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Purpose: The purpose of this study is to investigate how different music festivals in 
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Sammanfattning 
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Examinator: Thomas Karlsson 

Titel: Det svåraste som finns är att tänka i nya banor - En studie kring personalhantering 

och effektivisering av arbetet på svenska musikfestivaler.  

 

Syfte: Syftet med denna studie är att finna möjligheter till förbättring vad gäller 

personalhantering och kunskapsspridning i svenska festivalorganisationer.  

 

Metod: Denna uppsats genomförs genomen en kvalitativ forskningsstrategi och en 

abduktiv ansats. Majoriteten av insamlad data kommer från kvalitativa intervjuer som 

genomförts med personer god stor insyn i svenska festivalbranschen.  

 

Slutsats: De svenska musikfestivalerna lever under en ständig ekonomisk press som 

leder till en upplevt ökat behov av arbetskraft. Den mängd arbetsstyrka som tas in i 

organisationen leder dock till omotiverat stora organisationer och ineffektiva 

arbetssätt. Studien har resulterat i en beskrivning av hur festivaler skiljer sig åt och hur 

festivaler på olika nivåer i organisationen kan arbeta med kunskapsspridning och -

behållning i organisationen, samt hur de kan öka effektiviteten när det kommer till 

personalhantering.  

 

Nyckelord: Musikfestival, Personalhantering, Ideell, Kommersiell, 

Kunskapsspridning, Effektivitet i event.  
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1. Musikfestivalen, nu och då 
Detta kapitel inleds med en beskrivning av svenska musikfestivalers utveckling de 

senaste 30 åren. Därtill presenteras och diskuteras de bakomliggande problemen som 

finns gällande personalhantering på festivaler och dess inverkan på effektiviteten av 

arbetet, samt syftet med denna studie. 

 

Musikfestivaler världen över har sedan slutet av 1960-talet stadigt ökat. I Sverige 

startades 1981 vad som kallas “den första svenska rockfestivalen”, Dalarock i 

Hedemora, Dalarna (Grudd, 2011) och 1986 öppnade Hultsfredsfestivalen i Småland 

sina portar för första gången (Blom, 2010). Mycket har hänt sedan dess, festivaler har 

startats upp och lagts ned och i dag finns ett hundratal musikfestivaler med olika 

inriktningar i Sverige.  

 

De flesta tidiga festivaler i Sverige startades tack vare eldsjälar som ville göra 

någonting bra och roligt för samhället och ofta var det ideella föreningar som låg 

bakom genomförandet. Evenemanget blev en social knytpunkt som förde 

ortsbefolkningen närmare varandra, men också något unikt för det lilla samhället som 

kunde locka människor från större städer. Då festivalerna i Sverige till stor del började 

som ideella föreningar fanns det en stor vilja bland allmänheten att delta och hjälpa 

till. Detta har i många fall varit egna initiativ som på Hultsfredsfestivalen, där 

ortsbefolkningen gick ihop och samarbetade ideellt för att festivalen skulle vara 

genomförbar. I dokumentärfilmen ‘Hultsfred - när alla band åkt hem’ av Hjämefjord 

och Malmström (2011) beskriver Putte Svensson Sahlin föreningen Rockparty som 

fram till 2010 drev festivalen som “en samhällsförening som använde musik för att 

förbättra orten Hultsfred till en bättre plats att bo på”. 

 

Konkurrensen festivalerna emellan är stor och många av dem lever under en ständig 

ekonomisk press. De flesta minns fortfarande när Arvikafestivalen, som var en 

etablerad festival i Sverige sedan starten 1992, gick i konkurs 2011 och det är inte 

ovanligt att det rapporteras om festivaler i ekonomiska bekymmer (Olson, 2011). 

Detta anser vissa har lett till att festivalerna i allt större utsträckning riktar sig mot en 

mer köpstark publik - en publik som till stor del befinner sig i storstäderna (Rickan, 

2010). Winsnes (2013) annonserar i en artikel på Festivalrykten.se om det senaste 

tillskottet What We Do Is Secret Summer Fest, ett samarbete mellan Luger och 



 7 

klubben WWDIS. I många stora och medelstora städer i Sverige anordnas idag 

stadsfestivaler med hjälp av sponsring från kommuner och diverse företag som drar 

fördelar av att locka folk in till stadskärnan. 

 

De första musikfestivalerna i Sverige startades till stor del på mindre orter, däribland 

Dalarock, Hultsfredsfestivalen och Arvikafestivalen. I mitten av 90-talet skapade 

Håkan Waxegård, tidigare ordförande Rockparty, festivalen Lollipop som blev en av 

de första stadsfestivalerna som sedan banat väg för fler i dess slag (Forrest, 1996). På 

senare år har festivalkartan i Sverige ritats om och utvecklingen pekar alltså mot att 

svenska festivaler flyttar allt närmre storstäderna, något som även Göteborgsposten tar 

upp i en artikel 2013. Ett tydligt exempel på detta är Hultsfredsfestivalen som år 2010 

köptes upp av arrangören FKP Scorpio som inför sommaren 2013 har valt att flytta 

hela evenemanget från Hultsfred till Sigtuna utanför Stockholm (GP, 2013).  

 

Denna ’urbanisering’ som har skett av festivalerna har inneburit en ny typ av publik. 

Publiken på många av dagens festivaler är tämligen bekväma av sig och väljer gärna 

bort tältet i leran mot sängen på hotellet. Dagens festivalpublik tenderar även att ha 

mer pengar att spendera (Rickan, 2010), vilket gör att kraven på kvalité ökar. Dessa 

krav begränsas inte till festivalernas tillgänglighet, utan berör hela produktionen - allt 

från bokningar till ljud och ljus och vidare till de mindre sakerna, såsom köbildning på 

området. Ökade krav från publiken innebär även en ökad ekonomisk börda för 

festivalerna då de ständigt måste boka större band och generellt ha en större, bättre och 

häftigare produktion jämfört med föregående år.  

 

Numera finns det utöver detta också möjlighet för publiken att söka information och 

jämföra festivaler i större utsträckning än tidigare. Internet som en kanal för 

marknadsföring gör det enklare för internationella festivaler att locka publik från andra 

länder. En stor del väljer att besöka de riktigt stora festivalerna världen över, såsom 

Tomorrowland, Coachella eller Roskilde. Detta innebär att svenska festivaler inte 

enbart konkurrerar med varandra, utan det har skapats en form av festivalturism där 

publiken i allt större utsträckning reser utanför landets gränser för att hitta festivaler 

som tillfredställer publiken på bästa sätt.  

Det är inte bara publikens krav som påverkar festivalerna i stadskärnorna, det finns 

även en problematik kring på- och av etablering. De festivaler som agerar i städerna 
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har i allmänhet en begränsad tidsperiod då de får befinna sig på området, medan en 

festival som till exempel Emmabodafestivalen har tillgång till festivalområdet året runt 

och därför har haft möjlighet att bygga permanenta scener. Det intensiva arbetet med 

att bygga scener och infrastruktur under en begränsad tidsfrist medför krav på hög 

professionalitet från arrangörerna och de som är delaktiga i arbetet. Att anställa 

professionell personal innebär dock en högre kostnad för arrangören och förutsätter att 

de har de rätta resurserna.  

 

På grund av de höga ekonomiska kraven går det att säga att det skett en konsolidering 

av festivalmarknaden. Det finns två riktigt stora aktörer som på tämligen kort tid har 

fått en stor marknadsandel, den första är Live Nation AB, ägare av Luger som är 

arrangörerna bakom Way Out West, Sthlm Music & Arts, Popaganda samt Where The 

Action Is (Luger, hemsida). FKP Scorpio är den andra som i år arrangerar 

Bråvallafestivalen, Hultsfredsfestivalen och Getaway Rock Festival i Sverige och har 

ett flertal festivaler i Tyskland (FKP Scorpio, hemsida). Båda dessa bolag är 

internationella aktörer som arbetar med konsert- och festivalarrangemang. Det finns 

bland somliga en rädsla att dessa större bolag ska ta över marknaden helt, då de 

mindre arrangörerna inte har samma ekonomiska förutsättningar. Bland andra Putte 

Brolund, en av grundarna av Dalarock, har i en intervju som gjordes 2011 av Grudd 

talat om sin oro att det i slutändan endast kommer finnas ett fåtal festivaler kvar och 

att dessa kommer drivas av de stora bokningsbolagen.  

 

Trots de nya höga kraven på professionalitet och produktion hos de större aktörerna 

väljer nästintill alla att fortsätta använda sig av funktionärer och ideella arbetare, det 

vill säga personal som gör detta frivilligt på sin fritid. Författarnas egen erfarenhet 

säger att även när det kommer till arvoderad personal handlar det i många fall om 

personer som till vardags har en helt annan yrkesroll som sällan har med musikindustri 

eller evenemang att göra.  
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1.1 Klargörande och diskussion kring de problemen som uppstått 

genom förändringar på marknaden.  

I föregående avsnitt framgår det att det skett en strukturs- och organisationsmässig 

förändring på den svenska festivalmarknaden. Nya kommersiella aktörer har i allt 

större utsträckning tagit över, samtidigt som antalet ideella festivaler i mindre städer 

minskat. Många av de svenska festivalerna genomförs idag i stadskärnor eller i 

anslutning till storstäder och denna form av urbanisering har lett till att beteendet och 

kraven från festivalbesökarna förändrats. Trots stora förändringar och ökade krav finns 

en del saker som fortsatt hanteras på samma sätt och därmed minskar effektiviteten - 

bland annat personalhanteringen. Eftersom personal hanteras på olika sätt beroende på 

vilken nivå i organisationen det handlar om har undersökningen delats in i tre delar: 

Funktionären, Arbetsledaren och Styrning och ledning. Dessa tre delar kom vi fram till 

genom att samla författarnas erfarenheter angående festivalarbete och dela upp 

festivalens arbetare i en mindre hierarki. 

 

En av de saker som festivalorganisationer tenderar att ha svårigheter med att förändra 

är funktionärshanteringen, trots att klagomål från funktionärer de senaste åren ökat 

markant (Wikström, 2012). I och med de förändringar som skett har festivaler i 

allmänhet en tämligen kort tidsfrist att skapa den känsla av gemenskap som tidigare 

var dragningskraften hos många ideella arbetare. Känslan av att en festival är en 

samhällsförening som Svensson Sahlin beskrev Hultsfredsfestivalen tididigare, kan 

vara svår att uppnå, vilket i sin tur för med sig ett minskat engagemang.  

 

När det kommer till rekrytering av funktionärer handlar det i allmänhet om en så pass 

stor mängd personer att det behöver gå igenom en portal. De flesta av landets 

festivaler har egna funktionärsportaler på deras hemsidor och kraven på förkunskap 

hos funktionärerna är tämligen låga. Detta beror visserligen på vilket område 

funktionären ska arbeta inom, men då det i allmänhet handlar om mindre sysslor krävs 

det inte heller någon större förkunskap. Användandet av internetportaler har 

effektiviserat arbetet med att rekrytera markant, men det har också medfört en minskad 

personlig kontakt med funktionärerna som även det kan bidra till det upplevda 

minskade engagemanget.  
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Rekryteringen av intern personal som är en av de delar i festivalarbetet som det läggs 

mest tid på och där kraven är något högre är rekryteringen av arbetsledare. 

Rekryteringen av arbetsledare sker ofta internt, alternativt genom personliga kontakter. 

De krav som ställs på arbetsledare och arvoderad personal handlar i många fall om 

personliga kvaliteter snarare än teoretiskt kunskap. Arbetsmiljön på en festival är ofta 

stressig, och den personal som finns att tillgå måste vara kapabel att hantera denna 

stress och de situationer som uppstår. Arbetsledare har i allmänhet ett större ansvar 

och måste utöver sina tilldelade arbetsuppgifter ofta leda en grupp funktionärer. Att 

hitta rätt arbetsledare kan man därmed säga handlar om att hitta en person som har de 

kvaliteter som festivalen som helhet önskar av sin personal. Då arbetsledare generellt 

har mycket kontakt med basorganisationen finns det ofta ett behov av att personen i 

fråga ska passa in bland de människor och den kultur som råder i organisationen.   

 

I och med de ökade kraven på festivalerna har även behovet av professionell personal 

ökat. Om du som arrangör har en viss tid att bygga en scen eller sätta stängsel runt 

området har du även ett ansvar att se till att de personer som gör detta har den kunskap 

som krävs. Om festivalområdet inte är redo när det är dags för insläpp eller om det har 

slarvats i arbetet kan detta medföra oönskade konsekvenser.  

 

I och med förändringarna på festivalmarknaden som tas upp i första stycket i detta 

avsnitt samt det ökade behovet av kompetent personal finns anledning att ifrågasätta 

de rekryteringsprocesser och den personalhantering organisationerna har i dagsläget. 

Det efterfrågas mer professionell personal och effektivare arbetsprocesser, samtidigt 

som det ofta upplevs finnas en bristande organisatorisk kunskap som kan spridas till 

de som agerar i organisationen. Bortsett från att det uppstår svårigheter att sprida 

kunskapen när den inte finns dokumenterad finns det även en inneboende risk att 

förlora den om individen som har kunskapen väljer att lämna organisationen.  
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1.2 Problemformulering  

Utifrån problemdiskussionen framgår det att det finns nya krav på personal på 

Sveriges musikfestivaler, men att personalhanteringen på många sätt har stannat i 

gamla hjulspår. Att inte anpassa personalhanteringen till dessa nya krav leder till 

ineffektiva arbetssätt där det finns stort utrymme för förbättring. Vi har med detta som 

bakgrund valt att formulera två forskningsfrågor:  

 

 Hur kan svenska musikfestivaler anpassa sig till de strukturella och 

organisationsmässiga förändringar som skett på marknaden och genom 

personalhantering effektivisera arbetet? 

 Hur kan svenska musikfestivaler genom att arbeta med personalhantering och 

kunskapsspridning effektivisera arbetet? 

 

1.3 Syfte  

Studien syftar till att finna möjligheter till förbättring gällande personalhantering och 

kunskapsspridning i svenska festivalorganisationer.  

 

1.4 Disposition  

Inledningsvis beskrivs den praktiska relevansen av problemet studien behandlar. Detta 

övergår till att beskriva studiens tillvägagångssätt i en metoddiskussion och efter detta 

presenteras den teoretiska referensramen som har använts för att stödja och betona de 

attityder som framkommit under studien. I empiridelen presenteras det som 

framkommit under intervjuer med respondenterna genom återberättande eller citat. 

Därefter följer analys av materialet samt det resultat studien lett fram till. 
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2. Metoddiskussion och design 

Detta kapitel inleds med en genomgång av den förförståelse författarna besitter och 

övergår sedan till metod för studien. I detta avsnitt diskuteras även de olika faktorer 

som kan ha påverkat studien och det ges en kort presentation av respondenterna.  

2.1 Förförståelse 

Denna studie undersöker ett ämne som det inom musikbranschen finns många åsikter 

och tankar kring men ytterst lite forskning. Därför presenteras här de förkunskaper 

som författarna till denna studie besitter. Samtliga författare av studien har en tämligen 

bred förförståelse för ämnet som behandlas i studien, men ingen av författarna har 

tidigare gjort en djupare analys över innebörden av ämnet. Vi studerar musik- och 

evenemangsindustrin, vilket innebär att de finns en bred förkunskap vad gäller teorin 

bakom hur ett evenemang genomförs. Vi har även själva arbetat på festivaler med 

varierande ansvar och har alla en uppfattning om vad vi själva anser fungerar och inte 

fungerar. Det finns med andra ord ett personligt engagemang i studien som har lett till 

en ökad motivation och vilja genom hela processen.  

