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Abstrakt 

 

Titel: Det behövs alltid komma in nytt blod – en studie om arrangörers möjligheter i 

framtida festivaler. 

Examensarbete, Musik & Event Management, HT 2013 

Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet i Kalmar, Organisation, 2FE74E 

Författare: Jenny Jönsson, Julia Isberg & Viktoria Henriksson 

Handledare: Kjell Arvidsson, Examinator: Mikael Lundgren 

 

Syftet med vår studie är att undersöka festivalarrangörers arbetsmöjligheter när 

festivallandskapet förändras. För att göra det har vi identifierat ett antal faktorer som har 

medverkat till förändringen för att sedan urskilja vilka effekter dessa faktorer kan ha för 

festivalarrangörers arbetsmöjligheter idag och i framtiden. 

 

Som metod har en induktiv ansats valts för möjligheten att först samla in empiri om 

fenomenet och sedan tolka det och formulera det i teorier. Vidare har en kvalitativ 

forskningsstrategi valts för att upptäcka istället för att bevisa fenomenet och därav 

används kvalitativa intervjuer för att kunna göra tolkningen så djup som möjligt. 

Respondenterna jobbar på ett eller annat sätt med antingen ideella festivaler eller med 

etablerade bolag. 

 

Studien visar att de faktorer som medverkat till förändringen i driftsform både begränsar 

och möjliggör arbetsmöjligheter för framtida festivalarrangörer. Studien bidrar till en 

djupare förståelse för vad en arrangör måste jobba med för att etablera en fungerande 

organisation och festival och för att kunna överleva i festivallandskapet. De viktigaste 

slutsatserna som vi drar är nätverkets betydelse som är en tillgång för arrangören. Även 

ekonomin spelar en stor roll för etablerandet av en festival eftersom den sätter 

förutsättningarna för hur pass dyra akter som arrangören har råd att boka vilket också 

påverkar besökarantalet. Beroende på vad som ska arrangeras, en festival i bolagsform 

eller en ideell sådan så passar sig de större till bolagen och de nischade åt mindre ideella 

arrangemang. 

 

Nyckelord: festivalarrangör, ideell förening, etablerade bolag, konkurrens, anpassning, 

socialt kapital 
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Abstract 

 

Title: Det behövs alltid komma in nytt blod – en studie om arrangörers möjligheter i 

framtida festivaler. 

Bachelor Thesis, Music & Event Management, Fall 2013 

School of Economics at Linnaeus University of Kalmar, Organization, 2FE74E 

Author: Jenny Jönsson, Julia Isberg & Viktoria Henriksson 

Supervisor: Kjell Arvidsson, Examinator: Mikael Lundgren 

 

The purpose with this study is to investigate festival organizers job opportunities when 

the festival landscape changes. To do this we have identified a couple of factors that 

have contributed to the change and then highlighted what the effects of that will be for 

the organizers today and in the future. Furthermore also how they should think and act 

to survive with their own organization in the festival landscape. 

 

As for our method we have used an inductive approach in order to collect information 

for our case and then analysed it and described it with theories. We have chosen a 

qualitative research strategy to discover the phenomenon instead of trying to prove its 

existence. Therefor we have done qualitative interviews in order to make the 

interpretation as deep as possible. 

 

The study shows that the factors that have been contributing to the change in mode of 

operation for festivals both limits and gives opportunities for future festival organizers. 

The study is meant to give a deeper understanding for what an organizer must work 

with in order to establish a functioning organization and festival. Our studys most 

important conclusions is the importance of the organisers network since it is an great 

asset. The economy is also worth to take into consideration because it sets the standard 

for what acts it is possible to book and that will in the end effect the amount of visitours 

on the festival. Depending on what is ment to be organised the company suits a bigger 

festival and the nonprofit will be good for a smaller more specialized one.   

 

Keywords: festivalorganizer, nonprofit organisation, established companies, 

competition, adaption, social capital
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1 Inledning 

 

I det här kapitlet presenteras bakgrunden till vårt problem. Här definieras även 

begrepp som vi använder genomgående i uppsatsen. Bakgrunden övergår till en 

problemdiskussion som sedan mynnar ut i en problemformulering till ämnet, vilket i sin 

tur leder till uppsatsens syfte. 

 

Musikbranschen har genomgått en stor förändring de senaste årtiondena, både hur 

musiken används och hur den framförs live. Vi kan se hur exemplarframställningen av 

CD-skivor sjunkit och hur streamingtjänster dykt upp som ett nytt alternativ till 

musikanvändande för konsumenter. Vi ser även hur livescenen fått en högre betydelse 

för musiker då det blivit deras huvudsakliga sätt att tjäna pengar på sin musik och att 

allt fler av den anledningen ger sig ut på turné eller uppträder på festival. En förändring 

som har kommit som en reaktion på dalande försäljningssiffror av inspelat material 

(Portnoff & Nielsén, 2012 a.; Portnoff & Nielsén, 2012 b.).  

 

Musikbranschens förändringar har påverkat festivallandskapet. Antalet musikfestivaler i 

Sverige är idag så pass många att vi uppsatsskrivare har svårt att räkna dem. 

Musikfestivaler är i tillväxt och de finns betydligt fler nu än på åttiotalet (Bjälesjö, 

2013). Media har dock uppmärksammat en svensk “festivaldöd” de senaste åren, trots 

att Sverige är ett av världens mest festivaltäta länder i förhållande till folkmängden 

(Söderling, 2010). “Festivaldöden” var särskilt aktuell under sommaren 2013 då 

festivaler så som Siestafestivalen och Peace & Love konkurrerades ut (Larsson, 2013 a). 

På samma sätt mötte den ursprungliga Hultsfredsfestivalen och Arvika några år tidigare 

samma öde. Bjälesjö (2013) menar att media-diskussionerna handlar om just 

musikfestivalernas ökande antal och att konkurrensen skapar utslagning och en 

föränderlig marknad. När nya musikfestivaler skapas och tar plats på marknaden så 

påverkar det existerande festivalarrangörer och deras arbetsmöjligheter. Nya satsningar 

blir exempelvis mer riskfyllda eftersom ett misslyckande kan resultera i festivalens 

konkurs. Samtidigt så bör festivalen våga satsa för att visa sig förändringsbenägen och 

intressant på marknaden. Det kan leda till att arbetsmöjligheterna i många festivaler blir 

instabila samt kortlivade om festivalen ständigt hotas. 

 



  
 

7 

Trots den medialt uppmärksammade “festivaldöden” dyker det ständigt upp nya 

festivalkoncept. Ovanstående nämnda festivaler var alla i största mån ideellt verkande
1
 

men idag ser vi att de vinstdrivna etablerade företagen i bolagsform stadigt ökat i antal. 

Fenomenet stadsfestivaler som exkluderar campingboende är också relativt nya på 

festivalmarknaden. Även de styrs och finansieras med hjälp av etablerade bolag. Till 

dem hör namn som Way out West i Göteborg och Stockholm Music & Arts i Stockholm 

som båda drivs av boknings- och konsertarrangören Luger (luger.se, 2013). En annan 

stadsfestival vid namn Summerburst arrangeras i både Göteborg och Stockholm och 

drivs av SPGlive (stureplansgruppen.se a., 2013). Denna typ av organisering, i 

bolagsform och som stadsfestival, har visat sig som en stark konkurrent till dagens 

tältfestivaler då besökare börjar se allt större tillfredsställelse i bekvämligheter 

(Söderling, 2010).  

 

Något annat som vi kan se påverkat festivallandskapet i Sverige är det tyska boknings- 

och produktionsbolaget FKP Scorpio som år 2013 drev tre festivaler på svensk mark. 

Getaway Rock, den numera övertagna Hultsfredsfestivalen som döpts om till Hultsfred 

Stoxa och Bråvallafestivalen (fkpscorpio.se, 2014). Hultsfred Stoxa kommer dock inte 

att arrangeras år 2014 (Berg, 2013). Bråvalla placerades på samma helg som den 

etablerade svenska Peace & Love festivalen, som 2011 sålde över 50.000 biljetter 

(Larsson, 2013 a). Trots hotet om en ny konkurrent försökte Peace & Love behålla sin 

planerade festival tills dess att konkursen var ett faktum. 

 

Fagerström & Nord (2013) visar att sju av Sveriges nio största festivaler år 2005 

bedrevs ideellt till skillnad från idag, 2013, då de endast är tre stycken (se bilaga; 

”Festivalerna då och nu”). Vi uppsatsskrivare ser flera tecken på, och har även känt av, 

förändringen då vi alla jobbat med olika festivaler de senaste åren.  Nya festivaler har 

vuxit fram i främst bolagsform och av etablerade bolag såsom FKP Scorpio och Luger 

ger sig in på festivalmarknaden och startar nya “stora” festivaler i Sverige (Fagerström, 

2013). Det gemensamma för dessa bolag är att de har ett befintligt kapital från andra 

delar av deras verksamhet, fungerande organisation och ett etablerat kontaktnät. Luger 

beskriver till exempel sin verksamhet som att de står på tre ben, då de är dels 

festivalarrangör, dels konsertarrangör samt en bokningsagentur. De jobbar alltså med 

flera projekt parallellt under året vilket innebär att flera olika delar i verksamheten kan 

                                                 
1
 Peace & Love bildades som ideell förening men drevs som aktiebolag från och med år 2003 (Weibull & 

Wikström, 2013). 
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generera inkomstströmmar (luger.se, 2013). Ideella festivaler driver vanligtvis ett 

pågående projekt i taget alternativt att festivalen är huvudsysslan, som till exempel 

föreningen Vinterbadarna som just nu enbart arrangerar Emmabodafestivalen 

(emmabodafestivalen.se, 2014).  

 

Festivalens status, hur festivalen uppfattas av andra än organisationen, påverkar hur 

legitima de anses vara och hur känslig festivalen är för yttre påverkningar (Andersson & 

Getz, 2009/2012). Nationella och globala trender medför att festivaler behöver 

utvecklas för att lyckas behålla en stabil position på marknaden. Exempelvis kan ett 

större kapital göra så att festivalen har råd med populära och därför dyra artister. Som 

framtida arrangörer ställer vi oss frågande inför den svenska festivalvärldens driftsform 

och riktning. Kommer de stora bolagsfestivalerna att konkurrera ut ideella festivaler 

eftersom de är känsligare på marknaden? Hur kommer det i så fall att påverka aktuella 

samt blivande festivalarrangörers arbetsmöjligheter i framtiden?   

 

Nedan följer våra definitioner av begrepp som vi använder oss av i uppsatsen och som 

vi bygger våra resonemang på. 

 

Ideell förening 

En förening med både anställd personal och säsongsarbetare där kärnan är att arbetet i 

någon mån är frivilligt och att insatsen ger meningsfulla konsekvenser för någon annan. 

En ideell verksamhet är en juridisk person och består av en styrelse samt medlemmar 

som tillsammans verkar för ett gemensamt ideellt ändamål som inte främjar 

medlemmarnas ekonomiska intressen (bolagsverket.se a., 2013). För festivaler är oftast 

ett sådant ändamål kultur. Föreningen bär ansvar för ekonomin och därmed har 

medlemmarna i föreningen inget personligt ansvar för föreningens skulder (ibid).  

 

Etablerat bolag 

Ett välkänt aktiebolag med stort kapital där den juridiska personen består av aktieägare, 

en styrelse, en revisor och om det behövs en VD. I ett aktiebolag ansvarar bolaget för 

företagets skulder så om företaget går i konkurs är inte ägarna personligen 

betalningsskyldiga. För att starta ett aktiebolag behöver ägarna ett startkapital, 50 000 

SEK för ett privat och 500 000 SEK för ett publikt aktiebolag (bolagsverket.se b., 

2013).  
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Festivalarrangör 

En festivalarrangör är en person som planerar, organiserar, leder och genomför en 

festival (tips-om.se, 2013). Festivalarrangören arbetar för festivalen genom hela 

processen i sin position till exempel som projektledare, ekonom eller marknadsförare.  

 

 

1.1 Problemdiskussion 

 

Festivaler bildas och försvinner. Att det skulle pågå någon form av epidemisk 

festivaldöd ställer vi oss skeptiska till men givetvis är det många som berörs när en 

festival läggs ner vilket kan vara anledningen till att det skapas stora rubriker i media. 

Det vi ser är en stor förändring av festivallandskapet där många ideella festivaler gått i 

konkurs och ersatts av etablerade bolagsfestivaler. Men även om vi kan konstatera att 

det ser ut så och att det blir ett naturligt urval att de starka överlever så engageras vi 

ändå kring förändringen eftersom det påverkar framtiden för festivalarrangörer och 

deras arbetsmöjligheter. 

 

Ideellt arbete har länge varit en viktig del i samhället och Sverige har idag cirka 200 000 

ideella föreningar (voluntarius.com, 2013). Svedberg m.fl. (2010) förklarar att 

människors engagemang, både i den svenska och den nordiska traditionen, har setts som 

ett avgörande inslag i och en förutsättning för en fungerande demokrati. Den ideella 

sektorn benämns i Sverige som civilsamhället och skapar tillit samt socialt kapital. Det 

sociala kapitalet som växer fram i ideella föreningar börjar någonstans i viljan att 

engagera sig utifrån ett gemensamt intresse. Föreningslivet ger en möjlighet att bygga 

upp ett nätverk där relationerna kan komma att fungera som ett socialt kapital (Svedberg 

m.fl.,2010; voluntarius.com, 2013). 

 

För oss uppsatsskrivare räknas kontakter som skapas genom ideellt arbete som en fördel 

liksom tillfredsställelsen av att ha gjort en insats för andra. Även erfarenheter, nya 

kunskaper och nöjet av att arbeta tillsammans är alla positiva belöningar för utfört 

arbete. Ideellt arbete inom andra områden än festival, exempelvis jobb som scoutledare 

kan bidra med att skapa glädje och mening då ledaren får se hur människorna i 

föreningen utvecklas med bidrag ifrån sin egen insats (Mattsson, 2013). Den här 
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meningen och glädjen anser vi kan relateras till de ideella festivalerna som bildas utifrån 

ett gemensamt intresse och för att skapa glädje hos andra.  

