultur engagera ungdomar inom Arvika kommun. Arvikafestivalens 

organisationsform är utformad som en ad hoc grupp vars syfte är att genomföra det uppdrag 

som ledningen ställs inför. I det här fallet att arrangera en musikfestival. Organisationen är 

uppdelad i olika grupper där ledningen består av fyra personer som är ansvariga för olika 

områden. Områdena är huvudansvarig, genomförande, bokning och marknadsavdelning. Inom 

de olika områdena finns ytterligare grupper som har grupper under sig. Ledningen byts ut med 

jämna mellanrum för att bevara engagemanget och få in nya idéer. Idén om att jobba på så sätt 

är god, dock hur uppfattar funktionärerna det här förhållningssättet? De som deltagit i 

mailintervjuerna svarade på frågan vad som var bra och dåligt med festivalen ur ett 

organisatoriskt synsätt. Svaren var av det negativa slaget då personalen var missnöjda med 

hur hela organisationen var upplagd. Förutom funktionärernas respons togs det även upp hur 

en lärare uppfattar ungdomarnas engagemang under ca 20 års tid. Sammanfattningsvis kan 

följande konstateras, att sättet som ledningen vill jobba på verkar genomsyra hela 

organisationen och deras grupper. Någonstans i organisationen brister det dock då personalen 

mestadels upplever organisationen som negativ och oklar. En anledning till det här som har 

diskuterats är att det kanske är brist på engagemang i de olika grupperna som medfört att det 
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är brist i organisationen. I nästa kapitel kommer det att redogöras för hur planering, 

genomförande och utvärdering kan kopplas samman med kommunikation och information 

inom Arvikafestivalen. 

 

6 Kommunikation och information. 

Kapitlet kommer behandla den teoretiska aspekten vid planering, genomförande och 

utvärdering av en musikfestival. Även här kommer respondenternas röster höras. Frågorna 

som ställdes till respondenterna var: Hur upplevde du kommunikationen mellan de olika 

arbetsgrupperna (Barchefer, Gruppchefer etc.) och organisationen? Hur var informationen 

inför och under festivalen?  

 

6.1 Planering 

En festival är ett arrangemang som genomförs under ett antal dagar, allt från en till tio dagar. 

Vilket innebär att organisationen måste ha ett väl genomtänkt förhållningssätt. Då själva 

festivalen endast äger rum under ett antal dagar krävs det av ledningen som arrangerar 

festivalen, att hitta en balans mellan själva festivaldagarna och resten av året (Edström, 

Beckérus & Larsson 2003). Getz (2005) menar att en evenemangsplanering är 

framtidsorienterad med mål som ska uppfyllas. Han menar även att planering och ledarskap 

går hand i hand och att ledningen jobbar för att de involverade ska uppnå de mål och visioner 

som fastställts. För att uppnå målen måste motivationen nås ut till de involverade vilket är 

ledningens ansvar. I Arvikafestivalens fall upplevde jag att det brast just vid att involvera 

funktionärerna i ledningens mål och visioner. När det kom till kommunikationen mellan de 

olika grupperna under Arvikafestivalen valde Barchef 2 att uttrycka sig på följande sätt om 

kommunikationen. Att inom gruppen PBS förkom det stora kommunikationsproblem, dock 

tror respondenten inte att Serveringepersonalen blev lika påverkade som Barcheferna, ”för 

Barcheferna innebar den bristfälliga kommunikationen mellan överchefer och underchefer att 

arbetsbördan blev mycket tyngre än förväntat”
12

. Hur ska en festival göra för att undvika den 

kommunikationsbrist som upplevdes av respondenterna? Tum, Norton och Wright (2006) 

väljer att använda sig av en sex- stegs evenemangsplaneringsprocess. De menar att stegen kan 

appliceras på ett evenemangsmanagementföretag eller av en specifik enhet inom en 

organisation.  

 

                                                 
12

 Barchef (2) under Arvikafestivalen 2010 
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Steg ett handlar om att identifiera målen och målgruppen. Där handlar det om att välja 

prioriteringar och att handla utifrån den vision som finns. Innan själva planeringen genomförs 

anser Tum, Norton och Wright (2006) att ett antal frågor måste ställas, bland annat var 

festivalen vill befinna sig i framtiden. De har tagit fram sex frågor som en organisation ska 

ställa sig, frågorna är fritt översatt från engelska: 

 

 Vad är ni för organisation? 

 Vart vill ni befinna er om några år? 

 Vilka är er främsta målgrupp? 

 Till vilken marknad riktar ni er främst till? 

 Vilken nisch har ert evenemang?  

 Vad värderar era kunder? 

 

Att finna svaren till frågorna kan ta tid dock kommer svaren att underlätta identifieringen av 

festivalens mål och målgrupp. Steg två handlar om att genomföra en kritisk undersökning av 

framgångsfaktorerna. Steget kan tas då marknaden, kunderna och vilket typ av evenemang 

valts. Viktigt är även att vara medveten om vad kunderna kommer att förvänta sig. Även här 

menar Tum, Norton och Wright (2006) att genom följande frågor kan organisationen kolla 

vart de befinner sig. Även dessa frågor är fritt översatta från engelska. 

 

 Vilka är framgångsfaktorerna som dina kunder efterfrågar? 

 Vad får er att sticka ut från konkurrenterna? 

 Vilka möjligheter finns? 

 

Att bestämma vilka resurser och färdigheter som behövs är det tredje steget. Här handlar det 

om att komma underfund med vad kunderna efterfrågar. Genom kompetens, färdigheter och 

resurser ska efterfrågan uppfyllas. För att kunna uppfylla efterfrågor ska en kritisk granskning 

av organisationens styrkor och svagheter göras. Genom att sammankoppla de olika delarna 

inom en organisation kan den stärkas.   

 

Det fjärde steget handlar om att koppla samman färdigheterna i steg tre med 

framgångsfaktorerna i steg två. Anledningen till detta är att sedan koppla samman dessa med 

de externa faktorerna och situationerna. De externa influenserna som räknas in är de 
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ekonomiska-, politiska-, teknologiska- och konkurrensfaktorerna. Efter att ha fastställt dessa 

faktorer ska en SWOT (strengths, weaknesses, opportunities and threats) analys genomföras. 