 

Ett problem som kan uppstå med den tidigare erfarenheten är frågan om subjektivitet 

(Ahrne & Svensson, 2011). Studien ämnade dock från början vara så pass objektiv 

som möjligt. Genom att jämföra de svar som uppkommit genom intervjuer samt 

undersöka vilka svar som är mest frekvent återkommande ämnar studien uppnå 

objektivitet. Dessa svar har sedan, i så pass stor utsträckning som det är möjligt, även 

kopplats till de teorier som finns inom ämnet. Detta arbetssätt har för avsikt att ge en 

vetenskaplig tyngd till studien då den inte enbart bygger på individers åsikter i ämnet, 

utan även går att binda till den forskning som har gjorts tidigare.  

 

2.3 Metoddesign 

Uppsatsen har en kvalitativ metod med en abduktiv ansats. Då studien behandlar ett 

ämne där ytterst lite sekundärdata finns att tillgå var det önskvärt att undersöka flera 

olika personers attityder gentemot det problem som beskrevs i problemdiskussionen. 

Den empiriska data som samlats in under studien utgörs av kvalitativa intervjuer och 

syftar till att fånga de attityder och upplevelser personer som arbetar på festivaler har 
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(Bryman & Bell, 2005). Den teori som finns inom ämnet behandlar sällan 

omständigheter och verkligheter människor upplever på en festival vilket gjorde att 

författarna av studien upplevde ett behov av att ständigt kunna växla mellan teori och 

empiri och knyta samman dessa (Patel & Davidsson, 2003). Syftet med detta arbetssätt 

var att uppnå en helhetsbild av problemet samt skapa en legitimitet för resultatet. 

Abduktiv ansats syftar precis som denna studie till att ha en ständig och snabb 

växelverkan mellan teori och empiri (Starrin & Svensson, 1994). 

 

Valet att använda en abduktiv ansats utgjordes även av att författarna önskat 

undersöka problemet ur flera perspektiv. En nackdel som Patel och Davidsson (2011) 

beskriver med deduktiv och induktiv ansats är just att forskaren binder sig till ett 

synsätt, medan de menar att abduktiv ansats ger möjligheten att använda sig av fler. En 

nackdel som beskrivs med den abduktiva ansatsen är dock att författarna lätt kan färga 

undersökningen med egna upplevelser. Då det finns en tämligen stor förkunskap samt 

egna upplevelser inom ämnet har studien ämnat avvärja detta genom att genomgående 

ifrågasätta de argument och reflektioner som lyfts av både respondenter och författare. 

Genom att jämföra de svar respondenterna gav under intervjuerna och undersöka de 

svar som är mest frekvent återkommande för att sedan binda dessa svar till olika 

teorier ämnas studien uppnå en vetenskaplig tyngd. 

 

Studien har en kvalitativ metod då den kvantitativa metoden ses som nära 

sammankopplad med det naturvetenskapliga synsättet angående vad som uppfattas 

som fakta, medan den kvalitativa metoden är mer tolkningsinriktad (Bryman & Bell, 

2005). Kvantitativ forskning handlar i större utsträckning om insamling av data, ofta 

siffror av olika slag. Det är med andra ord stort fokus på statistik, och metoden har 

oftast en deduktiv ansats vad gäller förhållandet mellan teori och empiri. Kvalitativ 

forskning å andra sidan har oftast en induktiv ansats, och tonvikten läggs på att förstå 

den sociala verkligheten utifrån hur de inblandade uppfattar den. I den kvalitativa 

forskningen ses sociala egenskaper som resultatet av interaktionen mellan deltagarna, 

snarare än en yttre verklighet som deltagarna inte kan påverka (ibid.). Kvalitativ 

forskning berör sociala förhållanden, handlar om världslighet och är över allt annat 

objektiv (Kirk & Miller, 1986). Då syftet med studien är att undersöka attityder och 

upplevelser, inte att mäta detta, valdes kvalitativ metod. 
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Den kvalitativa forskningen handlar till stor del om vad forskaren själv anser relevant 

och gör att forskaren blir en central del av hela studien och dess process (Patel & 

Davidsson, 2011). Den förkunskap som författarna av studien besitter skulle därmed 

kunna medföra ett problem kring hur neutral forskarna kan vara (Ahrne & Svensson, 

2011). Detta kan i sin tur leda till att forskarnas egna värderingar genomsyrar hela 

arbetet och därmed minskar både reliabiliteten och validiteten i studien (Grenness, 

2005). Bryman och Bell (2005) menar dock att det inte är möjligt för forskaren att helt 

undgå sina egna värderingar då dessa omedvetet tar sig uttryck genom hela processen.  

 

2.4 Kvalitativa intervjuer 

Då studien behandlar ett ämne där det finns ytterst lite sekundärdata blev valet att 

genomföra kvalitativa intervjuer med ett antal nyckelpersoner på olika festivaler. 

Kvalitativa intervjuers syfte är att “använda sig av det direkta mötet mellan forskaren 

och intervjuperson och det unika samtal som uppstår i just denna kontext, eftersom 

intervjupersonerna skiftar och därmed också relationen i samtalet” (Widerberg, 2002, 

s.16). 

 

Vidare menar Widerberg att det som utmärker en kvalitativ intervju är att forskaren 

följer upp de delar av berättelsen som kan öka förståelsen av temat. I en kvalitativ 

studie vill forskarna komma åt tänkandet av respondenterna och för att göra detta 

används kommunikation, eller språket. Språket blir i och med detta en andra 

ordningens data (Allwood, 2004). Intervjuerna var så kallade fokuserade intervjuer, 

det vill säga att respondenterna är speciellt utvalda då forskaren vet att de alla har en 

viss erfarenhet eller delaktighet i en viss situation gemensamt (Bryman & Bell, 2005).  

 

2.5 Semi-strukturerade intervjuer 

För insamling av empiri genomfördes kvalitativa semi-strukturerade intervjuer för att 

få en uppfattning om hur människor som har arbetat inom detta fält upplevde det 

beskrivna problemet. Fejes och Thornberg (2009) skriver att fenomenografiska 

intervjuer innebär att intervjuerna är semi-strukturerade och tematiska. Intervjuaren 

ska vägleda respondenten genom att använda ett fåtal frågor och sedan skapa en dialog 

mellan intervjuaren och respondenten beroende på de svar som ges. Detta innebär att 
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intervjuaren under en semi-strukturerad intervju har en lista på frågor eller teman, men 

att respondenten har en stor frihet att utforma sina svar (Bryman & Bell, 2005).  

 

Det finns en nödvändighet att spela in fenomenografiska intervjuer och skriva ut dem i 

sin helhet för att kunna aktualisera innehållet vid analys (ibid). Denna metod valdes då 

författarna upplevde det nödvändigt att ge respondenterna utrymme att associera fritt 

kring dennes upplevelser, då många av dem har olika upplevelser och referensramar 

från olika festivaler. 

 

För att förstå de förhållanden som ligger bakom dessa upplevelser var det också 

nödvändigt för intervjuaren att få utrymme att ställa direkta följdfrågor och använda 

sig av så kallad probing. Probing innebär att intervjuaren ställer uppföljningsfrågor likt 

‘kan du utveckla detta?’ och ‘hur menar du nu?’. Det finns även något som kallas för 

icke-verbal probing vilket innebär att intervjuaren nickar eller hummar till 

respondenten för att visa att hen förstår och förväntar sig en fortsättning av 

respondenten (Fejes &Thornberg, 2009). Genom att intervjua ett antal personer från 

olika festivaler gavs möjligheten att jämföra svaren emellan dessa för att se om 

respondenterna upplever liknande problem trots stora skillnader i organisationerna. 

 

2.6 Urval 

I fenomenografiska studier utgår forskaren från att respondenterna har olika 

erfarenheter av den företeelse som undersöks och att de har olika attityder, värderingar 

och förhållningssätt gällande ämnet. Det ska också finnas skillnader i kön och ålder 

samt att de kommer från olika arbetsplatser. Detta för att få en variation i hur 

undersökningsgruppen uppfattar en och samma företeelse (Starrin & Svensson, 1994). 

 

Urvalet av respondenterna för denna studie har för avsikt att vara en så varierad grupp 

som möjligt. Respondenterna är personer som har mellan 1 och 30 års erfarenhet av att 

arbeta som arbetsledare eller, som har någon form av styrfunktion på festivaler. 

Personernas funktioner och arbetsuppgifter på festivaler skiftar även det stort. En del 

arbetar endast under samma månad eller vecka som festivalen hålls, medan andra 

arbetar året runt i basorganisationen. De utvalda respondenterna varierar i åldrar, från 

90-talister till 60-talister. De har olika kön, även om majoriteten är män, och kommer 
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från olika arbetsplatser och geografiska områden. Deras upplevelse och syn på 

personalsituationen på festivaler har därmed skiftat, men somliga svar är 

återkommande och ger därmed en legitimitet till resultatet. Gemensamt för de 

respondenter som deltog är att de alla har erfarenhet från att planera, ansvara och styra 

arbetet på festivaler. Deras kunskap och erfarenhet ger en legitim tyngd och importens 

för de åsikter som framfördes. 

 

Nedan följer en kort presentation, samt intervjudatum för de personer som har ställt 

upp på intervjuer för studien: 

 

 Jozsef Csongvai: Bokare på Emmabodafestivalen, har tidigare erfarenhet från 

bland annat Öland Roots och Getaway Rock Festival. Intervjun genomfördes 

den 23 april 2013.  

 Håkan Karlsson: Grundare av Emmabodafestivalen. Intervjun genomfördes 

den 23 april 2013. 

 Dan Karlström: Har erfarenhet från att arbeta på en mängd festivaler. Är även 

artist, bokningsagent och en av grundarna av Kombat som arbetar med 

helhetslösningar vad gäller artistservice på olika festivaler. Intervjun 

genomfördes den 25 april 2013 

 Alexandra Wanngård: Arbetar andra året på Peace & Love, i år som 

Personalchefsassistent. Intervjun genomfördes den 7 maj 2013. 

 Helena Lundén: Har arbetat på diverse festivaler, både inom artistservice och 

funktionärshantering. Är i år en av projektledarna bakom Picknickfestivalen i 

Göteborg. Intervjun genomfördes den 13 maj 2013. 

 Putte Svensson Sahlin: En av grundarna av Rockparty som var den drivande 

kraften bakom Hultsfredsfestivalen från och med att den grundades till 

Rockpartys konkurs 2010. Driver nu ett eget bolag, PSS Hultsfredsrebellen, 

samt är ägare av Hotell Hulingen. Är även involverad i uppstarten av festivalen 

“This is Hultsfred”. Intervjun genomfördes den 9 maj 2013. 

 Patrik Svensson: Patrik har även han erfarenhet från att ha arbetat på olika 

festivaler, bland annat Way Out West och Sthlm Music and Arts, ofta har hans 

roll varit någon form av arbetsledning. Intervjun genomfördes den 26 april 

2013 
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Festivalerna som finns med i undersökningen är spridda vad gäller geografi, målgrupp 

och storlek för att uppnå en mer varierad undersökning. Det har med avsikt inte gjorts 

någon djupare undersökning av exakt hur dessa festivaler arbetar vad gäller 

personalfrågan, utan istället undersöka hur personal på dessa festivaler upplever 

situationen och huruvida de anser att det finns några problem eller möjligheter till 

förbättringar. Detta val gjordes dels för att det finns stora svårigheter kring att få den 

informationen som krävs, då vissa av organisationerna har tystnadsplikt och inte får 

lämna ut all information, men också på grund av tidsaspekten för studien och 

möjligheterna att få kontakt med relevant personal. 

 

2.7 Intervjuguide och genomförande 

Intervjuerna inleddes med att intervjuaren berättade lite om problemet, syftet samt 

studiens infallsvinklar. I detta stadie klargjordes även att det användes en elektronisk 

inspelningsapparat och att hela intervjun skulle komma att spelas in. Efter detta 

övergick intervjun till frågorna som ämnats formuleras på ett sätt som varken är riktat 

eller för specifikt. För varje fråga fanns det utrymme för respondenten att reflektera 

och associera fritt. Språket formulerades så att det inte hade ett allt för akademiskt 

tonfall, och för varje enskild intervju förändrades formuleringen av ord och tonfall 

något. Beroende på vilket tonfall intervjuaren hade eller hur denne formulerade sig kan 

respondentens uppfattning av frågan skiftat (Bryman & Bell, 2005). Intervjuaren 

ämnade dock vara neutral och inte tydliggöra sina egna värderingar i diskussionen som 

fördes. 

 

Även omgivningen förändrades vilket kan påverka känslan under intervjuerna (Ahrne 

& Svensson, 2012). De allra flesta intervjuer genomfördes på respondentens egna 

kontor, vilket i de flesta fall är en lugn miljö där respondenten känner sig trygg och 

bekväm och därmed kan tala mer fritt. En av intervjuerna genomfördes dock på ett 

café, vilket innebar att det var en något mer högljudd miljö än vanligt runt omkring, 

något som gjorde att det blev svårt att uppfatta vad som sades på vissa delar av den 

inspelade intervjun. Den offentliga miljön kan även ha påverkat respondenten ifråga 

och förutom svårigheter i koncentrationen också skapat en obekväm känsla inför vissa 

samtalsämnen. Trots dessa förutsättningar verkade respondenten i fråga väldigt 

bekväm och avslappnad under intervjun och den offentliga miljön anses i det här fallet 
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inte ha någon avgörande faktor gällande den diskussion som fördes. Tyvärr föll dock 

korta bitar av intervjun bort från inspelningen då det inte gick att uppfatta vad som 

sades. 

 

Trots att utformandet av intervjuerna syftade till att ge respondenterna frihet att 

associera och diskutera fritt höll sig diskussionen till temat. Om någon av 

respondenterna kom in på någonting som inte hörde till temat försökte intervjuaren 

snabbt få tillbaka denne på rätt spår igen utan att styra för mycket. Då samtliga 

författare är väl insatta i ämnet lades stor vikt vid att inte påverka respondenterna. 

Detta ämnade uppnås genom att låta den som intervjuades tala till punkt och sen ge 

nickar eller korta följdfrågor som tillät respondenten att utveckla eller själv leda 

diskussionen vidare. Följdfrågorna försökte också hållas så öppna som möjligt och 

endast ställa frågor som: ‘anser du att detta fungerar väl?’, ‘Hur tänker du kring detta?’ 

etc. Det var upp till den som genomförde intervjun att bedöma när dessa frågor 

passade in i intervjuförfarandet. De intervjufrågor som användes går att finna i 

Bilaga A. 

 

För studien genomfördes även en mailintervju då respondenten under 

uppsatsskrivandet befann sig på annat ort som författarna inte hade möjlighet att 

besöka. Fördelen med denna form av intervju är att respondenterna har möjlighet att i 

lugn och ro reflektera kring frågorna och formulera sina svar. Därmed uppnås ett djup 

i svaren som inte är lika lätt att uppnå vid en personlig intervju. En nackdel kan dock 

vara att det tar något längre tid att få svar och att möjligheten till direkta följdfrågor 

förloras. Det är även svårt att uppfatta de känslor respondenterna har kring ämnet då 

det i en mailintervju inte går att uppfatta tonfall eller kroppsspråk. I och med 

användandet av mail för intervjuförfarandet eliminerades dock risken att författarna 

påverkat respondenterna med sitt eget kroppsspråk eller tonfall (Bryman & Bell, 

2005).  
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2.8 Datainsamling och databearbetning 

Datainsamlingen för denna studie har främst skett genom kvalitativa intervjuer. I den 

fenomenografiska intervjun innehåller intervjuerna inte några fasta svarsalternativ 

eller ett på förhand tänkbart svarsutrymme. Istället för att utgå från att respondenten 

kan ge rätt eller lämpligt svar, utgår den fenomenografiska intervjun ifrån att det inte 

finns något rätt eller lämpligt svar (Starrin & Svensson, 1994). En hel del data har 

också samlats in genom dagstidningar och festivalers hemsidor. Detta för att utnyttja 

de sekundärdata som faktiskt finns och det är i dagstidningarna som problemen upptas. 