 

Men vem eller vilka är det som bildar festival? Edström m.fl. (2007) skriver att de som 

startar festivaler antingen är eldsjälar eller entreprenörer, människor som brinner för en 

idé och vill se den genomföras. Båda vill skapa något nytt och få erkännande för det, 

men skillnaden mellan dessa två är att en eldsjäl drivs utan den ekonomiska belöningen 

(ibid.). De här olika typerna av människor är något som vi själva funderat mycket kring 

och undrar därför om sättet som en eldsjäl respektive en entreprenör driver sin festival 

skiljer sig åt. Vi uppsatsskrivare associerar ideellt arbete med eldsjälar, då dessa enligt 

Edström m.fl. (2007) inte drivs av någon personlig ekonomisk vinning. Vilket leder oss 

till frågan om det finns lika starkt engagemang samt intresse hos arrangörer i ett 

etablerat bolag?  

 

Något festivaler brottas med är motstridiga värderingar och Edström m.fl. (2007) menar 

att jobb med festivaler kräver att dessa motstridigheter hanteras då de behöver engagera 

ideella krafter samtidigt som de måste uppträda affärsmässigt. Hur påverkas festivaler i 

bolagsform av det? Går de motstridiga värderingarna plötsligt från motstridiga till 

ensidiga, från att hantera konst jämsides med ekonomi till att ekonomin är i största 

fokus? Behöver framtida arrangörer tackla begränsade möjligheter, till exempel att de 

inte kan starta en festival av bara vilja och engagemang utan även måste ha en stor 

plånbok för att hantera konkurrensen? I en ideell förening konstateras att vinsterna 

endast används till att finansiera verksamheten och dess syfte (bolagsverket.se a., 2013). 

I ett aktiebolag kan vinsterna dels finansiera verksamheten men även lämna företaget 

och gynna det enskilda vinstintresset, med andra ord gå till aktieägaren eller aktieägarna 

(bolagsverket.se b., 2013). Hur påverkar det en festivalorganisations syn på sitt projekt?  

 

Vi funderar på om beslut inom organisationen skiljer sig åt beroende på vilken 

driftsform festivalen har. Vad händer när alla får vara med och bestämma och vad 

händer när det är en VD som gör beslutsfattandet? Vi tänker oss att gemenskapen kan 

skilja sig åt när människor verkar på olika plan i en hierarki. Personalen kanske känner 

sig mer avslappnad med kollegor på samma nivå och agerar mer formellt mot sin chef. 

Men det beror också på vilken öppenhet chefen bjuder in till och vad som förväntas på 

arbetsplatsen. En optimal driftsform för festivaler är i dagsläget inget vi tycker oss se. 
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1.2 Problemformulering 

 

Festivaler på svensk mark förändras och som tidigare konstaterat påverkar situationer 

som uppstår i omgivningen festivalers sätt att drivas och organisera sig. Vi vill 

identifiera och undersöka de faktorer som bidragit till denna förändring för att få 

förståelse inför anledningarna till att den skett i så pass stor utbredning. I enlighet med 

detta vill vi diskutera vilka effekter, möjligheter samt begränsningar förändringen kan 

bidra till för festivalarrangörer idag och inför framtiden. Därför ställer vi oss frågorna:  

 

- Vilka faktorer medverkar till att allt färre festivaler drivs som ideella föreningar 

och att fler festivaler arrangeras av etablerade bolag? 

- Vilka effekter kan dessa faktorer ge för dagens samt framtidens 

festivalarrangörer? 

 

 

1.3 Syfte 

 

Syftet med vår studie är att undersöka festivalarrangörers arbetsmöjligheter när 

festivallandskapet förändras. För att göra det har vi identifierat ett antal faktorer som har 

medverkat till förändringen för att sedan urskilja vilka effekter dessa faktorer kan ha för 

festivalarrangörers arbetsmöjligheter idag och i framtiden. Uppsatsen är tänkt att 

inspirera och sålla terrängen för den intresserade, att bidra till att ge festivalarrangörer 

en möjlighet att finna en stabilare väg genom det snabbt utvecklande festivallandskapet. 

Studien är även menad att kunna tillämpas för arrangörer i allmän kulturverksamhet.  
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2 Metod 

 

I metodkapitlet beskrivs det tillvägagångssätt som använts  vid genomförandet av 

uppsatsen. Här presenteras även urval av respondenter. 

 

 

2.1 Val av ämne & förförståelse 

 

Denna uppsats skrivs av Music & Event Management-studenter ur ett organisatoriskt 

perspektiv med fokus på arrangerandet av festivaler i musikbranschen. Samtliga inom 

forskningsgruppen har arbetat för olika typer av festivaler. Vi delar intresset för dem 

och känner oss således beroende av hur den organisatoriska utvecklingen av festivaler 

ter sig inför framtida arbetssituationer. Det här medför att vi har en viss förförståelse i 

studien.  

 

Wedin & Sandell (2010) menar att alla människor har på grund av värde-, traditions-, 

kultur- och språkgemenskap, olika förutsättningar att förstå andra människor. Denna 

förförståelse, förklarar de vidare, kan ge mening åt ens beteende. Vi är därför medvetna 

om att egna tankar, känslor och upplevelser påverkar vår analys- och tolkningsförmåga 

under arbetets gång.  

 

I uppsatsen har medvetna kopplingar gjorts även till marknadsföring och ekonomi. 

Anledningen till att vi behandlat dessa aspekter är för att vi tycker att det har stärkt 

sättet att förstå sig på de organisatoriska delarna och hur de påverkar festivaler.  

 

 

2.2 Induktiv forskningsansats 

 

För att kunna koppla vår empiri till passande teorier har vi valt en induktiv ansats. I en 

induktiv ansats används vanligtvis den insamlade empirin för att utforma en teori, vilket 

innebär att forskaren upptäcker något som sedan kan formuleras i en teori (Yin, 2013). 

Vi valde därför att samla in empiri i form av intervjuer från festivalarrangörer samt 

människor med koppling till branschen i nära anknytning till festivaler, innan möjliga 
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teorier togs in i vår uppsats, eftersom vi genom intervjuerna vill identifiera vilka 

faktorer som bidragit till förändring i ägandeförhållande i festivalbranschen. Vi anser att 

arrangörer som jobbar med festivaler är våra viktigaste representanter för ämnet och 

därför blev den induktiva ansatsen som byggs upp utav intervjuer mest användbar för 

vår arbetsprocess. Vår slutsats har vuxit fram på grundval av observationer och tolkning 

av våra intervjuer och teorin blev då resultatet av vår forskningsinsats. För att styrka 

våra resultat ytterligare användes även artiklar och böcker om vårt valda fenomen. 

 

 

2.3 Kvalitativ forskningsstrategi 

 

Vi har valt att utföra vår studie kvalitativt. Kvalitativ metod är enligt Eneroth (1994) att 

komma i kontakt med ett fenomen som det inte finns något begrepp om utan bara ett 

namn på. Det är möjligt att urskilja fenomenet men inte på vilka grunder det är ett 

fenomen. I vår uppsats studeras dessa grunder, vilket i vårt fall blev de faktorer som 

bidragit till att allt fler ideella föreningar försvunnit från festivallandskapet och att allt 

fler etablerade bolag har tillkommit. Det gjorde vi för att närma oss de krafter som 

påverkar arrangörer och sättet de kan bedriva festival. Genom att göra det hamnar fokus 

i studien på process och att upptäcka, vilket Merriam (2011) förklarar är ett kvalitativt 

arbetssätt, istället för resultat och bevis som kännetecknar ett kvantitativt arbetssätt. 

Eftersom vi anser att svaren som vi samlat in genom intervjuerna bygger rapportens 

resultat vill vi därför använda oss av denna sorts studie.  

 

Det första steget vi gjorde i uppsatsen var att avgränsa det valda fenomenet för att få 

ämnet mer greppbart och identifiera vad som var väsentligt för just vår studie. Det 

gjordes genom att först studera festivaldöden och se hur festivalbranschen genomgått en 

förändring från ideella föreningar till etablerade bolag. Vidare ville vi ha ett täckande 

begrepp på fenomenet, vilket Eneroth (1994) menar att forskaren kan få genom att 

utsätta sig för fenomenet på ett sätt som gör att så många aspekter som möjligt 

upptäcks. Vi valde då att göra ett strategiskt urval där vi handplockat festivalarrangörer 

som vi tror kunde visa olika sidor av fenomenet, genom arrangörers upplevelser, 

erfarenheter och tolkningar av verkligheten just nu. Vi ville erhålla en djupare förståelse 

för fenomenet, snarare än att använda statistik, färdiga tabeller och information som 
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samlats in av någon annan. Bryman & Bell (2005) förklarar att kvalitativa studier 

fokuserar på ord, istället för siffror som dominerar i kvantitativ metod.  

 

Med de utvalda arrangörerna har vi gjort observerande intervjuer för att samla in så 

mycket data som möjligt. Med observerande intervju menar vi att vi utser en intervjuare 

i gruppen och de andra två agerar observatörer. Observatörerna skriver ner tankar som 

växer fram under intervjun samt vad de anser vara det viktigaste av respondentens svar. 

Vi anser att en kvalitativ forskningsstrategi är mest passande för vår uppsats eftersom 

det ger en stor möjlighet att upptäcka de studerade på djupet. Genom att intervjua 

personer inom musikbranschen ville vi samla in deras egna upplevelser och tankar och 

se saker utifrån deras perspektiv. För att kunna göra det har öppna frågor använts där de 

intervjuade ges tillfälle att på ett avslappnat sätt berätta deras syn på festivaler och sin 

omgivning. Dessutom har intervjuaren gjort medvetna pauser efter svaren för att den 

intervjuade ska ges möjlighet att förlänga sitt svar om den anser att den har något mer 

att tillägga. Datan vi samlat in tolkades sedan för att se vilka faktorer som framträder 

och vilka teorier som uppkommer. Målet var att samla in observationer och data för att 

få fenomenet till något begripligt. Det här arbetssättet hjälpte oss att förstå och tolka 

handlingar som uppstår inom festivalbranschen.  

 

 

2.4 Forskningsdesign 

 

Att välja en forskningsdesign hjälper forskaren att hålla sig inom ramen för insamlande 

och tolkning av data (Bryman & Bell, 2005). Designen kopplar samman studiens 

inledande frågeställningar med de data som samlas in och de slutsatser som sen ska dras 

(Yin, 2007). Eftersom vi ville fokusera och hålla oss till vald empiri för att utvinna så 

mycket information som möjligt så passar denna design oss.  

 

 

Flerfallsstudie 

 

Vi har valt att göra en flerfallsstudie. Yin (2007) förklarar det som att forskaren studerar 

en aktuell företeelse i dess verkliga kontext, framförallt för att gränserna mellan 

företeelsen och kontexten är oklara. En fallstudie i korthet gör det möjligt att bibehålla 
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en helhet i studien och påvisa det meningsfulla i verkliga händelser. Fallstudier utgår 

ofta från frågeställningar som “hur” och “varför” (Yin, 2007). Genom denna studie 

undersöker vi hur de faktorer, som medverkat till att ideella föreningar blir allt färre och 

att etablerade bolag blir fler på festivalmarknaden, påverkar arrangörer idag och inför 

framtiden. 

 

I en fallstudie samlas data in från både dokument, direkt observation och från intervjuer 

med de personer som varit med om händelseförloppet (Yin, 2007), vilka är de 

datainsamlingsmetoder vi har använt. Yin (2007) påpekar att styrkan i en fallstudie är 

just användningen av många informationskällor, vilket gör att forskaren kan ta sig an ett 

bredare spektrum och utveckla samstämmigheten i studien. De många 

informationskällorna syftar till att styrka eller bekräfta synen på en företeelse. Viktigt är 

då att källkritik görs i en fallstudie, alltså att det finns många informationskällor och att 

inte presentera tvivelaktiga belägg eller låta skevheter påverka (ibid). Vår primärdata är 

som tidigare nämnt intervjuer men till dessa kompleteras artiklar och andra uppsatser 

för att stärka våra påståenden.  

 

En fördom mot fallstudier är att det är svårt att generalisera på grundval av ett enda fall 

(Yin, 2007). En flerfallsstudie anses vara starkare än en enfallstudie för att det jämförs 

ett flertal fall istället för att fokusera på ett. Därav vårt val att göra en flerfallsstudie och 

studera fyra festivaler och dess arrangörer där två drivs ideellt samt två drivs i 

etablerade aktiebolag. Det är uppdelat på det här sättet för att vi ville utföra en så pass 

djup och rättvis studie som möjligt inom den begränsade tid vi hade. De två som drivs 

ideellt är Emmabodafestivalen och UxU och de två som drivs av etablerade bolag är 

Bråvalla och Way Out West. 

 

 

2.5 Datainsamlingsmetoder 

 

2.5.1 Primärkällor 

Primärkällor är de främsta källorna som samlas in under studiens gång (Bell, 2010), i 

vårt fall intervjuer och observationer. 
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Intervjuer 

 

Vi har använt oss av intervjuer som insamlingsmetod för att kunna analysera vår valda 

företeelse och som i sin tur hjälpt oss att utreda vår forskningsfråga. En intervju är en 

dialog mellan två eller flera personer där intervjuaren ställer frågor som ska uppmuntra 

de intervjuade att berätta sin historia (Kylén, 2004). Samtalet och mötet med en person 

gav oss de bästa förutsättningarna för att få en förståelse för vad den intervjuade känner 

och tänker. Vi sökte flera personers upplevelser och känslor som gav oss olika 

perspektiv. Det påverkade resultatet som utgör grunden i vår studie för att identifiera 

vilka faktorer som har bidragit till festivalbranschens organisatoriska förändring. Därför 

valde vi intervjuer som främsta empiriinsamlande metod. De fördelar som vi fann med 

intervjuer ansågs väga tyngre än dess nackdelar så som att Bell (2010) menar att 

intervjuer kan vara tidskrävande. 