Att genomföra en SWOT analys innebär att behandla de externa faktorerna för att hitta de 

relevanta eller attraktiva orsakerna för att kunna genomföra strategiska beslut (Karadakis, 

Kaplanidou & Karlis 2010). Möjligheterna och hoten är externa aspekter medan styrkor och 

svagheter är interna aspekter. Möjligheterna kan vara att nå ut till en ny marknad. Hoten som 

en festival oftast stöter på är konkurrens från nya konkurrenter. En festivals styrkor kan vara 

nätverksmöjligheter, finansiell stabilitet, ett bra rykte och en god kundrelation. Svagheterna 

kan vara brist på utbildad personal och dåligt kassaflöde. Syftet med att genomföra en SWOT- 

analys är inte att bara stapla upp sina styrkor, svagheter, möjligheter och hot. Anledningen är 

att utifrån de olika svaren jobba aktivt att förändra organisationen. Arbeta med svagheterna, 

utforska möjligheterna och fastställa hoten. Hoten kan i vissa fall, om de ses ur en positiv 

synvinkel, omvandlas och bli en möjlighet istället (Tum, Norton & Wright 2006). Karadakis, 

Kaplanidou & Karlis (2010) menar att genom tillämpning av en SWOT- analys kan det hjälpa 

evenemangsorganisationen att undersöka hur styrkorna i en destination kan användas för att 

hitta möjligheterna med omgivningen. Arvikafestivalens SWOT analys skulle enligt mig 

beskrivas följande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med styrkorna menar jag att de är en festival som varit med under många år och skapat sig en 

kundkrets och har ett bra rykte. Svagheterna är som Tum, Norton och Wright (2006) nämnde, 

att de har brist i utbildad personal, både i ledningen och bland funktionärerna. De har även ett 

dåligt kassaflöde. När det kommer till möjligheterna så skulle en satsning på att erbjuda 

nordiska band medföra att de sticker ut från sina konkurrenter. De hot som festivalen har 

Möjligheter 

Tänka om och bli mer nordiska och erbjuda 

svenska, norska, danska, isländska och 

finska artister. 

Sticka ut från de andra musikfestivalerna. 

Styrkor 

Varit aktiva i 18 år 

Stark kundkrets 

Bra rykte 

Svagheter 

Brist i utbildad personal, både ledningen och 

bland funktionärerna 

Dåligt kassaflöde de senaste åren. 

Hot 

Konkurerande musikfestivaler 

Finanskrisen 2008-2009 
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enligt mig, är de övriga musikfestivalerna som erbjuder samma musikgenrer. Ytterligare ett 

hot som jag tror har bidragit till de senaste två årens nedgång är finanskrisen 2008-2009. 

Innan finanskrisen förekom det att besökarna besökte mer än en festival om året. Efter krisen 

förändrades det här då folk inte var villiga att ta ledigt en längre period för att besöka flera 

musikfestivaler. Jag tror att folk valde istället att besöka en festival. Då Arvikafestivalen 

erbjöd liknande artister som övriga festivaler valdes de bort.  

 

Det femte steget handlar om att utveckla strategier. Kort handlar det om att genom strategi 

uppnå de mål som satts upp av organisationen. Tidigare steg har handlat om vad ledningen 

velat genomföra medan det femte steget handla om att ledningen ska besluta hur de vill gå 

tillväga. Det sjätte och sista steget handlar om att fastställa planen. Genom att ha fastställda 

strategier kan en verklig plan verkställas. Ytterligare i sjätte steget sker detaljplaneringen så 

som, uppskattning av hur många som ska delta, under vilken tidperiod festivalens ska utspela 

sig och hur stort området ska vara bland annat. Respondenternas reflektionen kring 

kommunikationen innan själva festivalen lyder följande, Barchef 2 upplevde att ”Ledningen 

förväntade sig att Barcheferna skulle göra saker som Barcheferna förväntade sig att ledningen 

skulle göra”
13

. Serveringepersonal 2 upplevde att det inte skedde någon större kommunikation 

mellan de olika barerna men däremot var det inga större problem med kommunikationen med 

Barcheferna. Gruppchefen ansåg att ”kommunikationen var nog relativt bra ändå men det 

kändes som att det var en kaotisk kommunikation”
14

. Serveringepersonalen 1 upplevde 

kommunikationen annorlunda jämfört med Gruppchefen. Respondenten ansåg att 

”kommunikationen mellan cheferna tror jag inte fungerade så bra då det kunde bli lite fel 

ibland. Vissa chefer verkade vara lite arga på det och fick jobba extra”
15

 Något jag reagerade 

starkt på efter att ha läst både event management och organisation är att det fanns nästintill 

ingen kommunikation mellan de olika leden. De ansvariga för gruppen PBS var osäkra på vad 

som förväntades av dem vilket gjorde att de övriga kände osäkerhet. Kommunikationen med 

de andra grupperna skede på ett rent klumpigt sätt. Informationen som gavs stämde inte 

överens med verkligheten som till exempel antalet bajamajor. På grund av 

kommunikationsproblemen inom de olika leden medförde det att besökarna reagerade och 

blev missnöjda. Allen et al (2011*) poängterade betydelsen av att erbjuda god service för att 

få ett good word of mouth. I Arvikafestivalens fall anser jag att de stora 
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kommunikationsproblemen som festivalen har kan vara en bidragande faktor till att det inte 

går bra för dem. Enligt mina erfarenheter är det lättare att tro på något som är negativt än 

positivt och det anser jag en musikfestival ska ha i åtanke vid planeringen. Om ledningen i 

planeringsstadiet jobbar med kommunikationen tror jag att genomförandet och utvärderingen 

kommer att gå smidigare vilket generera i ett good word of mouth. 

 

6.2 Genomförande 

Genomföringsfasen handlar om att verkställa den plan som framställts. Enligt Andersson, 

Larsson och Mossberg (2009) väljer ledningen oftast att inte synas utan koncentrera sig på att 

genomföra planen enligt de ursprungliga ändamålen. Under det här stadiet menar Andersson, 

Larsson och Mossberg (2009) att ledningen förväntar sig att personalen ska fatta beslut på 

egen hand. Som nämnt tidigare av Serveringepersonal 2, fick personalen ett stort ansvar och 

det här var något som personen menar funkade. Dock tror respondenten att det kanske inte 

funkar i alla lägen.
16

 Ett exempel på när det inte fungerade med att ge funktionärerna eget 

ansvar var när en kund kom fram till mig och klagade på att de inte visst om det var 

festivalbesökare eller Serveringepersonal som jobbade bakom baren. Det här är en negativ 

effekt av att använda outbildad personal vid direktkontakt med kunder. Mer ansvar på 

personalen medför att planen inte genomförs i detalj. Själva planen i sig är inte huvudsaklig 

utan det är handlingen i sig som i slutändan kan ha ett instrumentellt eller symboliskt värde 