Festivalernas hemsidor ger en bra överblick över system för bland annat 

funktionärshantering och hur de arbetar, men går inte på djupet i organisationen. 

 

När det gäller datainsamling har som ovan nämnt den viktigaste data framkommit 

genom fokuserade intervjuer med noga utvalda individer. Det har gjorts ett flertal 

intervjuer med olika nyckelpersoner på Sveriges festivalmarknad, vilket går att läsa 

mer om under rubriken Urval som beskriver respondenterna och deras erfarenheter. 

Samtliga respondenter visste under intervjuförfarandet att samtalet spelades in samt att 

deras namn skulle komma att användas i studien. Detta kan ha lett till att somliga 

respondenter höll tillbaka viss information då de inte ville riskera att bli citerade 

angående upplevelser och tankar som kan uppfattas negativa gentemot deras 

arbetsgivare. Upplevelsen var dock att majoriteten av respondenterna var väldigt 

frikostiga med sina tankar och åsikter. Vid ett fåtal tillfällen uppgav respondenterna att 

de inte ville bli citerade angående viss information, men att det som sades fick 

användas i studien. Det faktum att forskarna har personliga förhållanden till många av 

respondenterna kan ha varit till en fördel i just detta avseende.  

 

2.9 Uppsatsens kvalité och trovärdighet 

Genom intervjuer med personer som har stor insikt i den svenska festivalmarknaden 

ämnar denna studie uppnå en hög trovärdighet. De intervjuer som genomfördes 

syftade till att ge författarna en djupare insyn på problemet och få idéer och tankar från 

festivalernas representanter till hur problemen behandlas och eventuella åtgärder som 

kan vidtas. De vetenskapliga teorier som valts ut är uppdelade i kategorierna 
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Organisationsteorier och Lärande och kunskapsspridning i organisationer. Detta går att 

läsa mer om under avsnittet Teoretisk referensram.  

 

Eftersom författarna av studien har varierande erfarenheter och upplevelser inom 

ämnet (dessa beskrivs i avsnittet Förförståelse) har diskussioner förts kring hur studien 

ska uppnå önskvärd objektivitet och neutralitet, speciellt vad gäller bedömning av 

insamlad data. Diskussionerna resulterade i ett beslut att genomföra semi-strukturerade 

intervjuer med öppna frågor som tillåter respondenten att associera fritt kring ämnet, 

samt att intervjuaren inte skulle lägga sig i för mycket vid intervjuförfarandet, vilket i 

sin tur leder till en viss objektivitet. Författarna upplever dock att denna metod ledde 

till att viss data som samlades in under intervjuerna inte nödvändigtvis bidrog till 

studiens syfte. Denna data behövdes ändå bearbetas vilket var ett tämligen omfattande 

och tidskrävande arbete som sedan inte var relevant för studien. 

 

Vidare går det att ifrågasätta det faktum att studien inte går djupare in på specifika 

festivalers arbetssätt, utan endast undersöker individers upplevelser av deras arbete på 

dessa festivaler. Det kan uppfattas av läsaren som att studien inte skapar tillräcklig 

reliabilitet då den endast baseras på individers uppfattningar, snarare än faktiska 

arbetssätt. Detta valdes bort i denna studie för att istället lägga större fokus på de svar 

som respondenterna bidrog med. 

 

2.10 Källkritik 

Det ska påpekas att denna studie från början byggde på författarnas egen tes om att det 

pågår ett skifte i hur festivaler arbetar för att tillsätta arbetskraft och fånga upp den 

kunskap som krävs för att genomföra sina arrangemang. Efter att flertalet festivaler 

genom åren gått i konkurs eller lever under ekonomisk press har medvetenheten kring 

kravet på kompetent personal ökat, samtidigt som användandet av ideell arbetskraft 

frekvent ifrågasätts. Den ledning och styrning som finns anses av vissa av 

respondenterna vara undermålig och de flesta anser att det finns flera möjligheter till 

förbättring när det kommer till hur festivaler organiseras. Detta är dock personliga 

åsikter från de respondenter som intervjuats, vilket gör att det finns en möjlighet att 

inte alla anser att detta är korrekt. Samtliga av respondenterna är dock rörande överens  
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om att det finns saker att arbeta på när det kommer till styrning vilket bör kunna anses 

ge åsikterna en viss legitimitet. 

 

Det finns en mängd akademisk litteratur angående projektstyrning, ledning, 

organisation och ledarskap, men ytterst lite forskning kring detta på just festivaler. De 

teorier som lyfts fram syftar till att vara relevanta och applicerbara för 

forskningsområdet. En del av den empiri som valts ut kommer från några av landets 

största dagstidningar och kan givetvis vara vinklad. Därför har endast den information 

som anses vara relevant och pålitlig använts för studien. 

 

Något som även diskuterats angående källkritik är det faktum att några av författarna 

känner respondenterna och på vilket sätt det påverkar deras sätt att svara på frågor som 

ställs och ge den information som kan antas vara relevant. Beslutet togs att den som är 

bekant med respondenten skulle hålla sig i bakgrunden under intervjuförfarandet och 

att detta då inte skulle påverka respondentens svar och associationer under intervjun. 

Det konstaterades även att det sannolikt låg en fördel i det faktum att författare av 

studien har personliga förhållanden till en del av respondenterna då dessa kan finna en 

viss säkerhet att tala till en bekant i stället för en främling. Det kan ifrågasättas om 

respondenternas svar hade varit så uppriktiga om de talade till en främling.  
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3. Teoretisk referensram 

Nedan följer teorier som stödjer den empiriska data som samlats in. Teorierna 

presenteras i tre delar: Ledning och Styrning, Lärande och kunskap i organisationer 

samt praktiskt lärande och styrning av festivaler. I slutet av varje teori presenterar 

författarna ett stycke som förtydligar varför teorin är relevant för studien. 

 

3.1 Ledning och styrning av festivalorganisationer 

3.1.1 Human resource management för evenemang 

Human resource management (nedan HRM) handlar om mycket mer än att anställa 

personal eller hitta funktionärer, det handlar även om den långsiktiga strategin och 

utvecklingen av organisationen i fråga (Van der Wagen, 2007). När det kommer till 

evenemang finns det en mängd olika icke-traditionella arbetskontrakt och en otroligt 

varierad och komplex arbetsstyrka som ska fungera ihop med den fasta organisationen 

och arbeta mot samma mål.  

 

De flesta traditionella organisationerna håller hårt i sina medlemmar och anställda i 

flera år, vilket ger dem tid till att socialisera sig och utveckla sina kunskaper i den 

verksamhet de ägnar sig åt. Organisationer som sysslar med evenemang upplever en 

helt annan situation då det generellt sett bara är ett fåtal individer som är kontinuerligt 

verksamma inom organisationen, samtidigt som det är en mycket stor del arvoderad 

och ideell arbetsstyrka som bara är verksamma under ett fåtal dagar (ibid).  

 

Van der Wagen (2007) beskriver vidare hur planeringsgruppen kan bli frustrerad, 

speciellt under de perioder planeringen är som mest tidskrävande och media är kritisk 

mot mål som inte uppnåtts, eller när medlemmar i organisationen överväger 

livsförändringar av olika slag. Att viktig personal kan hoppa av i sista minuten är 

aldrig en omöjlighet och ledarna måste hela tiden ha denna risk i åtanke. Det innebär 

att den här typen av organisation måste vara flexibel och inte binda upp sig vid 

individer eller grupper av individer. Vidare talar Van der Wagen om hur HRM-teamet 

kan misslyckas att nå sina mål vilket snabbt kan leda till katastrof för hela 

evenemanget, till exempel om de inte lyckas få in tillräckligt stor arbetsstyrka och det 

leder till att en scen inte är färdigbyggd i tid (ibid). 
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HRM-teorin för evenemang används eftersom den klargör att finns en skillnad på 

festivalorganisationer och andra projektorganisationer när det gäller arbetssätt och 

andra förutsättningar. Den är mer anpassad efter syftet i denna uppsats och därför är 

den med.  

 

3.1.2 Formell struktur 

I boken Organisationsteori (2006, s.43) skriver Bakka et al. att “de flesta större 

organisationer har ett organisationssystem som visar indelningen i avdelningar och de 

viktigaste ledningsfunktionerna (hierarkin).”  

 

Enligt Bakka et al. (2006) innebär en formell struktur att det finns en uppsättning 

huvudregler som ledningen försöker implementera i organisationen, speciellt avseende 

arbetsfördelning och styrning. Vidare menar de att när väl organisationen har bestämt 

målen behöver ledningen utforma det mest ändamålsenliga formella strukturen för att 

uppnå dessa mål. Olve och Samuelsson (2008) menar att när man talar om struktur 

talar man främst om de övergripande operativa strukturen, det vill säga huruvida det är 

en funktionsorganisation, divisionsorganisation, matrisorganisation etc. 

 

Olve och Samuelsson (2008) delar in det formella styrsystemet i tre delar: Strategi, 

Ettårs styrning och Operativ styrning. Strategi handlar i stort om vilken inriktning och 

omfattning företaget ska ha. Det kan till exempel handla om affärsidé eller strategier. 

Ettårs styrning handlar om att göra en precisering av strategin. Det vill säga att 

företaget gör verksamhetsplaner vad gäller till exempel produkter och marknader. Man 

gör här även budgetar och prognoser och beräknar lönsamhet, likviditet och soliditet 

för det kommande året. Operativ styrning handlar i sin tur om vad företaget ska 

producera och sälja under den närmsta perioden (ibid).  

 

Eftersom formell struktur används i diskussioner kring ledning, hierarki och styrning 

så tycker författarna av studien att det finns flera delar som är viktig för en 

festivalledning att använda sig av i detta området. Speciellt inom långsiktig planering 

vilket det kan finnas utvecklingsmöjligheter för festivalarrangörerna. 
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3.1.3 Projektorganisation 

En projektorganisation är en tillfällig organisation som är ett komplement för 

basorganisationen. En projektorganisation är en mer dynamisk organisationsform som 

tillför flexibilitet och smidighet, samtidigt som basorganisationen i de allra flesta fall 

är en förutsättning för att skapa projektet. I vissa fall är dock projektformen den 

dominerande organisationsformen, till exempel vid konsultföretag (Bakka et al., 

2006). Enligt Kjell Nordberg (2008) har projekt som begrepp fått en bredare betydelse 

i takt med att projektarbetsformen används allt mer. Enligt honom så finner man 

exempel på att även löpande verksamheter kallas för projekt, vilket har lett till att 

definitionen av projekt uppfattas olika i olika sammanhang (Nordberg, 2008). 

 

Teorin om projektorganisationer används i studien för att visa på de tydliga likheter, 

men också skillnader, som finns mellan festivalorganisationer och traditionella 

projektorganisationer. 

 

3.2 Lärande och kunskapsspridning i organisationen 

 

3.2.1 Singel- och dubbellooplärande 

Eriksson-Zetterquist et al. (2006) beskriver singellooplärande i boken Organisation 

och organisering som att människan noterar att hennes handlingar och resultat inte är 

optimala, men ändå försöker att tolka detta på ett sätt som inte gör att hennes 

referensram framstår som felaktig. Det handlar alltså om att människan inte korrigerar 

det faktiska felet, utan i stället går in i försvarsposition och försöker lösa det problem 

som uppstått genom att göra små förändringar av sin egen referensram och kunskap. 

Ett exempel på detta tänkande är ‘så här har vi alltid gjort och det har fungerat bra för 

oss’. Singellooplärande gör att man kontinuerligt lär sig att hantera mindre problem 

som uppstår genom slarv eller av en ren slump, men att lärandet endast går från 

handling till reflektion och åter till handling (Eriksson-Zetterquist et al., 2006).  

 

När det kommer till dubbellooplärande reflekteras det ytterligare i Eriksson-Zetterquist 

et al. (2006) och tänker även utanför de existerande referensramarna. För 

dubbellooplärande krävs det dels att du har viljan att förändra, men också att du kan 

studera problemet och har tillräckligt med information för att kunna omvandla det du 
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lärt till handling. Dubbellooplärande handlar om att att du får någon form av negativ 

feedback och provar en ny lösning eller handlande. Om den nya lösningen fungerar 

och ger positiv feedback kommer du fortsätta att agera på det sättet. Det innebär att 

man reviderar handlingsmönster och kräver att organisationen som helhet lär sig att 

‘glömma’ tidigare kunskap (ibid.). 

 

Det finns dock flera faktorer inom en organisation som försvårar eller förhindrar 

dubbellooplärande. Bland annat tenderar återförd data att styras i tolkningen för att ge 

fördel åt den redan existerande referensramen då detta är ett sätt att utöva kontroll över 

andra. Inom organisationer kan detta betyda en minskad återföring, bristfällig 

information, en mer hierarkisk struktur och ökat hemlighetsmakeri. I en 

dubbellooplärande organisation strävar man dock efter att hitta relevant information, 

att ha en öppen struktur och intensiv kommunikation, att ha delat beslutsfattande och 

att ha en hög acceptans av misstag då detta är hur man lär sig (ibid.). 

 

Eftersom ett festivalarrangemang alltid är i en ständig lärandefas beroende på 

marknaden som förändras och personalen som har en hög omsättning från år till år så 

är denna teori relevant till studien. Det går att applicera teorin på alla nivåer av 

festivalhierarkin.  

 

3.2.2 Långsiktigt lärande och informationsbearbetning 

I boken Organisation och organiserande (Eriksson-Zetterquist et al., 2006) beskrivs det 

om George Hubers sammanfattning av lärandeprocesser i organisationer. Hans teori 

tar utgångspunkt i fyra centrala begrepp och processer: Kunskapsanskaffning, Intern 

distribution av kunskap, Tolkning av information och Organisatoriskt minne.  

 

Kunskapsanskaffning definierar han som den process där kunskap anskaffas. Enligt 

Huber i Eriksson-Zetterquist et al. (2006) sker detta på olika sätt, så som arv, 

erfarenhet, indirekt lärande och ympning. Det andra begreppet, Intern distribution av 

kunskap handlar om själva spridningen av kunskap från individ till individ, eller 

individ till organisation. Denna spridning är viktig för att hela organisationen ska 

kunna dra nytta av den kunskap som medarbetarna innehar. Framgången av denna 

spridning beror dock på givarens vilja att dela med sig. Det tredje begreppet, Tolkning 

av information, handlar om huruvida organisationen som helhet kan uppnå en 
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gemensam tolkning. Om konsensus inte uppnås menar han att organisationen inte har 

lärt sig. Det sista begreppet är Organisatoriskt minne och handlar om hur väl 

organisationen dokumenterar och arkiverar den kunskap och de lärdomar som gjorts. 

Detta för att kunna använda denna kunskap som underlag i framtiden (Eriksson-

Zetterquist et al., 2006). 

 

Blomé (2004) menar att det krävs flera verktyg, eller byggklossar som han kallar det, 

för att genomföra ett projekt eller driva en verksamhet. I boken Projektsäkerhet - en 

guide till fler framgångsrika projekt beskriver han sina nio byggklossar, där 

Långsiktigt lärande är den sjätte. Han menar att en sund projektmiljö kräver att det 

finns mekanismer som gör det möjligt att överföra erfarenheter och kunskap mellan 

individer och projekt. De flesta projektorganisationer har krav på att det ska finnas 

slutrapporter eller erfarenhetsrapporter, och Blomé (2004) betonar vikten av att 

människor delar med sig av sin kunskap och erfarenheter då det är en 

överlevnadsfaktor och ur ett långsiktigt perspektiv rätt. Han menar att detta skapar 

förutsättningar för att erfarenheter och kunskap smälter samman och leder till nya 

kunskaper, men säger också att människor kan uppleva det som att de mister makt 

eller position genom att dela med sig av sin “ensamrätt” på kunskapen (ibid).  

 

Teorin om långsiktigt lärande och informationsbearbetning är relevant för studien då 

dessa begrepp är en central del av festivalorganisationens möjlighet till förbättring. 