 

Vi ansåg att det var fördelaktigt med en grundläggande baskunskap inom 

musikbranschen inför våra intervjuer eftersom människor inom samma 

verksamhetsområde ofta har en förståelse för det språk som används. Det har bidragit 

till att vi som intervjuare känt att vi framstått som kompetenta och pålitliga när vi 

intervjuat, vilket vi upplevede i sin tur har medfört att de intervjuade lättare öppnade sig 

och delade med sig av sina kunskaper och erfarenheter. Dock var vi medvetna om att 

förkunskap kan leda till att intervjun i någon mån blir mer styrd än om vi inte haft denna 

förkunskap.  

 

 

Att utforma en intervjuguide  

 

Inför en intervju bör forskaren utforma en intervjuguide som ska bestå av centrala 

teman och frågor för att täcka studiens mest betydelsefulla område (Dalen, 2008). Vi 

började med att utforma en problemdiskussion och därefter utgick vi ifrån den för att 

konstruera centrala teman samt intervjufrågor till våra valda respondenter. Våra centrala 

teman blev; information om den intervjuade, motivation kring arbete i 

festivalbranschen, festivalens organisering och finansiering, förändring inom branschen 

samt festivalens framtid. Dessa teman valdes ut för att vi anser att de täcker vår studie. 

Vi bedömde att faktorer som bidragit till dagens driftsförändring skulle framträda 
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utifrån dessa teman. Intervjufrågorna är formulerade på ett sätt som ska uppmuntra 

respondenten att berätta om sin samt festivalens situation, eftersom vi inte medvetet 

ville utföra styrda intervjuer. Respondenterna representerar båda driftsformerna ideell 

förening samt aktiebolag eftersom vi ville ha en jämn fördelning med intervjuer från 

båda sidorna. Samtliga kontaktades via Facebook eller mail eftersom vi ansåg det som 

ett effektivt sätt, dessutom fanns några personer redan inom uppsatsskrivarnas 

kontaktnät. 

 

 

Djupintervjuer med öppna frågor 

 

Vi har valt att utföra djupintervjuer, dessa hålles vanligtvis 30-40 minuter per möte för 

att låta respondenterna svara så utvecklande de kan. Den här typen av intervju beskrivs 

som ett möte mellan nära vänner men med skillnaden att den har ett specifikt syfte 

(Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011). Vårt mål var att på så vis komma bakom det yttre 

skalet och få en bättre förståelse över vad som egentligen sas. Den kontakten tog oss 

även förbi språkliga hinder. Viktigt för oss var därför att ställa frågor som var öppna. 

Kylén (2004) beskriver att det är ett sätt att få så uttömmande svar som möjligt och även 

undvika en styrd intervju. Erkisson-Zetterquist & Ahrne (2011) menar att möjligheten 

med en djupintervju också är att få information kring personliga känslor och 

reflektioner. Dalen (2008) beskriver hur öppna frågor kommer att uppmuntra 

respondenten till ett beskrivande svar och att det på så vis ger intervjun ett bra resultat. 

Så våra öppna djupintervjuer medförde att intervjupersonerna besvarade våra 

forskningsfrågor utifrån sina egna berättelser. Det innebar att vi fick uttömmande svar, 

vilket för oss var bättre än att till exempel använda sig av enkäter med styrda svar.  

 

 

Intervjuns miljö 

 

Respondenterna intervjuades i valda miljöer som ingav trygghet och lugn, det var ett 

medvetet val för att dessa inte skulle känna sig stressade eller bli distraherade av något 

som skulle kunnat påverka intervjuns djup som Eriksson-Zetterquist & Ahrne (2011) 

diskuterar. Sättet som intervjuerna utfördes skiljde sig åt beroende på var 

respondenterna befann sig och om vi kunde möta upp dem personligen. Vi ville hålla 
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oss till personliga möten så mycket som möjligt för att uppnå äkta och koncentrerade 

svar men i vissa fall när det ej var möjligt på grund av geografiska avstånd eller 

schematiska komplikationer utfördes så kallade Skypesamtal
2
. Vi har även genomfört 

två mailintervjuer för att styrka faktorerna samt legitimiteten i uppsatsen. 

Mailrespondenternas svar blev inte lika omfattande men det som beskrevs var relevant 

för rapportens helhet. Vi var medvetna om att svaren av olika anledningar kan bli 

begränsade när de uttrycks på annat sätt än muntligt exempelvis genom att 

kroppsspråket inte syns eller att personen har längre tid på sig att fundera över sitt svar. 

 

 

Urvalsprocessen 

 

Avgränsning gjordes till ett urval av arrangörer som jobbar med festivaler på svensk 

mark, för att försöka få ett djup snarare än bredd i studien. För att samla empiri kring 

både ideella och bolagsstyrda festivaler valdes således fyra stycken ut och för att få en 

flerdimensionell vinkel på dem som organiseras på samma vis valdes två från respektive 

driftstyp. För att ytterligare vidga perspektiven har en intervjuperson medvetet valts ut 

som jobbat inom båda typer. Valen kring vilka specifika festivaler som gjordes var 

sedan beroende av vilka vi uppsatsskrivare hade inom sitt kontaktnät eller som vi på 

annat sätt varit i kontakt med sen tidigare. Till de valda ideella föreningarna hör 

Emmabodafestivalen och den nya festivalen U x U. De etablerade bolagen som valdes 

ut är FKP Scorpio med fokus på Bråvallafestivalen och Luger med fokus på Way Out 

West. För att se rapporten ur ett annat perspektiv och förstärka empirin ytterligare 

utfördes två mailintervjuer med personer som arbetat med festivaler tidigare. 

 

 

2.5.2 Sekundärkällor 

 

Vi har inte kunnat genomföra alla intervjuer som vi hade velat, dels på grund av kort tid 

och dels att vi uppsatsskrivare är lokaliserade i Kalmar, vilket försvårade möjligheten 

att göra fysiska intervjuer med respondenter som befinner sig i andra delar av Sverige. 

Vi kompletterade därför våra intervjuer med sekundärkällor dvs. fakta som redan är 

                                                 
2
  Videosamtal via Internet som gör att man kan se personens kroppsspråk och uppfatta dess miljö utan att 

mötas fysiskt. 
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insamlat sen tidigare. Viss fakta vi ville åt var så pass ny att vi inte kunde finna dessa i 

böcker, istället så använde vi oss av olika tidningsartiklar på nätet och även 

kompletterande information om till exempel festivalers bolagsform och information om 

festivalerna. 

 

 

2.6 Genomförande av intervjuer 

 

Ryen (2004) skildrar intervjun som ett framträdande arbetssätt för att erhålla genuina 

svar där intervjuaren verkar för att få fram det som normalt inte sägs. Under intervjun 

valde vi medvetet att vara tysta i ytterligare några sekunder efter svaren innan vi ställde 

uppföljningsfrågor för att uppmuntra respondenten/-erna att utveckla sitt svar. Kvale & 

Brinkmann (2009) menar att respondenten med hjälp av intervjuarens tystnad kan ge 

svar med ytterligare innehåll och hur sonderande frågor kan söka svaren utan att det 

framgår som en tydlig fråga.  

 

Ahrne & Svensson (2011) menar att när intervjuaren känner att svaren i intervjun känns 

igen så har en mättnad uppnåtts. Därför avslutades samtliga intervjuer, som gjordes via 

Skype eller personligt möte, först när vi intervjuare upplevde att respondenten inte hade 

mer att tillägga. Längden för intervjuerna blev därför av varierande karaktär men 

samtliga höll sig inom fyrtio minuter. 

 

Under datainsamlingsperioden tillämpades panelintervjuer med respondenterna, det vill 

säga att det var flera som intervjuade och en eller flera intervjuades. Detta för att 

intervjuerna skulle belysa olika nyanser med fler personer och också för att vi 

uppsatsskrivares insikter av intervjuerna lättare skulle kunna bejakas om de närvarat vid 

själva utförandet. Vid panelintervjuer menar Kylén (2004) att en ur intervjugruppen ska 

agera som huvudintervjuare och driva den framåt medan de andra agerar i det dolda. Av 

den anledningen fick en ur uppsatsgruppen ställa de planerade frågorna medan de andra 

förde anteckningar och kom med kompletterande spontana frågor.  

 

Några av respondenterna fanns i andra delar av Sverige som gjorde att intervjun inte 

kunde genomföras med ett personligt möte. Det medförde att vi inte kunde tolka den 

omgivande miljön runt den intervjuade på ett självupplevande sätt. Den omgivande 
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miljö som vi kunde tolka var begränsad till den som vi ser genom Skypesamtalet eller 

obefintlig i en mailkontakt. Hade vi haft möjlighet till personliga möten med samtliga så 

hade vi kunnat ta in ett mer omfattande helhetsperspektiv och utöver intervjun även 

tolka respondenternas arbetsplats.  

 

Två av totalt sex intervjuer genomfördes via Skype med respondenter som medvetet satt 

hemifrån i en lugn miljö för att undvika störande moment som rörelse i samma rum eller 

distraherande ljud. Användandet av Skype gjorde däremot att ljudupptagningen vid 

vissa tillfällen hackade så att samtalet kom av sig vilket noterades av huvudintervjuaren 

som upprepade ämnet där det avbrutits. 

 

Två intervjuer genomfördes med personliga möten. Den första där vi uppsatsskrivare 

besökte aktuellt kontor där respondenterna arbetar under året, för att genom 

observationer få ytterligare förståelse för festivalens arbetsmiljö. Besöket var fyllt med 

distraktioner då det kom oinbjudna personer till kontoret och avbröt intervjun samt att 

det spelades musik i rummet intill. Den andra gjordes i en konsertlokal då respondenten 

befann sig där i samband med inlast inför en konsert. Även där upplevdes störande 

moment för intervjun så som soundcheck och personer som cirkulerade i rummet. Alla 

intervjuer utom de via mail gjordes med ljudupptagning, samtidigt som genomförandet, 

för att vi uppsatsförfattare skulle kunna koncentrera oss på pågående intervju och efteråt 

samla in svar som inte uppfattas. 

 

Två intervjuer gjordes via mail med personer från musikbranschen som på olika sätt 

varit aktiva inom festivaler. Intervjufrågorna som använts till tidigare intervjuer valde vi 

att justera så att de blev mer styrda och lättare att besvara i ett mail samt för att 

kontakterna inte längre jobbar aktivt med just festivaler. I dessa svar kunde vi däremot 

urskilja samma faktorer som bidragit till driftsförändringen liksom vi tidigare gjort i 

intervjuerna med dagens festivalarrangörer, vilket gjorde att vi ansåg att våra 

mailintervjuer var lika relevanta som de fysiska och de via Skype. Det bör dock 

tilläggas att de sistnämnda är mer utförliga än mailintervjuerna eftersom följdfrågor, 

observationer som kroppsspråk och tystnad kunde nyttjas.  
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2.6.1 Presentation av respondenter  

 

Nedan följer en presentation av de tillfrågade arrangörerna i den kronologiska ordning 

som intervjuerna skedde. De sista två är mailintervjuerna med personer som arbetat i 

nära koppling till festivaler. Samtliga respondenter har givits bokstäver som namn för 

att bibehålla deras identitet anonym.  

 

A: Grundare och i ledningsposition inom en ideell förening.  

 

B: Ekonomiansvarig och i ledningsposition för samma ideella förening som person A. 

 

C: Projektledare för en festival i ett etablerat bolag, tidigare inom en ideell förening. 

 

D: Praktikant för en ideell förening.  

 

E:  Inhyrd tour manager av ett aktiebolag. 

 

F: Före detta anställd backstage manager och funktionärsansvarig på ett etablerat bolag. 

 

G: VD på ett aktiebolag som jobbar med några av de största musikfestivalerna i Sverige 

inom det digitala området. Personen var tidigare med i styrelsen för en ideell festival. 

 

 

2.7 Forskningskvalité 

 

Bell (2010) skriver att det är en forskares uppgift att ställa sig kritisk mot all data som 

samlas in. Att fråga sig om det varit ändamålsenligt och om metoden passat studien. Det 

är inte alltid lätt att ifrågasätta litteratur, och kanske ännu svårare att hitta skevheter hos 

sig själv. I och med att vi själva är intresserade och har varit deltagande i det valda 

ämnet på olika sätt så kritiserar vi våra egna tankar och fakta från våra observationer. Vi 

försökte tänka så objektivt som vi kunde och var medvetna om att de vi intervjuar 

förklarar saker utifrån sitt eget perspektiv. 
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Reliabilitet handlar om datainsamlingens tillförlitlighet, även då om forskarens 

tillförlitlighet. Intervjuaren har ett ansvar och kan misstolka svaren vid intervjutillfället, 

det kan resultera i att undersökningen tappar sin pålitlighet (Eneroth, 1994; Patel & 

Davidson, 2011). Reliabilitet blev svårare att använda i vår studie då den kvalitativa 

metoden handlar om att upptäcka och inte om att mäta. Vi fokuserade på att hitta 

mycket information, dels genom de sex genomförda intervjuerna och dels genom 

artiklar tills vi kände att empirin blev mättad. Yin (2007) menar att användning av flera 

olika typer av källor ger en styrka i studien. För att förebygga att misstolkningar uppstår 

menar Patel & Davidson (2011) att intervjuaren kan spela in intervjuerna, vilket vi valt 

att göra. Eneroth (1994) förklarar att en låg reliabilitet nästan blir önskvärd för en 

kvalitativ studie, eftersom forskaren ständigt vill ta in nya infallsvinklar. I vårt fall 

innebär det att om vi intervjuar vårt urval på nytt så önskar vi att det kommer upp 

kompletterande fakta snarare än att det ska vara exakt samma svar som förra gången vi 

genomförde intervjun.  

