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Förord 
Vi vill tacka våra respondenter för all den tid de lagt ner på att vara med i både intervjuer samt 

svara på våra frågor i telefonsamtal och enkätundersökningar. Då vi nu i slutskedet av arbetet 

ser tillbaka på våra första intervjuer och problemformuleringar, så är det tydligt att vi utan 

dessa personer inte alls hade fått samma insyn och förståelse för det gällande problemet. 

Vi vill också tacka vår handledare Martin Gren, som genom tillförd insikt i ämnet kunnat 

bistå oss och inte minst för hans stöd och uppmuntran när vi som mest behövde det. 

Vi vill även tacka Erika Howcroft som har varit till stor hjälp genom att korrekturläsa vår 

uppsats. 
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Sammanfattning 
I denna uppsats kommer vi undersöka hållbara musikfestivaler. Syftet är att få en djupare 

förståelse om arrangörernas och besökarnas roll inom hållbara musikfestivaler. Vi har inriktat 

oss på tre musikfestivaler i Sverige, Öland Roots, Urkult och Way Out West för att undersöka 

hur och varför de arbetar med sådan hållbar utveckling. Det som även kommer att undersökas 

är besökarnas roll inom hållbarhetsområdet. Genom telefonintervjuer har vi fått en 

uppfattning om arrangörernas roll inom hållbarhetsarbetet. För att undersöka besökarnas roll 

så har en enkätundersökning skickats ut via internet. Teorierna som ligger till grund för 

undersökningen har berört hållbarhets begreppet och dess dimensioner, event management, 

samt eventstrategier. Det empiriska materialet är baserat på intervjusvaren och diagram. 

 

Vidare i analysen och slutsatsen har vi kommit fram till att hållbarheten är oerhört viktigt. 

Arrangörerna arbetar med hållbarhet för att de brinner för detta ämne, även försöker 

besökarna att använda det i sitt vardagliga liv. Författarna drar slutsatsen att arrangörerna och 

besökarna är på god väg men att de båda kan utvecklas ännu mer. Vi har även konstaterat att 

hållbarheten är en aspekt som både musikfestivaler och andra typer av festivaler bör satsa på 

för att nå framgång. 
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1. Inledning 
Klimatfrågan ligger på allas läppar, media varnar oss kontinuerligt gällande att om vi inte gör 

något åt miljöförstörelsen så kommer vår framtid att vara oviss. Tre musikfestivaler har tagit 

ställning och försöker förändra sitt sätt att utnyttja miljön på bästa tänkbara sätt. De tre 

festivalerna är Öland Roots, Way Out West och Urkult, och dem satsar intensivt på den 

hållbara utvecklingen. Författarna har båda ett intresse av musikfestivaler men även 

hållbarhet, därför har vi valt att skriva om ämnet hållbara musikfestivaler. Idag är fokusen på 

hållbar utveckling viktigare än någonsin. Det gäller såväl produkter, tjänster som service. 

Hållbarhet har framställts genom den uppmärksammade mediala debatten, som dock mest har 

inriktats mot miljöaspekten. Det är nu dags att börja agera! 

2. Bakgrund 
Människor drömmer om att resa, att få uppleva den exotiska och spännande utlandsresan. 

Individen vill uppleva det som vi har sett på tv eller i resekatalogerna. Turismen idag är en av 

världens största industrier, då turismen innehåller stora flöden av kapital och skapar 

förutsättningar för olika destinationer att utvecklas, vilket är de ”positiva” konsekvenserna. 

Den ”negativa” konsekvensen handlar om att turismindustrin utgör ett stort hot mot vår miljö 

på grund av stora koldioxidutsläpp. Är turisterna medvetna om hur deras beteende påverkar 

världens miljö?  

Under de senaste 50-60 åren har turismindustrin utvecklats och expanderat explosionsartat 

vilket har påverkat miljön negativt. Miljöpåverkan i sin tur har bidragit till en ökad 

diskussion, vilket leder till ett mer hållbart beteende bland befolkningen. Hall (2008) anser att 

i dagens samhälle är det allas ansvar att arbeta mot en hållbar utveckling (Hall, 2008). Genom 

denna undersökning har vi sett att turisterna idag har fått en ökad kännedom om de olika 

faktorer som påverkar miljön negativt, det har turisterna fått genom media och utbildning. I 

världen idag förbrukar befolkningen naturresurser betydligt mer än vad de egentligen borde 

göra. Då människor har större möjlighet till fritid vilket innebär att de reser allt oftare, som i 

sin tur resulterar i att naturresurserna förbrukas allt mer. Continuum (2009) skriver att 

hållbarturism inte är en nyhet, utan de senaste åren har det dock blivit mer aktuellt, och för 

många turistföretag är hållbarhet en självklarhet. I dagens samhälle är klimatförändring ett 

stort problem, vilket har resulterat till att hållbarhet har förts upp till högsta nivå på världens 

alla agendor och turismen är inget undantag (Continuum, 2009). 

Hållbarhet är ett svårt definierat begrepp, då det finns ett antal olika definitioner på just 

hållbarhet. En definition vi har utgått ifrån och som blev känd genom Bruntlandrapporten som 

kom 1987. Hall (2008:20) skriver att Brundtlandrapportens definition på hållbar utveckling 

lyder:  

“Sustainable development is development that meets the needs of the present without 

compromising the ability of future generations to meet their own needs”. 

I dagens samhälle finns det olika evenemang och festivaler, bland annat hållbara festivaler. 

Allen (2011) skriver att erkännandet med hållbarhet har lett till ökning i antal festivaler och 
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olika evenemang, som uppstått för att tillfredsställa den alltmer segmenterad marknaden. Ett 

sätt att locka potentiella besökare till sin festival är genom att sätta ett tema på den. Temat 

väljs genom, exempelvis miljömässighållbarhet. Vilken är en strategi som används för att 

stärka en festivals image och som bör komplettera festivalen och dess mål (Allen, 2011). 

Festivaler och evenemang anses idag vara viktiga turistattraktioner som ger besökarna en unik 

upplevelse, då den besökandes upplevelse inte är den samma varje gång. Besökarnas mål med 

att uppleva en festival kan delvis vara att få sina ”behov” tillfredsställda, till exempel genom 

att komma bort från vardagen (Wooten & Norman, 2008). En av den vanligaste typen av 

festival i Sverige är musikfestivaler. Musikfestivaler är väldigt populära och har många olika 

musikstilar, bland annat Öland Roots som är en Reggaefestival, Urkult som är en folk- och 

världsmusikfestival och Way Out West som är en festival med en blandad musik. 

 Stettler (2011:1) anser att:  

Music festivals can be very powerful forces for inspiration, motivation and awakening 

change for a better world. They have long been venues for human gathering, connection 

and celebration. […] Music festivals open people’s hearts, stimulate joy and provide 

opportunities for being and belonging. 

Stettler (2011) skriver att festivaler kan ge motivation och inspiration till besökarna att blir 

mer hållbara men även till andra aktörer. Tre exempel på festivaler som har inspirerat och 

motiverat besökarna och andra aktörer att bli mer hållbara, är de festivaler som undersöks i 

denna uppsats, Öland Roots, Urkult och Way Out West. Genom att sprida budskapet och 

kunskap om hållbarhet, arbetar festivalerna med att få besökarna att leva på ett mer hållbart 

sätt. De arbetar även med att dem inom organisationen ska sikta mot en hållbar utveckling. I 

brist på tidigare forskning inom hållbarhet inriktad på musikfestivaler, har ett intresse 

utvecklats för oss att undersöka det djupare. Vi har därför valt att undersöka hur tre av de få 

musikfestivalerna som arrangeras i Sverige arbetar med hållbar utveckling och hur de 

förmedlar sitt budskap till sina besökare. 

2.1 Syfte och forskningsfrågor 
Syftet med detta arbete är att få en djupare förståelse om hur Öland Roots, Urkults och Way 

Out Wests arrangörer arbetar med hållbarhet. Vi kommer även undersöka besökares roll inom 

hållbara musikfestivaler. Syftet har sedan inriktat sig på följande forskningsfrågor: 

Hur och varför arbetar arrangörerna med hållbarhet? 

Efterfrågar festivalbesökarna att festivalerna ska vara hållbara? 

2.2 Problemformulering 
Hållbarhet inom turism, enligt Johnston och Tyrell (2008), betyder att turismen ska innefatta 

en viss miljökvalitet. En viss miljökvalitet kan betyda en ”sak” för en person, men något helt 

annat för någon annan (Johnston och Tyrell, 2008). Vi anser att alla är olika och har egna 

åsikter om olika ”saker”. Hållbarhet är ett svårdefinierat begrepp, det finns olika författare i 

världen inom turismvetenskap som alla har sin egen tolkning och definition på Hållbar 



10 
 

utveckling. Inom hållbara festivaler är svårigheten att hitta ”rätt” begrepp som passar den 

individuella festivalarrangörens idé.  

 I Turistdelegationen (2004) beskrivs det genom att hållbarhetsarbetet vinner allt större 

förståelse inom turistnäringen. Hållbarhet är en viktig del när det kommer till beslutsfattande, 

för att verksamhetens negativa effekter på miljön ska begränsas och för att ekonomiska, 

sociala och kulturella värden ska upprätthållas. Målet är en ökad hållbarhet på alla plan inom 

turismen i Sverige. I Sverige har myndigheter och näring tillsammans formulerat en strategi 

för arbetet för en mer hållbarturismutveckling (Turistdelegationen, 2004). World Tourism 

Organisation (2009:2) anser att “Climate change is one of the most serious threats to society, 

the economy and the environment and has been an issue of international concern for decades” 

(UNWTO, 2009:2). Vi anser att utvecklingen av klimatfrågan har ökat drastiskt de senaste 

åren då världens klimat har förändrats en hel del under denna period. Tack vare den ökande 

klimatfrågan har ett fjärde ”ben” vuxit fram inom hållbarutveckling. De andra tre ”benen” är 

Politiska, Sociala/Kulturella och Ekonomiska som utgör grunden inom hållbarhet (Cohen, 

2012). Problemen med att använda sig av de fyra ”benen” är att alla festivaler och arrangörer 

inte har resurser och kapacitet till att bedriva sin festival enligt denna modell. Vi kommer nu 

vidare förklara de fyra ”benen” mer specifikt.  

2.2.1 Politiska ”benet” 

Cohen (2012) beskriver att det politiska perspektivet omfattar; regler, ramar och lagar som 

aktörer bör följa (Cohen, 2012). Problemet är att alla aktörer inte har resurser till att följa alla 

regler och miljölagar, det gör att kriterierna som ska uppfyllas för att kunna bli 

hållbarhetscertifierade inte uppnås. Inom hållbarhet är organisationen Naturens bästa 

väletablerad, och de har i huvudsaklig uppgift att godkänna och certifiera arrangörers olika 

evenemang (Naturens bästa, 2004). Ekeroth (2012) skriver även att ISO:s 

hållbarhetscertifiering av evenemang är väletablerad. ISO:s hållbarhetscertifiering antogs 

2012 som standardisering av evenemang. ISO:s certifiering har vissa kriterier som måste 

uppnås för att ett evenemang ska få kalla sig hållbara (Ekeroth, 2012).  

Inom arbetet för att utveckla en hållbar festival strävar arrangörerna efter att uppnå kriterierna 

inom ISO:s hållbarhetscertifiering, detta för att kunna följa de ständigt moderniserade lagar 

och regler som årligen stiftas. Bohlin och Elbe (2011:77) skriver ”En viktig utgångspunkt var 

att man förutsåg att konsumenter skulle kräva att företag arbetade efter uppgjorda 

miljöplaner” (Bohlin & Elbe, 2011:77). Vi anser att problemet idag är att efterfrågan på att 

festivalerna ska vara hållbara inte finns, och det gör att många festivaler inte alltid har mål att 

arbeta med hållbar utveckling.  

2.2.2 Sociala och kulturella ”benet” 

Franklin och Crang (2012) anser att turister använder sig av ledigheten som ett kulturellt 

laboratorium där människor kan experimentera med nya aspekter av identiteter, deras sociala 

relationer eller deras interaktion med natur och även använda de viktiga kulturella 

färdigheterna i dagdrömmar. Här är en arena där fantasi har blivit en viktig social praktik 

(Franklin & Crang, 2012). Turisterna besöker en festival för att uppleva en annan kultur och 

det kan vara svårt för festivalarrangörerna att anpassa sig efter allas intresse. MacCannell 
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(2012) skriver vidare att sociala och kulturella erfarenheter utgör grunden för hur en turist 

upplever destinationen (MacCannell, 2012). Vi anser att en festivalarrangör måste bestämma 

sig för vilken upplevelse och erfarenhet de vill ge besökaren. Det är en svårighet då 

upplevelsen påverkar besökarens erfarenhet av festivalen.  