(Andersson, Larsson & Mossberg 2009). Jag tror att om det är förväntat att personalen ska 

fatta beslut själva är det ledningens uppgift att informera funktionärerna om de ursprungliga 

planerna. Sen tror jag att om personalen innehar en viss utbildning i kundbemötande skulle en 

situation som ovan beskrivits inte sket. Som huvudansvarig för Arvikafestivalen 2009 fick 

Olov Hallberg frågan vilken målsättning han har med 2009 års festival. Svaret blev att boka 

större band och dra mer folk till festivalen vilket skulle resultera i utsålt. Även att erbjuda 

besökarna en hög och god service och slutligen bli Sveriges bästa festival. Hallbergs mål att 

2009 boka större band och sälja slut på biljetterna lyckades (musikindustrin 2010). Då jag 

jobbade även under 2009 års festival kan jag intyga att servicen gentemot kunderna var god. 

Anledningen tror jag berodde på att det var så mycket folk att det inte fanns tid för annat än 

att servera kunderna. Vi hade sex timmars pass och under ett pass jobbade jag hela passet 

förutom cirka 10-15 min. Förutom att 2009 års festival var slutsåld och att det ständigt var 

besökare i baren skulle det inte krävas av en att jobba nästan hela passet utan en riktig paus. 
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Det märktes ganska snabbt vilka var där för att stå i backgrunde och tappa öl och cider och 

vilka som verkligen ansträngde sig för att jobba gentemot besökaren. Tum, Norton och 

Wright (2005) menar att när det kommer till att erbjuda en god service behövs det människor. 

Ledningen måste behandla personalen som vilken annan värdefull och exklusiv resurs. 

Samma förhållningssätt ska användas vid genomförningsprocessen av planering, 

undersökning, urval och utvärdering som vid anskaffning av personal oavsett om de är betalda 

eller frivilliga (Tum, Norton & Wright 2005). Letvin och Fetter (2006) menar som Tum, 

Norton och Wright att vid genomförandet av en festival får inte fokus endast ligga på 

festivalen. Funktionärerna tror jag är något som ledningen för Arvikafestivalen måste jobba 

mer med. Det känns som ledningen har lagt ansvaret över de olika områdena på olika 

personer. De kollar inte upp hur själva genomförningsprocessen sker. Vilket enligt min 

mening leder till att det inte finns någon röd tråd genom organisationen. De olika områdena 

får olika direktiv vilket medför missförstånd och irritation mellan alla inblandade.  

 

För att personalen ska kunna prestera på bästa sätt finns det tre faktorer som är avgörande, 

motivation, kunskap och resurser. Finns de här tre kan jobbet genomföras. Det är viktigt att 

personalen har tillgång till de nödvändiga resurserna och materialen för att kunna genomföra 

jobbet (Tum, Norton & Wright 2005). När det kom till resurser kommenterade 

Serveringepersonal 1 följande, ”sedan att det fattades massa pengar gjorde att vi inte kunde t 

ex kopiera upp saker och behövde spara in på en del grejer”
17

. Det är även viktigt att 

personalen vet vad och hur de ska genomföra jobbet (Tum, Norton & Wright 2005). Enligt 

vad jag kunde observera innan, under och efter festivaldagarna var att det fanns funktionärer 

på området som inte visste vad de skulle göra. I den information som gick ut till personalen 

menar flera av respondenterna var missvisande och otydliga i det anseendet att de inte visste 

vart som förväntades av dem. Serveringepersonal 1 sa följande, ”just precis innan festivalen 

fick vi dock inte så mycket information och en oro skapades. Vi visste inte riktigt vad som 

skulle krävas av oss utan fick ta kontakt själva och höra efter”
18

.  Barchef 2 menade att den 

information som gavs var mycket bristfällig. I de mejl som skickades framgick det inte till 

vem de riktade sig till eller om det var viktig information. ”De flesta visste knappt när de 

skulle vara där eller när de fick åka hem. När saker väl hände visste ingen vem de skulle 

vända sig till – övre ledningen, undre ledningen, Barchefer eller Gruppchefer”
19

. 
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Respondenten menar att viktig information som skulle nå alla fastnade i de första leden 

medan annan information som var menat för endast ett fåtal spreds till alla. Barchef 1 menar 

att personen inte fick veta vad som förväntades av personen. ”Jag tycker inte att jag fick 

någon mer utförlig information om vad ”Barchefandet” skulle gå ut på. När vi sedan anlände 

till Arvika visade det sig att Barcheferna även skulle vara bygg- och rivledare och att 

arbetstiderna var mycket längre än vad som först sagts”
20

 Även Gruppchefen ansåg att det var 

otydligt om vad som förväntades vid ankomsten till festivalen. Gruppchefen uttrycker sig 

följande om hur personen upplevde den information som gavs inför festivalen. ”Jag fick en 

information som inte alls stämde överens när jag väl var på plats. Jag valde en grupp där jag 

ENDAST skulle jobba under festivalen i baren dock var vi TVUNGNA att jobba innan 

festivalen även om det inte stod i kontraktet”
21

. Ytterligare någon som ansåg att informationen 

som gavs innan festivalen var bristfällande var Serveringepersonal 1. Personen menade att 

genom brist i information skapades det en oro över vad som förväntades av dem. 

Respondenten väljer dock att påpeka att under första dagen fick de mycket information om 

vad som gällde och förväntades
22

. Något som respondenten ytterligare uppmärksammade var 

att då det fattades funktionärer, medförde det att en del fick jobba dubbelpass och det här 

skapade förvirring och irritation. Det här gjorde att personalen inte visste vad som förväntades 

av de och hur de skulle gå tillväga. Att personalen vet vad och hur de ska handla menar Tum, 

Norton och Wright (2005) är en viktig faktor att tillämpa. Ytterligare en faktor som är viktigt 

är att personalen uppmuntras till självutveckling och motivation (Tum, Norton & Wright 

2005). De menar att om personalen ha bristande kunskaper i arbetsuppgiften går det att lära 

ut. Ytterligare något som går att förse personalen med är om det saknas resurser som 

materiella ting. När det kommer till motivation är det en faktor som är svårare att hantera 

(Tum, Norton & Wright 2005). Vilket jag uppfattade inom serveringen men även inom de 

övriga grupperna. Med de förkunskaper jag besitter kunde jag inte undgå att reflektera över 

var som skulle kunna förbättringar. De ansvariga motiverade inte jobbarna då de själva inte 

blivit motiverade av ledningen. Vilket i sin tur lede till att funktionärerna humör påverkades. 