 

 

2.8 Forskningsetiska aspekter 

 

 

Insamling av data 

 

I en forskning är ett av de viktigaste valen att avgöra vilken av all insamlad information 

som ska ingå i uppsatsen. En del information och empiri kan falla utanför forskningens 

ramar då det ofta är för omfattande att analysera all insamlad data (Yin, 2013). Vi 

tolkade vår insamlade empiri utifrån våra centrala teman i intervjuguiden. Empirin 

tolkades i ett kollektiv där intervjuerna ställs mot varandra för att på så sätt få fram ett 

mönster så att faktorerna ska framträda i uppsatsen. Den empiri som inte var relevant 

för våra valda teman föll då utanför denna studie och studerades ej. Vi var medvetna om 

risken att utelämna information kan påverka tolkning och resultat vilket i sin tur kan ha 

påverkat rapportens trovärdighet. 
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Forskarens integritet 

 

Yin (2013) menar att forskarens integritet är ytterst viktig i den kvalitativa metoden för 

att metoden är flexibel, vilket vår studie påvisar genom att vi tog in nya synvinklar allt 

eftersom data samlades in. En forskningstudie ska eftersträva tillförlitlighet genom att 

det som presenteras är sanningsenligt och korrekt (Yin, 2013). I uppsatsen har som 

tidigare nämnts intervjuerna spelats in för att en ärlig tolkning skulle kunna genomföras 

av uppsatsskrivarna. Vi var dock medvetna om att vår förförståelse hade betydelse för 

hur intervjuerna utvecklades. Det är viktigt för oss att uppsatsen uppvisar trovärdighet 

då vi vill bidra för festivalarrangörers arbetsmöjligheter idag och i framtiden. 

 

 

Anonymitet 

 

Trost (2010) diskuterar olika sätt att skydda den intervjuades identitet i 

intervjun. Med tystnadsplikt menas att det som sägs under intervjun inte förs 

vidare så att obehöriga kan ta del av det. Forskaren anonymiserar därför 

intervjupersonen i analysen för läsaren. I vår uppsats är samtliga 

intervjupersoner anonyma för att skydda deras integritet. Vi anser att det 

viktiga i intervjuerna är det som sägs av personen utifrån deras position och 

erfarenheter, inte personens namn ifråga. Vi har upplevt att den utlovade 

anonymiteten har lett till att den intervjuade kände sig avslappnad och fri att 

öppna upp sig under intervjuerna. 
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2.9 Disposition 

 

Uppsatsens introduktion börjar med en inledning av valt ämne samt en övergripande 

beskrivning av området för att visa på den praktiska såväl som den teoretiska 

relevansen. Därefter förklaras studiens tillvägagångssätt i ett metodkapitel. Vidare 

presenteras de teoretiska referensramar som använts för att beskriva de upplevelser och 

tillvägagångssätt som finns inom organisationer och som framkommit genom intervjuer. 

I empiridelen presenteras respondenternas attityder med citat eller återberättande av vad 

som framkommit i det kvalitiva materialet. Därefter görs en tolkning av det empiriska 

materialet som knyts samman med de teorier som anses vara relevanta för studiens 

syfte. Avslutningsvis presenteras det slutgiltiga resultatet av studiens bidrag i rapportens 

slutsats.  
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3 Teoretisk referensram 
 

I det här kapitlet presenteras de teorier som använts för att tolka och analysera det 

insamlade materialet.  

 

 

3.1 Adhokrati 

 

Mintzberg (1993) har utvecklat en teori om fem olika konfigurationer för att förklara 

hur  organisationer är uppbyggda samt hur de styrs. En grundläggande konfiguration 

består av tre hierarkiska delar; den strategiska ledningen, mellanchefen och den 

operativa kärnan, samt två stödfunktioner; teknostruktur och servicestruktur. I den 

strategiska ledningen återfinns styrelsen samt Vd:n och i den operativa kärnan verkar 

personalen. Inom teknostrukturen arbetar analytikerna eller supporten såsom IT eller 

ekonomipersonal. Servicestrukturen arbetar inte med själva projektet utan är till 

exempel städ och personalhantering. 

 

En adhokrati är en föränderlig struktur där personalen specialiseras på sin uppgift och 

samverkar horisontellt. En adhokrati är en flexibel organisationsform som arbetar 

innovativt där personalen grupperas i enheter för att utföra ett projekt. Specialiseringen 

får dock inte göra att personalen fastnar, så för att vara innovativa så ska personalen 

använda och bygga på sin kunskap och sina färdigheter som de har sen innan (ibid). 

 

I den här uppsatsen har vi valt att analysera både de etablerade bolagsfestivalerna samt 

de ideella festivalerna som en adhokrati, eftersom det är en flexibel organisationsform 

som ger utrymme för innovationer. Det ser vi kan tillämpas väl inom festivalbranschen. 

Med tanke på den höga konkurrensen så behöver hela organisationen arbeta föränderligt 

och nyskapande med kreativa idéer för att kunna erbjuda en intressantare upplevelse för 

besökaren än sina konkurrenter. Denna teori hjälper oss att förstå samt spegla hur 

organisationerna är uppbyggda.  
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3.2 Inre Motivation 

 

Den tredje drivkraften handlar om inre motivation. Pink (2010) pratar om Typ X och 

Typ I. Typ X bryr sig mindre om den inre tillfredställelsen i en aktivitet och mer om de 

yttre belöningar som denna aktivitet leder till. För Typ I, som är den tredje drivkraften, 

är de viktigaste incitamenten frihet, utmaningar och mening bakom själva uppgiften, 

förtjänster utöver det är mest som grädde på moset. Finns ingen inre motivation för att 

genomföra en uppgift kan yttre motivation i form av belöningar fungera (ibid).  

 

Pink (2010) diskuterar tre komponenter som stimulerar människors inre drivkraft; 

självstyre, mästerskap samt mening. Självstyre handlar om minskad kontroll, låt 

människan själv styra över sin uppgift, då uppkommer mer frihet för individen och mer 

eget ansvar. Mästerskap handlar om människans strävan efter att bli fulländad, att 

ständigt utvecklas i det oändliga, vilket är åtråvärt men samtidigt påfrestande då 

mästerskap aldrig uppnås helt. Mening är att göra något som har betydelse, att tjäna ett 

syfte som är större än sig själv. 

 

3.3 Socialt kapital 

 

Bourdieu (2008) grundlade teorin om att en människa innehar olika kapital, till exempel 

ekonomiskt kapital, kulturellt kapital och socialt kapital. Ekonomiskt är de fysiska 

pengar vi har på en bank, medan kulturellt innefattar kultiverat språkbruk och socialt en 

människas kontaktnät. Socialt kapital är de totala av de resurser, verkliga och virtuella, 

som tillkommer en person eller en grupp på grund av att ha ett hållbart nätverk eller 

relationer av ömsesidig bekantskap. Det kan vara allt från släktband, 

vänskapsförbindelser till kontakter med gamla skolkamrater. Genom att använda sitt 

sociala kapital kan en person få konkurrensfördelar (ibid). I musikbranschen kan det 

vara att som festivalarrangör med hjälp av sina kontaktnät få tjänster till nedsatt pris, en 

artist som de arrangerat för tidigare eller en matförsäljare som den samarbetat med 

tidigare. Socialt kapital existerar endast när det är delat, det är alltså relationen som är 

den verkliga källan till fördelar. Det handlar inte om vad du vet, utan om vilka du 

känner.  
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Ideellt arbete, vår villighet att hjälpa andra, är enligt vissa tolkningar ett centralt mått på 

socialt kapital. Genom de sociala kanalerna som skapas kan vi rekrytera varandra för 

goda gärningar och de nätverken uppmanar normer för ömsesidighet som riktar blicken 

på andras välfärd. Kritiken till för högt socialt kapital är däremot att den skulle kunna 

begränsa frihet och ge näring åt intolerans (Putnam, 2001). 

 

3.4 Spänningar och Allianser 

 

I festivalbranschen kan vi se olika spänningsfält och allianser som uppstår mellan 

intressenter. Det här är ett sätt att handla på olika nivåer för entreprenörer och eldsjälar 

eftersom dessa handlingssätt utmanar de institutionella överenskommelserna. När till 

exempel en intressent går emot något som institutionaliserats och ses som “det rätta” så 

kommer den skapa allianser med de som sympatiserar. Om intressenterna samarbetar 

eller gynnar varandra så uppstår en allians mellan parterna, till exempel om 

konsumenten införskaffar en festivalbiljett eller om festivalen samarbetar med en 

sponsor. Spänningar däremot uppstår mellan aktörer när exempelvis nya aktörer dyker 

upp som konkurrenter på marknaden. De olika intressenterna hanterar spänningarna och 

skapar allianser med varandra i en nödvändig och kreativ balans som utmanas i 

förändringar i praktiken, som exempelvis när ny teknologi uppkommer på marknaden 

(Arvidsson & Johansson, 2013).   

 

Genom att identifiera nya intressenter vid förändringar så bildas spänningsfält och 

allianser. Förståelsen för förändringen och organisationen blir tydligare när den 

studeras. Fältet skapas från institutionella logiker men uppenbaras i relationen mellan 

intressenter och aktörer. Förändringar i praktiken kan förändra maktförhållandena i hela 

musikindustrin och allt som rör dessa spänningsfält. Det gäller inte bara en organisation. 

Här gäller det att identifiera intressenterna som olika aktörer i värdeprocessen från att 

komposera till att konsumera (Arvidsson & Johansson, 2013). 

 

Spänningsfält och allianser finns inte bara inom musikindustrin utan inom alla 

institutioner som bygger på en stark vision. Musikbranschen är ett typiskt exempel på 

en sådan institution. Förändringar i praktiken i musikindustrin har ofta orsakats av ny 

teknologi. Men ny teknologi gjordes inte av sig självt utan introducerades av aktörer 

som tog plats som nya intressenter i musikindustrin. Makten och balansen kommer då i 
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gungning och utifrån det skapas nya spänningar och allianser (Arvidsson & Johansson, 

2013). Ett exempel som vi finner är när stadsfestivaler tar plats och skapar nya trender 

som vattentoaletter och duschar på området.  

 

3.5 Institutionell teori 

 

Festivaler har en mängd institutionella regler både formellt och informellt. 

Institutionella regler handlar om förhållandet mellan organisationer och dess omgivning 

som de måste anpassa sig till för att erhålla legitimitet (Johansson, 2002). Formella 

regler är de som måste följas såsom lagar för personalen samt krav på vad en festival 

måste ha på plats, till exempel el, vatten och toaletter. Informella regler byggs upp av 

gemensamma värderingar och normer som till exempel hur gruppdynamiken inom 

organisationen agerar i sitt arbete, deras arbetstider samt klädkoder med mera (ibid). 

 

Organisationer inom samma eller likartad bransch tenderar att likna varandra genom 

gemensamma normer och värderingar som anses vedertagna inom branschen 

(Johansson, 2002). Meyer & Rowan (1977) förklarar det som att anpassning ofta görs 

utifrån vad som är legitimt, oavsett effektivitet och att legitimitet ibland kan vara lika 

viktigt som effektivitet för överlevnad. Nyinstitutionell teori handlar om 

organisationens omgivning och där utgörs institutioner av medvetna och omedvetna 

anvisningar och regler. De omedvetna institutionella reglerna är taget för givna och 

påverkar den informella strukturen (Johansson, 2002).  

 

När organisationer noterar vad deras konkurrenter gör och försöker likna varandra 

kallas det isomorfism (Pugh, 2007). Alltså påverkar situationer som uppstår i 

omgivningen festivalers sätt att organisera sig och när sådan homogenitet sker så 

uppstår en likriktning inom en population, med andra ord isomorfism (DiMaggio & 

Powell, 1983). 

 

Vi finner institutionella regler som tillämpbart för vår rapport eftersom vi anser att 

mycket som görs styrs av outtalade regler och anpassningar efter omgivningen. 

Festivallandskapet är exempelvis ofta uppbyggda på liknande sätt och attityder inom 

organisationer mot omvärlden har vi av egen erfarenhet upplevt som samma. Ett slags 

vi mot “dem” i andra delar av samhället. Därför kan det för blivande arrangörer vara 
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viktigt att förstå att de kan vara med och påverka i denna omgivning eftersom de själva 

är en del av den.  

 

3.6 Contingency teorin 

 

Contingency teorin ifrågasätter de tidigare teoretikerna och menar att det inte finns en 

optimal organisatorisk design för alla organisationer, eftersom alla organisationer är 

olika (Johansson, 2002). Lawrence & Lorsch (1967/2007) menar att contingency theory 

är början på en konceptuell ram som organisationer utformar enligt de uppgifter som de 

försöker utföra och poängen med teorin skulle menar vi är att utforma en 

organisationsstruktur som kan hantera osäkerheter i miljön effektivt. För att hantera 

dessa osäkerheter måste organisationen balansera differentiering samt integration. En 

dynamisk marknad kräver en differentierad organisation vilket medför ett krav på att 

chefer och ledare integrerar med varandra. Det krävs en ömsesidig påverkan 

avdelningar emellan för att kunna förebygga samt lösa konflikter (ibid). 

 

Precis som teorin nämner så är det viktigt för organisationer i komplexa miljöer att vara 

flexibla. När det kommer till festivaler så är inte marknaden stabil och därför finns det 

ingen exakt mall hur en organisation behöver arbeta år efter år, utan är något som vi 

menar måste situationanpassas.  
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4 Empiri & Tolkning 

 

Kapitlet inleds med en presentation av uppsatsens festivalfall. Därefter beskrivs de 

faktorer som ligger till grund för förändringen av festivalers driftsform samt de effekter 

som förändringen bidrar till för framtida festival-arrangörers arbetsmöjligheter idag 

och i framtiden. Samma underrubriker används i de två avsnitten för att tydliggöra för 

läsaren. 