Den viktigaste kunskapen som anskaffas sker genom själva genomförandet, och teorin 

bakom det hela beskrivs bra med hjälp av långsiktigt lärande och informationslärande. 

 

 

3.3 Praktiskt lärande och styrning av festivalorganisationer 

 

3.3.1 Socialt lärande 

Sherr (2008) menar att teorin om socialt lärande grundar sig i beteendevetenskap som 

säger att beteendet är skapat av tidigare villkor och konsekvenser. Socialt lärande 

bygger vidare på detta och påpekar att tankar, förutsättning och förväntningar, känslor 

och stress också influerar lärandeprocessen. De centrala begrepp som används är 

modellering och imitation som är en process där man lär genom att se hur andra gör. 

Ett modellerande beteende kan ske på tresätt, antingen kopierar man och imiterar 
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arbetsuppgiften för att lära sig. Eller så modellerar man med den och gör den bättre 

respektive sämre. Det kan även stärka eller försvaga ett tidigare inlärt beteende. När 

människor observerar fler och fler metoder och arbetssätt stärks dess egen effektivitet. 

Dessutom stärks individens självförtroende då den känner sig säkrare i sitt arbete. 

Socialt lärande i funktionärs/volontärs-situation kan uppmuntras av att vänner och 

familj har gjort det tidigare och individen då lärt sig av dem genom att observera och 

höra om deras erfarenheter kring detta. Ju fler gånger en individ varit funktionär, desto 

mer öppen är individen för att prova nya saker och nya arbetsuppgifter i framtiden 

(ibid). 

 

Denna teorins användning i studien motiveras genom att den tar upp vad som kan 

locka en funktionär att vara just funktionär, och så tar den upp flera viktiga segment 

om hur funktionären förhåller sig till arbetsuppgifter den tilldelas. 

 

3.3.2 Learning by doing 

Det traditionella sättet att utbilda människor inom ledarskap är tämligen teoretiskt, det 

vill säga att människor utbildas i teorier kring ledarskap i stället för att utbildas genom 

att leda (DuFour et al., 2006). På evenemang sker detta enligt Van der Wagen (2007) 

på ett något annorlunda sätt. Hon menar att människor som hamnar i ledande 

positioner på evenemang ofta gör det på grund av deras engagemang, inte deras 

kompetens. Även om de bör ha en viss kompetens inom området menar hon att de 

flesta lär sig att anpassa sig till den nya rollen genom att göra. Det är med andra ord 

enligt henne en form av “learning by doing”. DuFour et al. (2006) anser att denna 

form av lärande leder till en djupare förståelse samt en djupare kunskap och 

engagemang än att enbart lära sig teori. Vidare menar de att det teoretiska synen på 

ledarskap är hämmande då det gör att människan ifråga inte aktivt tar tag i situationen 

utan vänder sig till teori för att hitta svaret.  

 

Learning by doing är en teori som kan appliceras på festivalorganisationer då mycket 

av själva lärandet sker med hjälp av detta synsätt. Teorin används i studien för att 

påvisa bristen på teoretiskt lärande samtidigt som den framhäver vikten av den 

praktiska metoden för lärande inom festivalorganisationer.  
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3.3.3 Mindre formaliserad struktur 

Idén bakom mindre formaliserad styrning handlar om att människan har behov som 

den formella styrningen inte kan tillgodose, till exempel behov av kontakt och 

erkännande. Det innebär att de anställda försöker täcka de behov som inte tillgodoses 

av organisationen hos varandra. I och med detta behov så uppstår olika grupper och 

nätverk inom organisationen. (Bakka et al., 2006) Enligt Olve och Samuelsson (2008) 

satsar företag mer på att anställa rätt individer, att se till att de man anställer har rätt 

kompetens och att ingjuta en viss kultur hos sina medarbetare. Kultur definieras som 

de normer, värderingar och symboler som gör att individerna i organisationen har en 

likartad uppfattning om vad som sker (ibid). 

 

På grund av de många områden och behov som skall tillgodoses på en festival blir det 

naturligt att festivalorganisationens olika funktioner delas upp i mindre grupper. 

Teorin om mindre formaliserad struktur kan därför användas för att beskriva det 

fenomen som uppstår under själva genomförandet av en festival, då olika grupper 

inom organisationen skapar sina egna förutsättningar för att genomföra festivalen på 

bästa sätt. Till skillnad från teorin om formell struktur, som visar sig på ett mer 

långsiktigt och strategiskt plan, handlar teorin om mindre formaliserad struktur snarar 

om själva genomförandet av festivalen. 

 

 

3.3.4 Grupptänk i organisationer 

Bakka et al. (2006) menar att kulturen i grupper påverkar prestationer. Har gruppen en 

särskild atmosfär och en särskild anda kan gruppen gynnas av detta. Om en grupp har 

en stark sammanhållning så råder en stark motivation för samarbete. Ifall gruppen är 

alldeles för sammanhållande kan det dock påverka gruppens verklighetsuppfattning på 

ett negativt sätt. Detta är extra tydligt om en grupp är stor med stor makt kan det leda 

till att gruppen tar dåliga och ogynnsamma beslut som gynnar gruppen mer än 

organisationen.  

 

Grupptänkade kan oftast karaktäriseras att gruppmedlemmen vill vara lojal mot 

gruppen vilket leder till att de följer den redan inslagna linjen även om den kan 

uppfattas av en utomstående som olämplig och leda till oförutsedda 

konsekvenser.  Dessutom uppstår en psykologisk press som kan upplevas som jobbig 
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när människor arbetar tätt i en grupp där man delar värderingar. Detta kan leda till att 

gruppens medlemmar får en vinklad syn på verkligheten. Andra symptomet på 

grupptänkande är bland annat att gruppens medlemmar känner sig osårbara eller 

överoptimistiska till gruppen. De blir även lätt för gruppen att rationalisera bort 

bortförklaringar så medlemmarna ignorerar negativ feedback. Gruppen bortser även 

från etiska konsekvenser av sina beslut eftersom dess moral är alldeles för hög. Andra 

människor som inte är tillhörande i gruppen uppfattas av gruppen som fel och svaga 

(ibid). 

 

För att motverka så kallat grupptänkande uppmuntras ledaren att studera vad som 

ligger bakom beslut och när beslutsprocessen lett till ett bra beslut ska ledaren 

uppmuntra gruppen att använda samma eller likartade processer i framtiden. Ledaren 

bör även uppmuntra öppen kritik mot förslag som tas fram i gruppen, även uppmuntra 

kritik mot sina egna värderingar. Även nyckelpersoner i gruppen ska uppmuntras att 

vara opartiska om ledaren misstänker för starkt grupptänkande i en grupp bör han 

överväga att ta in en annan grupp som jobbar med samma problem eller beslut för att 

se om de kommer fram till likartade resultat. Misstänker ledaren för starkt 

grupptänkande ställs denne för extra stora krav och han bör ha en förmåga att 

balansera på gränsen mellan att vara lyhörd och nyfiken till att kunna ryta till 

ordentligt och ange en kurs för vilket håll gruppen ska jobba mot. Processen för 

ledaren blir extra svår när tidspress eller stark psykisk press är variabler gruppen 

jobbar under (ibid). 

 

Teorin om grupptänk i organisationer används i studien för att beskriva de problem 

som kan uppstå i den dynamiska miljö som festivalorganisationer ofta arbetar i. Den är 

applicerbar på flera led i den hierarkiska festivalorganisationen.  
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4. Empiri 
I följande kapitel presenteras de tankar, attityder och åsikter som har framkommit 

under den kvalitativa undersökningen. Empirin har delats in i tre delar för att 

undersöka forskningsfrågan på de olika nivåerna i organisationerna. Dessa delar är 

Funktionären, Arbetsledaren och Ledning och Styrning. Under rubriken Urval i 

metodkapitlet finns en presentation av respondenterna och deras erfarenhet.  

 

4.1 Funktionären - “Jag tycker synd om funktionärerna och jag 

tycker synd om dom som ska ha funktionärer.” 

Under intervjuerna svarade samtliga respondenter att de festivaler de arbetar på inte 

skulle vara möjliga att genomföra utan någon form av funktionärer. Vissa av 

respondenterna belyser vikten av att ha funktionärer, medan andra väljer att belysa de 

problem som de ser med funktionärssystemet. Majoriteten av de som intervjuats för 

denna studie anser att användandet av funktionärer är en ekonomisk fråga och att det 

är en omöjlighet att ge hela arbetsstyrkan arvoden. De senaste åren har det rapporterats 

om ett flertal ekonomiska kriser och konkurser, vilket gör festivalernas beroende av 

ideell arbetskraft ännu tydligare i respondenternas ögon. Trots detta är kritiken mot 

funktionärerna ofta hård.  

 

En av respondenterna, Håkan Karlsson menar att sättet att arbeta med funktionärer är 

en rest från det svenska föreningssamhället och att funktionärer inte längre känner 

någon motivation att arbeta på festivalerna.  

 

Jozsef Csongvai: Det är liksom enkla saker de ska göra, typ ‘stå här’... 

Håkan Karlsson: Ja! Fast de gör ju inte ens de längre, det är ju där du har hela bristen 

med funktionärer, it’s a fail, från början till slut.   

 

Håkan Karlsson talade i intervjun mycket om hur funktionärers motiv för att arbeta 

ideellt har förändrats genom åren i och med det skifte som har skett på marknaden. 

Han anser att kommersiella aktörer inte bör ha ideell arbetskraft och säger att: 

“funktionärerna [...] är ju inte dumma i huvudet”, och syftar på att funktionärer gör så 

lite som möjligt då det finns en medvetenhet hos dem att festivalen i fråga har en hög 

omsättning. Även Dan Karlström tar i intervjun vi gjorde med honom  upp detta och 

säger: “...och det är klart att folk inte vill jobba ideellt åt FKP Scorpio som kanske har 
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en omsättning på.. vad kan det vara? Fem miljarder kanske?” Putte Svensson Sahlin 

ser problemet med att motivera funktionärer ur en annan synvinkel och säger:  

 

Problemet blir ju att.. För det har jag ju märkt på dom kommersiella arrangörerna - att 

liksom, dom behandlar ju ideella på samma sätt som anställda. 

 

Fyra av åtta respondenter är vad gäller systemen kring funktionärer negativt inställda 

och menar på att det måste till stora förändringar för att detta ska vara ett motiverat 

sätt att arbeta. Övriga respondenter är övervägande positiva till systemet kring 

funktionärer, varav två av respondenterna menar på att funktionärerna är bland de 

viktigaste som finns på festivalerna och att de inte skulle vara möjliga att genomföra 

utan dem. Samtliga respondenter är dock överens om att det finns möjligheter att 

förbättra dessa system. Patrik Svensson tar vid intervjun upp en möjlighet till 

förbättring som han ser och säger att:  

 

Det finns till exempel (externa, förf.anm.) bolag som förlitar sig helt på funktionärer 

och när de inte dyker upp faller hela deras planering igenom.... Så får det verkligen 

inte gå till  

 

Han betonar vikten av att vid schemaläggning av funktionärer också räkna med en del 

bortfall då det tyvärr inte är ovanligt att funktionärer efter att de har checkat in och fått 

tillträde till festivalen inte dyker upp på sina pass. Många blir sjuka eller skadade och i 

vissa fall finns det helt enkelt inte någon motivation hos funktionären i fråga att 

genomföra sitt pass. Han betonar att detta absolut inte får hända, utan att de som är 

ansvariga för att schemalägga måste planera (oavsett om denne är intern eller extern 

personal) för avhopp och att det måste vara möjligt för arvoderad personal att 

genomföra uppgifterna helt utan, eller med endast ett fåtal funktionärer.  

 

Alexandra Wanngård berättar att Peace & Love arbetar på ett sätt som ger dem 

möjlighet att flytta runt funktionärer mellan områden och uttrycker ingen oro för att 

det skulle uppstå en situation där de har för lite arbetskraft för att genomföra 

arbetsuppgifterna. Som både Karlström och Wanngård berättar (båda med erfarenhet 

från Peace & Love) har Peace & Love kommit långt i jämförelse med många andra i 

hur de hanterar funktionärer och systemen kring detta. Alexandra Wanngård berättar 

att detta är något de arbetat med i många år, men fortfarande hoppas på att kunna 
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förbättra. Trots detta fick festivalen sommaren 2012 svidande kritik från många 

funktionärer, kritik som ledde till en undersökning från arbetsmiljöverket. Wanngård 

berättar att denna kritik har lett till ett nära samarbete med arbetsmiljöverket för att ta 

fram nya riktlinjer för hur funktionärer ska bemötas och hanteras.  

 

På frågan om vilken utbildning funktionärerna gavs svarade majoriteten att den som är 

funktionär inte får någon specifik utbildning. I allmänhet får funktionärerna när de 

checkar in en kort genomgång av regler och det område där de ska vara. Som 

Csongvai berättade är det i allmänhet enkla uppgifter funktionärerna ska genomföra, 

men Karlström påpekar även att:  

 

...det som är problematiskt är att de som ofta styr funktionärerna också bara är 

tillfälligt anställda eller kanske till och med funktionärer [....] och det blir ett ganska 

konstigt arbetssätt.  

 

Alexandra Wanngård berättar i sin tur att de arbetar med att ge funktionärerna så 

mycket information som möjligt genom så många medier som möjligt, för att de inte 

ska känna sig förvirrade när de är på plats. Det är enligt henne även ett sätt att minska 

antalet frågor arbetsledarna får, i och med att deras arbetsbörda är stor från början.  

 

Trots den kritik som finns påpekar både Helena Lundén och Alexandra Wanngård 

vikten av att poängtera för funktionärerna hur viktiga de är. Lundén säger:  

 

Sen så under själva genomförandet så behövs det ju självklart fler armar än de som 

tillhör arrangörernas. Då behövs funktionärerna mer än någonsin. Jag tror inte man 

behöver betala funktionärer, det viktiga är att de inser att de är viktiga för att festivalen 

ska gå att genomföra. De ska känna sig på samma nivå som arrangörsgruppen.  

 

Både Lundén och Wanngård är väldigt positivt inställda till arbetet med funktionärer 

och anser att det är viktigt att skapa en gemenskap och en känsla av deltagande hos 

dem, då de anser att de är en väldigt viktig del av festivalen. Trots att samtliga 

respondenter påpekar att de festivaler som de arbetar på i dagsläget inte har någon 

möjlighet att helt eliminera ideellt arbete, anser majoriteten att det är en 

otillfredsställande situation för båda parter.  
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4.2 Arbetsledaren - “Det handlar ju om att rekrytera vettiga 

människor som gör det automatiskt på något sätt.” 

Som Karlström påpekar ovan är en arbetsledare på en festival ofta själv funktionär 

alternativt arvoderad personal som endast är involverad i organisationen en 

väldigt  kort period. Som tidigare nämnt sker rekryteringen i organisationen ofta 

internt och kunskapen som finns plockas upp allt eftersom du får större arbetsuppgifter 

med mer ansvar. På frågan om arbetsledarna får någon utbildning för att kunna hantera 

sin roll att leda funktionärerna på festivalen svarar fem av sju respondenter nej, en är 

osäker och den sista beskriver att de på deras festival hade utbildning för majoriteten 

av arbetsledarna. Karlström beskriver sin första upplevelse som arbetsledare och säger:  

 

Jag kan bara tala ur egen erfarenhet, 2005 jobbade jag på Hultsfred som funktionär. Då 

var jag såhär ‘gatevakt’...fick ingen info överhuvudtaget, det var så här -  man kom, 

checkade in sen ställde man sig vid en gate i sex timmar och sen kom någon annan och 

bytte av och sen gjorde man samma sak nästa gång. Sen gjorde jag det ett år till och 

tredje året så blev jag arbetsledare för ungefär trettio funktionärer till. Och då var mitt 

jobb att bara se till att de här människorna kom till sina pass, och jag hade egentligen 

ingen utbildning eller någon aning om någonting i det stora hela men.. det är ju bara 

att använda hjärnan så löser man problemet.. 