Den grupp som fick mest missnöje var köket som skulle leverera mat till funktionärerna. 

Eftersom de enligt min mening inte fick någon positiv respons från de övriga funktionärerna 

blev deras bemötande sämre och de slutade bry sig. Ytterligare en faktor som jag tror spelar 

roll är att då förväntningarna på arbetsuppgifter inte stämde överens med de som 
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genomfördes, försvann motivationen till att genomföra ett bra jobb och erbjuda en god 

service. Bristen på ansträngning från ledningen till att motivera funktionärerna resulterade i en 

dålig kedjereaktion. Alla var irriterade och frustrerade på att inget fungerade.  

 

6.3 Utvärdering 

Efter att ett evenemang är slutfört borde ett utvärderingsmöte hållas med alla involverade 

intressenter. Det som ska utvärderas är antingen den framgång eller förlust som evenemanget 

ställts inför. För att genomföra en god utvärdering ska alla synvinklar noteras, inte bara 

besökarnas åsikter. Då utvärderingen ska ligga till grund för framtida planeringar. Det är 

viktigt för en organisation att veta vad som gick bra och vad som gick dåligt under 

genomförandet. Vid utvärdering av ett evenemang är det viktigt att från början veta vad, 

varför och hur utvärderingen ska utföras (Tum, Norton & Wright 2006) Allen et al. (2011*) 

påpekar att utvärdering är en kontinuerlig process som pågår under tiden evenemanget 

genomförs. Processen genomförs i tre steg, första är inför evenemangsutvärdering, där kollas 

det om evenemanget är genomförbart, det andra är observation - och kontrollprocessen, här 

undersöks det om allt fungerar som det ska. Den tredje och sista processen är efter 

evenemangsutvärdering. Här studeras det slutliga resultatet av evenemanget och vad som kan 

förbättras inför kommande planeringar (Allen et al. 2011*). Andersson, Larsson och 

Mossberg (2009) menar genom att studera andra liknande evenemang kan ett samarbete och 

benchmarking genomföras. Genom att utvärdera evenemangets effekter och kvalitet kan 

ledningen använda resultatet till kommande evenemang (Andersson, Larsson & Mossberg 

2009). Barchefe 1 menar att inför kommande år vore det bra om ledningen ser över 

kommunikationen mellan ledningen-Barcheferna-Gruppcheferna då den 2010 nästintill inte 

existerade på vissa plan
23

. Gruppchefen menar att personen inte fick någon direkt information 

att förmedla till sin grupp. Vilket resulterade i att respondenten upplevde följande, ”jag fick 

inte alls känslan av att jag var någon gruppledare vilket kändes som att jag svek gruppen”
24

. 

Gruppchefen som även var med under 2009 års festival menade att första året var det katastrof 

kring arbetsuppgifterna men ansåg att under 2010 hade vissa delar förbättrats. Det här med 

anledning till den utvärdering som gjordes efter festivalens slut 2009. Efter 2010 års festival 

genomfördes ingen utvärdering
25

. Serveringepersonal 1 summerar sin upplevelse av festivalen 

genom att säga att inför festivalen fick de mejl om vad som gällde i stort. Dagen innan 
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evenemanget fick de mycket information och en genomgång under ett möte. Det gjorde att 

resten av festivalen gick smidigt. De var väldigt självgående men om det behövdes hjälp ”var 

Barcheferna alltid närvarande och man kunde fråga vad som helst till dem och få hjälp med 

diverse saker”.
26

 Något som Barchef 1 även tycker borde ses över inför kommande år är att 

”Tydliga ramar ger mer spelrum kan jag tycka. När ledning, bar- och Gruppchefer har full 

koll på sina arbetsuppgifter och vad de förväntas besluta om, underlättas arbetsbördan”
27

. 

Vilket jag håller med om, Barchefernas arbete hade varit lättare om det redan från början 

funnits en klar struktur. För deras skull och för oss som jobbade inom serveringen. Carlsen 

(2004) menar att ledningen måste ha ett objektivt förhållningssätt under utvärderingen av 

evenemanget. De ska även undvika att endast se till de ekonomiska fördelarna utan även vara 

medvetna om de sociala och ekonomiska kostnaderna. Jag tror personligen att 

Arvikafestivalen inte har några problem med att vara medvetna om de sociala och 

ekonomiska kostnaderna. Dock tror jag att de i framtiden ska genomföra utvärderingar med 

funktionärerna för att få ta del av deras reflektioner. Funktionärerna på en ideellt driven 

musikfestival har en nyckelfunktion inom organisationen. Utan deras medverkan skulle 

festivalen inte kunna genomföras. Efter att ha medverkat under genomförandet av 

Arvikafestivalen kan jag bekräfta alla funktionärers insatser. Det är även viktigt att ta till sig 

av utvärderingarna. Tum, Norton och Wright (2006) anser att det borde ske 

utvärderingsmöten med intressenterna. Jag anser att förutom intressenterna ska funktionärerna 

vara representerade. Att använda sig av en utvärderingsblankett och skicka till alla 

funktionärer kan, enligt min mening, endast stärka festivalens framtidsarbete. Ytterligare 

något jag tycker att Arvikafestivalen ska satsa på är att lära funktionärerna hur de ska bemöta 

besökarna. Det är trots allt funktionärerna som kommer ha daglig kontakt med besökarna. Jag 

menar inte en heldags utbildning utan en snabbkurs i kundbemötande. Funktionärernas 

handlande är emellertid en avspegling av festivalen och det besökarna ser.  Funktionärerna 

måste veta vad som förväntas av dem och hur de ska förmedla festivalens budskap till 

besökarna.  

 

Sammanfattning 

Vid planering av ett evenemang är det av vikt att målet är framtidsorienterat och att 

ledarskapet går hand i hand med planeringen som sker. Det är även viktigt för ledningen att de 

involvera ska känna sig motiverade att genomföra sina uppgifter. Tum, Norton och Wrights 
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sex- stegs evenemangsplaneringsprocess förklarar hur ledningen ska gå till vägas för att få ett 

så bra resultat som möjligt. Genom att följa processen menar de att ledningen får det lättare 

med genomförandet och utvärderingen av evenemanget. De olika stegen är följande, första är 

att identifiera målen och målgruppen, det andra är att genomföra en kritisk undersökning över 

framgångsfaktorerna. Det tredje är att besluta vilka resurser och färdigheter som behövs. 