2.2.3 Ekonomiska ”benet” 

Enligt Cohen (2012) omfattar det ekonomiska perspektivet de olika ekonomiska resurser som 

aktörer och destinationer nyttjar (Cohen, 2012). Arbetet med att bli mer hållbara och skapa 

hållbara evenemang är relativt dyrt, detta är ett stort problem för arrangörerna. Alla 

evenemang är olika stora och har inte samma ekonomiska möjligheter. Det är relativt dyrt att 

skapa ett hållbart evenemang och alla kan inte inrikta sig på detta. Vidare skriver Dredge och 

Whitford (2011) att evenemang används mer som ett verktyg som bidrar till ekonomisk 

utveckling, utveckling av samhället och förbättra hållbarheten på landsbygden och regionala 

områden (Dredge & Whitford, 2011).  

2.2.4 Miljömässiga ”benet” 

Vi anser att i dagens samhälle reser människor så pass mycket att destinationerna måste 

erbjuda olika turistattraktioner, oavsett storlek på destinationen. Ett problem är festivalens val 

av plats, då den kan påverka festivalens möjlighet att expandera. 

Enligt Turistdelegationen (2004) innebär miljöperspektivet att man bland annat vill bevara 

den biologiska mångfalden, vara sparsam med våra naturtillgångar samt minimera den 

miljöpåverkan som orsakas av mänskliga aktiviteter (Turistdelegationen 2004). Problemet 

idag är att turister reser med bil, båt och flyg vilka orsakar skadliga utsläpp. Tillväxtverket 

(2011:8) skriver att ”Det går inte att enbart förlita sig på att förändringar i resenärernas 

efterfrågan ska styra utvecklingen i rätt riktning. Det ligger också ett mycket stort ansvar hos 

sektorns olika aktörer att anpassa utbudet” (Tillväxtverket, 2011:8). Vi anser att problemet 

idag inte enbart är besökarnas ansvar utan även festivalarrangörerna måste vara engagerade 

inom hållbar utveckling. 

Att uppnå hållbar utveckling skriver MacCannell (2012) att det handlar om moral, då målet 

med moral är att vägleda oss mot att förverkliga vår fulla potential att göra och att vara goda 

människor (MacCannell, 2012). Vi anser att problemet är att festivalerna inte kan styra 

besökarnas beteende, allt man kan göra är att utbilda besökarna inom ämnet och få dem till att 

tänka om. 

2.2.5  Identitet, målgrupp, marknadsföring och motivationer  

Park (2010:15) framhåller att “Marketing is about building relationships not only with 

customers but also with staff, volunteers, stakeholders, and suppliers” (Park, 2010:15). Enligt 

oss är ett stort problem inom marknadsföring att marknadsföra sig rätt och få alla engagerade. 

En variant av marknadsföring är via festivalens identitet, denna kan både gynna och stjälpa 

marknadsföringen.  

Schultz (2000) beskriver att det som skapar en festivals identitet är genom deras varumärke. 

För att utvecklas inom hållbarhet måste festivalarrangörerna först tänka igenom festivalens 

betydelse för människor, och sedan utveckla sin identitet för att kunna arbeta mot att bli en 
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mer hållbar festival (Schultz et.al. 2000). Vi anser att festivalens identitet är viktigt för 

festivalens möjlighet att kunna marknadsföra sig. Utan en stark identitet kan arrangörerna inte 

utveckla organisationen eller festivalen. Problemet är om en festival redan skapat en identitet 

är det svårt att ändra den. Stettler (2011:6) skriver ”Music festivals often carry enormous 

ecological footprints by consuming massive amounts of energy, water, food, and natural 

resources, while producing significant waste and carbon emissions” (Stettler, 2011:6). Stettler 

(2011) påpekar att stora festivaler lockar många besökare vilket resulterar i att de konsumerar 

mycket energi, vatten och andra resurser. Vi anser då att det är den stora konsumeringen som 

är det svåra om man arbetar med hållbarhet.  

Vi anser att för den som anordnar en festival är det viktigt att veta behoven som besökarna 

har, till exempel kulturella orsaker m.fl., men även segmentera sin målgrupp. Problemet är att 

festivalerna inte kan ha en för bred målgrupp, utan måste inrikta sig på den målgrupp som 

passar ens inriktning bäst. Kleiber (1999) påpekar att människors aktivitet ändras inom 

livscykeln beroende på vart man befinner sig i livet. Han anser att de unga vuxna är mer 

äventyrliga och vill uppleva nya saker (Kleiber, 1999) Vi anser att problemet är att 

festivalerna får en utmaning att utveckla sig och uppfylla dessa nya behov. 

Vad som kommer att undersökas i studien är problemen inom hållbara musikfestivaler. 

Arrangörernas problem enligt oss är: 

• Regler, ramar och lagar som styr arrangörens arbete genom till exempel policy. 

• Hur besökarnas beteende och intresse påverkar deras arbete då de inte kan styra detta. 

• Att det är relativt dyrt att anordna en hållbar festival. 

• Valet av plats kan förhindra en festival att utvecklas. 

• Alla måste vara engagerade. 

• Utan en stark identitet kan det vara svårt att utvecklas, både inom organisationen och 

festivalen. 

• Överkonsumeringen av vatten, energi och andra resurser. 

• Val av målgrupp. 

• Falsk marknadsföring 

• Skillnader i besökarnas motivationer. 

• Att utveckla sin festival för kommande generationer. 

Vi anser att besökarnas problem är: 

• Val av transportmedel. 

• Olika intressen som motiverar dem till att besöka en musikfestival. 

2.3 Avgränsningar 
I denna uppsats kommer vi skriva om hållbarhet inom festivaler. Hållbara musikfestivaler är 

relativt brett och tillhör ämnet hållbarturism, men för att avgränsa ämnet har man i studien 

valt att fokusera på enbart hållbar utveckling inom festivaler. 

Författarna har också valt att avgränsa undersökningen till Sverige och därmed valt ut Öland 

Roots, Urkult och Way Out West som är relevanta till ämnet, då de arbetar med hållbarhet. 
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Val av dessa tre musikfestivaler är för att få en förståelse om hur olika musikfestivaler arbetar 

med hållbar utveckling. Studien har inriktats på musikfestivaler, på grund av intresse men 

även då tidigare forskning inte kunnat hittas, vilket gör ämnet mer intressant. Om författarna 

skulle ha undersökt fler festivaler skulle det varit mer tidskrävande, vilket skulle ha lett till att 

vi inte hade kunnat gå lika mycket in på djupet och fått det resultat som vi siktade på. 

2.4 Begrepp 
Vi har valt att dela in Hållbar utveckling och festivaler i tre kategorier. Först identifieras vad 

hållbarturism är, för att kunna använda ett mer miljövänligt resande. Sedan är det viktigt att ha 

en gemensam definition på event, då ämnet är relativt stort och definieras genom olika 

aspekter. Festivalturism är en blandning av de två ovan då det är viktigt för en hållbar festival 

att anamma båda begreppen för att kunna utvecklas.  

2.4.1 Hållbarturism 

Johnston och Tyrell (2008) anser att miljömässig hållbarturism är primärt och fokuserar på att 

upprätthålla en viss nivå av miljökvalitet, brett definierat, medan sekundära betoningen läggs 

på ekonomisk bärkraft inom turistnäringen. Trots dessa prioriteringar, är ekologisk 

hållbarturism omöjlig utan både en hållbar miljö och en livskraftig turistnäring. Denna sorts 

turism är i högsta grad känslig gällande konjunkturer och konflikter (Johnston & Tyrell, 

2008). Johnston och Tyrell (2008:470) skriver vidare: 

The concept of sustainable tourism remains subject to substantial confusion, both with 

regard to precise implications and the specific patterns of resource use the concept 

implies. This confusion is particularly evident with regard to specific tradeoffs, policies 

actions or indicators that are consistent with notions of sustainable tourism, leading 

some to suggest that sustainability as a concept may represent more of a guiding fiction 

or commercial mantra than a meaningful concept.  

Inom hållbarturism kan det skapas en ”förvirring” och missförstånd, detta på grund av att det 

finns många olika begrepp och definitioner inom ämnet hållbarturism. Det finns inga 

definitioner som är mer ”rätt” än andra. Ämnet är fortfarande en stor global diskussion runt 

om i världen, vilket även bidrar till den ”förvirring” som finns. 

2.4.2 Evenemang 

Nöjet konsert (nojet.com, 2012) beskriver värdet med event ''I dagens marknadsföring blir det 

verkliga mötet mellan människor allt viktigare. Ett event är ett medium som genom fysiska 

möten förmedlar ett budskap” (nojet.com, 2012). Vi vill påpeka att inom marknadsföring blir 

mötet med människor allt viktigare och det är då viktigt för festivaler att marknadsföra sig på 

rätt sätt och förmedla att besöka en musikfestival är en social sammankomst.  

Nöjet konsert (nojet.com, 2012) skriver ”Externa events vänder sig till personer utanför 

företaget som är av intresse. Utställningar och bjudningar kan användas för att locka kunder 

såväl som för att underhålla befintliga'' (nojet.com, 2012). Vidare skriver Allen (2011) inom 

externt är event mycket uppskattad för sin förmåga att kommunicera med företag och 

försäljning och att skära genom röran av reklam och media för att nå ut till kunder och 

klienter direkt och effektivt (Allen, 2011). Externa evenemang handlar om att få med sig alla, 
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detta är något festivalerna har gjort genom att få både försäljarna och besökarna att använda 

ett ”miljötänk”. 

Yeoman (2004) skriver att det finns flera olika definitioner på vad event är. Men gemensamt 

för de flesta av de olika definitionerna är att event ursprungligen är en hyllning via en 

ceremoni och ritual - och en återspegling av en kultur och ett samhälle (Yeoman, 2004). Vi 

anser att när det kommer till event finns det olika definitioner på vad ett event är, allt från 

mötet mellan människor till team building. Det som är gemensamt mellan dessa olika event är 

att de innefattar olika kulturer och samhällen. Event går ut på att föra samman människor med 

liknande intressen. 

2.4.3 Festivalturism 

Getz (2010:5) anser att ”Festival tourism is an important element in event tourism, so much so 

that the term ’festivalization’ has been coined to suggest an over-commodification of festivals 

exploited by tourism and place marketers” (Getz, 2010:5). Festivalturism är en viktig del 

inom musikfestivaler då Allen (2011) skriver att festivaler är ett viktigt uttryck för mänsklig 

verksamhet som bidrar mycket till vårt sociala och kulturella liv (Allen, 2011). Man besöker 

en festival på grund av det sociala och kulturella upplevelsen, och turistar på en festival 

oavsett om turisten bor i närheten eller kommer utifrån destinationen. 

Quinn (2006:288) beskriver festivalturism som “a phenomenon in which people from outside 

a festival locale visit during the festival period. […] In its current usage, the term ‘festival 

tourism’ seems akin to the well-developed concept of ‘event tourism”. Vidare beskriver 

Yeoman (2004) festivaler som “a unique moment in time celebrated with ceremony and ritual 

to satisfy specific needs”. Enligt oss så fungerar festivaler idag som en turistattraktion, som 

lockar många besökare. Det besökarna får uppleva på en festival är en unik händelse som 

leder till nya erfarenheter och det besökaren vill få ut är ett tillfredsställt behov. Det gör att 

man utvecklas som människa och lär sig mer om sig själv som person. 

De tre ovan nämnda begreppen är relevanta för undersökningen, då de tar upp aspekter som är 

viktiga inför undersökningen om hur hållbara musikfestivaler förblir och även utvecklas inom 

hållbarhet. 
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3. Teoretisk referensram 
I teorikapitlet presenteras tidigare studier/pågående forskning, teorin om hållbar utveckling 

och dess dimensioner, event management, samt eventstrategier. 