 

Dan Karlström beskriver vidare hur han idag försöker ha så mycket kontakt som 

möjligt med den personal som han ansvarar för. Denna personal är oftast arvoderad 

och i sin tur arbetsledare för andra grupper och han vill ge dem de bästa möjliga 

förutsättningarna för att lyckas. Han påpekar att detta bör vara något som händer 

naturligt, men att det i många fall inte är det och säger: “generellt så är det säkert 

väldigt många som känner att man bara blivit inkastad någonstans.” Även Patrik 

Svensson berättar att de festivaler han arbetar på erbjuder ytterst lite utbildning för 

sina arbetsledare.  

 

Vi försöker väl se till att alla arbetsledare har erfarenhet som arbetsledare tidigare, 

eller en utbildning som de har lärt sig liknande saker. Ehm... eller har vi sett tidigare år 

att de har klarat arbetet så bra att de kan gå vidare till nästa steg och vara arbetsledare. 

Men tyvärr så finns det inga direkta genomgångar eller utbildningar eh..hur man ska 

tänka eller hur man ska göra.  
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På de festivaler där Karlström och Svensson arbetar är det en väldigt hög omsättning 

på personal, även om det händer att större grupper återkommer flera år i rad. Helena 

Lundén som utöver mindre arvoderade arbeten på större festivaler även har erfarenhet 

från något mindre ideella festivaler är inne på samma spår men säger även att:  

Du kommer dit några dagar innan funktionärerna, får ett halsband med tre stora A:n 

på en plastbricka hängd runt halsen och sen är det meningen att du ska utstråla den 

auktoritet som gör att du kan leda de funktionärer du blir tilldelad att leda. Ofta sitter 

du ner med en person som haft samma position som du har, får tips och råd om hur 

du ska tänka och arbeta. Det känns nästan som att du sitter där med din storasyster 

eller storabror och den ska berätta hur du ska göra och hur du inte ska göra. Vad det 

finns för risker och fallgropar, och hur du bör tänka kring dessa. 

 

Det är på de större festivalerna inte ovanligt att arvoderad personal byter position 

mellan åren. I intervjun med Wanngård som är personalchefsassistent på Peace & 

Love berättar hon att de ständigt diskuterar och utvärderar sitt arbete och hur de kan 

utveckla system till det bättre, men att hon är osäker på om det sker några individuella 

möten mellan arbetsledarna och deras ansvariga där arbetet tydliggörs ytterligare. 

Putte Svensson Sahlin i sin tur ger en helt annan bild av arbetsledarnas utbildning 

under den tiden då han jobbade med Hultsfredsfestivalen. I intervjun förklarar han: 

 

Vi genomförde ju olika typer av utbildningar med, framförallt med dom som var 

ansvariga. Och sen gjorde vi ju utbildningar även med dom som skulle jobba, 

beroende på vilken typ av arbete man hade. Och sen är det klart att skulle dom köra 

buss så rekryterade man ju så att dom har en utbildning för busskörkort. Och 

elektriker. Asså sånt, man sätter ju inte en elektriker å laga mat. 

 

Svensson Sahlin berättar vidare att de hade 250 arbetsledare som var anställda året 

runt för att ansvara över olika arbetsuppgifter inför festivalen. Dessa personer var 

viktiga för organisationen och var svåra att byta ut, en del hade jobbat med festivalen i 

över 20 år.  

 

Många av respondenterna tar vid frågan angående arbetsmiljön på deras festivaler 

även upp de riktlinjer som arbetsmiljöverket har angett för Peace & Loves 

funktionärer efter kritiken 2012. Samtliga respondenter som tar upp detta är rörande 

överens om att till exempel 11 timmars arbetsvila är en omöjlighet för arbetsledare och 

arvoderad personal. Många anser att det är bra att det undersöks och att det förs en 
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diskussion om arbetsförhållanden på festivaler, men samtidigt finns det en stor skepsis 

gentemot om de riktlinjer som finns faktiskt går att följa. Patrik Svensson säger:  

 

På pappret så är det ju väldigt bra. Men sanningen är ju den att det är ju så svårt att 

förutspå vad som kommer att hända på en festival, vilka arbetsuppgifter du kommer 

att ha. Och det är ju en del av tjusningen att det kommer ju nya spännande saker hela 

tiden som du måste ta tag i och klara av och lösa.. Jag tror att man förlorar mycket på 

det om man ska behöva... Jag vill ju inte vara den som säger att vi ska frångå svensk 

arbetslagstiftning, för att jag tycker att det är en fantastiskt bra sak vi har. Men det.. 

det finns ändå liksom undantag och då tycker jag att festivaler är ett.. eftersom det 

handlar om så kort tid. 

 

Även Håkan Karlsson tar upp detta men påpekar även att det inte är bara festivaler 

som har höga krav angående arbetsmiljö. Såsom han ser det är det för höga krav som 

har blivit framförhandlade i en miljö där “någon tror att det finns hur mycket pengar 

som helst..”. Enligt honom är kraven som ställs allt för rigorösa och han tvivlar på att 

det finns något svenskt företag som följer alla de föreskrifter som ges.  

 

Helena Lundén beskriver i stället arbetsmiljön som hon uppfattar den på en festival, 

utan att ta upp de omständigheter som råder på Peace & Love och säger att:  

 

Arbetsmiljön under en pågående festival är väldigt mycket korta, snabba 

konversationer. Du kan prata med någon på morgonen, bli avbruten, behöva gå 

därifrån, och sen möter du personen tio på kvällen och inser att ni aldrig slutförde 

er konversation. Att miljön är på sådana sätt är något som alla måste förstå, det 

finns komradios av en anledning – folk är hela tiden på språng. Och ingen är det 

för att vara otrevlig utan det är så det är, och det är det som också är charmen med 

festivalarbetet. Det är inte sitta vid datan 8-12, äta lunch mellan 12-13 för att sen 

fortsätta framför datan fram till 17 då du går hem. Det är till att springa ute på 

festivalområdet från 7 på morgonen, halsa några energidrycker, sleva i sig vattnig 

korv stroganoff, springa förbi sin favoritartist som står på scen, och stänga av 

komradion för att sen däcka i sin tältsäng klockan 3 på natten. Det är så 

arbetsmiljön ser ut. No mercy. 

 

Endast en av respondenterna tar upp arbetsmiljön för den arvoderade personalen som 

ett potentiellt problem, och menar att det till exempel kan vara en fara då många 

arbetsledare måste använda sig av tunga maskiner eller arbeta på hög höjd. Övriga 

respondenter tar snarare upp det som ett faktum. De återberättar sina upplevelser som 
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att det är ett faktum att man måste vara beredd att ta emot uppemot 200 samtal per 

dag, att man får äta den mat som finns och att man ska skatta sig lycklig om man får 

en natts sömn. Majoriteten av respondenterna tar även upp vikten av att de människor 

som finns runt omkring dig också är villiga att göra detta med ett leende på läpparna, 

men det finns även en del kritik som riktas mot den ledning och styrning som finns. 

Här lägger med andra ord fler respondenter över ansvaret från arbetsledarna till de som 

är högre i hierarkin.  

 

 

 

Foto: Kajsa Ekström/Rockfoto 
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4.3 Styrning och ledning - “Det är jävligt många människor som bara 

gör någonting för att man alltid har gjort det.” 

En generell uppfattning som dyker upp under intervjuerna är att en stor del av 

personalen är för dåligt utbildade. Två av respondenterna är väldigt kritiska gentemot 

festivalorganisationer runt om i landet och säger att det finns en enorm brist på 

professionalitet och kunskap. De talar mycket om att denna brist leder till dålig 

styrning från ledningen och att det ofta leder till onödigt kaos under evenemanget. 

Ingen av respondenterna vill bli citerade om just detta, men en av dem gör en 

jämförelse mellan festivaler hen har arbetat på och beskriver hur snabbt det går över 

till ilska på de mindre ‘professionella’ festivalerna, medan det finns ett annat lugn när 

hen arbetar med personer som verkligen kan sin sak och är trygga i sin position.  

 

Detta tror respondenterna beror på att många som arbetar med festivaler är så kallade 

eldsjälar. De påpekar att det finns visioner och förhoppningar om att göra någonting 

riktigt bra, men anser att det i vissa fall leder till hybris och att ledningen, eller 

personer i ledande positioner inte har en hållbar plan utan endast en stor vision om vad 

de vill uppnå. När frågan angående professionalitet tas upp med Karlström, anser även 

han att det finns brister men talar då om sin erfarenhet som bokningsagent.  

 

När man frågar så simpla frågor som såhär - vad har ni för break even liksom...om det 

är någon som bokar en artist så vill jag veta hur många är det som ni räknar med för att 

gå runt för att jag ska kunna veta vilket typ av gage man ska lägga på.. Så har man inte 

gjort en budget.. man lägger ett bud på x antal hundra tusen kronor. Och då blir det 

såhär nää, men då vill inte jag sälja till dig. För om ni går back då kommer inte vi få 

våra pengar. 

 

Csongvai och Karlsson berättar att nyckelpersonal på Emmabodafestivalen har flera 

års erfarenhet på samma position och att ledning och styrning därför är överflödig. 

Håkan berättar att  “Vi är ju Emmaboda, vi har ungefär samma nyckelpersoner från år 

till år, och de behöver ingen ledning eller styrning.” 

 

På Peace & Love berättar Alexandra Wanngård att de ständigt har möten där det går 

igenom möjligheter att förbättra, vad de övriga områdena jobbar med just nu och om 

det har skett någon förändring. Hon berättar att i deras organisation är målet att ha så 

mycket styrning som det är möjligt, trots att de olika områdena har sin egen 
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‘organisation’ med möjlighet att utforma sitt arbetssätt på olika sätt. Även om 

områdena har en viss frihet arbetar de med riktlinjer och mallar som alla måste följa, 

hon talar då främst om arbetsmiljö och hur de ska hantera möten med funktionärer och 

säger att:  

 

Alltså i och med att vi också jobbar med arbetmiljöverket kring det här, det.. alltså 

för mig personligen kan man väl säga, så är det för att skapa en bättre arbetsmiljö för 

det är ju det som är viktigt för mig, men det är ju också viktig att.. speicellt om man 

ser det till arbetsmiljöverkets lagar och regler att det kommer uppifrån, styrning ska 

ju alltid komma uppifrån och gå neråt i organisationen så att, man kan väl säga att 

arbetsmiljöverket är det viktigaste för funktionärerna på ett sätt, men styrningen är 

lika viktig för att organisationen ska fungera och för att informationen går ner i rätt 

led.  

 

Wanngård talar i intervjun också mycket om det lyckade arbete Peace & Love haft 

med sina Army-funktionärer. Hon berättar att de har ett större ansvar och arbetar mer 

vilket leder till att de även får fler saker från festivalen, såsom en hoody, en goodie-

bag, ett eget område och speciella events.  

 

På frågan om vad som går att förbättra tar nästan alla av respondenterna upp 

möjligheterna att minska antalet funktionärer och därigenom förenkla styrningen. 

 

Lite tror jag också att det där är liksom en självuppfyllande profetia att du behöver så 

jävla mycket folk under en kort tid för att du har tidigare haft ett år ett väldigt stort 

engagemang och det har funnits en pool med folk och att ösa ur, och sen har ju då 

många blivit kvar i gamla strukturer att så, och så ser det ut... Jag menar, det finns ju 

inget som är svårare än att tänka i nya banor. -Håkan Karlsson 

 

Även Lundén tar upp detta och säger:  

 

Jag tror på att effektivisera och jobba intensivt med projekt och festivaler. Det 

behöver inte vara många som jobbar utan det är bättre med få och att de jobbar 

effektivt. 

 

Putte Svensson Sahlins är den som sticker ut vid denna fråga och väljer istället att ta 

upp ledarskap. Han menar att du som chef ska vara den som är först och sist på 

området och att du ska hjälpa till överallt. Enligt honom är det svårt att leda om du 

själv inte arbetar med det andra ska ledas inom. Han menar att detta skapar en form av 
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ledning och motivation bland de anställda som annars är svår att uppnå. Precis som 

Lundén påpekar han att funktionärer ska känna att de är på samma nivå som anställda 

och säger att:  

 

Det finns ingen som städat så mycket toaletter som jag. [...] Ingen ska kunna säga att 

den som är ledare eller chef liksom skor sig på alla andra. 

 

Svensson Sahlin tar även han upp den skillnad som finns mellan festivaler idag och 

Hultsfredfestivalen såsom den såg ut då han arbetade med den och säger att:  

 

För mig är Way Out West ingen festival. De e, asså det är ett gäng konserter i 

Göteborg som dom har ett varumärke som är Way out West och sen kallar man det 

festival men, men de e, för mig är det inte det. De e, men det är så olika va, sen är det 

inget fel på det på nåt sätt och dom liksom gör en bra grej och sådär va, men de e... 

för mig är det nånting helt annat 

 

Detta är något som flera av respondenterna tar upp, att det är en skillnad mellan 

festival och festival - där skillnaden ter sig vara de personliga mål som finns hos 

ledningen.  

 

Foto: Kajsa Ekström/Rockfoto 
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5. Analys 

I detta kapitel analyseras det som framkommit under studien i förhållande till teorin. 

Även detta kapitel är indelat i Funktionären, Arbetsledaren och Styrning och Ledning. 

I kapitlet ifrågasätts de tolkningar som gjorts av respondenterna och attityder och 

åsikter tydliggörs ytterligare.  

 

5.1 Funktionären - “En funktionär som bara går in och jobbar 12 

timmar liksom, dom är ju där för att få sin biljett” 

Efter att ha arbetat på fältet på olika festivaler har det genom egna observationer 

konstaterats att just funktionärer är ett samtalsämne som ofta kommer upp på agendan. 

Arbetsledaren tilldelas ett stort ansvar under tidspress och blir därmed beroende av att 

funktionärerna utför de uppgifter som de blir tilldelade. Utfallet av arbetet med 

funktionärer är till en början väldigt oförutsägbart och kan innebära allt från ett väldigt 

lyckat arbete med funktionärer som sköter sig exemplariskt, till situationer där 

arbetskedjor rasar samman totalt på grund av för låg kompetens och bristande intresse 

bland de funktionärer som arbetar. För att analysera varför funktionärer blivit en så 

självklar del av festivaler måste tiden backas trettio år och gå tillbaka till när allt 

började.  

 

När festivalmarknaden i Sverige började växa drevs de flesta festivaler som ideella 

föreningar. Håkan Karlsson, grundare av Emmabodfestivalen, använder sig av 

begreppet folkrörelsesverige för att beskriva den tid då festivaler började växa fram. 

Genom de intervjuer som genomförts med Håkan Karlsson och Putte Svensson Sahlin 

framstår det som att det främsta målet med att arrangera en festival för 20-30 år sedan 

var att göra något roligt för samhället och arrangörerna, som kunde skapa ett mervärde 

och en viss form av stolthet bland ortsborna.  

 

Detta tas även upp i dokumentärfilmen ‘Hultsfred - När alla banden åkt hem’ där ett 

flertal äldre Hultsfredsbor intervjuas angående betydelsen av festivalen för orten. De 

berättar i dokumentären att om festivalen inte var något för dem hjälpte de till i stället. 

De kunde hjälpa till med allt från att bygga scen och område till att laga mat. Många 

passade även på att tjäna lite pengar på festivalen genom att till exempel sälja kaffe 

och fika ifrån ett bord i sin trädgård eller panta burkar när de städade på campingen 
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och festivalområdet. En person beskriver Hultsfredsfestivalen som en plats där det inte 

spelade någon roll om du var 10 år eller 55 år, kom du från orten var det en 

självklarhet att du skulle gå dit och hjälpa till. Flera av dem som talats med för denna 

studie anser dock att de som arbetar som funktionärer inte längre gör det för 

festivalens skull utan för personliga motiv i form av en gratis festivalbiljett. 