Fjärde steget handlar om att kombinera steg två och tre. Femte handlar om utveckling av 

strategier. Sista steget handlar om att fastställa en plan som är detaljplanerad. 

Genomförningsstadiet handlar om att låta jobbarna få eget ansvar att följa den planering som 

ledningen konstruerat. Viktigt är dock att funktionärerna är införstådda med vad ansvaret 

innebär. Det är även viktigt att ledningen behandlar sina jobbare som värdefulla resurser och 

inte bara har festivalen i fokus. Genom att genomföra utvärderingar, får ledningen reda på var 

som kan förbättras inför kommande evenemang och vad som var bra. Innan en utvärdering 

genomförs ska ledningen ha klart för sig vad, hur och varför utvärderingen ska genomföras, 

alltså i vilket syfte. Utvärdering är en kontinuerlig process som genomförs under hela 

evenemanget, det sker i tre stadier, det första är inför evenemangsutvärderingen, den andra är 

observation - och kontrollprocessen och det sista är efter evenemangsutvärderingen. Att 

ledningen ska ha ett objektivt förhållningsätt när det kommer till utvärderingen är viktigt. De 

ska kunna se bortom fördelarna och se kostnaderna också. I Arvikafestivalens fall finns det 

ingen tydlig utvärderingsprocess när det kommer till funktionärernas synpunkter. 

Funktionärerna är trots allt en värdefull resurs och deras erfarenheter och reflektioner är enligt 

min mening ovärderliga.   

7 Musikfestivalens betydelse för destinationen. 

Förhållandet mellan en destination och det evenemang som arrangeras ska i kapitlet nedan 

beskrivas. Även hur destinationen och evenemanget kan samarbeta för att uppnå bästa resultat 

för båda parterna. Här kommer även Arvikafestivalens förhållande med sin destination 

skildras.  

 

7.1Image 

Att en destination väljer att satsa på ett evenemang kan bero på att destinationen vill locka 

besökare, både inhemska och utländska. Ytterligare en förhoppning är att destinationen ska 

uppfattas som positiv och festivalen ska resultera i att destinationens image stärks. 

(Andersson, Larsson & Mossberg 2009). Även Edström, Beckérus och Larsson (2003) menar, 
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som tidigare nämnt, att en festival bidrar till att positiva förväntningar och känslor skapas av 

besökarna om destinationen. De menar även att genom en stark image stärks destinationen i 

omvärldens ögon. För att en destination ska kunna locka besökare måste de på ett distinkt sätt 

särskilja sig från sina konkurrenter. Genom att vara tydlig med sin image, även kallat 

varumärke, kan destinationen med hjälp av festivalen skilja sig får de övriga destinationerna. 

Ett starkt varumärke ökar chansen att destinationens festival prioriteras av besökarna 

(Andersson, Larsson och Mossberg 2009). Andersson, Larsson och Mossberg (2009) 

fortsätter med att poängtera att en destinationsimage är en besökares bild av destinationen. 

Litvin och Fetter (2006) skriver att en festival utgör en stor roll för en destination, förutom att 

destinationen får möjlighet att utöka sina ekonomiska intäkter, genom att restauranger och 

hotell blir fullbokade. Destinationens utgifter minimeras även i och med att både restauranger, 

infrastruktur och hotell är befintliga (Letvin & Fetter 2006). 

 

När människor hör ortnamn som Arvika, Hultsfred och Roskilde associeras ortnamnen med 

de musikfestivaler som arrangeras. Beroende på om destinationen är stor eller liten avgöra hur 

destinationen ska utnyttja det till sin fördel. Är destinationen stor ska ett evenemang användas 

för att ”1) visa att det finns mycket att göra på destinationen, 2) få mediauppmärksamhet och 

3) visa att destinationen blir känd som ett ställe där mycket händer” (Andersson, Larsson & 

Mossberg 2009 s. 155). Är destinationen liten kan till exempel evenemanget ”1) skapa ett 

tema som kan relateras till både evenemanget och destinationen, 2) skapa ett återkommande 

evenemang (märkesevenemang), 3) skapa många evenemang så att destinationen kan bli känd 

som en spännande plats” (Andersson, Larsson & Mossberg 2009 s. 155). Dessa olika punkter 

kan destinationen använda som effektiva destinationsstrategier. Enligt min åsikt räknas 

Arvika som en liten destination. Genom att arrangera Arvikafestivalen skapar destinationen 

ett återkommande evenemang. Om en destinationsimage över ett evenemang och staden är 

positiv och tydlig kan även livskvalitén för lokalbefolkningen påverkas till en fördel 

(Andersson, Larsson & Mossberg 2009). En musikfestival är oftast beroende av olika 

intressenter som kommunen och övriga offentliga delar i samhället. Det här beror oftast på att 

musikfestivalen använder sig av platser som är offentliga som till exempel hembygdsgårdar 

eller folkets park (Edström, Beckérus & Larsson 2003). I Arvikafestivalens fall används 

Arvika parken som tillhållsplats för festivalen (Hagsmo 2008).  Med anledning till att en 

festival är beroende av olika intressenter som, kommun, föreningar, företag och sponsorer kan 

det vara en utmaning att tillfredställa alla. Alla har olika syften och mål med att delta i 

festivalen (Andersson, Larsson & Mossberg 2009). Enligt Derrett (2004) kan en destination 
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genom att hålla i en festival, förlänga turistsäsongen, högsäsongen eller helt enkelt ”skapa” en 

ny högsäsong. En festival kan även bidra till att negativiteten vid massturism minskar och att 

destinationen utvecklar en bättre värd – och besöksrelation (Derrett 2004). Gibson och 

Connell (2005) argumenterar att då musiken blev en del av turismen skedde en övergång, från 

att musiken ha varit simpel och förutsägbar har den nu fått en central roll. Musik för en 

destination har en betydelsefull roll eftersom musiken hjälper destinationen att stärka sin 

image och bli uppmärksammad i media. Derrett (2004) menar att festival är den genre som 

inom ledighet och turism expanderar mest. Festivaler utgör en specifik del av 

attraktionssektorn inom turism. Derrett (2004) poängterar att en festival inte endast bidrar till 

att locka turister utan genom festivaler ger det destinationen en möjlighet att antingen 

underhålla eller utveckla sin image. En destinations förhållande till ett evenemang bygger på 

evenemangets framgångar eller motgångar (Allen et al. 2011*). I Arvikafestivalens fall efter 

2010 års festival gick de back med 2 miljoner kronor och 2009 gick de back 5 miljoner 

kronor. Följderna blev sådana att de lokala leverantörerna inte fick betalt för sina leveranser. 