 

 

4.1 Ideella festivaler 

 

Emmabodafestivalen 

 

Den ideella föreningen Vinterbadarna har utgjort Emmabodafestivalen sedan 1988. Den 

första ”festivalen” varade en dag och bjöd på en artist. Denna konsertkväll har idag 

blivit en femdagarsfestival med runt 70 artister på tre scener (emmabodafestivalen.se, 

2014). Emmabodafestivalen finansieras ungefär 95 % av biljettintäkter medan 

kvarvarande 5 % består av kringintäkter på plats, andra försäljare, sponsorer etc 

(intervju med anställd för festivalen, 2013). Verksamheten består av några anställda 

som jobbar året om och sen inhyrda bolag och ideella krafter närmare festivalen. 

Målsättningen med verksamheten är främst att ge besökarna en riktig fest att ha kul på 

(ibid). 

 

UxU 

 

En ny ideell festival kallad U x U kommer äga rum i närheten av Umeås centrum i 

sommar, 2014. För närvarande är den Internetbaserad där all kommunikation sker via 

Internet och dess storlek bestäms till stor del av det antal sponsorer som intresserar sig 

för festivalen. De första biljetterna som såldes fram till den 30 november 2013 

förlängde festivalen med +15 sekunder per såld biljett. De biljetterna kallades CO-

founder tickets och gjorde köparen till medskapare av U x U.  
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Festivalen har åtta olika konstnärliga ledare, alla med rötterna i Umeå, som 

handplockats för att arbeta med festivalens program och kallas kuratorer. Alla som vill 

kan bli medlemmar i den ideella föreningen. Festivalorganisationen har inget 

vinstintresse vilket innebär som de själva uttrycker det på sin hemsida “att 

biljettintäkterna går till det viktiga – musiken. Pengarna från biljettförsäljningen går 

raka vägen ut ur högtalarna på festivalens scener, inget fastnar i några giriga fickor.” 

(uxufestival.com, 2014). 

 

4.2 Etablerade bolagsfestivaler 

 

FKP Scorpio och Bråvallafestivalen 

 

Bråvallafestivalen hade sitt premiärår 2013 med 50.000 besökare, vilket de själva 

skriver på hemsidan “skrevs svensk festivalhistoria och festivalen säkrade titeln som 

den största i Sverige genom tiderna.” Festivalen äger rum på Bråvalla Flygfält i 

utkanten av Norrköping. Bråvalla arrangeras utav en av Europas största arrangörer; FKP 

Scorpio. 

 

Förutom Bråvalla arrangerar FKP Scorpio även Getaway Rock Festival i Gävle samt 

driver en stor konsertverksamhet på årsbasis (bravallafestival.se, 2014). Bråvalla 

finansieras dels av vinster från FKP Scorpios festival-och konsertversksamhet i 

Tyskland och dels av biljettintäkter men de har även sponringsavtal och 

försäljningsavtal. Organisationen består både av en VD och anställda med huvudansvar 

över olika områden men använder sig även av ideell arbetskraft (intervju med anställd 

för festivalen, 2013). 

 

 

Luger och Way Out West 

 

Way Out West arrangerades första gången 2007 i Slottsskogen i Göteborg av boknings- 

och konsertarrangören Luger som är ett dotterbolag till Live Nation (wayoutwest.se, 

2014). Stay Out West är även en del av festivalen som utspelar sig på Göteborgs 

klubbar. Festivalen har ett blandat festivalkoncept med både film, konst och musik. De 
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har flera anställda som jobbar med olika ansvarsområden och dessutom ideell 

arbetskraft (intervju med tidigare anställd för festivalen, 2013). De har en tydlig grön 

profil och deras mål är att vara ett vettigt evenemang vad gäller miljömedvetenhet, 

ekologisk mat, avfallshantering, resor med mera. På hemsidan uttrycker de sig “Det är 

ju vår och andras framtid... ”forever, forever ever, forever ever?” (wayoutwest.se, 

2014). 

 

 

4.3 Faktorer 

 

 

4.3.1 Paradigmskiftet 

 

Som nämnt i inledande del av denna uppsats så har musikbranschen genomgått en stor 

förändring de senaste årtiondena (Johansson, 2013). Sättet att använda musik har 

förändrats. CD-försäljningen i Sverige har näst intill försvunnit och ersatts av 

lättillgänglig musik genom Internet. Johansson (2013) uttrycker det som att vi gått från 

produkter till konsumtion, från att köpa fysiska produkter till en digitalt användande. 

“In the first six months of 2013, 75 percent of total revenues to Swedish repertoire 

owners came from digital distribution. More than 90 percent of those revenues came 

from streaming and streaming has become the dominant format for consuming music on 

this specific market” (Johansson, 2013, 1). 

 

Musiktjänsten Spotify hade I våras mer än 24 miljoner aktiva användare och över sex 

miljoner betalande prenumeranter (Berger, 2013). Spotify har ändrat människors 

beteenden. Bland annat har andelen piratnedladdad musik minskat (Kleja, 2013). Vi tror 

även att det ökade intresset för konserter hänger ihop med detta. I och med 

digitaliseringen så är det viktigt att förstå att musik finns tillgängligt överallt och dygnet 

runt då publiken idag lyssnar främst via dator och mobiltelefon och inte längre via en 

cd-spelare. Det är därmed lättare för lyssnaren att söka information om artisten och 

kommunicera med denne eller andra som också gillar musiken. På så vis kan 

konsumenten få en djupare kontakt med artisten och dennes musik och se fler 

anledningar till att gå på artistens spelning. Enligt Kleja (2013) har streaming även 

påverkat möjligheten att snabbt bli ett nytt musikaliskt stjärnhopp. Livescenen vinner 
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mycket på dessa nya musikvanor anser vi och det kan vara därför som festivalerna är så 

pass många som de är idag. 

 

Livemusik-scenen har exploderat i Sverige och publiken vallfärdar till spelställena. Att 

gå på konsert är helt enkelt det nya nöjet (Lagerström, 2008). Vi menar att live-trenden 

är anledningen till att många etablerade bolag väljer att starta upp festivaler. Den egna 

organisationens rykte och ekonomiska kapital stöttar upp den nya satsningen på festival. 

Vi tror att etablerade bolag vill bredda sin verksamhet inom musikbranschen för att 

bland annat erhålla en starkare position på marknaden, hålla nere kostnaderna genom att 

utnyttja sitt kontaktnät i flera delar av organisationen samt att det helt enkelt ser en 

positiv framtid och potential i sin nya festival.  

 

 

4.3.2 Attiyd till musik 

 

I majoriteten av våra intervjuer berättas det om hur ett stark musikintresse som går långt 

tillbaka till barndomen gjort så att respondenterna sökt sig till musikbranschen. De har 

haft antingen en förälder som varit musiker, kompisar som spelat i band eller så har de 

själva spelat ett instrument eller två. Samtliga intervjurespondenter engagerade sig 

också tidigt i musikbranschen i mindre skala och har sen dess stannat kvar där. Känslan 

av att göra något för andra och att få se glädjen de skapar hos besökare är för dem alla 

den främsta motivationen till arbetsvalet.  

 

“Festen” är också ett återkommande svar när vi frågar varför de jobbar med festival. 

Respondent A och B berättar att den enda anledningen till att starta festival förr helt 

enkelt var av viljan att göra en bra fest som var ett avbrott från vardagslunken. 

“Festivalerna drevs av polare till artisterna, som i sig inte var lika bra på den där 

gitarren, så de fick bli bokare istället” säger respondent B. Kontaktnätet kan här ses som 

en förutsättning för skapandet och bygger i sin tur upp ett socialt kapital för att skapa 

gemenskap på en plats en gång om året. Respondent C påpekar även vikten av socialt 

kapital för ett bolag idag. “Det är extremt mycket kontakter och nätverk det är ju det de 

handlar om för att kunna få det i hamn om man säger. Även om man hållit på i många 

år.”  

 



  
 

34 

Respondent B förklarar att attityden till musik har förändrats. “Det var ju ett intresse 

som folk verkligen brann för innan. Man kunde verkligen ge järnet bara för att få se en 

enda konsert”. Hen menar då folk som arbetar med festivalen, till exempelvis 

volontärer. Respondent A fyller i med “Ungar är så jäkla bortskämda idag, de ska ha allt 

gratis”. Vi undrar vad arrangörer baserar dessa uttalanden på. Om det är sant att unga 

förväntar sig mer i allmänhet så skulle det kunna innebära att deras förväntningar på 

festivaler också blir högre vilket påverkar arrangören att leverera. Idag finns mycket 

kultur tillgängligt både billigt och i vissa fall gratis genom nätet. Det går att hitta musik 

och filmer för knappt några pengar alls. Så att unga föredrar billiga biljettpriser kan vi 

se som en möjlig orsak av det, men om det skulle kunna klassas som bortskämt är en 

tolkningsfråga.  

 

Respondent E ställer sig frågan om det verkligen är så att dagens tioåringar börjar spela 

gitarr och påpekar också att musikintresset har förändrats och att man nu kan sitta från 

sin dator hemma och spela in en hel platta. Som musiker själv undrar respondenten lite 

skämtsamt om allt hen lärt sig är förgäves. “Housevågen pröjsar ju folk mycket för, men 

det är ju liksom inte livemusik, kanske mer då ett event” säger respondent E. House har 

blivit stort de senaste åren, i december 2011 var det första gången som Globen blev 

utsålt för en Dj-akt, folk betalade 750 kr för att gå och se Tïesto (Lillemägi & 

Brännström, 2011). I somras, 2013, hade housefestivalen Summerburst 108.000 

besökare fördelat på två städer och fyra olika dagar (stureplansgruppen.se b., 2014).  

 

Respondent A påpekar att “Musik är inte som när en annan växte upp. Då spelade du 

fotboll eller så var du musiknörd typ. Så är det inte idag”. Respondent B fyller i med att 

det är ett nytt intresse som tillkommit istället i och med digitalisering, dataspelandet, där 

hen påstår att dataspelsbranschen omsätter mycket mer pengar än musikbranschen. 

Bergqvist (2012) påvisar att mer än hälften av alla svenskar spelar datorspel och visst är 

det kanske så att människan gärna gör liknande saker som sina vänner. Meyer & Rowan 

(1977) förklarar det som att anpassning ofta görs utifrån vad som är legitimt och då kan 

isomorfism uppstå. Människan vill som individ skapa en identitet och denna identitet 

menar Johansson (2002, 143) “bestäms i relation till andra, det vill säga som en social 

konstruktion; identiteten är beroende av, och förändras av, det sammanhang i vilket 

aktören verkar”. Identitet är alltså en fråga om grupptillhörighet. Den styr aktörens 

tolkningar och agerande, men också omgivningens förväntningar på, och tolkningar av, 
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aktörens handlande. Identitetsskapandet kan därigenom ses som en ständigt pågående 

förhandlingsprocess mellan aktör och omgivning (Johansson, 2002).  

 

Vi ser en förändring i beteende och hur musik görs som kan ses som naturlig när tiderna 

förändras och som i detta fall då tekniken utvecklats enormt. Förändringen i brinnande 

engagemang som respondent A och B pratar om känns dock som något nytt. Hur 

kommer det sig att till exempel en volontär förut kunde tänka sig att jobba flera dagar 

bara för en enda konsert? Var det på grund av att de inte hade musiken tillgänglig 24/7 

och att som respondent A nämner att man var antingen sportnörd eller musiknörd, men 

att det nu idag visar sig allt fler olika intressen att ägna sig åt. Har musik blivit vardag? 

Samtidigt pratar respondent F om att trots den omtalade festivaldöden så går det lika bra 

som alltid för festivaler då folk gillar att komma bort från sitt vardagliga liv och då bara 

ägna sig åt en sak, till exempel musik eller spel. 

 

 

4.3.3 Eventfokus 

 

I våra genomförda intervjuer poängterade majoriteten av respondenterna att nya 

festivaler främst dyker upp i större städer, därav namnet stadsfestivaler. Bolagen Luger 

och SPGlive arrangerar de flesta av sina festivaler i Göteborg eller Stockholm (luger.se, 

2013; stureplansgruppen.se b, 2014). Respondent A tycker att skillnaden mellan 

stadsfestivaler och tältfestivaler är att stadsfestivaler blir mer som event. Tältfestivaler 

med camping menar respondent A är återkommande varje år och innebär att du lämnar 

ditt vardagliga liv och träder in i ett nytt. Ungefär som “här ute slutar lagen” som hen 

uttrycker det själv. När det istället gäller ett event så går besökaren hem från festivalen 

när den slutat för dagen och återgår på så vis till civilisationen igen efter bara några 

timmar. En festival brukar sägas ska vara fristående från vardagen och detta stämmer 

även respondent C in i “Det ska ju någonstans vara en fristad ifrån det vanliga”. Det här 

menar vi kan medföra att framtida festivalarrangörer som vill behålla tältfestivalen 

måste bevara konceptet men också modernisera det något.  
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Bråvallafestivalen hade till exempel boendealternativet podpads
3
 på festivalen 2013 

(www.facebook.com, 2014). Söderling (2010) skriver att besökare börjar se allt större 

tillfredsställelse i bekvämligheter. Eftersom festivaler är så pass beroende av 

omvärldens trender är det viktigt för dem att ta till exempel denna bekvämlighetstrend 

på allvar. Festivaler verkar som tidigare nämnts på en dynamisk marknad och är 

beroende av vad konkurrenterna gör. Om en festival exempelvis skulle förändra 

scentekniken, boendealternativ för besökare, rekrytering för volontärer med mera så 

skulle andra festivaler beroende på sin egna situation kunna eller behöva efterlikna och 

utveckla idén. Speciellt vid lyckade satsningar, men även vid misslyckanden kan andra 

festivaler dra nytta av att den festivalen som satsade ligger i underläge och istället 

försöka genomföra en annan satsning. En arrangör kan därför göra en plan för sin 

framtida festival med plats för förändringar beroende på hur framtidens situationer ser 

ut. En arrangör behöver alltså utforma en organisationsstruktur som kan hantera 

osäkerheter i miljön effektivt, så som situationsanpassad teori gör. Den balanserar då 

differentiering och integration eftersom en dynamisk marknad kräver en differentierad 

organisation. Det gör att de som styr behöver integrera med varandra för att kunna 

förebygga samt lösa konflikter (Lawrence & Lorsch, 1967/2007).  