 

Så som det återberättas i dokumentären fanns det på Hultsfredsfestivalen ett genuint 

intresse av att hjälpa till med evenemanget och tillföra något för organisationen. I takt 

med branschens utveckling och inträdet av stora internationella bolag på den svenska 

musikmarknaden har utformandet och motivet för att genomföra en festival förändrats. 

Numera är det för det mesta kommersiella bolag med stora resurser som bedriver 

festivalverksamhet och motivet blir i grund och botten som Håkan Karlsson påpekar i 

en intervju - att skapa pengar för aktieägarna.  

 

De största fördelarna med funktionärer är att det faller under kategorin ideellt arbete, 

vilket givetvis gör att arrangörerna inte behöver betala ut någon lön för det arbete som 

utförs. Däremot bör man ha i åtanke att funktionärer är långt ifrån kostnadsfritt, 

funktionärerna behöver mat och olika typer av utrustning beroende på vilken typ av 

arbetsuppgift de utför. Som arrangör måste man även ha i åtanke att många människor 

endast ser sitt funktionärsarbete som ett sätt att få tillträde till festivalen utan att 

behöva betala för en biljett, något som leder till förlorade biljettintäkter för festivalen, 

vilket även påpekas av de respondenter som intervjuats.   

 

Känslorna angående funktionärer upplevs av författarna som splittrade. Bland  de 

intervjuade respondenterna finns en sida som är genomgående positivt inställda till 

funktionärer och en sida som är negativt inställda. De som har en negativ inställning 

till funktionärerna tar flera gånger under intervjun upp motiven till varför någon ställer 

upp att arbeta ideellt på en festival och flertalet av respondenterna menar på att den 

enda anledningen någon gör detta är för att få en “gratis” biljett till festivalen. De 

respondenter som är negativt inställda tar också upp det faktum att musikbranschen 

som helhet har förändrats och därmed också musikfestivalen. Svensson Sahlin menar 

att problemet med dagens funktionärer ligger i att festivaler behandlar ideell 

arbetskraft som anställda, medan Karlsson, Karlström, Svensson och Csongvai menar 

att det beror på att funktionärerna är medvetna om att festivaler har en hög omsättning 
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och därför inte är motiverade att arbeta gratis. Vidare menar Karlsson att kommersiella 

aktörer inte bör ha ideell arbetskraft och påpekar att det finns personliga motiv hos 

aktieägare för dessa festivaler.  

 

De som är positivt inställda gentemot systemet av att arbeta med funktionärer är de 

respondenter som har erfarenhet av att arbeta med funktionärshantering innan 

festivalen, det vill säga de som har mest kontakt med funktionärer. Deras kontakt med 

funktionärer pågår dessutom under en längre tid, vilket gör att man kan anta att de får 

en något mer personlig kontakt med många av dem. Även om samtliga respondenter 

på ett eller annat sätt har haft med funktionärer att göra är detta ett ganska tydligt 

mönster. De två respondenter som är som mest positiva gentemot detta system bör 

även påpekas, är de två med minst erfarenhet av att arbeta i ledande positioner på 

festivaler. Samtliga respondenter är dock övertygade om att det finns saker att arbeta 

på när det kommer till funktionärshantering.  

 

Vad flertalet respondenter tar upp är svårigheterna kring att få funktionärer att känna 

sig delaktiga och viktiga. Svensson Sahlin talar mycket om sammanhållningen på 

Hultsfredsfestivalen och att de hade 250 funktionärer som var återkommande varje år. 

Denna sammanhållning är dock något som skulle vara svårt att uppnå på dagens 

festivaler, vilket har mycket att göra med hur marknaden har förändrats. Många av 

dagens festivaler är stadsfestivaler som vid genomförandet byggs upp under en kort 

period, vilket innebär att det inte finns något behov av att funktionärerna finns på plats 

långt innan festivalen. Då Svensson Sahlin arbetade på Hultsfredsfestivalen var många 

funktionärer delaktiga under hela våren, vilket gjorde att det skapades en stor 

gemenskap och känsla av deltagande hos dessa funktionärer. Denna känsla av 

gemenskap upplevs av flertalet respondenter som nödvändig för att funktionärer ska 

känna sig motiverade att genomföra sina arbetsuppgifter. Frågan är dock hur någon 

form av gruppkänsla eller gemenskap ska infinna sig när de flesta funktionärer endast 

arbetar 3-4 pass.  

 

Patrik Svensson beskriver i intervjun riskerna med att förlita sig på funktionärer. Det 

händer ibland att funktionärer och personal blir tilldelade en viktig arbetsuppgift med 

en strikt deadline. När delar av arbetsstyrkan inte dyker upp försenas arbetet vilket 

skapar stor stress bland de övriga arbetarna. Samma problem påpekas också i teorin 
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om Human Resource Management (nedan HRM). Van Der Wagen (2007) menar att 

det inte är omöjligt att viktig personal hoppar av i sista minuten, något som kan få 

negativa konsekvenser för arbetet med festivalen vid den mest kritiska tidpunkten. 

Vidare menar hon att det är ett misstag av de som arbetar med HRM på evenemang av 

olika slag att förlita sig på att personal kommer att stanna i organisationen år efter år. 

Det finns alltid en risk att nyckelpersonal hoppar av i sista minuten och de som lägger 

scheman måste vara uppmärksamma på detta. Även funktionärer har i många fall 

nyckelpositioner som är viktiga för festivalen som helhet. Här gäller det för festivalen 

att understryka funktionärernas betydelse och minimera risken för avhopp. Det gäller 

även som Svensson påpekar att inte helt förlita sig på funktionärer då deras ansvar 

aldrig lever upp till arbetsledarnas ansvar.  

 

Det finns i allmänhet en stor misstänksamhet gentemot funktionärer och deras motiv 

till att arbeta. Som Sherr (2008) påpekar i sin teori om socialt lärande kan faktorer som 

stress, förväntan, förutsättningar och andra tankar påverka funktionärens 

lärandeprocess. Detta kan leda till osäkerhet och dåligt självförtroende bland 

funktionärena vilket i sin tur gör att arbetsledarna blir än mer frustrerade. En av 

författarna till denna studie har en gedigen erfarenhet av att jobba som arbetsledare på 

festivaler, och upplever att sammarbetet mellan arbetsledare och funktionärer inte 

alltid fungerar. Då många av funktionärerna jobbar på festivalen enbart för att få se 

vissa band, kommer de ofta med förfrågningar om extra ledighet, något som för en 

arbetsledare kan vara frustrerande och leda till problem. 

 

Att det finns en misstro från arbetsledare gentemot funktionärer har därför sina 

förklaringar. De respondenter som är positiva gentemot funktionärer talar som ovan 

nämnt mycket om att skapa en gemenskap och att det är viktigt att understryka för 

funktionärerna hur viktiga de är. Att få denna gruppkänsla, eller känsla av deltagande, 

kan dock vara är en väldigt svår uppgift för arbetsledaren under en så kort tid. Då 

arbetsledare ofta lär sig genom att göra, som Dufour et al. (2006) beskriver i sin teori 

learning by doing, tenderar det att finnas en bristande reflektion kring just ledarskapet. 

Att vara en ledare ses helt enkelt som något som ska komma naturligt, vilket det inte 

alltid gör.  
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Trots att Wanngård som ovan nämnt belyser att Peace & Love hela tiden arbetar med 

systemen kring funktionärer fick de svidande kritik från en mängd funktionärer som 

arbetade under festivalen sommaren 2012 - kritik som resulterade i en undersökning 

av arbetsmiljöverket. Okumus (2012) skriver i sin artikel i tidningen Arbetet att efter 

arbetsmiljöverket genomfört sin undersökning kom i november 2012 beslutet att alla 

funktionärer på Peace & Love ska ha samma skydd som övriga arbetstagare vad gäller 

fysiska, psykiska och sociala förhållanden samt att Peace & Love måste utvärdera och 

bedöma riskerna för samtliga arbetsuppgifter som utförs av funktionärer. Dessa 

åtgärder skulle vara genomförda senast i april 2013. Beslutet grundades på att varje 

individ som arbetade på festivalen skrev under ett avtal som binder dem till att arbeta 

och att de får en ersättning av ‘ekonomisk natur’ i form av ett festivalpass (ibid). 

 

Hur festivalen hanterat funktionärer som blev sjuka och inte kunde genomföra sina 

pass har också kritiserats hårt. Bland annat Blazevic (2012) skriver i en artikel i Södra 

Dalarnes Tidning om förhållandena för funktionärerna på festivalen och tog upp ett 

exempel på bland annat en ungdom som med största sannolikhet var matförgiftad och 

försökte sjukanmäla sig, men då blev hotad med att det kunde leda till avtalsbrott och 

ersättningsskyldighet. Alexandra Wanngård berättar att de i år jobbar nära 

arbetsmiljöverket för att ta fram tydliga riktlinjer. Hon berätta även att de tack vare det 

arbete som gjorts tidigare har en väldigt bra grund och att de inte har upplevt några 

större problem med att ta fram till exempel riskanalyser för arbetsuppgifterna.  

 

 

 

5.2 Arbetsledaren - “Asså, man ser ju bara sin lilla del av kakan” 

Utifrån den empiriska fakta i denna undersökning framgår det att somliga av 

respondenterna anser att det råder en viss brist på kompetent personal vid 

genomförandet av en festival. Dessa personer påpekar att det behövs tydliga mål och 

strukturer för att leva upp till de krav som ställs på dagens festivaler. De anser att vissa 

personer inte förstår en del essentiella delar i verksamheten och inte heller har 

möjligheten att lära sig då omsättningen på personal är så pass hög. Kritiken riktas här 

både mot ledning och arbetsledare. I denna del behandlas dock endast arbetsledarens 

roll.  
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Dan Karlström berättar under intervjun att de arbetsledare som styr funktionärerna ofta 

är tillfälligt anställda. Jämfört med många andra löpande verksamheter verkar 

organisationer som är verksamma inom festivalarrangemang i många fall ha 

svårigheter med att behålla samma personalstyrka varje år. Denna snabba omsättning 

av personal kan försvåra lärandet i organisationen, speciellt vad gäller så kallat 

dubbelloopslärande och långsiktigt lärande som Eriksson-Zetterquist et al. (2006) 

beskriver i sin teori om singel- och dubbelloopslärande. Det finns under denna korta 

period inte möjlighet att reflektera eller studera problemet för att finna permanenta 

lösningar eller system för att undvika att problem återkommer nästkommande år, det 

vill säga att det blir en form av singelloopslärande för att snabbt och enkelt lösa ett 

problem. Om det i stället finns tid att studera och reflektera över de problem du stött 

på samt våga gå utanför dina referensramar uppnår du enligt Eriksson-Zetterquist et al. 

(2006) en form av dubbelloopslärande. Bristande reflektion kring problemet ökar 

risken att du endast behandlar ett symtom, snarare än roten till problemet. Som 

tillfälligt anställd arbetsledare talar dock mycket emot att du ska ha möjligheten att 

göra detta. Genom egna observationer på festivaler visar det sig att en tillfälligt 

anställd arbetsledare kan ha svårt att jobba inriktat mot dubbelloopslärande, då det 

under genomförandet av evenemanget inte finns tid till att reflektera över roten till de 

problem som uppstår. Efter evenemanget är avslutat lämnas sedan feedback till 

festivalledningen som sedan får ta itu med problemet.  

 

Under teorikapitlet i denna studie beskrivs George Hubers sammanfattning av 

lärandeprocesser. Hubert menar att kunskapsanskaffning sker på olika sätt och tar upp 

bland annat erfarenhet och indirekt lärande som exempel. Problematiken i att ha en 

hög omsättning av personal på festivalerna ligger ofta i att den erfarenhet som en 

person har fått ena året går om intet om personen väljer att lämna organisationen. Då 

en övervägande majoritet av respondenterna påpekar att det ofta brister i återkoppling 

och distribution av kunskap internt blir dessa erfarenheter en förlorad kunskap för 

organisationen.  

 

 

I sin teori om lärandeprocesser talar Hubers (Bakka et al., 2006) om organisatoriskt 

minne, som kan knytas till det problem som beskrivits ovan. Hubers menar att 
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organisatoriskt minne är ett begrepp för hur väl organisationen samlar in och arkiverar 

den kunskap och lärdomar som gjorts för att sedan kunna använda det som underlag i 

framtiden. Svensson beskriver i intervjun hur det ofta slarvas med det efterarbete som 

Hubers talar om. Han berättar att personalen ofta har arbetat väldigt hårt under 

festivalen och sedan har cirka två veckor för att gå igenom vad som har hänt och vad 

som fungerat och inte fungerat innan deras kontrakt med festivalen löper ut och de går 

vidare till andra arbeten. Frågan är då hur festivalarrangörer arbetar för att samla in 

den kunskap som anskaffats av personalen ett år, för att sedan förmedla den till 

nytillkommen personal året efter.  

 

Som det framgått i intervjuerna för denna studie är den interna utbildningen för 

nytillkomna arbetsledare bristfällig och i många fall obefintlig. Lundén beskriver att 

hon har fått personliga möten med en person i organisationen som har haft samma 

eller en liknande position föregående år, och Karlström beskriver att han i år har valt 

att ha ett möte med sin personalgrupp inför festivalen för att gå igenom arbetet. Han 

säger dock att detta är nytt för i år, och att han tvivlar på att det sker speciellt ofta. Ofta 

ses intern utbildning som överflödigt då anställningen skett genom personliga 

kontakter eller internt i organisationen. Man räknar med andra ord att arbetsledaren 

ska vara kapabel att hantera sin roll. Karlströms initiativ visar på festivalledningens 

ambitioner om att bygga upp en mer formell struktur, likt det Bakka et al. (2006) 

beskriver att ledningens mål och huvudregler implementeras i organisationen innan 

genomförandet.  

 

Det optimala för organisationens långsiktiga utveckling är om samma personalstyrka 

återkommer varje år, såsom Csongvai och Karlsson beskriver situationen på 

Emmabodafestivalen och Svensson Sahlin beskriver Hultsfred. På så sätt skulle 

individerna lära sig av misstag från tidigare år och kontinuerligt effektivisera arbetet. 

Detta är dock tämligen ovanligt, desto mer vanligt är stora variationer på arbetsstyrkan 

från år till år.  

 

Personalstyrkan byts inte ut för att de gör ett dåligt jobb, utan för att de oftast är fråga 

om en tillfällig anställning som avslutas efter det att festivalen är genomförd. Ur ett 

organisationsmässigt perspektiv blir det någon slags hybrid mellan projektorganisation 

och löpande verksamhet, där ledningen arbetar heltid medan nästan all personalstyrka 
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arbetar i projektform. Enligt Kjell Nordberg (2006) har begreppet projektorganisation 

på senare tid fått en bredare betydelse och kan användas för att beskriva även löpande 

verksamheter. Festivalverksamheten utgör ett exempel på detta då ledningen fungerar 

som en löpande verksamhet samtidigt som det varje år startas en ny 

rekryteringsprocess där personal för kommande festival ska tillsättas.  

 

Utifrån författarnas egna erfarenheter får de som anses gjort ett bra arbete föregående 

år ofta frågan om att återkomma även detta år, medan resterande platser gärna ges till 

personer som har vissa personliga kvalitéer som festivalen anser sig behöva. Dessa 

personliga kvalitéer har allt som ofta att göra med hur väl personen i fråga klarar av att 

arbeta i grupp och hantera stressiga situationer. I det empiriska materialet framgår det 

även att det sällan ställs några högre krav på arbetsledare vad gäller teoretisk kunskap, 

medan det ställs desto högre krav på praktisk kunskap och socialt lärande. Den brist på 

teoretisk kunskap som diskuterats genom uppsatsen kan tänkas bidra till den upplevda 

ineffektiviteten och bristen på professionalitet. De flesta ser det dock inte så, de ser 

snarare de sociala egenskaperna och förmågan att agera som viktigast. Karlström 

påpekar till exempel detta i intervjun och säger att “det handlar ju om att rekrytera 

vettiga människor som gör det automatiskt på nåt sätt”.  