3.1 Tidigare forskning 
Den tidigare forskning som existerar på området hållbarhet, berör främst forskning på hållbar 

utveckling och inte hållbara musikfestivaler. Den tidigare forskning som ligger till grund till 

denna studie är bland annat Brundtlandrapporten och genom relevant litteratur. Johnston och 

Tyrell (2008) påpekar i sin forskning att begreppet hållbarturism har skapat en livlig 

diskussion bland turismforskare. Det som påverkar diskussionen är att turismindustrin 

ständigt växer och utvecklas, vilket skapar ”förvirring” inom hållbar utveckling och dess olika 

begrepp (Johnston och Tyrell, 2008). Hållbar utveckling och tidigare forskning kring 

hållbarhet inom festival- och event management med inriktning på arrangörer och besökare, 

gör grunden som teori för uppsatsen.  

Inom forskningen på festival och event management har Yeoman (2004) undersökt betydelsen 

och den positiva inverkan event har för befolkningen och destinationen. Det ämnet diskuteras 

senare i uppsatsen. Även Quinn (2006) uttrycker sambandet mellan festivalturism, 

eventturism och turistefterfrågan, och påpekar att festival oundvikligen fungerar som 

turistattraktioner. Då intresset för att besöka en festival alltid kommer att finnas där (Quinn, 

2006). Tidigare forskning om vad turister som besöker festivaler, anser om hållbarhet har 

varit svårare och hitta, om näst intill omöjligt att hitta. 

Det vi har kommit fram till angående tidigare forskning är att det inte finns någon tidigare 

forskning om hållbara musikfestivaler. Det har legat till grund av val av ämne då vi anser att 

det är en utmaning som vi vill anta, men även på grund av intresse. 

3.2 Teori om arrangör och besökaren. 
I studien har vi delat upp våra teorier i två huvuddelar, arrangören och besökaren. Teorierna 

som har valts ut under arbetets gång kommer att diskuteras och analyseras i slutet av studien. 

Valet av teorier har valts ut genom relevans till ämnet hållbarhet.  

3.2.1 Arrangören 

Arrangörernas teorier bygger på: 

 ”miljöfrågan” 

 Marknadsföringsstrategier 

 Egenskaper hos en arrangör  

 Tema och identitet på festivalen  

 Om storleken på festivalen har en betydelse för destinationen.  

Teorierna är viktiga för studien för att kunna utmärka arrangörens roll och arbete när det 

kommer till utvecklingen av musikfestivalen och hållbarhetsarbetet. I kommande styckena 

nedan kommer ni att få läsa om dessa teorier mer ingående. 
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Hall och Williams (2008) påpekar att de vanligaste egenskaperna hos en entreprenör är:  

• Uppmärksam på affärsmöjligheter.  

• Bedriver möjligheter oavsett medel som för närvarande kontrolleras. 

• Äventyrlig, en ide rik person.  

• Rastlös/lätt uttråkad. 

• Hög profil bild tillverkare. 

• Proaktiv. 

• Innovativ. 

Med hjälp utav Hall och Williams teori kommer vi att undersöka om de utvalda festivalerna 

bedrivs av antingen entreprenörer, eldsjälar eller inget av det. Denna teori är intressant för 

studien, då det hjälper oss att undersöka om det finns en skillnad hur en entreprenör arbetar 

kontra hur eldsjälar arbetar med hållbarhet. 

I dagens samhälle är det många som anser att hållbarhet handlar om ”miljöfrågan” och hur 

man på bästa sätt kan skydda miljön men enligt Swarbrooke (1999) har många organisationer 

och andra beslutsfattande organ blivit motiverade till att skydda och bevara både naturmiljöer 

och naturliv. Vilket leder till att både turister, lokalbefolkningen och organisationer får en 

ökad kännedom om miljöfrågor och kan då arbeta tillsammans för att utveckla hållbarheten 

(Swarbrooke, 1999). Arrangörerna anser att ”miljöfrågan” är en viktig punkt inom deras 

arbete. Det gör att arrangörerna omedvetet blir hållbara och vill satsa på hållbarhet. 

Swarbrookes teori är intressant för vår undersökning då miljöfrågan är alltmer aktuell vilket 

leder till att arrangörerna försöker bli mer hållbara.  

För att festivaler ska kunna arbeta med hållbarhet behöver de följa en strategi och Allen 

(2011:109) skriver om fyra eventstrategier:  

• Growth strategy. Many event organisations have a fixation on event size and, as such, 

seek to make their events bigger than previous ones or larger than similar events. 

Growth can be expressed as more revenue, more event components, more 

participations or delegates, or a bigger market share. 

• Consolidation or stability strategy. In certain circumstances it may be appropriate to 

adopt a consolidation strategy – that is, maintaining attendance at a given level. 

• Retrenchment strategy. An event’s situational analysis may suggest that an appropriate 

strategy is to reduce the scale of an event, but add value to its existing components. 

This strategy can be applicable when the operating environment of an event changes. 

• Combination strategy. This strategy includes elements from more than one of these 

generic strategies. 

Allens teori är viktig för vår undersökning då vi kommer studera vilken strategi Öland Roots, 

Urkult och Way Out West använder sig av när det kommer till arbetet inom hållbarhet.  
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De tre utvalda festivalerna har skapats sig en identitet med inriktning hållbarhet. Vidare 

skriver Schultz et.al. (2000:13) om företagsidentitet: 

In general, the area has been the concept of corporate identity, the central or distinctive 

perception of the organization and how this idea is represented and communicated to 

different audiences. […] Corporate identity can project four things: who you are, what 

you do, how you do it and where you aim.  

En festivals identitet handlar om vilken kategori de vill specificera sig inom, då identiteten 

hjälper besökarna att skapa sig en bild av festivalen. Identitetsteorin handlar om hur viktigt en 

identitet är för en festival då den hjälper festivalen att utvecklas inom hållbarhet och svarar på 

frågorna: vem, vad, hur och vad är målet?  Nedan kan ni läsa om storlekens betydelse inom 

arbetet med hållbarhet och hur den påverkar destination. 

 

  

3.2.1.1 Diagram Size of events 

Allen (2011:12) Figur 1.2 visar storleken på eventen. Local Events är det minsta eventet och 

Mega-event är det största. 

Allen (2011) beskriver termen Mega event, som används för att beskriva händelser som OS 

och VM i fotboll. Eventet har en hög profil, det finns ett världsomfattande intresse kopplat till 

eventet och det finns hållbara och mätbara ekonomiska resultat. Ett mega event är inte en årlig 

händelse. Ett mega event har en unik gång naturen, som är relaterad till den specifika plats där 

den ägde rum, såsom de olympiska spelen i Aten 2004. Platsen behöver inte vara en stad. Det 

kan vara ett land som eventet har varit i senast, till exempel Tyskland 2006 som var värd för 

VM i fotboll (Allen, 2011). Getz (2005:18) anser att ”mega-events, by way of their size or 

significance, are those that yield extraordinarily high levels of tourism, media coverage, 

prestige, or economic impact for the host community, venue or organization” (Getz, 2005:18). 

Local/Community Major Hallmark Mega-event

Size of events 

Size of events
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Vidare skriver Allen (2011) om Hallmark event, som är stora mässor, utställningar, kultur-och 

idrottsevenemang för internationell status som hålls på antingen på en årlig basis eller är en 

engångsföreteelse. En primär funktion hos ett Hallmark events är att ge värdlandet möjlighet 

att säkerställa ett högt framträdande på turism marknaden. Emellertid kan internationella eller 

regionala positionen vinnas med betydande sociala och miljömässiga kostnader (Allen, 2011). 

En annan definition som Getz (2007:24) har skrivit ”Hallmark Events are those that possesses 

such significance, in terms of tradition, attractiveness, quality, or publicity, that the event 

provides the host venue, community, or destination with a competitive advantage.” (Getz, 

2007:24). 

Allen (2011) beskriver Major Event, som ett event som kan attrahera betydande antalet 

besökare, media och ekonomiska fördelar genom sin omfattning och mediernas intresse. 

Major event genererar viktiga direkta ekonomiska, sociala och kulturella fördelar för 

destinationen. De lockar internationella deltagare och åskådare och har en nationell profil 

utanför den region där den körs. Major event genererar stor internationell mediabevakning i 

intressanta marknader för turism och affärsmöjligheter (Allen, 2011). Getz (2005:16) har en 

egen definition: 

Major one-time or recurring events of limited duration, developed primarily to enhance 

the awareness, appeal and profitability of a tourism destination in the short and/or long 

term. Such events rely for their success on uniqueness, status, or timely significance to 

create interest and attract attention. 

Allen (2011) skriver att de flesta destinationer producerar Local event, som är olika 

evenemang som är riktade främst till lokal publik och iscensatt främst för deras sociala, nöje 

och underhållnings värde. Sådana event kan hittas i nästan varje stad och region. Lokala event 

ger ofta en rad fördelar, bland annat att framkalla stolthet i samhället, stärka känslan av 

tillhörighet och skapa en känsla av plats (Allen, 2011). 

Allens teori är viktig för studien då vi kommer kategorisera våra utvalda festivaler 

storleksmässigt utifrån teorin. Detta för att få veta hur stor betydelse festivalerna har för 

destinationen. Storleken på en festival är viktig för att en större festival genererar fler 

besökare.  

Zyl (2012:43) anser att: 

The event life cycle becomes important as quality and long-term sustainability […] 

Thought therefore has to be given to the image and freshness of events appealing to 

specific market segments and the attractiveness of the overall mix of events. Events are 

an important motivator for tourism and figure prominently in the marketing plans of 

most destinations.  

Event har en speciell livscykel, allt börjar med en idé till en festival. Om idén accepteras 

växer den, vilket resulterar i att man kan utveckla sin festival inom exempelvis hållbarhet och 

börjar segmentera sig och tänka på vart festivalen vill nå, man skapar sig mål. Så länge 

festivalen ständigt växer och utvecklas lockar nya potentiella besökare. Men om livscykeln 

plötsligt får en nedåtgåendefas och festivalen slutar exempelvis att locka människor, det är då 
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festivalen behöver nyare idéer. Vi anser att Zyls teori är viktig för våra tre utvalda festivaler 

för att se var i eventlivscykeln festivalen befinner sig när det kommer till hållbarhet. Men 

även för att se om de måste utvecklas eller har möjlighet till att fortsätta utvecklas. 

Festivalerna har oftast mål de vill nå upp till och genom en bra marknadsföring kan de uppnå 

vissa av de mål de har, så som att expandera festivalen. Lee et al. (2008:56) påpekar att 

“Festivals are big business involving tremendous amounts of marketing” (Lee et al, 2008:56). 

Denna teori är viktig för studie då Öland Roots, Urkult och Way Out West marknadsför sig 

som hållbara. Även marknadsföring är en stor del av en festivalarrangörs arbete för utveckla 

festivalen. 

Senare i analysen kommer vi att analysera teorierna med det resultat vi har fått utifrån 

undersökningen. 

3.2.2 Besökaren 

Besökarnas teorier bygger på: 

 Skillnader mellan yngre och äldre 

 Motivationer 

 Förståelse av besökarna 

 Att på fritiden utvecklas människor 

 Människors handling. 

Punkterna ovan är de olika teorier vi kommer att bygga en del av vår studie på. Besökarnas 

teorier är viktiga för vår studie är för att kunna utmärka besökarens roll och arbete när det 

kommer till att se varför de väljer just den musikfestivalen och om de har någon uppfattning 

om hållbarhetsarbetet. 

 

3.2.2.1 Figur Intensitet kontra ålder 

Figur 3.2 (Kleiber, 1999:37)  

Kleiber (1999:37) skriver: 



20 
 

Experimentalism is much more common among youth than among their elders. […] 

Younger cohorts must have the flexibility necessary to adapt to whatever changes come 

their way and to move into new niches, while older generations are responsible for 

providing as much stability and security in the environment as they can to afford the 

young a context in which to explore, experiment, and survive.  

Skillnaden mellan yngre och äldre är intressant för vår studie, för att se om det finns en 

skillnad i deras beteende mönster vid val av festival. Men även om hållbarhet har en påverkan 

vid val av en festival. I studien har vi gjort ett urval och fokuserat på den yngre generationen. 

Det är därför figur 3.2 ovan är intressant för undersökningen. Kleiber (1999) skriver att 

förändringarna kan ses vara förutsägbara över livscykeln. Generellt kan man påstå att 

deltagandet sjunker efter högst vid tidig vuxenålder (20-29år) Aktiviteter ersätts mellan ålders 

intervall (Kleiber, 1999). 