Småföretagarna sa att om de visste att ekonomin var dålig från förgående år skulle de inte 

leverera till festivalen (nwt 2010 a). Allan et al.(2011*) poängterar betydelsen av att lokala 

deltagare är delaktiga i evenemanget. Det finns både positiva och negativa aspekter av att en 

destination arrangerar evenemang. En negativ aspekt är kommersialiseringen av festivalen 

och att fokus flyttas från festivalens grundsyn till ett mer underhållande perspektiv. Det här är 

ett vanligt förkommande problem för ett evenemang (Elias-Varotsis 2006).  

 

Sammanfattning 

För att en destination ska kunna vara framgångsrik behöver de särskilja sig från sina 

konkurrenter. Genom att arrangera en festival ökar det destinationens möjlighet till 

ekonomiska fördelar. En festival bidrar med att stärka destinationens image genom att 

särskilja sig från de andra destinationerna. Destinationens storlek är även väsentlig, är platsen 

liten finns det möjligheter att anordna ett temabaserat evenemang som tilltalar både 

destinationen och evenemangsledningen. De andra är att skapa återkommande evenemang 

eller flera så att destinationen får ryktet om att vara en spännande plats. Är destinationen stor 

finns möjligheterna att vissa alla de olika aktiviteter som destinationen har att erbjuda. En stor 

destination får mycket medieuppmärksamhet och blir på så sätt känt som ett ställe där det 

händer mycket. Genom att utgå från punkterna kan destinationen bygga upp en effektiv 

destinationsstrategi. En festivals beroende av destinationen är tydlig då arrangemangen oftast 
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sker på kommunala platser, så som folkets park. Det är även viktigt för en festivalledning att 

ha en god kontakt med de lokala leverantörerna.  

 

8 En grön och hållbar musikfestival.  

Det här stycket kommer att behandla det miljöarbete som förväntas förekomma och det som 

verkligen sker på en festival. Förutom att granska Arvikafestivalens miljöarbete kommer även 

andra musikfestivalers miljösatsningar skildras. Respondenternas upplevelser kring 

miljöarbetet kommer att redogöras här. Frågan som ställdes var, hur upplevde du miljöarbetet 

under festivalen? 

 

8.1 Miljöansvar 

Jones (2010) menar att det miljövänligaste evenemanget är det som inte finns. Hon menar att 

idén om att bygga upp ett temporärt område med förnödenheter som tillgång till el, vatten, 

toaletter, transport och avfallshantering inte är hållbart. Hon anser att det används onödiga 

resurser och vilket leder till att det bildas massiva avfall som måste hanteras. Att ett 

evenemang är en del i den mänskliga historien är dock bara att acceptera. Det är ett socialt- 

och miljömässigt ansvar som evenemangsarrangörerna har för att minska påverkan på miljön. 

Om evenemangsarrangörerna skulle bygga sin planering runt hållbarhet skulle resultatet bli 

imponerande (Jones 2010). Tum, Norton och Wright (2006) nämner att varje evenemang har 

en begränsad livstid precis som människors dödlighet, allting måste ta slut. Skulle dock en 

festival genom att anamma Jones teori, om att ha hållbarhet som en utgångspunkt i 

planeringen, kunna ha en chans att förlänga sin överlevnad? Kan en satsning på en 

miljömedveten festival vara Arvikafestivalens räddning? Ta Peace and Love festivalen som 

exempel. De började som en förening med avsikt att motarbeta rasism, främlingsfientlighet 

och våld i Dalarna och Borlänge. Med tiden utvecklades de till en festival. Genom festivalen 

vill de förmedla budskapet om förståelse, mångfald och gemenskap (peaceandlove 2010). Att 

nischa sig och sticka ut är ett bra sätt att locka besökare, Peace and Love festivalen fick 2010 

Rockbjörnen för bästa festival (aftonbladet 2010). Nedan kommer en redogörelse för vad en 

festival kan göra för att jobba mot en hållbar miljömedvetenhet. Även hur Arvikafestivalen 

jobbar med miljöaspekten. 
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8.1 Hållbart miljöarbete 

Derrett (2004) poängterar vikten av att varje evenemang som arrangeras ska ta det ansvar som 

tillkommer vid nyttjande av ett område. Arrangörerna ska ha en väl genomtänkt plan om hur 

avfallet ska hanteras. Även med skyltningar, information, beläggningar på landområden och 

hur de ska göra för att minimera skadan som sker på växtligheten, vattnet och djurvärlden i 

området. Genom att vara medveten kring detaljer inom evenemangsmiljö ökar kunskapen och 

medvetenheten. Förutom nedskräpning kan en festival påverka en plats genom, trafikstop, 

höga nivåer av ljud och oönskat beteende som onykterhet och vandalisering (Mason & 

Beaumont-Kerridge 2004). Mason och Beaumont-Kerridge (2004) menar att den största 

påverkan en festival ha på miljön är nedskräpningen. Inte bara att det ser oestetiskt ut utan 

nedskräpningen utgör ett hälsoproblem för invånarna och besökarna. Att hantera allt avfall 

som blir under en festival medför höga kostnader för arrangörerna. Ytterligare något som 

påverkar miljön vid arrangerande av en musikfestival, även om det är tillfälligt, är platserna 

som campingen och andra korttidsplatser, så som scener. På 2010 års Arvikafestival var det 

många besökare som valde att lämna kvar sina tält på campingen (nwt 2010 b). Vilket är en 

stor bidragsfaktor till den massiva nedskräpningen som Jones (2009), Derrett (2004) och även 

Mason och Beaumont-Kerridge (2004) poängterar är en anledning till de stora nedskräpningar 

festivaler bidrar med.  

 

1996 genomförde Arvikafestivalens ledning en särskild miljösatsning. Tanken var att förankra 

miljötänkandet genom hela organisationen i de olika leden. Det genomfördes utbildningar om 

miljöstrategi för att förankra miljömedvetenheten (Hagsmo 2008). Under 2010 års festival låg 

miljötänkandet i fokus. Arrangörerna menade att besökarna själva skulle sortera sina sopor. 

Genom att erbjuda olika soptunnor för brännbart, kartonger och metall skulle nedskräpningen 

minska. Soptunnorna placerades runt om på festivalområdet och på campingarna. Efter att ha 

varit på både campingen och festivalområdet kan jag inte påstå att jag noterade någon speciell 

satsning på soptunnor. Barchef 2 ansåg att det var på ölområdet som reglerna följdes bäst
28

. 