 

Rekryteringen går, som ovan nämnt, ofta till genom personliga kontakter. Det går att 

identifiera både för- och nackdelar med detta. Fördelarna ligger givetvis i att detta är 

personer som med största sannolikhet går att lita på då det finns ett förtroende från 

någon i organisationen. Det finns även från början en känsla av ansvar gentemot den 

person som såg till att du fick uppdraget, vilket underlättar styrningen. Bortsett från 

detta tenderar festivalorganisationer att vara tämligen homogena, vilket oftast beror på 

att personerna som kommer in som nya rekommenderas av människor som redan finns 

i organisationen.  Nackdelen med det blir då grupptänkande som karaktäriseras genom 

att gruppmedlemmarna vill vara lojala mot gruppen och följer dess redan inslagna 

linjer samt inte är öppna för nya förslag och nytänkande. Där står Peace & Love inför 

en svårighet inför sommarens festival med att försöka ändra i kulturen hos 

arbetsledarna för att de ska ta ansvar och jobba med funktionärer på ett helt annat sätt.  

 

Det går även att se på Hultsfredsfestivalen som Svensson Sahlin berättade hade 250 

huvudfunktionärer från år till år, vilka kan likställas med arbetsledare eftersom de hade 
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ansvar över en arbetsgrupp. Svensson Sahlin nämner att dessa 250 var samma 

personer från år till år och mot slutet av Hultsfredsfestivalens era hade större delen av 

dessa varit med i runt 20 år som huvudfunktionärer. Sett till den tid denna grupp 

spenderade tillsammans var grupptänk och grupplojalitet förmodligen något som 

uppstod naturligt. På samma sätt som det är till organisationens fördel kan det också 

vara en nackdel då allt för stort grupptänk kan leda till en form av “vi mot dem”-

känsla, det vill säga tankarna om den egna organisationen är så höga att det blir ett hot 

mot organsationens möjligheter till förändring. Bakka et al. (2006) beskriver just detta 

och menar att allt för starkt grupptänk påverkar organisationens 

verklighetsuppfattning. Risken är att besluten som fattas inom organisationen gynnar 

gruppmedlemmarna snarare än organisationen som helhet (Bakka et al., 2006). 

 

Dan Karlström, en av respondenterna i studien, beskrev under intervjun första gången 

han arbetade som arbetsledare under en festival. Efter att i två år arbetat som 

funktionär blev han nästkommande år utsedd till arbetsledare för ungefär trettio 

funktionärer. Organisationen antog att han med två års erfarenhet som funktionär var 

lämplig som ledare trots att han inte fått någon form av ledarutbildning inför sitt 

uppdrag. Detta är ett exempel på ett så kallat modellerande beteende som beskrivs av 

Sherr (2008) i teorin om socialt lärande. Under sina två år som funktionär kunde han 

observera hur arbetsledaren utförde sina uppgifter och med hjälp av den kunskapen 

senare själv bli arbetsledare. Med den kunskap han anskaffat har han med så kallat 

modellerande beteende olika alternativ för hur han hanterar sin nya roll som 

arbetsledare. Han kan antingen imitera det han lärt sig och göra exakt samma sak, eller 

så modellerar han med det och gör det bättre eller sämre (Sherr, 2008).  

 

 

5.3 Styrning och ledning - “Så det är ju en fråga om prioritering från 

början också. Vad är det du prioriterar och var ska du lägga dina 

pengar?“ 

Tillvägagångssätten för att hantera styrning och ledning på festivaler skiljer sig stort. 

Det empiriska materialet tyder på att det finns en skillnad i vad grundarna eller 

ledningens personliga mål är, och att dessa mål reflekteras på valet av struktur och 

generella ledningsform. Svensson Sahlin förklarar att Rockpartys och 



 49 

Hultsfredsfestivalens mål aldrig var att tjäna pengar eftersom det var en ideell förening 

som fanns till för samhället. Då målet var att driva festivalen som en samhällsförening 

kan man anta att det var viktigt att de funktionärer och arbetare kände att de fick en bra 

upplevelse och ville komma tillbaka år efter år. Om målen i stället är främst monetära 

och handlar om att skapa utdelning för aktieägare ser styrningen genast annorlunda ut. 

De festivaler som drivs kommersiellt tenderar att ha en tydligare hierarki och mer 

strukturerad ledning, medan de mindre (ofta ideella) festivalerna tenderar att ha en 

tämligen platt och dynamisk organisation där det främsta lärandet sker genom learning 

by doing så som DuFour et al. (2006) beskriver det. I och med att de kommersiella 

festivalerna har en tydligare hierarki och drivs mer strukturerat så finns det i grunden 

ett mer långsiktigt verksamhetstänkande i organisationen. Det går att jämföra med den 

formella struktur som Olve och Samuelsson (2008) samt Bakka et al. (2006) beskriver 

i sina teorier. Den formella strukturen blir tydligare, jämfört med de mindre ideella 

festivalerna som drivs med andra primärmål än att göra vinst. Bland dessa festivaler, 

som Svensson Sahlin påpekar, är gemenskapen och tillhörigheten det viktiga. Det går 

därför att se vissa samband mellan de mindre ideella festivalerna som Svensson Sahlin 

beskriver, och den teori om mindre formaliserad struktur som Olve och Samuelsson 

(2008) tagit fram. 

 

Nästintill alla respondenter i denna studie påpekar att det finns mycket att arbeta på 

när det kommer till styrning och ledning. Den kritik som togs upp i avsnittet om 

arbetsledare riktas även mot festivalledning, där en av respondenterna kallar en 

specifik festivalledning “direkt inkompetent”. Det kan tyckas vara hårda ord, men sett 

till den diskussion som fördes angående professionalitet och de högre kraven på 

festivaler finns det även anledning att höja kraven på ledning. Där festivaler tidigare i 

större utsträckning var mindre ideella organisationer, har de flesta nu övergått till 

kommersiella verksamheter.  

 

Vid frågan om vad som kan förbättras svarar en övervägande majoritet av 

respondenterna att informationssamlande och -spridande är något de vill se 

festivalerna arbeta på. Som ovan nämnt anser flera att det finns svårigheter att 

återkoppla efter festivalens slut, men de anser alltså att det även finns brister när det 

kommer till att sprida den information som finns inom organisationen. Huber menar 

att spridning av information internt är viktigt för att hela organisationen ska kunna dra 
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nytta av den. Blomé (2004) tar även han upp detta och menar att en sund projektmiljö 

kräver att det finns mekanismer som gör det möjligt att överföra kunskapen mellan 

individer och mellan projekt. De flesta festivaler har mekanismer i form av 

ledningsmöten eller konferenser, och vissa har även krav på dokumentering av 

arbetsprocessen. Detta gäller dock främst personal med långvariga anställningar eller 

den personal som arbetar på entreprenad. Sett till den personal som finns något lägre 

ned i hierarkin fungerar denna spridning och återkoppling, enligt författarnas egna 

erfarenheter, inte lika väl.  

 

Problematiken kring informationsspridning handlar dock inte alltid om avsaknaden av 

mekanismer och styrmedel, i vissa fall finns även en ovilja att dela med sig av all 

information. Huber (Bakka et al., 2006) tar upp detta och menar att 

informationsspridning är beroende av människors vilja att dela med sig. På festivaler 

finns det ibland skäl att inte dela all information, till exempel när det kommer till 

artister eller strategi, då detta är information som endast ska nå de som måste ha den. I 

övriga fall kan det uppfattas som en uppvisning av makt, där den som sitter på mest 

information är överstående andra. I vissa fall kan känslan av att vara överstående 

någon annan hindra spridningen av information, vilket i sin tur minskar effektiviteten 

då det handlar om information som kunde ha underlättat arbetet.  

 

Majoriteten av respondenterna tar även upp problemen de ser kring 

funktionärssystemen och påpekar att mängden funktionärer i många fall är omotiverat 

hög och att detta medför problem när arbetsledarna sedan ska styra och leda dem. I 

boken Professional Event Coordination (2012) har författaren Rutherford skrivit att du 

som evenemangsplanerare alltid måste göra en uträkning på hur stor personalstyrka du 

behöver och om du använder ideell personal bör du lägga till 30 % till detta då hon 

menar att det är vad som krävs för att den ideella arbetskraften ska uppnå samma 

effektivitet som anställd personal. Dessa problem har med största sannolikhet att göra 

med att funktionärer ofta bara arbetar ett fåtal pass och därför inte har tid att lära sig de 

sysslor, men det finns även funktionärer som arbetar fler och längre pass. Som 

Wanngård berättar använder Peace & Love sig av så kallade ‘Army-funktionärer’. 

Army-funktionärerna arbetar sex av sju festivaldagar och har i allmänhet mer ansvar 

än en vanlig funktionär. Hon berättar att de är väldigt värdefulla och att det för 
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festivalen har varit ett mycket lyckat sätt att arbeta. Detta kan vara ett sätt för 

festivalerna att öka deltagandet, minska antalet funktionärer och förenkla styrningen.  

 

 

Det går att dra en direkt parallell mellan Peace & Loves sätt att arbeta med Army-

funktionärer till hur Hultsfredsfestivalen jobbade då de hade olika nivåer för 

funktionärerna. Armyfunktionärerna blir väldigt viktiga för Peace & Love likt de 250 

funktionärerna Hultsfredsfestivalen förlitade sig på. Den enda stora skillnaden var 

fördelningen av ansvar dem emellan eftersom Hultsfredsfestivalen använde sig av var 

ideellt arbetande året om och dessutom var varje individ ansvarig över sin arbetsgrupp. 

Peace & Love uttrycker att Army-funktionärerna har mer ansvar än en vanlig 

funktionär, men inte att de har ansvar över en hel arbetsgrupp.  

 

 

Foto: Ryan Garrison 
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6. Vad har denna studie kommit fram till? 

Det har genom arbetets gång blivit tydligt att det finns en mängd aspekter som 

påverkar hur festivaler arbetar och vilka av dessa arbetssätt som upplevs effektiva. Det 

finns också tydliga skillnader beroende på vilken typ av festival det handlar om och 

vilken nivå i organisationen du talar om. Under studiens gång har författarna noterat 

den skillnad som finns mellan de kommersiella och de ideella organisationer som 

driver festivalerna och den utveckling som skett på marknaden. Skillnaden mellan 

dessa typer av festivaler påverkar även personalhanteringen och vilka arbetssätt som är 

mest effektiva. Mindre festivaler tenderar ha ett större beroende av funktionärer och 

övrig ideell arbetskraft, medan de kommersiella har större ekonomiska möjligheter att 

ta in professionell arbetskraft. Då det finns tydliga tecken på att kraven på festivalerna 

ökar och därmed även kraven på professionalitet har onekligen de kommersiella 

aktörerna en fördel gentemot de ideella när det kommer till detta.  

6.1 Funktionären - “Det enda som finns kvar då är volontärer och 

våran syn på volontärer som delas av alla andra arrangörer, det är ju 

då att de ska bara hit och göra sin jävla grej och hålla käften 

ungefär.” 

Gällande funktionärer har det i studien framkommit att festivalerna snarare jobbar 

efter att fylla en kvot av arbetskraft istället för att lägga ner resurser på urvalet och 

arbetsplaceringen. Detta leder i sin tur till att de personer som faktiskt vill engagera 

sig inte får de möjligheter och förutsättningar som krävss. Nedan diskuteras detta lite 

utförligare 

När det kommer till funktionärer ter det sig dock finnas större problem kring detta på 

de kommersiella festivalerna. På dessa festivaler uppstår en situation där det tidigare 

varit människor som arbetat för en ideell organisation, men idag arbetar ideellt för en 

kommersiell organisation - vilket knappast förekommer i andra branscher. Studien 

tyder på att detta arbetssätt på de kommersiella festivalerna leder till ett missnöje hos 

funktionärerna och ett ineffektivt arbetssätt för festivalerna.   

 

För att förstå vad detta beror på har vi valt att gå tillbaka 30 år i tiden och undersöka 

hur festivalerna i Sverige har utvecklats. Under en väldigt lång tid fanns ett stort 

intresse av att delta och utforma festivalerna från människor i festivalens närområde. 

Detta intresse hänger i stora delar kvar idag, men i en annan form. Det ideella arbetet 

såsom det gick till på till exempel Hultsfredsfestivalen finns kvar på vissa mindre 



 53 

festivaler, såsom Picknickfestivalen, som är en ideell förening med mottot ‘För 

mångfald och gemenskap’. Man kan alltså se det som en samhällsförening, precis som 

Hultsfred var. På dessa festivaler ter det sig finnas färre problem med att arbeta med 

funktionärer än på de större festivalerna. På de större, mer kommersiella festivalerna 

framgår att det ideella arbetet tagit en ny form. Här handlar det allt mer om att 

ledningen ser ett stort behov av arbetskraft och att de anser att det inte är ekonomiskt 

hållbart att anställa personal för att fylla detta behov. Det handlar alltså snarare om att 

fylla en kvot än att ge människor en möjlighet att engagera sig.  

 

Att fylla denna kvot är ännu en sak som sker under en begränsad tid. Där funktionärer 

tidigare hade personliga kontakter i organisationen finns det nu framtagna program 

och funktionärsportaler för att effektivisera hanteringen. Då denna möjlighet inte fanns 

tidigare, ringde festivalerna ofta upp de som hade arbetat under festivalen för att göra 

någon form av utvärdering och planering inför nästa år. Detta är någonting som har 

effektiviserats genom dessa portaler, men samtidigt har det lett till en mindre personlig 

kontakt med funktionärerna. Då många av de som intervjuats för studien talar om just 

organisationskultur och gemenskap kan man anta att detta leder till en minskad känsla 

av gemenskap och därmed en mindre motiverad funktionärsgrupp - även om det är ett 

effektivt arbetssätt för övrig organisation.  

 

För en festival som tar in flera hundra eller tusentals funktionärer är denna 

effektivisering positiv då den information som förs in alltid kommer finnas kvar och 

arbetet kräver mindre tid och färre led. Frågan kvarstår dock om festivalerna verkligen 

kan uppnå någon form av gemenskap för funktionärerna när det handlar om en väldigt 

kort period. Då allt från arbetet med rekryteringen till den tid som funktionärerna 

faktiskt befinner sig på området har kortats ned blir det ytterst lite tid över att 

implementera just kultur och gemenskap. Alla led när det kommer till 

funktionärshanteringen har med andra ord effektiviserats ur organisationens 

perspektiv, men dessa effektiviseringar har lett till att funktionärsledarna har ytterst 

lite personlig kontakt med funktionärerna och stora svårigheter att få dem att känna sig 

delaktiga.  

 

Denna tidseffektiviering av funktionärshanteringen påverkar inte bara möjligheterna 

att implementera kultur och gemenskap, utan även möjligheterna för festivalen att hitta 
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funktionärer med ett genuint intresse av att arbeta. Det är idag väldigt snabbt och 

enkelt för vem som helst att ansöka som funktionär och kraven på förkunskap eller 

erfarenhet är väldigt låga. Eftersom funktionärsportalerna öppnar tämligen sent, ofta 

bara några månader innan själva festivalen, finns det inte heller tid att göra en 

genomarbetad bedömning av vilka personer som är mest lämpliga för olika uppgifter. 

Då arbetsuppgifterna är tämligen enkla för funktionärer anses det inte viktigt med 

förkunskap eller erfarenhet, vad som däremot faller igenom är just att sålla ut de som 

har ett större intresse av festivalen i sig än själva arbetet. I studien har det också 

framkommit att festivaler i många fall fyller på med funktionärer som en ‘back-up’, då 

det finns en medvetenhet att funktionärers intresse kan svikta och att det finns en hel 

del avhopp i sista minuten. Detta medför dock att det i många fall finns funktionärer 

med ett genuint intresse som står utan arbetsuppgifter eller möjligheter att visa 

framfötterna på grund av överbemanning.  