Medet et.al. (2009) har gjort en undersökning om vilka motivationer det finns för att man ska 

besöka en festival (Medet et.al., 2009). Medet et.al. (2009) skriver att det finns olika 

motivationer till varför besökarna kommer till en festival dessa är: escape och excitement, 

family togetherness, event novelty, socialization och event loyalty. Även Getz (2005:331) 

beskriver om olika motivationer som får människor att göra något. En motivation är: Physical 

needs vilket handlar om att få ”må bra känsla”. En annan motivation är The need for 

understanding, aesthetic appreciation, growth and self-fulfilment. Det innebär att människor 

söker nya erfarenheter och lärande som utvecklar en som person och ger nya kunskaper. 

Ytterligare andra motivationer som Getz (2005:331) tar upp är: Belonging; love; the esteem of 

others vilka handlar om att söka gemenskap med familj och vänner (Getz, 2005:331). 

Motivationer är intressant för denna studie på grund av att få reda på vad som lockar en 

besökare till en viss festival.  

I artikeln Wooten och Norman (2008) försöker de få en förståelse på varför besökarna väljer 

att gå på speciella festivaler och besöka andra turistattraktioner (Wooten & Norman, 2008) 

Till exempel hållbara musikfestivaler. Wooten och Norman (2008) är ute efter att försöka ta 

reda på vilken kunskap besökarna får och vad besökarna får för erfarenheter från upplevelsen. 

Man vill också få en bättre förståelse av besökarnas beteende, motivation och vad de 

ekonomiska konsekvenserna blir, vare sig de är positiva eller negativa. Som helhet handlar 

denna artikel om undersökningar av speciella event, vad arrangörerna tjänar på besökarna och 

vilka som skapar eventen (Wooten and Norman, 2008). Teorin är intressant för studien då det 

är viktigt för festivalerna att få en bra bild och förståelse av sina besökare, det för att kunna 

utvecklas som en hållbarfestival och tillfredsställa besökarna behov. Det är viktigt inom 

festivalturismen att följa trender för att göra besökarna nöjda. Trenden idag är att mer 

”hållbara” och ”klimatsmarta” tjänster används. Detta gäller inom ekoturism, underhållning, 

men även kopplat till turistattraktionen så som musikfestivaler som kan erbjuda klimatsmarta 

tjänster.  

Houghton (2005) anser att de senaste åren har begreppet global uppvärmning framställs och är 

idag världens hittills största problem för miljön. Det är människors handling och val i 

vardagen som bidragit till den globala uppvärmningen, exempelvis förbränningen av fossilt 

bränsle genom att ta bilen till destinationen, detta har bidragit till den globala uppvärmningen 
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och förändring i klimatet (Houghton, 2005). Teorin är relevant till vår undersökning då den 

tar upp problemen med den globala uppvärmningen som människor skapar. Till exempel val 

av transport till en festival. 
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4. Metod 
I metodkapitlet presenteras; urval, vetenskapsteori, datainsamlingsmetoder samt 

tillvägagångssätt. 

4.1 Metodval 
Uppsatsen bygger på hur och varför arrangörer arbetar med hållbara musikfestivaler. Men 

även om festivalbesökare efterfrågar om festivalerna ska vara hållbara. För att svara på 

uppsatsens frågeställningar har vi använt en kvantitativ metod via enkätundersökning och 

kvalitativ metod genom intervjuer.  Även har information genom festivalernas hemsidor 

använts till studien. Vi har även använt oss av ett deduktivt tillvägagångssätt genom att välja 

teorier som vi sedan analyserar och diskuterar med empirin, det resulterar i ett resultat.  

För att undersöka arrangörernas roll inom hållbara musikfestivaler användes en kvalitativ 

metod i form av intervjuer. Veal (2006) skriver att ett kvalitativt metodval baseras på mer ord 

än nummer (Veal, 2006). Kvalitativ metod valdes för att få en inblick i festivalarrangörernas 

arbete och hur de använder sig av hållbarhet. Intervjuerna var ostrukturerade Brotherton 

(2008) beskriver ostrukturerad intervju som helt öppen, vilket innebär att intervjuaren ställer 

en vid, öppen fråga som personen om man intervjuar fritt kan utveckla sina tankar kring.  

Ostrukturerad intervju ger en möjlighet att ställa följdfrågor på de frågor som man tidigare har 

ställt, allt för att göra det lättare för författarna att få en relevant information till arbetet 

(Brotherton, 2008). Ingående intervjuer gjordes med Ordförande Olof Svensson på Öland 

Roots, Margareta Alton Ordförande på Urkult och Linn Delin Projektansvarig på Luger med 

inriktning på Way Out West. Vid intervjuerna har författarna samtidigt kunnat diskutera sina 

frågeställningar för uppsatsen.  

För att se om besökare efterfrågar om festivaler ska vara hållbara har vi fått svar på genom en 

enkätundersökning via internet men även via en följdenkät för att mäta efterfrågan för att fler 

festivaler ska bli hållbara eller inte. Det har gjort att författarna använt sig av en kvantitativ 

metod för att nå ut till en stor målgrupp och lätt kunna analysera svaret med hjälp av 

förståelse. Veal (2006) beskriver att ett kvantitativt metodval bygger på resultat från statistik 

(Veal, 2006). Valet av en kvantitativ metod genom en enkätundersökning, utfördes för att få 

en större förståelse av festivalbesökarnas motivation och behov vid val av festival. Med hjälp 

av enkätundersökningen som skickats ut via internet och genom detta har vi tagit fram 

statistik, som hjälper oss att analysera och förstå besökarnas tankemönster.  Författarna har 

även använts sig av en följdenkät där de har valt ut tjugo personer av de som har svarat på den 

första enkätundersökningen och ställt följdfrågor till de utvalda. Detta för att få en djupare och 

bredare uppfattning om hur just den utvalda målgruppen tänker angående hållbarhet inom 

festivaler. I och med valda metoder har ett objektivistiskt synsätt varit framträdande, då 

författarna haft ett utomstående synsätt. De har även hjälpt oss att fördjupa oss inom hållbara 

musikfestivaler och få en större förståelse om festivalbesökarna har en efterfrågan gällande 

hållbara musikfestivaler, men även arrangörernas roll. 
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4.2 Urval 
Veal (2006:283) skriver betydelsen för att göra ett urval: 

In most survey research and in some observational research it is necessary to sample. 

Mainly because of costs, it is not usually possible to gather data from all the people, 

organisations or other entities which are the focus of the research. 

Trost (2001) skriver att det är under urvalsprocessen, tid, plats och vilka personer som ska 

delta i en undersökning väljs ut. Det finns olika former av urval som kan tillämpas beroende 

på hur enkäten ska se ut. Vid insamling av data via en enkät vill man kunna använda sig av 

data för att uttala sig om hela befolkningen eller populationen på ett rättvisande sätt, så kallat 

validitet (Trost 2001).  

Inriktningen på tre festivaler, Öland Roots, Urkult och Way Out West, baseras på att 

författarna anser att de tre festivaler försöker att utveckla sitt arbete inom hållbarhet. För att 

undersöka på arrangörernas roll inom hållbara musikfestivaler har vi använt oss av 

ostrukterade djupintervjuer. Då har urvalet av intervjupersoner inte varit slumpmässigt utan 

handplockat för att vara relevant till ämnet, så kallat representativt urval (Bryman & Bell, 

2005). Fördelarna med ostrukturerad djupintervju är att författarna kan ställa följdfrågor och 

det blir en mer öppen diskussion. Men författarna får även en personlig kontakt med 

intervjupersonerna vilket skapar en trygghet och tillit hos varandra. Nackdelarna med detta 

tillvägagångssätt är den tillgängliga tiden på grund av att djupintervjuer kräver relativt stor del 

av författarnas tid. Utformningen av intervjuerna är via några grundfrågor som beroende på 

vad arrangörerna svarar kan ändras. Det gör att det blir en mer flytande konversation och man 

får relevanta svar till studien. Genomförandet gjordes via telefonintervjuer, och varför det 

blev telefonintervjuer är att det var enklast både för författarna men även för arrangörerna då 

festivalerna är sprida runt om i Sverige. 

Besökarnas roll inom hållbara musikfestivaler undersöks via enkätundersökning som är 

internetbaserad. Det viktigaste vid utförandet av en webbenkät är att göra ett representativt 

urval. Det menas att de utvalda motsvarar en del av befolkningen på sådant sätt att hela 

urvalet är en miniatyr av festivalbesökaren. Urvalet har baserats på hållbara musikfestivaler i 

Sverige och besökarna som går på hållbara musikfestivaler. Detta för att få en allmän bild på 

besökarnas syn på hållbarhet. Vi vill undersöka om det finns en efterfrågan från besökarna att 

festivalerna ska vara hållbara. Utformningen av enkäten var genom enkla ja och nej frågor 

som var kopplade till ämnet hållbarhet. Författarna har valt att använda sig av det sociala 

nätverket Facebook för att sprida webbenkäten. Allen (2011:133) skriver att “The Social 

media, including Facebook, Twitter, YouTube, Flickr and LinkedIn, have made events more 

personalised in their communication and more interactive. (Allen, 2011:133).  Valet av att 

sprida enkätundersökningen via Facebook, baseras på en begränsad grupp av människor 

bestående av festivalbesökare mellan 18-30 år. 600 personer har blivit tillfrågade att delta i 

denna enkät. Fördelen med enkät är att författarna lätt har kunnat samla in svar och kunnat lätt 

nå ut till målgrupperna de har valt. Nackdelen med tillvägagångssättet är att enkäten inte blir 

anonym på grund av författarna vet vilka som har svarat. En till nackdel är att det blir ett 

bortfall då internetbaserade enkäter ses förbi och man inte kan kontrollera att människor 
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svarar. Även om vi anser att valet av denna målgrupp är representativ till studien, visar inte 

det att det är just dem som besöker våta utvalda festivaler. Med följdenkäten har vi valt ut 20 

personer av dem som tidigare svarat på enkätundersökningen. Varför vi valt att göra en 

följdenkät är att få mer specifika svar på frågorna. 

4.3 Bortfall 
Av 600 tillfrågade på enkätundersökningen var det 184 personer som svarade. Brist på 

svaranden resulterade till ett stort bortfall på ungefär 70 %, vilket ger en osäker grund att 

bygga studien på. Vi tror att det som ledde till det stora bortfallet var på grund av det var en 

internetbaserad enkät, som oftast ignoreras och man kan inte tvinga och påverka de tillfrågade 

att svara. För att stärka materialet i studien gjorde vi en följenkät där 20 personer fick svara på 

frågorna, vilket resulterade till inget bortfall. 

I enkätundersökningen har vi ställt frågan om du är en man eller kvinna. Vi har inte valt att ta 

med denna fråga i vår undersökning, varför vi har valt bort man eller kvinna frågan är för att 

vi anser att den inte tillför något till studien inom hållbarhet 

Efter enkätundersökningen fick vi fram som resultat att det var få som hade besökt de tre 

utvalda festivalerna. Detta kan göra att det blir ett mer allmänt svar och inte enbart fokus på 

Öland Roots, Urkult och Way Out West. Vilket leder till låg validitet. 
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5. Resultatredovisning 
I resultatkapitlet presenteras; resultat av enkätundersökningarna och svaren från intervjuerna 

med Olof Svensson Ordförande för Öland Roots, Margareta Alton Ordförande på Urkult och 

Linn Delin Produktionsansvarig på Luger inriktad på Way Out West. Det som kommer tas 

upp i resultatet är intervjuerna med de utvalda festivalarrangörena, som visar deras syn på 

hållbarhet och hur de anpassar hållbarhets ”tänket” genom deras arbete inom festivalen. 

Genom enkätundersökningen får vi ett resultat som visar besökarnas roll inom hållbara 

musikfestivaler och hur tänker vid val av en festival. De tre festivaler som undersöks i studien 

har valts ut för att de arbetar med hållbarhet och har även arbetat med detta i några år.  

5.1 Öland Roots 
Öland Roots startade våren 2004 av ett gäng unga ölänningar som var trötta på att Öland inte 

erbjöd något kulturellt för de yngre. De inriktade sig på reggaemusik just för att det var ett 

intresse för arrangörerna (olandroots.se, 2012). Svensson (2012-11-23) sade:  

Vi ser inte oss själva som entreprenörer, vi gör det som en ideell förening och arbetar 

med detta utöver vårt arbete. Alla vi som arbetar tänker inte som entreprenörer. Vi ser 

oss mer som en eldsjäl, och vår definition är när man vill något med ett evenemang och 

arbetar med det så gott det går.  