Jag tror dock att eftersom vi inte var insatta i hur de andra grupperna jobbade så är det svårt 

att påstå att ölområdet var bäst. Gruppchefens upplevelser kring den källsorteringen som 

genomfördes sträckte sig till att ”vi fick speciella kartonger som ställdes ut runtom i vårt 

område där pantburkar skulle samlas”
29

. Respondenten anser att det fungerade och gästerna 

                                                 
28

 Barchef (2) under Arvikafestivalen 2010 
29

 Gruppchef under Arvikafestivalen 2010 
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var även delaktiga i sorteringen
30

. Under 2009 års festival kasserades ca 100 ton sopor, 

förhoppningen var att under 2010 skulle soporna minska på grund av ett medvetet miljötänk 

från ledningen och ett mindre antal besökare. Trots stor satsning på källsortering och ökad 

tillgång till soptunnor valde många besökare, trots uppmaningar, att lämna kvar sina tält och 

tillbehör på campingen. Emelie Envall som var miljöansvarig under festivalen 2010 menar att 

trots besökarnas avsaknad i källsorteringen gjorde städmiljögrupperna ett bra jobb med att 

städa upp campingen. Hon menar dock att då stora mängder bråte lämnades kvar var det 

omöjligt att genomföra en grundlig sortering av soporna från campingen (nwt 2010 b). Jag 

tror att om Envall hade sett till att budskapet om källsorteringssatsningen nått ut till alla 

grupper inom festivalen skulle resultatet sett annorlunda ut. Jag vågar påstå att funktionärerna 

på ölområdet skulle uppmana besökarna att ta hand om sitt avfall. Gruppchefen påpekade att 

på området fanns det en återvinningsstation som funktionärerna fick tillgång till att sortera 

kartong, glas, plast och så vidare
31

. Då jag medverkat under två festivaler kan jag poängtera 

att återvinningsstationen fanns med båda åren och var alltså inte en nysatsning i anknytning 

till källsorteringssatsningen.  

Getz (2005) påpekar att då människor är delaktiga i evenemangen medför det att möjligheten 

att undervisa besökarna i hållbarhetsfrågor ökar. Som Engvall påpekade gjordes en stor 

satsning på källsortering och uppmaningen att ta hand om sitt avfall. Getz (2007) menar att 

det är ledningens ansvar att göra besökarna medvetna om det miljöarbete som sker i 

anknytning till festivalen. Gruppchefen poängterade att ”jag hörde inga uppmaningar från 

festivalens arrangörer till besökarna att försöka tänka miljömedvetet”
32

 Barchef 1 sa att det 

inte förkom något direkt miljöarbete bortsätt från ”sopsortering och pant var det inte
33

” 

Ledningen ska enligt Getz (2007) även informera besökarna om hur de ska fortsätta agera 

miljömässigt i vardagen. Getz (2007) menar att det finns specifika evenemang som har miljö 

som tema, dock når dessa evenemang inte ut till samma mängd människor som till exempel 

musikfestivaler. Jones (2009) poängterar att festivaler runt om ska göra som Roskilde 

festivalen i Danmark. De har utvecklat ett program som heter, Green Footsteps. De ber sina 

besökare att göra ett medverka val när de ska besöka festivalen, genom att använda offentliga 

färdmedel till festivalen eller stödja olika projekt i anknytning av biljettköp. I gengälld får de 

campa på en centralt placerad camping som drivs av naturgaser. De uppmanar även besökarna 
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 Gruppchef under Arvikafestivalen 2010 
31

 Gruppchef under Arvikafestivalen 2010 
32

 Gruppchef under Arvikafestivalen 2010 
33

 Barchef (1) under Arvikafestivalen 2010 
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att om det inte kommer använda sina tält eller sovsäcka efter festivalen att ge bort de till 

second hand organisationer. Gruppchefen tyckte att festivalens engagemang till miljötänk 

befann sig på kanske 60 %. Gruppchefen anser att i dagens samhälle ska procenten vara 

nästintill 100 %. Jag önska att Arvikafestivalen skulle vara mer tydliga i informationen av 

satsningen på källsorteringen. Vi fick inga uppmaningar att informera besökarna om den 

källsortering som pågick. Jag tror starkt att om vi inom på ölområdet skulle fått mer ingående 

information om källsorteringen skulle satsningen nått fler människor. Barchef 2 upplevde som 

Barchef 1 att ” miljöarbetet bestod av sopsortering och pant.
34

”  

 

Sammanfattning 

Att festivaler är ett evenemang som bidrar till en ökad nedskräpning är något som flera 

forskare är överens om. Festivalerna och övriga evenemang har ett ansvar att aktivt jobba med 

att bidra till en hållbar miljö. Arvikafestivalen valde att 2010 genomföra en stor satsning på 

källsortering. Trots utökning av soptunnor och uppmaningar att sortera sina sopor och ta med 

sina saker hem, valde många besökare att ignorera uppmaningen. Då Arvikafestivalen inte 

förrän 2010 valde att satsa stort på källsortering tror jag tänket kring källsorteringen inte 

hunnit genomsyra hela organisationen. Jämfört med Roskilde festivalen som arbetat aktivt 

med miljöfrågor har det däremot visat positiva resultat. Sammanfattningsvis borde 

Arvikafestivalen fortsätta arbeta aktivt med miljöfrågorna och arbeta med att låta det 

genomsyra hela organisationen.   

 

9 Slutsats 

Nedan kommer jag att redogöra för de slutsatser jag har kommit fram till efter att ha 

genomfört studien. Jag ska även besvara min forskningsfråga som lyder: 

Vad kan ideella festivalorganisationer göra för att överleva? 

 

Sex- stegs evenemangsplaneringsprocess 

Tum, Norton och Wrights (2006) evenemangsplaneringsprocess anser jag skulle kunna 

användas av en organisation om de fastnat och behöver hjälp att fortsätta utvecklas. SWOT- 

analysen anser jag en ledning ska genomföra oavsett framgång. Som Tum, Norton och Wright 

poängterade så kan man ta de hot som förekommer och omvandla till något positivt vilket 

istället kan bli en möjlighet. De nämner även att genom att aktivt jobba med styrkorna, 
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svagheterna, möjligheterna och hoten förändra organisationen hela tiden. Genom förändringar 

tror jag chanserna ökar för en musikfestival att överleva. Att genomföra utvärderingar anser 

jag är ett viktigt moments som tyvärr inte alltid genomförs. Arvikafestivalen enligt min 

mening behöver gå igenom evenemangsplaneringsprocessen. De måste få klart för sig vad 

deras mål är med festivalen och hur de kan jobba för att göra festivalen starkare.  