 

Vi menar att praktiska lösningar som podpads kan göra att tältfestivaler anses mer 

bekväma i större utsträckning än förut. Vi tror att en festivals boendealternativ kan 

påverka valet av festival för en besökare, men att saker som väger tyngre exempelvis 

kan vara vilken festival ens vänner väljer att åka till eller vilka artister som spelar. För 

vår del är bekvämlighet såsom kort väntetid och rena toaletter, vilket är rätt så basala 

saker, viktigt att en arrangör arbetar för. Men så fort en kvalitetsförbättring görs på en 

festival anser vi att förväntningarna höjs från besökarna. Har till exempel en tältfestival 

erbjudit vattentoalett en gång är chansen stor att det förväntas inför kommande år. ”  

 

Respondent E pratar också om att festivaler är olika, “stadsfestivaler är det en jäkla 

skillnad på”. Hen förklarar att ifrån sin synvinkel som är musiker/turnéledare så är det 

inte så stor skillnad egentligen på spelställen i sig, man kommer dit och gör sin grej och 

sen åker man vidare. Hen föredrar dock stadsfestival då hen anser att det finns bättre 

struktur där, att det är bättre uppstyrt och just att det är lättare att transportera sig i stan 

än på en lerig åker. Respondent E avslutar med “men för vissa band är det kanske något 

                                                 
3
 Ett bekvämare boende-alternativ på festival som bland andra FKP Scorpio använder sig av.   
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man gillar att det är lite hipp som happ, men när man åker runt med en produktion så är 

det inte det”. 

 

FKP Scorpio arrangerar sina festivaler i mindre städer med anknytning till flygplatser 

och har sitt svenska kontor i Stockholm (fkpscorpio.se, 2014). Vi kan se för och 

nackdelar med dessa olika placeringar av festivaler. Att arrangera i en större stad kan 

vara positivt för besökarantalet eftersom närheten till området underlättar spontanbesök 

och blir dessutom billigare för besökare som bor i staden och som då slipper planera in 

långa resemål. Festivaler som arrangeras nära en flygplats är positivt för artister och 

långväga besökare eftersom det blir ett smidigt sätt att ta sig till festivalen. Dessutom 

blir det även en bra plats för en organisation som respondent C menar, att bygga upp ett 

stort event på med tanke på närheten till flygplats och logistik. Det underlättar för all 

inblandad personal på plats och vid uppbyggnad av området.   

 

Respondent A och B diskuterar att Sverige är av en liten annan trend än många andra 

länder i Europa. Stora tältfestivaler funkar på betydligt fler ställen i Europa än det gör i 

Sverige. Respondent A uttrycker det som “Vi är amerikaniserade. I Amerika är det 

sådana här event. Så det stämmer ju med hela Sveriges utveckling.” Arvidsson (2003) 

skriver att en amerikansk kultur och livsstil dominerar i det svenska samhället och det 

kan vara svårt för oss att tänka att det varit annorlunda. Men faktum är att bara för lite 

mer än femtio år sedan så var det den tyska kulturen som var förebild här i Sverige. 

Tyskland sågs då som modellen för ett stabilt samhälle. De hade lyckats bevara en 

värdekonservativ social gemenskap som begränsade kommersens destruktiva inflytande 

på samhället. “Tyskland ägde, menade man, kultur och själ, medan de anglosaxiska 

länderna blott hade stil och civilisation” (ibid.).  

 

Kan det vara så att dagens svenskar är trendfixerade? Är vi är ute efter så pass många 

nya upplevelser så att vi glömmer slappna av i den gemenskap som en festival innebär? 

Om man ska se på en festival så som respondent A, B och C ser den, så innebär en 

tältfestival några dagars avskärmande gemenskap från verkligheten medan en 

eventfestival avbryts vid dagens slut och man kanske inte hunnit infinna sig i 

festivalgemenskapen. Påverkar amerikaniseringen, trendfixeringen och det ständiga 

letandet efter en ny upplevelse svenskar negativt? Om vi vill koppla av genom nya 

upplevelser så får vi akta oss så att strävan efter avslappning inte blir ett stressmoment. 
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En stor anledning till att stora tältfestivaler fungerar bättre på andra ställen i Europa tror 

vi kan vara skillnad i folkmängd. Trots att Svenskar har ett stort intresse av att lyssna på 

musik, närmare bestämt 45 % enligt en undersökning gjord av Ikea om svenskars 

fritidsintresse (Novus, 2011), så är vi endast cirka 9,5 miljoner människor i Sverige idag 

jämfört med Tyskland som har en folkmängd på 82 miljoner (europa.eu, 2013).  

 

 

4.3.4 Kommunala stadsfestivaler 

 

Förutom ideella och bolagsfestivaler så finns det idag många festivaler med fri entré i 

Sverige (GratisGuiden, 2013). I intervjun med respondent A diskuterades kommunala 

stadsfestivaler med fri entré för allmänheten. Hen menar att de festivalerna ”fördärvat” 

mycket för den kommersiella eventbranschen. Beroende på vilka artister som 

stadsfestivalerna bokar så blir de mer eller mindre konkurrenter till festivaler med 

inträde. Hen anser att skattepengar inte bör användas till att finansiera kommunala 

stadsfestivaler, utan ska användas till viktigare saker för kommunen. Söderin (2007) 

skriver bland annat att Malmöfestivalens nota låg på 16 miljoner som skattebetalarna 

fick finansiera år 2007. Person A fortsätter och menar att fler skulle klarat konkurrensen 

inom branschen om inte kommunala stadsfestivaler arrangerats.  

 

Kommunala stadsfestivaler arrangeras för att på ett eller annat sätt uppmärksamma 

staden och dess kultur (malmofestivalen.se, 2014; corporate.goteborg.com, 2014). I 

dagens Sverige konkurrerar regioner med varandra om uppmärksamhet och resurser och 

festivaler är då ett konkurrensmedel bland andra, för att attrahera turister (Edström m.fl, 

2007:18). Meningen med stadsfestivaler är att dem ska berika staden, inte ”fördärva” för 

redan befintliga festivaler i regionen. Men om besökare enbart skulle nöja sig med att 

besöka gratisfestivalerna så får de festivaler som tar inträde problem. 

 

För framtida festivalarrangörer kan samarbeten vara strategiskt gynnande för 

organisationen eftersom konkurrensen från närliggande projekt avtar. Men om 

inträdesfestivalerna har så starka åsikter som ovan, att kommunala stadsfestivaler 

”fördärvar” för dem, så kan ett alternativ vara att samarbeta med andra inträdesfestivaler 

eller företag inom andra branscher för att dra nytta av varandras framgång. Kożuch 

(2009) menar att samarbeten möjliggör att organisationer kan uppnå sina mål. 

http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/germany/index_sv.htm
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Samarbeten kan utföras i nätverk eller genom närmare relationer, såsom delägarskap. 

Kożuch (2009) diskuterar att interorganisatioriska relationer är både ordnade samt 

långvariga. Hon menar att dessa relationer är vanliga inom ideella organisationer och 

genom handelsavtal. Syftet med samarbetet inom de interorganisatoriska relationerna är 

att konkurrera med de organisationer som inte ingår i det uppbyggda nätverket.  

 

Vi uppsatsskrivare anser att samarbeten festivaler emellan, speciellt de som verkar inom 

samma region kan vara gynnande om festivalen ger det ett försök istället för att sätta sig 

emot bara för att de inte har samma organisationsstruktur och tänk som sin egna.  

 

 

4.3.5 Artistgager 

 

En faktor som har påverkat festivaler de senaste åren är de förändrade nivåerna på 

artistgager. Person A uttrycker det som “sen får akterna mer och mer större betydelse.” 

De har blivit fler och dyrare, något samtliga festivalarrangörer kommenterat i 

genomförda intervjuer. De utbetalda gagerna sätter en standard för artisten som inför 

framtida livegig givetvis kommer att vilja ha liknande summor. Numera är det vanligare 

att stora akter endast består av en eller två personer, i och med dj och house-trenden, 

och den totala ersättningen blir större till var och en eftersom de inte behöver dela gaget 

med flera bandmedlemmar.  

 

De ideella festivalarrangörerna vi intervjuade poängterade att artister som är signade 

eller arbetar med de etablerade bolagen bokas till festivalerna för “kompispris”, ett 

reducerat pris som de får för att de känner varandra. I sådana situationer har bolagen ett 

försprång i förhandlingssituationer gentemot ideella festivaler eftersom kontakterna till 

artisterna redan finns i deras kontaktnät och att det då också kan bli fler kompispriser. 

Dessutom kan bolag som FKP Scorpio boka in samma artist på fler än en festival 

samtidigt eftersom de äger fler festivaler och när kostnaden sprids över flera projekt blir 

det också billigare vilket gör det enklare att ha råd med önskade artister. Det här medför 

att bolagsfestivalerna med större kapital kan boka sina artister till lägre pris och därmed 

ha ett starkare festivalprogram att presentera än ideella vilket kan leda till ökat 

besökarantal för dem. Nackdelen som vi ser i det långa loppet för besökare, om 

bolagsfestivalerna lockas till att enbart använda sina egna artister, är att det blir svårare 

för utomstående artister att bokas till en sådan festival. Det gör att hela festivalen 



  
 

40 

bygger på organisationens katalog av artister vilket kan leda till att festivalen har 

svårare att nischa sig om bolaget inte har just de artisterna som passar.  

 

Att gagerna förändrats anser vi bero på att artisters värde blivit ett annat. Den analysen 

gör vi för att de intervjuade arrangörerna förklarat hur de och deras kollegor numera 

betalar ut gage i en annan utsträckning. Som respondent C säger “Man vill inte ens 

jämföra de artistbudgetarna som var 2004 med 2008 om man tittar på hur mycket dyrare 

det blev med att boka band”. Samma respondent menar också att artister har mer makt i 

förhandlingssituationer idag om de är populära. Respondent B talar om samma sak 

“Förr så körde vi mycket på entusiasm men idag ska de ha betalt från dag ett. Artister 

har idag management som tänker business.” Gager betalas även ut till de mindre 

etablerade akterna som tidigare kanske fått spela oavlönat. Respondent A påpekar att 

det idag är mycket lättare att bli känd snabbt, och har man gjort en hit som spelas 

överallt så förväntar sig den artisten att få ett högt gage “alla tror ju att de ska få ut en 

miljon senare”.  

 

Vi menar att arrangörerna påvekar varandra eftersom de under rådande konkurrens 

bjuder över varandra i priser för att få önskad artist. Som konsekvens av det förlorar 

arrangörer mycket pengar när priserna pressas allt högre. Om de istället såg varandra 

som kollegor i större utsträckning och samarbetade anser vi att situationen hade kunnat 

förbättras för dem. Men att helt sluta konkurera är svårt eftersom den andra partens 

intressen, artisten, inte går att kontrollera fullt ut och dessutom är konkurrens i någon 

mån bra för att festivaler inte ska ligga på latsidan. Vi anser även att de etablerade 

bolagens pentetrering av marknaden är en anledning till de ökade priserna eftersom de 

har större kapital att ta ifrån än de ideella. De nya priserna blir därför mer kännbart för 

de ideella festivalerna. Ett sätt att överleva för dem vore därför att ingå i allianser med 

andra för att stötta varandra. Spänningsfält och allianser uppkommer inte från själva 

uppfinningen i sig utan ifrån en aktör, en intressent, oavsett om det är ny teknologi eller 

nya lagar (Arvidsson & Johansson, 2013). Vi menar att en sådan institutionaliserad 

gräns är de outtalade reglerna som kan finnas bland festivaler, exempelvis att inte 

placera sig på samma helg som en annan etablerad festival, något som bröts när Fkp 

Scorpio valde att lägga sin festival samtidigt som etablerade Peace and Love. Att 

festivaler som liknar varandra inte bör placera sig på samma helg har länge varit en 
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outalad regel svenska festivaler emellan. När festivallandskapet ständigt utvecklats och 

fler festivaler dyker upp är det något som blir svårt att följa. 

  

När respondenterna diskuterade konkurrens under intervjuerna så menade majoriteten 

av dem att den handlar om artisterna och inte besökarna. Det tycker vi är mycket 

intressanta uttalanden eftersom det då innebär att en arrangör skulle utgå från artister 

när festivalen konstrueras och att besökare kommer på köpet med det. Men är det något 

som de vill få oss att tro eller är det så det verkligen fungerar? Anledningen till att en 

särskild artist är så viktig är ju för att många ska vilja köpa en festivalbiljett. Så även om 

inte arrangörerna vill uttrycka det så menar vi ändå att konkurrensen indirekt handlar 

om besökarna också.  

 

Person A och B förklarar att de inte jämför sig med andra festivaler utan uttrycker 

istället att de vill “vinna matchen” mot dem. Person C, D och F menar att de till viss 

mån jämför sig samt att de är viktigt att åka och inspektera hur andra festivaler 

organiseras och arrangeras. Det kan bidra till nya lärdomar och sätt att lösa problem på. 

Den här metoden kan relateras till benchmarking, där organisationer jämför strategier, 

processer samt produkter eller tjänster med topporganisationer inom samma bransch. 