Öland Roots är en medlemsförening med en ideellt arbetande styrelse, som har i uppgift att 

arrangera en reggaefestival på Öland varje sommar. Något som är speciellt med festivalen är 

att de arbetar mycket med vad en festival kan ha för påverkan på klimatet, och bestämde sig 

för 4 år sedan att enbart servera vegetarisk och vegan mat, för att minska festivalens utsläpp 

av växthusgaser (olandroots.se, 2012). Enligt Svensson (2012-11-23) arbetar de med 

hållbarhet och det beror främst på ”Att vi som startade festivalen brinner för miljöfrågan och 

det är även en taktisk grej”. Svensson (2012) berättade att Öland Roots var först med att 

enbart servera vegetarisk mat, vilket har både fått positiv och negativ kritik. Negativt har varit 

att besökarna anser att Öland Roots inte har rätt till att bestämma vad de ska äta och det 

positiva är att det blir mindre koldioxidutsläpp. De har försökt få alla som besöker festivalen 

att bli mer miljömedvetna och inte enbart arrangörerna, ledningen och funktionärerna. Det för 

att de har en miljöpolicy där de fokuserar på mindre koldioxidutsläpp, återvinning och att det 

ska hållas rent och snyggt. Den största orsaken beror på att det är många personer på en liten 

yta och festivalen expanderade och det blev större och besökarna blev fler, vilket resulterade 

till att det blev mer sopor och miljön blev negativt påverkad (Svensson, 2012) 

Öland Roots låter människor vara mer involverade när det kommer till att hålla festivalen 

igång. Exempel på involvering är att Öland Roots har i år införskaffat en städdeposition, för 

att få en mer lätthanterlig städning efter festivalen. Städdepositionen ligger på 100 kronor och 

ingår i biljettpriset. Pengarna får man tillbaka genom att lämna in två sopsäckar med skräp då 

man lämnar festivalen på söndagen (olandroots.se, 2012). Svensson (2012) håller med om att 

involvera människor för att bli mer miljövänliga, men påpekar även att kunskap är det 

viktigaste när det kommer till miljöfrågan. Även att sprida budskapen som kommer ifrån 

reggaemusiken och budskapen från reggaemusiken är: miljöpåverkan, solidaritet och 

moderjord. Öland Roots mål är att arrangera festivalen på sådant sätt att de inte skall märkas 



26 
 

att festivalen har hållits där. De ville fokusera på naturområdet och hållbarhet för Öland Roots 

betyder att de ska vara så lite miljöpåverkan som möjligt (Svensson, 2012). 

Öland Roots marknadsför sig generellt via hemsidan, sociala medier exempelvis Twitter, 

Youtube och Facebook, detta för att sprida deras budskap om att vara miljövänliga. De 

använder sig även av posters och media på olika sätt. Svensson (2012) berättar anordnade en 

turné i Sverige mellan 25 Oktober- 25 december. De är en av få festivaler som använder sig 

av andra arrangemang, klubbar för att marknadsföra sig själva runt om i Sverige. Det är ett 

sätt att etablera ett varumärke. Öland Roots har lyckats bra med att etablera ett varumärke, då 

festivalen funnits i 10 år, och är nu en välkänd festival i Sverige. De har gått ifrån 300 

besökare till senast 3500 besökare som visar att marknadsföringen är lyckad (Svensson, 

2012).  

Svensson (2012-11-23) berättar att: 

Öland Roots har en bred målgrupp och de anpassar sig efter målgruppen genom att 

tänka på den fysiska platsen, vilka artister de bokar in. Genom att segmentera ut en 

målgrupp har de valt alla över 16år, men medelåldern på besökarna är 22-23år.  

Vidare berättade Svensson (2012) att de gärna skulle vilja höja sin medelålder och få dit fler 

barnfamiljer och ser det som ett framtida mål (Svensson, 2012).  

5.2 Urkult 
Urkult är en folk- och världsmusikfest som passar alla åldrar och smaker och som arrangeras i 

Näsåker. Förutom att festivalen passar alla, är de en mötesplats men även en inspirationskälla, 

då de tänker på miljön och anpassar sig efter den. Festivalen håller på under tre dagar i början 

av augusti och lockar runt 10000 besökare. Festivalen bjuder på både avskalat och stillsam 

stämning men även ösigt och vild musik. Förutom musiken och konserterna anordnas det 

varje år även kurser och workshops som till exempel dans, sång yoga och mycket mer 

(Urkult.se, 2012). Enligt Alton (2012) var det självklart för Urkult att ha en gemensam 

värdegrund när dem startade för 18 år sedan, och då var miljöaspekten en viktig del i 

värdegrunden (Alton, 2012).  

Något Urkult särskilt satsar på är barnen, det ska märkas att de är viktigast. De har allt från 

cirkustält där barnen har huvudrollen, kurser i slöjd och teater, olika sorters föreställningar 

som riktar sig i huvudsak mot barnen (urkult.se, 2012). Enligt Alton (2012) är förutom barn 

och familjer deras målgrupp, men även är målgruppen människor i alla åldrar och som är 

intresserade av deras utbud. När besökarna kommer till Urkult ska de känna en välkommande 

och trygg atmosfär, denna känsla ska besökarna känna genom hela festivalen. Det är tack vare 

den känslan som har gjort Urkult känt för att vara en bra plats för familjer och vänner (Alton, 

2012).  

Urkult (urkult.se, 2012) skriver på hemsidan att deras: 

Mål är att hålla kostnaderna för biljetter och mat så låga som möjligt. Vi är en ideell 

organisation, med många eldsjälar som varje år ger av sin tid och energi under arbetet 

med Urkult. Eventuella vinster återinvesteras för att göra nästa års festival ännu bättre.  
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Enligt Alton (2012) är Urkults arrangörer entreprenörer, men som även går att läsa på deras 

hemsida är att de har många eldsjälar inom organisationen då hela festivalen bygger på att de 

har många människor som arbetar ideellt (Alton, 2012). Urkult är en kulturförening som 

arbetar utifrån tre grundpelare: det lokala perspektivet, det internationella perspektivet och 

miljöperspektivet. 

Den första grundpelaren är det lokala perspektivet och den pelaren handlar om det lokala 

engagemanget. För att få allt att gå runt baseras på alla frivilliga insatser och där allt material 

och råvaror som används till serveringen köps lokalt och av ekologiska odlare. Detta kan vara 

svårt ibland, men de försöker att göra det så långt det är möjligt (Urkult.se, 2012). 

Den andra grundpelaren är det internationella perspektivet där festivalens folk- och 

världsmusikprägel har sina rötter i det internationella perspektivet. Urkult (Urkult.se, 2012) 

skriver då:  

Möten mellan skilda kulturer ger oss möjligheter till fantastiska upplevelser, och bidrar 

till att skapa förståelse över kulturgränser. Kulturer och människor förenas. Musik 

skapas och utvecklas idag ofta med ingredienser från flera olika genrer. Det 

traditionella blandas med det moderna, afrikanskt med svenskt och så vidare. Denna 

musik kallas ibland världsmusik. 

Den sista grundpelaren är miljöperspektivet denna pelare handlar om att de vill genomföra 

festivalen så miljövänligt som möjligt. Hur Urkult (Urkult.se, 2012) försöker genomföra 

miljöperspektivet är genom att:  

Enbart ekologisk mat serveras på festivalområdet. Det mesta av avfallet komposteras 

på plats eller återvinns på bästa sätt. De permanenta toaletterna kompletteras med 

urinseparering. I övrigt försöker vi använda så miljövänligt material som vår kunskap 

och plånbok tillåter. Vi arbetar också för att ljudvolymen ska hållas på en behaglig 

nivå.  

Vad hållbarhet betyder för Urkult berättar Alton (2012) är att de försöker få ner mängden 

förbrukade resurser, de arbetar även på att få ner mängden avfall (Alton, 2012). Enligt Alton 

(2012-12-04):  

Har de kommit långt när det gäller kompostering av avfall men försöker förbättra. 

Dialoger med aktörer som vi samarbetar med eller som kommer hit och säljer saker av 

privata orsaker. Själva har vi börjat arbeta mer med transporterna under festivalen och 

framför allt lokalt. Vi har köpt transportcykel och vi hade en liten cykelpool i somras. 

Vi använder oss även av cykelbud. 

Enligt Alton (2012) så marknadsför sig Urkult genom deras hemsida, annonser, affischering, 

facebook, m.m. 
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5.3 Way Out West 
Way Out West är en stadsfestival belägen i Slottskogen i centrala Göteborg. Val av plats har 

inget med hållbarhet att göra utan Delin (2012-12-14) säger att de valt slottsskogen då de är 

”en av dem finaste platserna i Sverige.” (Delin, 2012) Val av plats har även med det 

praktiska att göra då all infrastuktur man behöver finns där. Stadsfestivalen Way Out West 

lockar runt 25000 festivalbesökare varje år men växer ständigt för varje år den arrangeras 

(Delin, 2012). 

Way Out West skriver på deras hemsida (Way Out West.se, 2012): 

Att de har från dag ett, nio månader innan dag ett, haft miljö som ett [sic!] fokus. En 

grundpelare. Festivalen diplomerades de första fyra åren av Göteborgs Stad Miljö & 

Hälsa för sitt miljöarbete. Ett arbete som vi ska fortsätta att prioritera och utveckla. 

Way Out West satsar på miljön för att de tycker det är viktigt både nu men även i framtiden. 

Allt man behöver göra är att läsa nyheterna för att inse allvaret i situationen och tyvärr är det 

inget nytt, utan ”vi” har befunnit oss i denna situation ett tag nu. Way Out West anser att det i 

grunden handlar om ”vardaglig” humanism, då ”vi” måste vårda vår jord, djur och 

medmänniskor. Way Out West (way out west.se, 2012) skriver de att: 

Kort kan man säga att Way Out West har ett tänk och arbete för att hålla sig hel och 

ren: avfallshantering och återvinning, resursförbrukning och energi (grön, givetvis), 

boende och resor (internt och externt), ekologiskt käk, påverkan på tredje part, B2B 

och opinionsbildande arbete. 

Way Out West arbetar med hållbarhet för att de anser att det är en viktig fråga. Vidare säger 

Delin (2012-12-14) att varför de arbetar med hållbarhet är ”dels för att vi personligen bryr oss 

om miljön, dels för att vi vill skapa en debatt som är större en själva festivalen, och dels för 

att det finns en ekonomisk uppsida.” Faktorerna nämnda ovan påverkar varför de vill arbeta 

med hållbarhet. Delin (2012) anser att hon är en entreprenör. Och när vi ställde frågan om de 

har några eldsjälar inom företaget så svarade Delin (2012-12-14) ”Absolut det är vi alla, 

annars hade vi nog inte arbetat med det vi gör. Vårt jobb är mer en livsstil som kräver 

engagemang och hängivenhet.” 

 

Något Way Out West (Way Out west.se, 2012) satsar högt på är återvinningsgraden: 

Tack vare att vi i Sverige är generellt duktiga på att både sortera och återvinna 

material; att våra matförsäljare, krögare, sponsorer, personal med flera, hjälper oss att 

bli bra på det; och genom att vi har en stark partner som tillhandahåller både kunskap 

och praktiskt genomförande kan vi faktiskt generera positiv energi (inte bildligt alltså) 

från det som åter sätts in i systemet från festivalen. 

Way Out West (Way Out West.se, 2012) är resurssnåla i jämförelse med andra festivaler i 

liknade storlek. ”Man ska komma ihåg att en festival är att likna vid en mindre, temporär stad 

samt att scenunderhållning på den här nivån är tämligen resurskrävande”. För att hålla sig så 

resurssnåla som de möjligen kan ser Way Out West över vilken typ av el och energi som de 

använder. De ”gräver upp” och kopplar in sig på redan befintligt elnät, bytt till LED-ljus och 
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även annan resurssnål belysning. Way Out West skriver på deras hemsida (Way Out west.se, 

2012) att ”Det har gett en kraftig förbättring och vi tittar hela tiden på utvecklingspotential – 

både hos oss på Way Out West och för branschen som helhet”. 

 

Samtliga försäljare som håller till inne på Way Out West måste arbeta på ett ekologisk 

arbetsätt, men även ha en förståelse för det miljömässigt smarta. Det Way Out West menar 

med det är att de ska ha ekologiska produkter och bi-artiklar med rätt tänk och märkning. Hur 

de kontrollerar det är på plats genom festivalrepresentanter och även en oberoende extern part 

(Way Out West.se, 2012). Way Out West skriver på deras hemsida (Way Out West.se, 2012) 

att: 

Way Out West var den första festivalen i Sverige att KRAV-certifieras (respektive 

försäljare/leverantör). Det var 2010 och bör ses som en språngbräda för ytterligare 

förbättringar och inte minst tydlig kommunikation. Närproducerat och varor efter 

säsong, utan kemiska tillsatser och med bra villkor för alla inblandade. 