 

Kommunikation och information 

Att det finns tankeläsare kan diskuteras men jag vågar hävda är att alla inte är det. Med det 

här vill jag säga att utan en god kommunikation kommer en organisation inte klara sig i 

längden. Att förvänta sig att folk ska göra som man tänker är inget självklart. Om tankarna 

inte yttras och förmedlas kommer det brista i kommunikationen. Som Barchef 2 poängterar 

fastnade information i de olika leden och information som inte skulle förmedlas kom ut. Jag 

tror även att hade informationen om festivalens satsning på källsortering nått ut i de olika 

leden hade resultatet blivit annorlunda. Talspråket barn gör inte som du säger, de gör som du 

gör, kan enligt min mening appliceras här. Hade alla som jobbade med festivalen varit 

medvetna om satsningen och uppmanats till att ta ett ansvar tror jag besökarna hade reagerat. 

Förhoppningen hade varit att besökarnas skulle gjort som funktionärerna gjorde. Ytterligare 

en viktig punkt, för vilket evenemang som helst, är att ha en god relation med destinationen. 

Som Allen et al poängterade är det viktigt att använda sig av de lokala företagen. Får 

leverantörerna fel eller inte tillräcklig information, förlorar evenemangsledningen förtroendet 

från sina leverantörer. Vilket resultera i att vid nästa evenemang kan det vara flera företag 

som inte ställer upp. Viktigt för en musikfestival är att bidra med den information som 

intressenter behöver för att kunna lita på ledningen. Kommunikationen är ytterligare en punkt 

som Arvikafestivalens ledning måste jobba hårt med. Speciellt då det kommer till 

funktionärerna som på ett sätt är festivalens ansikte mot besökarna. Det är funktionärerna som 

jobbar under festivalen och de som besökarna ser och bedömer. Vill festivalen nå ut till sina 

besökare med ett budskap är det viktigt att budskapet har kommunicerats till funktionärerna 

först. Något som är självklart för ledningen är inte alltid självklart för funktionärerna. Är 

kommunikationen och informationen väl genomtänkt kommer ledningen undvika många 

missförstånd med intressenter och funktionärer. 

 

Utbildad personal 

För att lägga ansvar på funktionärerna krävs det att de är medvetna om vad som förväntas av 

dem. Förutom det tror jag att de funktionärer som jobbar med direkt anknytning till service 
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ska ha en viss kunskap i hur ett kundbemötande ska ske. Det här för att situationer som att 

kunder inte kan avgöra om det är festivalbesökare eller Serveringepersonal som jobbar bakom 

baren inte ska ske. Att genomföra en snabb genomgång om vad som förväntas av 

Serveringepersonalen vid kundbemötandet kan enligt min mening endast förbättra kontakten 

med kunden. Om bemötandet mot kunderna blir mer proffsigt resulterar det i att kunderna 

sprider ett good word of mouth. Även övriga funktionärer som jobbar på området ska enligt 

mig fått informationen om hur de ska handla i bemötandet med besökaren. Sen är det klart att 

få folk att handla på ett visst sätt kan vara krävande. Jag menar dock inte att man ska hålla i 

utbildningar för funktionärerna utan att områdesansvariga ska informera och uppmana 

jobbarna att bemöta besökarna på ett gott sätt.  

 

Vad kan ideella festivalorganisationer göra för att överleva? 

Mitt svar skulle vara att använda sig utav Tum, Norton och Wrights 

evenemangsplaneringsprocess för att få en grund. Det andra är att kommunikation ska 

genomsyra hela organisationen. De ansvariga inom de olika leden ska veta vad som förväntas 

av dem och kunna ge de övriga den information som behövs. Att använda sig av personer som 

har en utbildning inom event management, organisationsteori eller likande områden kan 

endast gynna festivalen. Arvikafestivalen byter med jämnamellanrum ut sin ledning för att få 

in nya idéer och hålla engagemanget uppe. Jag kan hålla med om att byta ut ledningen är ett 

bra sätt att inte fastna i inrutade mönster. Dock tror jag att det krävs att ledningen ska ha 

grundkunskaper inom event management eller organisationsteori. Att arbeta utifrån ett tema 

eller utifrån värden som Peace and Love – och Roskilde festivalen gör ökar möjligheten till 

överlevnad. Att spela på besökarnas pliktkänslor i frågan om miljö och ökad mångfald kan 

vara avgörande om festivalen besöks eller inte. Jag vågar konstatera att det räcker inte endast 

att erbjuda musik utan musiken ska kompletteras av ett område som antingen berör eller 

uppmanar besökarna till förändring. Jag tror även att kombinationen mellan kunskap inom 

området evenemang och att ha en passion att arrangera och jobba med musikfestivaler är en 

given kombination för en festivals överlevnad. Avslutningsvis vill jag säga att som allt annat 

är musikfestivaler en del av en livscykel vilket innebär att det som har en början har även ett 

slut. När en musikfestival nått slutet på sin livscykel är svårt att avgöra. En sak är säkert, när 

något försvinner lämnar de oftast ett tomrum efter sig. Citatet som nämns inledningsvis är 

enligt mig även något som ledningen för en musikfestival ska sträva efter att uppnå.  
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Att leda och organisera festivaler innebär att engagera, motivera och samordna ett 

stort nätverk av olika intressenter och aktörer. Det kräver ett ledarskap och ett 

organisatoriskt tänkande som förmår engagera en stor mångfald av medarbetare och 

institutionella aktörer kring festivalidén. Edström, Beckérus & Larsson 2003 s.149 

 

Utgår man ifrån citatet tror jag att ledningen har stora möjligheter att lyckas. Vem vet kanske 

rent av överleva.   
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Bilagor 

Funktionärernas frågor 

 Vad var bra och dåligt med Arvikafestivalen ur ett organisatoriskt perspektiv?  

 Hur var information inför och under festivalen? 

 Hur upplevde du kommunikationen mellan de olika arbetsgrupperna (Barchefer, 

Gruppchefer etc.) och organisationen?  

 Hur upplevde du miljöarbetet under festivalen?  

 

Lärarens fråga 

 Hur ser dagens ungdomars engagemang ut? 

 

 

 