Syftet är att förstå hur organisationen lyckas och sedan försöka göra likadant eller om 

möjligt överträffa succén (Dragolea & Cotîrlea, 2009). För framtida festivalarrangörer 

kan benchmarking vara en bra utgångspunkt för att lära sig samt etablera sig på 

marknaden, framförallt när festivalen konstrueras. Organisationer med erfarenheter av 

arrangerande tänker vi redan har byggt modellen för hur grunden ska göras. Medan en 

ny festival kan vinna på att vara nyskapande med praktiska idéer, till exempel hur 

festivalområdet ska se ut eller annat som de anser behöver förbättras från att ha sett 

andra arrangemang.  

 

När organisationer noterar vad deras konkurrenter gör och försöker likna varandra 

kallas det isomorfism. Detta beteende kan förklaras med institutionell teori som innebär 

att organisationer i Sverige idag behöver anpassa sig utifrån den verklighet de lever i. 

För en arrangör handlar det om en omgivning som består av andra festivaler, 

organisationer och personer, till exempel kunder och konkurrenter, allt i ett enda stort 

samspel (Pugh, 2007). Situationer som uppstår i omgivningen påverkar alltså 

festivalernas sätt att organisera sig på och speglar omgivningens krav (DiMaggio & 



  
 

42 

Powell, 1983). Dessa liknelser påverkar även saker som biljettpriset i det långa loppet, 

genom att arrangören inte kan sätta vilket pris som helst, utan behöver se över vilket 

pris som konkurrenterna har. Ökade kostnader för arrangörer såsom artistgager, 

produktion och teknik påverkar slutpriset till besökare som också de blir dyrare.  

 

Parallellt med att biljettpriset ökat har svenskarnas handlingssätt förändrats. Det blir 

vanligare att gå ut för att äta och dricka på restaurang något som också påverkar 

livescenen positivt (Lagerström, 2008). Ur ett artistperspektiv är det goda nyheter när 

livescenen blir mer populär, men när arrangörernas kostnader långsamt ökar och de 

tvingas höja biljettpriserna kan det påverka besökarna negativt. Larsson (2013 b) menar 

att ungdomar är främsta målgruppen för många festivaler där vi tänker oss att 

majoriteten inte har råd att gå ut och äta och dricka alltför ofta. Med ökade biljettpriser 

på konserter och festivaler får dessutom de flesta ungdomarna helt enkelt välja vilken 

festival de ska gå på. Larsson (2013 b) menar även att arbetslösheten bland ungdomar 

ligger på cirka 25 % vilket försvårar nöjen som festivalbesök ytterligare. Det gäller för 

festivalarrangören att ha starkt festivalprogram för att vara det uppenbara valet för 

besökaren, annars kanske personen i fråga prioriterar en annan festival eller nöjen inom 

andra branscher.    

 

 

4.3.6 Besökarna i kläm 

 

En festival kräver insatser som inte helt kan ersättas ekonomiskt. Anledningen till det är 

att festivalen inte kan ta så mycket betalt av besökarna som de skulle behöva för att 

täcka de verkliga kostnaderna som uppstår. De kan heller inte betala för den 

infrastruktur som behövs för arrangemanget eftersom kostnaderna för dessa måste 

återvinnas under mycket kort tid (Edström m.fl, 2007). Vi tror att etablerade 

bolagsfestivaler dyker upp som en effekt av detta eftersom arrangören då kan betala 

skulder med andra inkomstkällor om festivalen går med förlust.  

 

I en av intervjuerna diskuterades att många festivaler gått i konkurs redan innan 

festivalen ägt rum. Det beror på alla kostnader nu ska betalas i förskott (Person A & B, 

2013)  såsom artistgager, inhyrd personal och scenutrustning. Det medför att festivaler 

utan större kapital inom organisationen får svårare att hålla sig kvar på marknaden om 

de inte år efter år går i vinst. Biljettförsäljningen som främst finansierar samtliga 
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festivaler blir en avgörande faktor för festivalens ekonomiska kapitalförvaltning. 

Besökare som köpt biljett till en festival som går i konkurs innan den ägt rum kommer i 

kläm och får ta en del av smällen (Stad & Gonzalez, 2013). Dock försökte till exempel 

FKP Scorpio hjälpa både Peace & Love och Siesta!-besökare genom att erbjuda fri entré 

till Hultsfred Stoxa år 2013, för de som köpt biljett till någon av festivalerna som gått i 

konkurs (Innehavare av Peace & Love- och Siesta!-biljetter kan gå gratis på 

Hultsfredsfestivalen!, 2013). Vi ställer oss dock kritiska till att det bara var stöd, utan 

kanske var det så att FKP Scorpio drog nytta av situationen att själva få fler besökare 

och bygga på varumärkets egna legitimitet. Trots att de inte inkasserade några intäkter 

ifrån dessa besökare på festivalbiljetten så kan deras stöd ses som strategisk för att de 

kan ses som “the good guys” ur besökarperspektivet och bidra till att de erhåller ett 

bättre rykte. Oavsett baktanke så tycker vi att FKP Scorpios initiativtagande var positivt 

eftersom festivalerna som gått i konkurs inte hade råd att betala tillbaka de erhållna 

biljettintäkterna till besökarna.  

 

Respondent D bekräftar att man tydligt kan se hur besökarna berörts när flera 

av de stora festivalerna gått i konkurs. Hen förklarar att deras festival bygger på att ta så 

mycket hjälp som möjligt från publiken. De vill dra nytta av att folk i staden vill ha en 

festival och låter därför publiken ha ett starkt inflytande. Respondent D fortsätter med 

att säga att hen ser att det är finansieringen som har stjälpt en handfull festivaler och att 

grundaren till deras festival är ute efter att vända på den modellen.  

 

Den här typen av modell kan man se i flera festivaler i Europa som blivit populära 

festivaler och sålt slut långt innan festivalen ska hållas. Till exempel Glastonbury i 

England som sålde slut på en timme och 28 minuter inför nästa år, 2014, 

 (glastonburyfestivals.co.uk, 2014). Även Tomorrowland i Belgien sålde som smör i 

solsken och var slutsålda på 29 minuter (tomorrowlandtickets2014.com, 2014). I 

Sverige har festivaler svårt att sälja slut så pass snabbt om ens alls. Troligtvis säljer 

Sveriges festivaler långsammare på grund av vår låga folkmängd då vi tidigare 

konstaterat att vi nog har flest festivaler per capita. Respondent G uttrycker sig dock att 

det är förvånande att kommersen inte hänt tidigare, att vi inte fått en festivaljätte som 

konkurrerat ut de andra tidigare, då vi ”gått in i en era med mycket högre 

professionalism än tidigare”.  

 

http://www.kingsizemagazine.se/liveklubb/kalender/innehavare-av-peace-love-och-siesta-biljetter-kan-ga-gratis-pa-hultsfredsfestivalen/
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4.3.7 Festivalers organiseringsform 

 

Utifrån våra intervjuer kan vi konstatera att festivaler som organiserar sig i bolagsform 

styrs i en hierarki med en VD i toppen. Dock ges utrymme för personalen att själva 

verka självständigt samt kreativt men skulle VD:n inte samtycka så tar denne ett 

slutgiltigt beslut. Det här kan jämställas med en adhokrati där direktiv samt förtroende 

sker uppifrån med stort utrymme för personalen att arbeta utifrån det i samverkan med 

kollegor eller individuellt för att uppnå bästa resultat (Mintzberg, 1993). Om direktiv 

och beslutsgångarna är snabba i beslutsprocessen kan organisationen som utför arbetet 

göra det effektivt. Ägaren är dock alltid den som bestämmer i slutändan eftersom den 

äger verksamheten och kan därför ta beslutet. Respondent C pratar om deras VD hur 

han är öppen för nästan allting men att det i slutändan ändå kan landa i att “det är ju jag 

som bestämmer, det är ju mina pengar.” Hen fortsätter med att säga “Och så är det ju. 

Men jag har tyckt att det är relativt enkelt att jobba med honom, och det gör också att 

organisationen under blir rätt smidig, det är snabba beslutsgångar och det är tydliga 

ledare”. 

 

I de studerade ideella festivalerna fattas beslut gemensamt och det bidrar till en 

delaktighet och gemenskap i gruppen. Dock kan beslutsprocessen ta längre tid eftersom 

många personer befinner sig på samma nivå i hierarkin. Den här organisationsformen 

kan också relateras till en adhokrati med personalens horisontella kontakt mellan 

varandra och att styrelsen tar beslut i större övergripande frågor (Mintzberg, 1993). 

Skillnaden som vi har sett är att de inte i lika stor mån specialiserar sig, utan alla är lite 

delaktiga inom alla områden. För att organiseringsformen ska vara effektiv för en ideell 

förening så måste arrangörerna i största mån hålla sig inom sitt område och inte lägga 

sig i de andras arbete om det inte behövs. Respondent C som även jobbat för en ideell 

förening berättar att de i den organisationen gemensamt la fram beslut som togs vidare. 

“I vissa lägen så var det jättebra, det var ju en annan delaktighet, så alla visste allt om 

man säger, för man var många människor på samma nivå i en hierarki. Men det kunde 

också ibland leda till att man stagnerade lite att man fastande i detaljfrågor, tyckte jag i 

min åsikt. Att vi var lite för många kockar ibland” säger respondent C. 

 

I inledande skede uppfattade vi att etablerade bolag och ideella föreningar hade olika 

typer av konfigurationer på grund av olika beslutsfattanden, vi har av egna erfarenheter 

känt oss mer styrda när vi arbetat för bolag än för ideella föreningar. Men efter 



  
 

45 

genomförande av intervjuer och analyserande anser vi att adhokrati är en gemensam 

nämnare. Eftersom det är ett flexibel organiseringssätt där medarbetare får göra sin röst 

hörd och att de kan ta hjälp av varandra. Adhokratisk styrning gör organisationen 

anpassningsbar för omvärlden vilket kan vara bra i en snabbt föränderlig bransch med 

hård konkurrens. Samtidigt kan denna styrning göra så att de anställdas positioner blir 

oklara och på så vis ineffektiva vilket kan bli negativt när organisationen måste hinna 

med i utvecklingen. Vi anser att varje medarbetare behöver, förutom att vara fri för 

kreativitet också veta vad den ska göra av den friheten.  

 

Att tilldelas ansvar kräver tillit och får medarbetarna möjlighet att visa sin kapacitet 

inom ett projekt så kan deras inre drivkraft stärkas. Pink (2010) menar att det finns en 

tredje drivkraft som motiverar en människa och det genom; självstyre, mästerskap samt 

mening. Självstyre ger personer i en organisation mer frihet och ansvar genom minskad 

kontroll. Det här ger utrymme för kreativitet och även personlig utveckling som 

begreppet mästerskap handlar om. Medarbetarens vilja att bli bättre och utvecklas i 

arbetet lägger grunden för att uppnå den sista komponenten, mening. Att skapa mening 

för något som är större än sig själv, för organisationen och för andra.   

 

I introduktionsavsnittet diskuterade vi huruvida en festivalarrangör är en eldsjäl eller en 

entreprenör. Person C menar att VD:n i hens etablerade bolag är en entreprenör som 

besöker alla sina festivaler och försöker utveckla dem. Medan hen tyckte sig arbeta 

närmare med sina medarbetare i den idella föreningen, dock nämndes inte ordet eldsjäl, 

utan istället stark tillhörighet och samspel i gruppen.  

 

Så vem är en eldsjäl egentligen? Är det alla i den ideella föreningen på samma nivå som 

gemensamt bygger festivalen? Eller är en VD:n för ett bolag, kallad entreprenör, en 

eldsjäl som ständigt provar sina nya ideér för att göra en bättre festival? Vi är inte helt 

övertygade vad som gäller. Vi anser att en VD, samt personalen i ett etablerat bolag kan 

ses som eldsjälar då de verkar för själva festivalens framgång och inte sin egen, men det 

är mycket svårare att fastställa i jämförelse med en ideell festival där syftet är att verka 

för festivalen. Dock kanske det inte räcker med att vara det för dagens festivaler, en 

entreprenör är kanske mest lämplig. För en entreprenör arbetar kreativt och genomför 

sina nya idéer medan en eldsjäl som brinner för festivalen kanske inte lyckas 

upprätthålla den genom att endast vara det. För att en festival ska kunna dra nytta av 
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eldsjälarna som arbetar för festivalen på bästa sätt anser vi att det behövs nya influenser 

och någon som tänker som en entreprenör och driver organisationen framåt. Pink (2010) 

pratar om yttre belöningar som motiverar, för finns det ingen inre motivation för att 

genomföra en uppgift kan dessa fungera istället. Kanske att en entreprenör styrs mer av 

yttre belöningar som går att mäta, så som lön eller högt besökarantal, än av inre 

motivation som skulle kunna vara genuint musikintresse. Som vi ser det så skulle den 

bästa festivalorganisationen bestå av både eldsjälar samt åtminstone en entreprenör. 

Eftersom entreprenören kan komma med bra idéer som denne tillsammans med 

eldsjälarna med glädje kan genomföra för att skapa en så pass bra festival som möjligt. 

 

Vi har tidigare nämnt musikbranschens institutionaliserade regler, att en ny innovation 

kan skapa spänningsfält och allianser, en annan sådan regel tycker vi är att hantera 

motstridiga värderingar. Vi uppfattar det som att inom en festival ska konsten finnas 

jämsides med ekonomin. Därför ställer vi oss undrande till om den ekonomiska sidan i 

ett etablerat bolag kan ta över, på grund av redan befintligt kapital och vinstsyfte. Hur 

påverkar det i så fall festivalorganisationens syn på sitt egna projekt? Respondent A 

menar att det idag bara handlar om pengar och att det kan vara en av anledningarna till 

att Hultsfredsfestivalen gick i konkurs. Vi uppsatsförfattare spekulerar här i varför FKP 

Scorpio efter att ha tagit över Hultsfredsfestivalen några år senare bytte ort men valde 

att ha kvar samma namn. Om man ska se till yttre motivation, så som med 

entreprenören, kan vi förstå om de valde att se till besökarantalet och kapitalet. Dock 

försvann då en av meningarna med festivalen, att stötta Hultsfred som ort, i denna flytt 

vilket upprörde en stor folkmassa. 