Internt inom området på Way Out West använder de sig av miljöbilar, i den utsträckning bilen 

är ett måste, personalen som kommer utifrån åker tåg. Way Out West rekommenderar sina 

besökare att använda SJ-tåget då det både är rabatterat men även det miljövänligaste (Way 

Out West.se, 2012). En diskussion som Way Out West (Way Out West.se, 2012) haft sedan 

de började är att de inte erbjuder någon camping, men bakom detta beslut ligger en 

miljöaspekt: 

Förutom att det kan vara skönt att för en sommarhelg slippa vakna av att urin och 

hembränt i lika delar droppar från ditt tak, innebär det en massiv lättnad i städning, 

liksom en resursbesparing. Till ett annat år kan vi kanske exemplifiera med hur mycket 

problem det tycks vara att ta hand om mången besökares blasé inställning till miljö och 

material när de fort vill lämna en campingplats. 

 

Något Way Out West (way Out West.se, 2012) kräver är:  

Att de leverantörer vi arbetar med ska ha ett vettigt miljötänk, annars får de arbeta med 

någon annan festival. Det går särdeles strålande om man dessutom berättar lite om var 

och hur man kan få hjälp att se över sin miljöpolicy, i de fall man känner sig osäker. De 

flesta vill faktiskt väl, men kan ibland bli lite snöblinda av alla gröna papperslappar 

som kan verka finnas och vara så lockande på det korta taget. 

 

Way Out West (Way Out West.se, 2012) har arbetat och varit med och tagit fram en ISO-

certifiering för evenemangsbranschen. Det viktiga när en ISO-certifiering tas fram, är att 

orden och termer betyder samma saker för alla. Och därför tror Way Out West starkt på att 

vara drivande när det kommer till utvecklingen av certifiering, då den kan ta ett grepp kring 

stora och svåra produktions- och driftfrågor för en bransch med skiftande utgångspunkter. 

 

Way Out West (Way Out West.se, 2012)  anser att: 
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”Det är svårt: med miljö, att veta vad som ”är bra”, att ta ställning. Men det måste 

man. Att använda förnuftet och vara ödmjuk kommer man långt med. Way Out West har 

kommit tämligen långt, med miljöarbetet, men vi gör inte detta själva”.  

Utan de är beroende av att deras leverantörer är villiga att samarbeta och bli mer hållbara, att 

besökarna tar hand om sitt nedskräpande. Även om festivalen i sig själv har ett ”miljötänk” 

måste även de som hjälper till och besöker festivalen också ha det. 

Enligt Delin (2012) är deras primära målgrupp 25-35 år (Delin, 2012) Way Out West håller 

till i centrala Göteborg, och att vara i staden har sina för- och nackdelar inom hållbarhet. 

Fördelarna är att de kan bygga på det som redan finns, att nyttja resurserna och bidrar till en 

men levande stadsbild och – miljö. Way Out West anser att bygga nytt temporärt 

festivalområde varje år är mycket sämre än att arrangera festivalen på ett område som redan 

existerar (Way Out West.se, 2012). ”Att hitta ett resursernas kretslopp i ett mindre område - 

en del av en stad, minisamhällen inom samhället - och belasta delarna hårdare eller till olika 

saker är att hushålla och samtidigt göra mer intressant” (Way Out West.se, 2012).  

Enligt Delin (2012) marknadsför Way Out West festivalen och dess varumärke genom fysiska 

och digitala medier. Dessa medier är allt från redaktionell text, affischer, sociala medier, etc. 

Delin (2012-12-14) anser att för Way Out West är ”hållbarhet A&O utan hållbarhet 

överlever inte festivalen”. Delin (2012-12-14) berättar att Way Out West arbetar med: 

”hållbarhetsfrågan i alla led för att få en långsiktig utveckling. Det gäller att hela tiden 

kolla hur man kan utveckla det man har och samtidigt se dom [sic!] brister man har 

och samtidigt se det man gör bra”.  
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5.4 Enkätundersökning 

 

Stapeldiagram 5.4.1 De svarandets ålder 

Som diagrammet visar ovan är den främsta åldern 21-25år som svarat, och det är den 

målgruppen som passar vårt urval bäst. 

 

Stapeldiagram 5.4.2 Orsaker till att besöka en festival 

De vanligaste orsakerna vi fick fram utifrån vår undersökning är att de kulturella orsakerna är 

de viktigaste orsakerna när de besöker en festival, medan miljömässiga orsaker var det väldigt 

få som utgick ifrån. 
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Följdenkäten visade att de vanligaste motivationerna för att besöka en musikfestival var 

utbudet av musik det viktigaste. Men en annan bidragande faktor var att umgås med familj 

och vänner. 

 

Stapeldiagram 5.4.3 Vanligaste typen av evenemang som besöks 

Enligt vår enkätundersökning var det vanligaste evenemanget som besöks, musikfestivaler. 

 

Stapeldiagram 5.4.4 Färdmedel till en festival 

Vanligaste färdmedlet till en festival var bil, men det är inte det miljövänligaste alternativet, 

men buss och tåg var inte långt efter, som är betydligt mer miljövänliga. 
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Vad vi fick fram genom följdenkäten var att det handlar främst om hur lättillgängligt det är att 

ta sig med bil till festivalen, och att det oftast är det billigaste alternativet beroende på hur 

många som åker i bilen. Tätt därefter kom tåget då detta brukar i vanligaste fall vara det 

billigaste alternativet. 

 

Stapeldiagram 5.4.5 Kännedom om hållbarhet 

Majoriteten visste vad hållbarhet är och vad som påverkar hållbarheten. Det är intressant att se 

om vårt urval har en kännedom om hållbarhet eller om majoriteten inte ens vet vad det är. 
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Stapeldiagram 5.4.6 Krav om festivalerna ska vara hållbara 

Större delen av dem som svarade på enkäten ställde inte krav på att festivaler skulle vara 

hållbara. 

Som vi kan se utifrån följdenkäten är svaret att de inte kräver att musikfestivalerna ska vara 

hållbara men de anser att det är en till klar fördel om så är fallet. 

 

Stapeldiagram 5.4.7 Styrs valet av festival om den är hållbar 

Som diagrammet visar ovan är det inte många som väljer en festival på grund av de är 

hållbara. 
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Svaren från följdenkäten visade att besökarna använder sig av ett ”miljötänk” i sitt vardagliga 

liv, gällande sopsortering och färdmedel. Men de använder inte detta tankesätt när de väljer en 

festival. 

 

Stapeldiagram 5.4.8 Är det märkbart att festivalerna använder sig av ett hållbart ”tänk”? 

De flesta som besöker en festival har inte märkt eller vet inte om festivalerna har använt sig 

av ett hållbart ”tänk”. 

Utifrån följdenkäten har vi fått det svar att de flesta inte märker av att festivaler använder sig 

av ett hållbart ”tänk”. De få som märkte det, såg det via marknadsföringen, eller att de hade 

sophantering på plats men även tävlingar inom hållbarhet under själva festivalen. 
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Stapeldiagram 5.4.9 Besökt någon av dessa festivaler 

De tre festivaler vi har utgått utifrån är inte de vanligaste musikfestivalerna som besöks, men 

det är dem som satsar på att vara just hållbara. 

Vid vår följdenkät ställer vi en fråga gällande trend. Det vi kunde urskilja är att alla anser att 

hållbarhetstrenden kommer att expandera då klimatfrågan blir allt viktigare och fler börjar 

engagera sig i ämnet. 
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6. Analys 

6.1 Arrangörerna 
En av våra frågeställningar är Hur och varför arbetar arrangörerna med hållbarhet? Denna 

frågeställning kommer att vara grund till analysen av arrangörerna. 

Hall och Williams (2008) talar om att ett entreprenörsarbete innebär att se till att ekonomin 

har redovisat ett positivt resultat under det senaste året och går runt. Då det är en entreprenörs 

arbete att se till att allt fungerar som det ska och ser till att festivalen går runt. Då blir det ett 

entreprenörsarbete att se till att man har allt, såsom till exempel bra service (Hall & Williams, 

2008). Vi anser att entreprenören tar hand om det ekonomiska ”benet” inom hållbarhet. 

Arrangöreren kan ses som en lyhörd och påhittig samordnare, och även som en samlingspunkt 

där förtroende byggs mellan de olika aktörerna som bidrar till innovation (Hall & Williams, 

2008). Way Out West är en festival som har flera anställda. Då de arbetar med festivalen hela 

året och har det som ett heltidsarbete, anser vi därför att Way Out West visar mer på typiska 

egenskaper som entreprenörer har än bara eldsjälar. Men Way Out West berättade även att de 

alla är eldsjälar också, annars hade de nog inte arbetat med detta. Då festivalens arbete kräver 

engagemang och hängivenhet. Urkult anser att de är entreprenörer och vi kan delvis hålla med 

om det. På deras hemsida framgår det att de har många eldsjälar inom organisationen och att 

hela festivalen bygger på att dem har många människor som arbetar ideellt. Öland Roots är en 

ideellförening och de anser sig själva vara eldsjälar, ändå anser vi att dem har de egenskaper 

en entreprenör bör besitta, så som idérikedom och duktiga på att använda de medel dem har 

fast de är begränsade. Som festivaler med många eldsjälar krävs det att alla är engagerade och 

involverade för att kunna förmedla budskapet och förmågan att arbeta mot samma mål. Alla 

tre festivaler startades av eldsjälar men för att kunna utvecklas anser vi att de måste bli 

entreprenörer. Om en festival enbart skulle drivas av eldsjälar anser vi att festivalen man vill 

anordna skulle förbli en ”dröm”. Vi anser att det behövs en entreprenör för att kunna 

förverkliga eldsjälens ”dröm”, någon som är en ledare, sätter mål och utvecklar festivalen. 

Det är vad våra tre utvalda festivaler har gjort, tagit steget från eldsjäl till entreprenör och 

förverkligat deras ”dröm” om att starta en hållbar musikfestival. 

Storleken på en festival har en stor betydelse för de ekonomiska resurserna, detta är ett 

problem inom det ekonomiska ”benet”. Vi anser att fler besökare på festivalen, leder oftast till 

att festivalen får tillgång till större ekonomiska resurser. Det gör att de kan satsa ännu mer på 

hållbarhet som är relativt dyrt. Öland Roots och Urkult klassas som ett local event för att de är 

så pass små festivaler och belägna på begränsade områden, vilket gör att de får det svårare att 

utvecklas i den fart de vill. Enligt Allen (2011) ger dessa festivaler ofta en rad fördelar, bland 

annat att framkalla stolthet i samhället, stärka känslan av tillhörighet och skapar en mötesplats 

(Allen, 2011). Way Out West kan däremot klassas som ett Major Event för att de har många 

besökare och är en lättillgänglig festival då den är belägen i centrala Göteborg. Enligt Allen 

(2011) attraherar sådana evenemang stort antal besökare, media och ekonomiska fördelar 

genom sin omfattning och mediernas intresse. Major event genererar viktiga direkta 

ekonomiska, sociala och kulturella fördelar för destinationen (Allen, 2011). Way Out West är 

större än Öland Roots och Urkult vilket har resulterat i att dem har mer ekonomiska resurser 

och bättre förutsättningar. De har mer resurser att röra sig med och har där med kommit längst 
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i utvecklingen gällande hållbarhetsarbetet, så som transporten till festivalen, inne på festivalen 

och efter festivalen. Även om alla tre festivaler satsar på hållbarhet, har vi genom vår 

undersökning sett att Way Out West kommit längst i utvecklingen. Det hade förmodligen sett 

annorlunda ut om alla festivaler vara lika stora, storleken generar oftast större inkomst. Det är 

dyrt att anordna en hållbar musikfestival och det krävs då att festivalerna har en stabil 

ekonomi. Vill man satsa på hållbarhet måste man veta hur man ska gå tillväga och genom en 

bra ekonomi hjälper det festivalerna att fokusera på den inriktning de vill. 