 

Detta leder till slutsatsen att det finns ett behov av att minska antalet funktionärer och i 

stället ge dem mer ansvar och tillit, och framförallt att öka möjligheterna för de 

funktionärer som har ett genuint intresse att delta. Att ta förgivet att det behövs fler 

funktionärer för att fylla positioner som inte finns blir ett snedvridet sätt att arbeta, då 

det för med sig en mängd problem som tämligen enkelt går att undvika genom bättre 

styrning och ledning. Army- och huvudfunktionärer kan vara en bra lösning på detta 

då de har längre arbetspass och i allmänhet något större ansvar, vilket verkar ge ett 

bättre utbyte för både funktionär och festival. Funktionärssystemen idag har till viss 

mån blivit standardiserade istället för anpassade till varje enskild festival, vilket leder 

till att problemen uttrycker sig på olika sätt på olika festivaler.  Detta är dock utan 

tvekan det område, eller den nivå i organisationen, där det blivit tydligt att det finns 

mycket att förbättra på samtliga festivaler undersökts.  
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6.2 Arbetsledaren - “Det är ju bara använda hjärnan så löser man 

problemet” 

Studien har kommit fram till att det finns en brist på profissionalitet när det gäller 

arbetsledare på festivaler i Sverige. Speciellt när det kommer till funktionärshantering 

då arbetsledare oftast har fler och viktigare uppgifter än att leda funktionärer. Detta 

gör att relationen mellan funktionärerna och arbetsledaren brister, vilket i sin tur kan 

leda till brist på engagemang från funktionärernas sida. Det är även en hög 

omsättning på arbetsledarna från år till år vilket leder till att det inte bildas någon 

kontinuitet på festivalen. Det diskuteras utförligare nedan. 

När det kommer till arbetsledarna på festivaler ter det sig finnas en brist på upplärning 

och teoretisk kunskap. För arbetsledarna handlar det i många fall om att lära sig 

genom att göra, så kallad Learning by Doing. DuFour et al (2006) anser att detta är ett 

bra sätt att lära sig, då du upplever problem praktiskt i stället för teoretiskt. Studien 

tyder på att många håller med om detta och det finns till synes en mentalitet hos 

festivalpersonal att arbetet som arbetsledare handlar om att ha huvudet på skaft. 

Förmågan att arbeta i grupp och vara hjälpsam verkar vara av minst lika stor vikt som 

förmågan att lösa problem snabbt och kunna hantera stress.   

 

I och med att det ges ytterst lite upplärning finns det dock en risk att arbetsledarna 

hamnar i en position där de upplever en stor osäkerhet kring sina arbetsuppgifter och 

sin förmåga att leda andra. Den främsta bristen som identifierats är inte möjligheterna 

att genomföra arbetet, som i många fall är tämligen enkla, utan snarare 

ledaregenskaperna. Det framstår som att de som agerar arbetsledare på festivaler ofta 

är osäkra på sin roll och därför har svårt att ta sig an en grupp funktionärer och leda 

dem.  

 

Ett ytterligare problem som lyfts i studien är den höga omsättning på arbetsledare. Det 

är ovanligt att personal stannar i organisationen flera år i rad, och om de gör det 

tenderar uppgifterna ändå att variera stort. Detta i kombination med att utbildningen 

för arbetsledare är näst intill obefintlig, precis som efterarbetet och 

kunskapsinsamlingen, kan mycket väl leda till att även arbetsledare på många sätt 

arbetar ineffektivt. Även om så kallad learning-by-doing anses vara ett bra sätt att lära 

sig, går den kunskapen om intet om den inte bevaras i det organisatoriska minnet.  
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På denna nivå i organisationen har tämligen få problem identifierats i studien. De 

flesta anser att arbetssätten kring rekrytering av arbetsledare fungerar någorlunda bra. 

Då de främsta egenskaperna som eftertraktas hos dem ter sig vara personliga kvalitéer 

och rekryteringen ser ut som den gör, kanske detta inte är så konstigt. På denna nivå 

handlar det främst om att hitta personer som fungerar i organisationen och med den 

kultur som råder, och att de i sin tur lyckas förmedla denna kultur till de som de leder. 

Det finns dock anledning att ifrågasätta valet av personliga egenskaper över 

kompetens då det i vissa fall kan leda till en onödigt stressad situation.  

Det finns också anledning att ifrågasätta bristen på utbildning gällande arbetsledare. 

Arbetsledare är den personal som byts ut, eller byter position, mest frekvent. Om de då 

inte får någon slags genomgång eller utbildning om vad deras nya position innebär 

finns det en stor risk att de är så pass osäkra att de arbetar på ett ineffektivt sätt. Här 

finns även den största risken att förlora kunskap om den inte bevaras i ett 

organisatoriskt minne. Att arbeta på att just bevara och sprida kunskap är studiens 

viktigaste resultat gällande denna nivå i organisationen.  

 

 

  

 

Foto: Kajsa Ekström /Rockfoto 



 57 

6.3 Styrning och ledning - “Ja, det är ju en hel festival för fan, bara 

styra de jävla idioterna.” 

Det finns stora skillnader mellan styrning och ledning bland de festivaler som 

undersökts. Flertalet festivaler har som främsta mål att sätta ett avtryck på samhället 

och långsiktig planering kommer i andra hand. I och med arbetsmiljöverkets dom mot 

Peace & Love fick flera festivaler fundera över hur de ska anpassa sig till dessa nya 

krav på festivalarrangörerna. Det kräver ett nytt sätt att tänka på och mycket 

extrajobb i framtiden. Mer om styrning och ledning diskuteras nedan. 

Utifrån de intervjuer som gjorts för denna studie går det också att urskilja de olika 

förhållningssätt som respondenterna har till styrning och ledning på en festival. Vissa 

talar mycket om samhörighet och det faktum att även ledaren ska vara delaktig i de 

moment som många uppfattar som tråkiga. Detta för att inge ett förtroende bland de 

funktionärer och arbetsledare som arbetar på festivalen. Andra menar på att 

professionaliteten hos arrangörer brister och att det för många handlar om att göra ett 

avtryck i samhället snarare än att driva festivalen som en verksamhet - vilket det 

faktiskt är. Mycket tyder dock på att kraven på festivalerna har ökat, bland annat när 

det kommer till krav på arbetsmiljö.  

 

Peace & Love fick som ovan nämnt en mängd klagomål år 2012 som ledde till en 

undersökning av arbetsmiljöverket. Det finns dock en stor skepsis bland många av 

respondenterna gentemot det beslut som togs, och de flesta menar på att bland annat 

11 timmars arbetsvila är en omöjlighet på en festival. Detta beslut var dock unikt för 

Peace & Love, vilket innebär att det inte gäller övriga festivaler. Det verkar dock 

finnas en oro bland andra arrangörer att detta snart kommer nå deras festivaler. De 

som ingått i denna studie menar i de flesta fall att det är en allt för byråkratisk process 

med krav en festival inte kan nå. Bland annat Csongvai och Karlsson menar på att det 

här är ännu en anledning att minska eller helt avveckla arbetet med funktionärer.  

 

Studien tyder generellt på att de ökade kraven från konsumenter och funktionärer leder 

till ett ökat behov av professionalitet vad gäller ledning och styrning. För att leva upp 

till detta ter det sig nödvändigt för festivalerna att göra fler medvetna val angående 

vilken personal de tar in i organisationen. När det kommer till främst arbetsledare 

finns det tämligen höga krav gällande ansvar och att agera ledare, men ändå läggs 

fokus i de flesta fall snarare på de personliga kvalitéerna snarare än kompetens.  

 



 58 

Genom studien har det även identifierats brister när det kommer till att behålla 

kunskap och kompetens inom organisationen. Som ovan nämnt finns det en mängd 

eldsjälar som brinner för att arbeta på festival men som kanske inte har den kunskap 

som krävs. Det finns mycket som är positivt med dessa eldsjälar, bland annat att hålla 

energin uppe och att ha ett driv genom hela arbetets gång. Däremot kan det ofta leda 

till felaktiga beslut eller onödiga misstag som görs på grund av stress. För att undvika 

detta bör det finnas bra system eller mekanismer för att fånga upp de erfarenheter som 

gjorts genom åren. I alla projektorganisationer anses det viktigt att göra ett grundligt 

efterarbete, men det kanske är ännu viktigare då det handlar om årligen återkommande 

projekt med hög omsättning på personal.  

 

I studien presenteras framförallt två olika sätt att driva en festival, antingen som en 

förening, eller som ett kommersiellt bolag. Historiskt sett har föreningsverksamhet 

varit den vanligaste styrformen av festivaler, men på senare år har stora aktörer inom 

musikbranschen etablerat sig på den Svenska festivalmarknaden. Luger, arrangören 

bakom Way Out West, ägs av bokningsbolaget Live Nation Sweden som i sin tur ägs 

utav världen största bokningsbolag Live Nation Entertainment, och FKP Scorpio som 

äger en mängd festivaler i främst Tyskland har de senaste åren tagit stora 

marknadsandelar. Dessa aktörer har ofta stora resurser och nätverk som är mycket 

fördelaktiga vid festivalarrangemang.  

 

Som ovan nämnt har dessa festivaler störst problematik när det kommer till 

funktionärer, men de har även störst tillgång till expertis och ekonomiska resurser. 

Detta är de festivaler som har störst chans att följa utvecklingen och möta marknadens 

krav, medan de ideella ständigt halkar efter. Då dagens festivaler måste leva upp till 

internationell konkurrens kommer de mindre festivalerna med största sannolikhet ha 

stora svårigheter att locka publik i framtiden.  
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7.0 Framtidsspekulationer 

Vad denna studie kommit fram till tydliggörs i och med att Siestafestivalen, som 

arrangerats av kulturföreningen Markan, i slutskedet av denna studie meddelar att de i 

år har valt att ställa in sommarens festival då de endast sålt ca 2400 biljetter. Det går 

givetvis att spekulera kring varför de sålt så få biljetter, men med största sannolikhet 

har den hårda konkurrensen och de höga kraven en stor del i det.  

 

Två dagar innan slutförandet av studien möts vi även av beskedet att Peace & Love, 

Sveriges hittills publikmässigt största festival, går i konkurs. Att två festivaler så nära 

inpå varandra kastar in handduken känns för oss som arbetat med detta givetvis 

hemskt tråkigt, samtidigt som det belyser de frågor studien behandlat ytterligare. FKP 

Scorpio, ett av de stora bolagen vi har behandlat i studien, hade för två år sedan möten 

med Peace & Loves ledning för att försöka skapa ett samarbete mellan bolagen 

(Nilsson, 2012). Då detta inte ledde någonstans valde FKP Scorpio att starta upp en ny 

festival, Bråvallafestivalen i Norrköping, samma datum som Peace & Love skulle gå 

av stapeln 2013. Varför de valde just detta datum går att spekulera kring. Då Peace & 

Love redan 2012 hade stora ekonomiska bekymmer blev detta med största sannolikhet 

dödsstöten för festivalen.  

 

Det är onekligen ett år då det redan innan festivalsommaren startat har hänt mycket. 

Det vi som författare av denna uppsats känner är värt att notera i och med de två 

nedläggningarna är att båda festivalerna bara några timmar efter beskeden hade 

människor som planerar kommande hyllningsevenemang. Även i Hultfred planeras det 

en ny festival i och med flytten av Hultsfredsfestivalen till Sigtuna. De nya krav som 

ställs på dagens festivaler må göra det tufft för de festivaler som inte har ett stort 

bokningsbolag i ryggen, men på dessa festivaler finns det också en passion som 

förmodligen aldrig kommer att matchas av festivalers vars vinstmål står högre än 

gemenskapen i sig. Det finns en anledning till att människorna som har varit med och 

byggt upp de mindre festivalerna nu vägrar att ge upp, trots alla de motgångar som 

varit och alla de hinder som står inför dem.  

 

Det är också värt att notera att Arvika, Siesta och Peace & Love alla har haft 

samarbeten med Luger och Live Nation AB, samarbeten som i skrivandets stund 
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kritiseras hårt på sociala medier. Många talar om hur bokningsbolaget har gett dessa 

festivaler missgynnande villkor, medan deras egna festivaler givetvis tilldelats stora 

fördelar. Det talas om girighet och utfasande, men samtidigt är det svårt att kritisera ett 

bolag för att det gynnar sina egna festivaler. Det är också svårt att kritisera festivaler 

som anpassar sig till konsumenters krav där andra festivaler inte kan göra det på grund 

av dålig ekonomi. Att mindre festivaler i många fall har dålig ekonomi hör med största 

sannolikhet ihop med det faktum att de inte driver festivalerna som faktiska bolag och 

att det med viss framgång också föds viss hybris. Ogenomtänkta beslut tas och 

sistaminuten lösningar kostar.  

 

 

 

 

 
Foto: Malin Synde 
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7.1 Förslag till vidare forskning 

Vi hade gärna gjort en djupare undersökning av festivalernas arbetssätt för att använda 

som kompletterande information och känner att det finns mycket att forska vidare 

kring om ämnet. Det vi känner är mest aktuellt är just problematiken kring 

kommersiell och ideell, och även titta utomlands eller göra en djupare genomgång av 

svenska musikfestivaler  med fler respondenter på vardera sida för att sedan analysera 

meningsskiljaktigheter.  

 

Något som dök upp i slutet av studien som vi skulle kunna tänka vara intressant att 

forska vidare kring är gagenivåerna som verkar stiga för varje år. Det kan därför vara 

intressant att undersöka hur musikindustrin har förändrats och hur detta har påverkat 

musikfestivalerna och gagenivåerna. Gagenivåerna är givetvis något som påverkar 

festivalerna stark, speciellt med tanke på de ekonomiska svårigheter som har belysts i 

studien.  

 

Även ett förslag till vidare forskning från vår sida är att göra en 

konsumentundersökning där festivalpubliken undersöks och vad som motiverar dem 

att åka på en viss festival och varför de inte åker på en annan. Det kan även vara 

intressant att göra en studie liknande denna fast ur funktionärernas perspektiv. 
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Bilaga A 

Ram för semistrukturerad intervju:  

Det handlar om festivalernas möjlighet att lösa personalfrågan när det är ett så pass 

stort behov under en kort period. Vi har tre infallsvinklar, den ekonomiska, den 

arbetsmiljömässiga och den lednings och styrningsmässiga.   

 

 

 Vilka möjligheter ser du till att lösa personalfrågan och vilka av dessa är 

ekonomiskt genomförbara?  

 Vilken typ av utbilning får arbetsledare för att hantera sin roll och leda den 

personal som arbetar under dom?  

 Vad får funktionärerna för utbildning i vad de ska arbeta med?  

 Hur pass aktivt delaktig är du när det kommer till styrning och ledning?  

 Hur ser arbetsmiljön ut på er festival för en funktionär (tider, pass, mat, sömn, 

arbetsuppgifter)?  

 Tror du att det finns något ni kan förbättra, i så fall vad?  

 Har ni studerat andra festivalers lösningar, till exempel hur festivaler i 

Tyskland eller England arbetar? Finns det i så fall något ni kan lära av dom? 
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Linnéuniversitetet. Linnéuniversitetet är resultatet av en vilja att öka kvalitet, attraktionskraft och 

utvecklingspotential för utbildning och forskning, och spela en framträdande roll i samverkan med det 

omgivande samhället. Linnéuniversitetet erbjuder en attraktiv kunskapsmiljö med hög kvalitet och 

konkurrenskraftig kompetens. 

 

Linnéuniversitetet är ett modernt internationellt universitet som betonar nyfikenhet, nytänkande  

och nyttiggörande. För oss är närhet till studenterna, världen och framtiden i fokus. 
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391 82 Kalmar/351 95 Växjö 

Telefon 0772-28 80 00 

 

 