Allen (2011) berättar om olika event strategier som är: ”Growth Strategy”,” Consolidation or 

Stability strategy”, ”Retrenchment Strategy” och ”Combination Strategy”. Vi anser att både 

Öland Roots och Urkult använder sig av ”Growth Strategy”. Då både Öland Roots och Urkult 

utvecklas och växer inom hållbarhetsarbetet, och för att kunna utvecklas inom detta område 

har de inget annat val än konstant ligga steget före och förnya sig för att anpassa sig efter 

besökarnas behov. Way Out West använder sig av ”Combination Strategy”, då de både vill 

förnya sig och utveckla festivalen men även vara kvar på den storleksnivå de är idag. På deras 

hemsida kan vi läsa att de inte har en camping på grund av de är en stadsfestival. Det gör att 

dem har tvingats att minska omfattningen på festivalen men istället fokuserat på andra viktiga 

aspekter, som till exempel hållbarhetsarbetet. 

Företagsidentitet tillhör det politiska benet då de ska svara på frågorna vem som ska göra det, 

vad de ska göra, hur de ska göra det och vad som är nästa mål?  Schultz (2000) anser att 

företagsidentitet är viktigt för en festivals utveckling. Identiteten är det som specificerar i 

vilken kategori festivalen tillhör (Schultz, 2000). De tre festivaler vi har undersökt hamnar 

alla under kategorin hållbarhet. När de har skapat sig en identitet underlättar det möjligheten 

att inrikta sig på den målgrupp de strävar efter att nå ut till. Identiteten visar även på hur 

besökarna ser på festivalen. 

Det är ett problem att marknadsföra sig rätt men vi anser att för att lyckas med 

marknadsföringen måste man involvera ”alla”. Det handlar inte enbart om att få besökarna att 

besöka just ens festival utan det innefattar även att skapa sig ett nätverk och en plats på 

marknaden. Vi anser att lyckas med en bra marknadsföring, måste man marknadsföra sig på 

”rätt” sätt och arrangören måste veta hur de ska marknadsföra sig. Marknadsföringen är en 

viktig process när det kommer till hela planeringen av festivalen och desto mer framgångsrik 

den är, desto mer positiv effekt ger den organisationen och kommunen. En negativ 

marknadsföring kan få festivalen på fall. De tre utvalda festivalerna har följt trenden att 

marknadsföra sig genom Facebook och inte enbart genom deras egna hemsida. Fördelarna 

med att marknadsföra sig genom Facebook anser vi når ut till fler människor och festivalen 

blir mer tillgänglig. Vi anser att nackdelarna med Facebook är att det kan tas oseriöst och att 

Word-of- Mouth lättare kan spridas. Även om Word-of-mouth kan ses vara en nackdel, så 

anser vi att all publicitet är bra publicitet vilket resulterar i att Word-of-mouth även kan vara 

en fördel.Genom arbetets gång har vi sett att festivalerna baserar sin marknadsföring på 

hållbarhet, men genom enkätundersökning såg vi att besökarna inte hade sett att festivalerna 

marknadsfört sig som hållbara. Vi anser att Öland Roots, Urkult och Way Out West kan 

förbättra sin marknadsföring och visa ännu mer att de är hållbara. 
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6.2 Besökarna 
En av våra frågeställningar är Efterfrågar festivalbesökarna att festivalerna ska bli vara 

hållbara? Denna frågeställning kommer att vara grund till analysen av besökarna. 

Genom vår enkätundersökning fick vi fram att den ”vanligaste” festivalen bland de tillfrågade 

som besöks är musikfestivaler. Att det ser ut så, tror vi kan bero på att det existerar ett antal i 

Sverige som erbjuder något i allas intresse. Det kan vara svårt för festivalerna att anpassa sig 

efter allas intresse, och den sociala/kulturella erfarenheten utgör grunden för hur en besökare 

upplever festivalen. Därför tillhör detta det Sociala/kulturella ”benet”. Den sociala orsaken 

har en betydelse då man på musikfestivaler oftast är där för att lyssna på bra musik men även 

umgås med sitt sällskap. Av de 184 personer som svarade på vår enkätundersökning kunde vi 

se att majoriteten inte hade besökt någon av de tre musikfestivaler som vi baserat vår studie 

på, utan endast 20 % som svarade. Det kan bero på att de inte är de mest välkända festivalerna 

i Sverige, då det finns ett antal större etablerade festivaler i Sverige. I vår enkätundersökning 

visade resultatet att majoriteten hade en kännedom om vad hållbarhet är, men det är inte en 

del av deras beslut när de väljer vilken festival de ska besöka. Även vid frågan om dem kräver 

att festivalerna ska vara hållbara, kunde man se att majoriteten inte krävde att de skulle vara 

hållbara, men anser att det är klar fördel om festivalerna är det. Som vi tidigare har nämnt har 

besökarna kännedom om hållbarhet och tycker det är klar fördel om festivalerna är det. 

Frågan är då varför väljer de inte att använda detta ”tankesätt” både vid val av festival men 

även i sitt vardagliga liv. Vi tror att det kan bero på att festivalerna inte marknadsför sig 

tillräckligt inom hållbarhet men även på grund av lathet. Till exempel vid val av transport till 

en festival, där vi såg i vår undersökning att besökarna tog bilen istället för ett mer 

miljövänligt transportsätt, då de ansåg att bilen var det smidigaste alternativet. 

I en artikel som Wooten och Norman (2008) skrivit, försöker de få en förståelse varför 

besökare väljer att gå på en specifik festival. Vi anser att besökarna söker sig till Öland Roots 

för att det är Sveriges största reggaefestival och är då unik. Vi anser att besökarna söker sig 

till Urkult för att det är en familjär festival som får alla att känna sig välkomna. Men även 

anser vi att festivalbesökare söker sig till Way Out West för att de erbjuder något för alla, 

både när det kommer till musiken och aktiviteterna. Vi anser att det som lockar besökare till 

ett speciellt evenemang är vad de erbjuder, vare sig det handlar om vilka artister som kommer, 

miljön, atmosfären eller om de är unika med vad de erbjuder. Via festivalernas hemsidor har 

vi kommit fram till att det som gör våra utvalda festivaler unika, är atmosfären och vad de 

erbjuder när det kommer till musik. Men även att de tänker väldigt mycket på miljön genom 

att vara så miljövänliga som de kan. Besökarna väljer dessa festivaler inte på grund av att de 

är hållbara utan de erbjuder något för alla. 

En del av vår studie bygger delvis på svaren vi fått genom enkätundersökningen, de som 

svarade på våra frågor var främst i åldern 21-25. Ingen av våra utvalda festivaler hade 21-25 

år som målgrupp, men vi anser efter vår undersökning att det är tidig vuxenålder som besöker 

musikfestivaler mest. Vi anser att målgruppen tidig vuxenålder väljer en festival för själva 

upplevelsen, det spelar ingen roll om den är hållbar eller inte utan det viktigaste är 

erfarenheten och deltagandet på själva evenemanget. Öland Roots har en låg medelålder och 

varför de inte har en högre medelålder kan vara på grund av det Kleiber (1999) beskriver 
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gällande att deltagandet sjunker vid tidig vuxenålder som gör att det blir den yngre 

generationen som deltar på festivalerna. Det Kleiber (1999) menar är ju desto yngre individen 

är, ju mer vill denne experimentera, utforska nya upplevelser och skaffa nya erfarenheter. När 

individen blir äldre tappar den intresset att uppleva det okända för att istället skapa en rutin 

och trygghet genom att uppleva det vardagliga livet (Kleiber, 1999). Way Out West har en 

högre medelålder på 23-25 år och detta talar emot vad Kleiber skriver. Även om Way Out 

West har en medelålder som är tidig vuxenålder, är de ändå en festival med 25000 aktiva 

besökare. Det intressanta är om de skulle haft en lägre medelålder så hade kanske festivalen 

varit större än vad den är idag. Urkult satsar på barn och familjer och dessa målgrupper vill 

kunna känna sig trygga. Enligt Kleiber (1999) vill den äldre generationen ha stabilitet och 

säkerhet i deras vardag men även barnen vill känna sig trygga och föredrar att inte vara ute på 

okänd mark (Kleiber, 1999). På Urkult vill de att man ska känna en välkommande och trygg 

atmosfär, det gör att festivalen passar för just den valda målgruppen. Vi tycker att det är bra 

att våra tre utvalda festivaler har inriktat sig på en målgrupp som passar deras festival, då de 

inte kan tillfredsställa allas behov. 

Utifrån vår enkätundersökning fick vi fram att den vanligaste motiveringen att besöka en 

festival var för det kulturella, att se något speciellt band, artist och delta på själva eventet. 

Men även för att umgås med vänner och familj som Getz (2005) kallar Belonging; love; the 

esteem of others. I vår enkätundersökning var det endast 4 % som hade hållbarhet som en 

motivation. Vi tror att varför inte fler hade hållbarhet som en motivation är på grund av att 

hållbara musikfestivaler är så pass nya och besökare har inte tillräckligt mycket kunskap om 

ämnet. 

6.3 Diskussion 
I dagens värld förbrukar befolkningen naturensresurser mer än vad de borde göra. Inom 

turismindustrin är detta inget undantag, utan snarare tvärtom då vi ser konsekvenserna från 

turismens framfart överallt i världen. Stettler (2011:7) skriver om ett viktigt budskap:  

The time for addressing sustainability is now. Today there is a need for as many 

catalysts as possible inspiring, innovating and activating the transition to 

improved sustainability. This is where music festivals can play a unique and 

important role.  

Om vi människor inte tar tag i problemet kommer världen inte finnas till kommande 

generation. Det är här Öland Roots, Urkult och Way Out West har en viktig roll och arbetar 

för att sprida budskapet. 

I vår enkätundersökning ställde vi frågan om de märkte att festivalerna var hållbara? 

Majoriten svarade att det var via marknadsföringen de lade märke till att festivalerna arbetade 

med hållbarhet, men utöver marknadsföringen lade de inte märke till om festivalerna är 

hållbara eller inte. Swarbrooke (1999) skriver att det är många som anser att hållbarhet 

handlar om miljöfrågan och hur man på bästa sätt kan skydda miljön (Swarbrooke, 1999). Då 

våra tre utvalda musikfestivaler kan ses som förebilder inom hållbarhet, kan de satsa extra 

mycket på just hållbar utveckling. En trend är något som en populärt just för stunden. Vi anser 
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att hållbarhet är en trend, som innebär att sträva efter hållbarhet och vilja att rädda vår jord. 

Utifrån vår enkätundersökning har vi fått fram att de flesta tror att denna trend kommer att 

expandera, vilket vi tror kommer leda till att fler festivaler kommer se fördelarna med att vilja 

utvecklas och bli mer hållbara. Även om de flesta i vår enkätundersökning tror att trenden 

kommer att expandera så finns det alltid en risk när det kommer till trender och den risken är 

att den kan avta. Våra festivaler befinner sig i eventlivscykeln. Enligt Zyl (2012) har 

eventlivscykeln olika faser som börjar med en idé och som sedan växer och utvecklas. Om en 

festival hamnar i nedåtgående fas, måste de förnya sig för att behålla sin plats på marknaden 

(Zyl, 2012). Vi har undersökt vilken fas våra utvalda festivaler befinner sig i. Vi anser att alla 

befinner sig i den uppgående fasen då de har anpassat sig efter hållbarhetstrenden som är i 

fokus idag. Vi anser att om de inte hade följt trenden hade det resulterat till att de blivit 

tvungna att utforma en annan idé, annars skulle nog festivalen hamnat i en nedåtgående fas. 

De utvalda festivalerna arbetar med hållbarhet för att hålla sig i en stadig uppgåendefas. Men 

om hållbarhetstrenden skulle avta anser vi att våra tre festivaler inte kommer att sluta vara 

hållbara utan fortsätta vilja utvecklas mer och försöka återuppliva trenden genom att vara bra 

förebilder för andra festivaler 

De tre utvalda festivalerna arbetar med hållbarhet men är på olika stadier. Den vi anser ha 

kommit längst inom hållbarhetsarbetet är Way Out West. Vi anser att de kommit längst i 

hållbarhets arbete för att de är hållbara inom alla aspekter, allt från resan dit, på plats och efter 

festivalen. Way Out West tror starkt på denna certifiering och vad den kan föra med sig inför 

framtida festivalers val när det kommer till att bli hållbara eller inte. Öland Roots och Urkult 

är på god väg men har en del kriterier som de måste uppnå innan de kan få en ISO-

certifiering, men även för att komma upp på samma nivå som Way Out West. Vi tror att om 

Öland Roots och Urkult hade haft större ekonomiska resurser att röra sig med, skulle det blivit 

lättare att kunna utveckla sitt hållbara ”tänk” då det är relativt dyrt att arbeta med hållbar 

utveckling. 

Global uppvärmning är idag världens hittills största problem enligt Houghton (2005). Det hör 

då till miljö ”benet”. Det är vi människor som påverkar den globala uppvärmningen genom att 

till exempel transportera sig med hjälp utav bilen. Genom vår enkätundersökning frågade vi 

hur besökarna transporterar sig till festivalen, det vi fick fram som resultat var bilen då de 

ansåg att det var smidigaste alternativet. Även om besökarna vet att bilen inte är det 

miljövänligaste så väljer de efter bekvämlighet och pris. De utvalda festivalerna försöker få 

sina besökare att använda ett mer miljövänligt alternativ till transport. Way Out West har ett 

samarbete med SJ där de erbjuder ett billigare pris för besökaren om de tar tåget till festivalen. 

Öland Roots erbjuder festivalbussar och om besökarna använder sig av bil får de parkera en 

bit ifrån festivalområdet och hämtas då upp av en traktor som tar dem till festivalen. Urkult 

har inte kommit lika långt i utvecklingen som Way Out West och Öland Roots, det kan bero 

på tillgängligheten. Då det är svårt att ta sig till festivalen utan en bil, men de arbetar sig 

framåt genom att erbjuda cyklar till besökarna på festivalen.  

Valet av att fokusera studien på enbart tre musikfestivaler, grundade sig på den tillgängliga 

tiden som var utsatt, 10 veckor. Om vi skulle ha intervjuat fler festivalarrangörer hade det 

blivit ytligt och vi hade inte haft möjlighet att få en lika djup förståelse om ämnet hållbara 
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musikfestivaler som nu. Självklart hade resultatet blivit annorlunda om vi riktat in oss på fler 

festivaler, men vi anser att Öland Roots, Urkul och Way Out West var en bra grund, då de 

arbetar mycket inom det valda ämnet. Vi har valt att använda oss av en enkätundersökning för 

att stärka vår studie inom hållbara musikfestivaler. Enkätundersökningen gjorde att vi fick en 

inblick i besökarnas roll inom hållbarhet. Det hjälpte oss att få en bättre grund att bygga 

vidare på. De som svarade på vår enkätundersökning var inte tillräckligt många för att få ett 

representativt urval av befolkningen, resultatet vi fick fram behöver inte generera alla i den 

valda målgruppen, utan man får då ett mer allmänt svar som har låg validitet. Efter att ha 

analyserat vårt val av metod, anser vi ändå att vi valde rätt tillvägagångssätt då denna metod 

hjälpte oss att få svar på både vårt syfte och frågeställningar. Hade vi inte använt denna metod 

skulle vi inte fått det resultat som vi fått fram och som vi är nöjda med. På så sätt inte kunnat 

baserat och bygga upp studien som vi har gjort i denna uppsats. 

Den tidigare forskningen vi har hittat har mestadels varit inriktat på enbart hållbar utveckling 

och inte mycket inom hållbarhet inom musikfestivaler. Det kan bero på att ämnet hållbara 

musikfestivaler är så pass nytt och outforskat. Tidigare forskning berör event och festival 

management och hur man planerar och arrangerar en festival. Det är främst arrangörernas syn 

och arbete, men det finns ingen tidigare forskning om hur besökarna perspektiv på festivaler. 

Vi har även kommit fram till att det finns en brist på tidigare forskning gällande besökarens 

roll inom hållbara musikfestivaler. Det har delvis skapat ett hinder för vår undersökning, 

vilket har lett till att vi fått hitta andra lösningar och fått förlita oss på vår egen undersökning. 

I vår studie har vi fått fram att festivalerna är väldigt angelägna vart de arrangerar själva 

festivalen och på så sätt blir destinationerna angelägna om festivalerna automatiskt. 

Festivalerna ger en stor publicitet och marknadsföring för destinationen och blir då viktiga 

turistattraktioner som lockar potentiella besökare. 

Denna pågående diskussionen inom turism och hållbar utveckling har vi observerat under 

arbetets gång. Diskussion har uppstått tack vare det finns många olika definitioner på olika 

begrepp. Vi valde ut några definitioner som vi ansåg passa i vår studie, dessa är hållbarturism, 

evenemang och festivalturism, detta för att få en bättre bild men även för att kunna leverera 

ett enhetligt resultat av studien. Diskussionen om hållbar utveckling kommer alltid vara en het 

diskussion då det ständigt bildas nya definitioner.  
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7. Slutsatser 
Syftet med arbetet var att få en djupare förståelse om de utvalda festivalernas (Öland Roots, 

Urkult och Way Out West) arrangörers och besökares roll inom hållbara musikfestivaler. 

På grund av människors reseutveckling så har miljöfrågan blivit allt mer aktuell för både 

turister och turismaktörer, därför att människor har fått en ökad kännedom gällande de 

miljöproblem som idag existerar och på så sätt har de har utvecklat sitt resande i vardagen 

genom att använda sig av hållbar utveckling. Festivalarrangörernas roll på Öland Roots, 

Urkult och Way Out West, inom hållbar utveckling är stor, för om inte de brinner för ämnet 

hållbarhet så kan de inte förmedla det vidare till sina medarbetare, vilket leder till att 

medarbetarna inte kan förmedla det vidare till besökarna. Som ett försök att bromsa 

utvecklingen av miljöförstörelsen har festivalerna börjat använda ett certifikat, vilket ska 

locka arrangörerna till att bli mer hållbara. Hållbarhets kriterier kan inte alla evenemang följa 

och uppnå även om de skulle vilja det, då alla inte har samma resurser och möjligheter för att 

uppnå de kriterierna. Detta är svårt för Öland Roots, Urkult och Way Out West, då de tre 

festivaler är olika stora och har olika förutsättningar. Efter undersökningen har vi kommit 

fram till att kunna starta en festival krävs det eldsjälar, sådana som brinner för just det ämnet. 

För att kunna utveckla festivalen och nå de mål de vill så krävs det entreprenörer. En 

entreprenörsroll är att se till att festivalen går runt och ta de viktiga ”besluten” inom 

organisationen.  

För att en festival ska kunna utvecklas och nå ut till potentiella besökare krävs det att de 

anammar en strategi, val av strategi baseras på hur stor festivalen är och hur de vill utvecklas. 

Vi anser att Öland Roots och Urkult har använt sig av en Growth Strategy och Way Out West 

har använt sig av en Combination Strategy. Vi anser att dessa strategier passar dem för att se 

hur långt de har kommit i hållbarhetsarbetet men även utvecklingen av festivalen. 

Medierna är en av de starkaste aktörerna som påverkar människan sätt att se och avgöra vad 

som anses vara bäst för denne. Medierna kan visa den ”negativa” och ”positiva” sidan, vilket 

leder i sin tur till en festivals framgång eller nedgång. Marknadsföringen är en oerhört viktig 

del inom processen och hjälper de tre olika musikfestivalerna inom denna studie att nå sina 

framgångar. Marknadsföring hjälper en festival att synas, och ger dem en plats på kartan. Vi 

anser att medier påverkar våra trender, vilket kan leder till att trenden ändras från en dag till 

en annan dag. Trender kommer och går – ena dagen är det festivalturism och hållbarturism 

som är populära, medan imorgon och i framtiden kan det vara något annat.  

Genom vår enkätundersökning i denna studie har vi kommit fram till att festivalbesökare inte 

efterfrågar att festivalerna ska vara hållbara, men om festivalerna är det ses det bara positivt. 

Festivalbesökarna väljer inte bort en festival på grund av den inte är hållbar, och vi anser att 

det kan bero på att hållbarhetsfrågan inte hunnit utvecklas lika mycket bland besökare som 

hos arrangörer. Att festivalbesökarna tar bilen till festivalen, bidrar till den globala 

uppvärmningen. Besökarna tänker inte på att det är det minst miljövänligaste alternativer, 

detta måste bli ändring på. Börjar man inte tänka mer på vad vi som människor gör mot vår 

miljö, så kommer den inte att finnas tillgänglig för oss mycket längre.  
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Företagsidentitet är viktigt för en festival då det är identiteten som specificerar i vilken 

kategori festivalen tillfaller. Företagsidentitet gör det lättare för festivalerna att inrikta sig på 

den målgrupp de vill nå ut till. De tre festivaler vi har valt att arbetat med i denna studie har 

skapat sin identitet genom att vara hållbara. Detta har resulterat i att de lättare har kunnat nå ut 

till sin målgrupp, men även kunnat utvecklas inom hållbar utveckling. Öland Roots, Urkult 

och Way Out West festivalerna kan ses som förebilder för andra festivaler inom arbetet med 

hållbarhet men även visar de en vilja att utvecklas, och måste därför sköta sin roll. Vårdar de 

inte sin roll riskerar de att tappa inte bara sin identitet, men även sina besökare. Som vi har 

kommit fram till under vår undersökning måste man satsa helhjärtat för att arbeta med 

hållbarhet, både inom ekonomi, politik, socialt/kulturellt och miljön, men även via 

engagemang och planeringen av festivalen. 

Vår slutsats i denna studie är att arbetet med hållbarhet har sina fördelar såsom mindre 

miljöpåverkan och nackdelar som exempel att det är kostsamt och alla inte har samma 

ekonomiska resurser för att kunna bli hållbara. Vi anser dock att fördelarna vinner över 

nackdelarna och att mer festivaler bör satsa på hållbarhet. Även om våra tre festivaler har 

olika ekonomiska förutsättningar så har de lyckat på deras egna specifika sätt och kan därför 

ses som förebilder för andra festivaler. Vi anser också, att det inte enbart är musikfestivalerna 

som skall bli hållbara utan alla sorters evenemang i den utsträckning det är möjligt. Vi anser 

också att alla sorters evenemang som arbetar med hållbarhet ska sprida budskapet om 

hållbarutveckling till sina besökare, vilket vi tycker att våra utvalda festivaler bör förbättra. 

Det kan leda till att besökarna får ett mer hållbart ”tänkt”, vilket i sin tur kan leda till att 

besökares beteende ändras och de vill använder sig av hållbarhet i sitt vardagliga liv, vilket 

kan leda till att miljöförstörelsen av vår värld minskar. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Enkätundersökning 
1. Kön? 

Man 

Kvinna 

2. Ålder? 

16-20år 

21-25år 

26-30år 

31år och uppåt 

3. Vad är orsaken till varför du besöker ett evenemang? (Kan kryssa i flera val) 

Kulturella orsaker 

Sociala orsaker 

Festivalen värnar om miljön 

4. Vilken är den vanligaste typen av evenemang du besöker? 

Musik 

Sport 

Konst 

Annat (förklara gärna)  

5. Vilket eller vilka färdmedel använder du dig av till ett evenemang? 

Flyg 

Buss 
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Tåg 

Bil 

Båt 

Annat (förklara gärna)  

6. Vet ni vad hållbarhet är? 

Ja 

Nej 

7. Kräver du att evenemangen ska vara hållbara? 

Ja 

Nej 

Vet inte 

8. Är det en bidragande orsak till att du väljer ett visst evenemang på grund av att de är hållbara? 

Ja 

Nej 

Annat (förklara gärna)  

9. Märker du av att evenemangen använder sig av ett hållbart tänk? 

Ja 

Nej 

Vet inte 

Annat (förklara gärna)  

10. Har du besökt någon av dessa evenemang? (Man kan kryssa i flera) 

Öland Roots 
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Urkult 

Way Out West 

Inte någon av dessa 

Bilaga 2. Följdenkät 
Fråga 1: Vilka färdmedel använder du för att ta tig till en festival? (Flyg, buss, tåg, bil, båt 

eller annat) 

Följdfråga – varför dessa färdmedel? 

Svar: 

Fråga 2: Kräver du att festivalerna är hållbara? (Ja, nej eller vet inte) 

Följdfråga – Varför inte och varför?  

Svar: 

Fråga 3: Märker du av festivalerna använder sig av ett hållbart tänk? (Ja, nej, vet inte, annat) 

Följdfråga – Hur märker du det? Varför märker du det inte? 

Svar: 

Fråga 4: Har du vart på någon av dessa tre festivaler? (Öland roots, urkult och way out west) 

Svar: 

Fråga 5: Vad motiverar dig att gå på en festival? 

Svar: 

Fråga 6: Tror du att hållbarhet kommer att expandera som trend eller kommer det att dö ut? 

Svar: 

Fråga 7: Anser du att du använder dig av ett ”miljötänk”? 

Svar: 
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