 

Respondent A fortsätter med att säga “Är man beredd på det kan man fungera i 

branschen”. Respondent B fyller i med “Business bedriver du ju i bolagsform”. 

Respondent E säger lite på skämt “Äger inte Live Nation så gott som alla festivaler 

snart?” och menar att det kanske snart blir ett monopol i festivallandskapet. Så som våra 

respondenter uttrycker sig, skulle det i framtiden vara svårt för en ideell festival med 

litet kapital att konkurrera. 

 

En ideell festival är till stor del beroende av volontärer. En volontärs arbete innebär att 

arbeta utan ekonomisk ersättning, att bidra med sin egen tid, och att i vissa fall få mat 

och transport som ersättning för utförd ansträngning (Dekker & Halman, 2003). 
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Anledningen till föreningsengagemang går att spekulera i. För volontärer kan det 

kännas mer genuint att arbeta ideellt för en ideell förening än för ett företag för att stötta 

festivalen hellre än aktieägarna, eftersom alla likvida medel som kommer in går till att 

finansiera verksamheten och dess syfte istället för aktieägares personliga intressen. Det 

här gör kanske att en volontär känner mer mening i arbetet för att den vet vart pengarna 

går.  

 

Volontärer bidrar till både festivalen och festivalbesökarnas upplevelse. På 

organisationsnivå är det inte säkert att många festivaler skulle överleva utan volontärer. 

Med tanke på alla kostnader som festivaler har idag så är det inte säkert att de skulle 

klara av att betala alla volontärer som hjälper till att upprätthålla dem. Volontärer bidrar 

med tid och engagemang för festivalen som även reflekteras på besökarna. Utan 

exempelvis grindvakter skulle vem som helst kunna smita in på festivalen och färre 

biljetter skulle förmodligen säljas. Säkerhetsvakter vid scenen hindrar bland annat kaos 

bland besökarna och ideell vårdpersonal hjälper till om någon skadar sig. Som vi ser det 

så är volontärer ytterst viktigt både idag och för framtidens festivalarrangörer. Men om 

driftsformen förändras till att fler etablerade bolag bildar och driver festival så kan 

användning av volontärer anses som orättvist nyttjande. Vi anser att ideellt arbete är 

kopplat mer till ideella föreningar och mindre till företag. Eftersom företag bedriver 

näringsverksamhet och ideella föreningar syftar till ett gemensamt ändamål 

(bolagsverket.se a., 2013). Därför anser vi att all personal borde få betalt om de jobbar 

för en etablerad bolagsfestival, även om detta kanske inte är möjligt. 

 

Person A menar att då artister erhåller höga artistgager från festivaler idag så borde även 

volontärerna få betalt. Det är inte rättvist att endast ena sidan av branschen ska avlönas. 

I Sverige har vi dock byggt upp en volontärskultur och utan den så tror vi 

uppsatsförfattare inte att så många människor skulle få möjlighet att jobba med en 

festival. För om alla skulle få betalt så hade personalen reglerats mycket mer, annars 

skulle inte budgeten gå ihop. För att återkoppla till föregående stycke så har vi ett 

problem. Om de etablerade bolagsfestivalerna skulle visa på stora vinstmarginaler 

skulle kanske volontärerna känna sig utnyttjade och då kräva ersättning i form av lön. 

För är det rimligt att jobba så pass många timmar endast för en festivalbiljett och mat. 

Kan man översätta en rimlig lön i dessa två? 
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4.4 Framtidens arbetsmöjligheter  

 

4.4.1 Paradigmskiftet 

 

Sättet konsumenter numera använder musik och betalar för den digitalt i form av 

abonnemang är en stor förändring som hänt i musikbranschen och vi vill tro att antalet 

bolagsstyrda festivaler som på kort sikt ökat har hänt i samband med det. Respondent E 

påpekar däremot att det fortfarande är samma slags människor som jobbar inom 

branschen. Flera som jobbat med ideell festival har gått över och jobbar nu för ett 

etablerat bolag. Men respondent G menar att förändringen i musikanvändandet är 

uppenbar och tror samtidigt att vi är påväg in i en era med mycket högre 

professionalism än tidigare. 

 

Vi anser att en så pass grundläggande sak som att det nu går att ta betalt för musik på ett 

annat sätt kan ha påverkat den totala inställningen för både arrangörer och konsumenter. 

Eftersom när konsumenter visar sig vara villiga att betala för musik också gör så att 

arrangörers arbetsmöjligheter ökar. Så fastän det är samma människor som jobbar inom 

branschen satsar de mer på att göra affärer av musiken. Precis som våra respondenter 

nämner så förändras musikbranschen till att bli alltmer professionell och det anser vi 

även gör så att bolag kan ta allt större plats.  

 

 

4.4.2 Attityd till musik 

 

Som några arrangörer diskuterat i våra intervjuer så har musikintresset förändrats, att 

förr i tiden så var människan intresserad av antingen musik eller sport medan det idag 

finns många fler intressen och många har blandade intressen. Med Internets utveckling 

finns tillgång till mycket både billigt och gratis, vilket gör att intresset för musik och 

festivaler måste vara relativt högt för att besökaren ska vilja betala över 1000 kronor för 

en festivalbiljett. Framtida festivalarrangörer skulle exempelvis kunna försöka blanda 

många aktiviteter under festivalen för att uppfylla många intressen på samma gång. 

Olika föreningar skulle kunna sätta upp tävlingar som innehåller bland annat lan
4
, guitar 

hero
5
 och fysiska sporter. Då finns möjlighet att variera sin underhållning på plats på 

                                                 
4
 När ett antal datoranvändare träffas för att koppla samman datorerna. 

5
 Ett musik-spel för en spelkonsol. 
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festivalområdet. Dessutom kan festivalarrangören blanda underhållningen även på 

scenen, utöver musik, så kan arrangören boka till exempel en ståuppkomiker, trollkarl, 

cirkus, dans- eller en teaterföreställning. Beroende på festivalens koncept så passar olika 

underhållning.  

 

Till exempel hade Bråvallafestivalen sommaren 2013 blandad underhållning med både 

tivoli och cirkus (Larsson, 2013 a) för att nå en bred publik. Med tanke på att de hade 

över 50 000 besökare så anser vi att deras koncept med ett brett underhållningsprogram 

lyckades. Även Peace & Love hade ett blandat underhållningsprogram som de själva 

kallar performancekonst med bland annat cirkus, dans och akrobatik (Ekebjär, 2012). 

Trots att Peace & Love-festivalen arrangerade ett par år med det konceptet så lyckades 

de inte hålla sig kvar när Bråvallafestivalen dök upp. Vi är dock medvetna om att en 

mängd faktorer påverkade att Peace & Love konkurrerades ut, inte minst 

bandbokningar. Dock tror vi på ett varierat festivalprogram för framtidens stora 

festivalarrangörer för att attrahera många olika besökare samt volontärer. För mindre 

arrangemang anser vi att mer nischade festivalprogram till fördel kan användas för 

människor som identifierar sig med en viss musikstil. Respondent C menar att ideella 

krafter har större chans att klara sig om de arrangeras mindre och snävare. Vi tror att 

nischade festivaler skulle kunna attrahera en stark kärnpublik om de arrangerades 

ideellt, för då kan både besökare och volontärer inom den musikgenren känna ännu 

starkare samhörighet. Det kan även bilda en bra gemenskap för organisationen om 

festivalarrangörerna själva brinner för samma sortens musik.  

 

Oavsett om arrangören väljer ett stort varierat festivalprogram eller ett litet nischat så är 

dennes sociala kapital till stor hjälp. Därför är det viktigt för framtida arrangörer att 

ständigt utveckla sitt kontaktnät, vårda befintliga och våga ta nya. Generellt så gäller det 

för alla arrangörer i framtiden att fortsätta nätverka och vårda sina kontakter eftersom de 

är så pass värdefulla. En arrangör som har ett brett kontaktnät inom olika verksamheter 

kan ha ett försprång gentemot en konkurrent som inte har det eftersom det innebär att 

konkurrenten förlorar tid när den måste börja med att söka kontakter innan några idéer 

kan genomföras. 
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4.4.3 Eventfokus 

 

För att återkoppla till amerikaniseringen med eventfokus finns exempelvis Way Out 

West som inte har någon camping och arrangeras i stadsmiljö. För en arrangör kan den 

här typen av driftsform anses smidig eftersom ett litet samhälle runt festivalen inte 

behöver byggas upp. Mest satsning kan då istället läggas på festivalområdet och det 

som händer på plats. För blivande festivalarrangörer kan dessa typer av eventfestivaler i 

stadsmiljö minska uppbyggnadskostnader och istället göra så att till exempel 

organisationen kan boka in dyrare och exklusivare akter. För artister som befinner sig på 

andra orter kan transporten bli smidigare i en stad än att ta sig ut till en mindre ort där 

normalt tältfestivaler befinner sig. En stadsfestival kan dessutom slippa köpa dyra 

tillstånd eftersom de använder sig av etablerade lokaler där exempelvis alkoholtillstånd 

redan finns (Magnusson, 2010). Stadsfestivalen Summerburst är ett sådant exempel som 

arrangeras på större etablerade arenor, bland annat Nya Ullevi i Göteborg 

(summerburst.se, 2014). Respondent A och B tror att eventfestivaler kommer uppta 

större delen av det svenska festivallandskapet framöver, dock att det alltid kommer 

finnas utrymme för någon tältfestival i Sverige. “Utrymme finns det, finns alltid nån 

som har det här frizons-tänkandet” säger respondent B. Vi ser också den här 

utbredningen av stadsfestivaler, och kanske är det en lämplig lösning med tanke på 

Sveriges låga folkmängd.  

 

För ett land som Sverige blir det svårt att få hundratusentals människor samlade på 

samma plats för en festival. Mindre endags-event istället för en flerdagars-festival skulle 

därför kunna spridas ut över hela året så att besökare och volontärer kan engagera sig 

vid fler tillfällen. Det här medför även att arrangören inte behöver lägga ut för höga 

kostnader på en och samma gång och kan på det sättet balansera finansieringen av 

verksamheten och därför arbeta i en mer trygg organisation. Men vi liksom de 

intervjuade anser ändå att det är något speciellt med utomhusfestivaler som varar i flera 

dagar. Vi tror dock att dessa festivaler kommer begränsas mer och eftersom 

biljettpriserna på senare tid kraftigt stigit, till det tillkommer rese och boendekostnader 

vilket kan göra hela upplevelsen väldigt dyr. Det här innebär att många besökare kanske 

bara har råd med en festival per sommar. Larsson (2013 b) skriver att målgruppen för de 

flesta festivalerna i Sverige är ungdomar och med tanke på både hög arbetslöshet och att 

många är studenter så har inte den publiken råd att besöka flera dyra festivaler varje år. 

Därför tror vi att arrangörer som satsar på att arrangera fler små event kan klara sig 
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bättre på samma marknad som etablerade bolagsfestivaler som innehar starkt 

ekonomiskt och socialt kapital.  

 

 

4.4.4 Kommunala stadsfestivaler 

 

Vi anser att befintliga inträdesfestivaler samt kommande festivalarrangörer behöver 

bygga upp ett interorganisatoriskt nätverk med företag och föreningar som gör att de 

blir tillräckligt starka för att klara hård konkurrens på marknaden. Speciellt närliggande 

organisationer för att stärka både kopplingen och gemenskapen runt platsen som 

festivalen befinner sig på. Det kan generera i att nya besökare intresserar sig för 

festivalen, samtidigt får arrangören akta sig för samarbeten som går emot deras 

grundvärderingar så att den inte förlorar sina befintliga besökare. Ett samarbete mellan 

en inträdesfestival och en kommunal stadsfestival som arrangeras i en mindre stad kan 

ge uppmärksamhet åt den och båda festivalerna kan dra nytta av det.  

 

 

4.4.5 Artistgager 

 

Som tidigare nämnt så har artistgagerna höjts med åren, ju populärare en artist blir desto 

mer makt har den i en förhandlingssituation. När populära artister bokas till etablerade 

festivaler för kompispris så hindrar det andra festivalers möjlighet att boka in samma 

artist. Dessutom kan pengarna som festivalen sparar in på dessa bokningar användas för 

att finansiera fler större bokningar så att festivalprogrammet blir ännu starkare.  

 

Att artistgagerna höjts påverkar fetivalarrangörer då artistgagerna kan stjälpa de 

festivaler som inte har råd med tillräckligt populära artister för att bibehålla sina 

besökare. Arrangörer behöver de rätta verktygen för att lyckas på festivalmarknaden. 

Alla artister, stora som små, kostar numera arrangören pengar. För är det inte gager som 

betalas ut till de mindre så är det reseersättning för spelningen vilket gör att i princip 

ingen artist längre spelar gratis. Inför framtiden innebär det antingen att arrangören 

måste vara mer selektiv i sina val av artister och hur många akter som den ska ha. Det 

kan också vara viktigt för arrangören att vara hård i förhandlingssituationer för att 

försöka minska utgifterna. 



  
 

52 

4.4.6 Besökarna i kläm 

 

En av faktorerna till skillnaderna vi ser i driftsform är att festivaler går i konkurs innan 

de ägt rum istället för efter. Besökare som redan köpt sin biljett förlorar sin investering 

eftersom festivalen oftast inte har några pengar kvar att betala ut. Framtida 

festivalarrangörer måste på något sätt förebygga så att en konkurs inte sker, den modell 

som UxU använder som ska locka besökare till köp tidigt finner vi som en lämplig 

lösning. Besökarna får då vara med och påverka festivalens längd till ett reducerat pris. 

Med tanke på alla förskott som ska betalas så får organisationen mer trygghet om de 

lyckas engagera besökarna tidigt. Intressenter som tidigt är med och stöttar festivalen 

ekonomiskt får vara en del av uppbyggnaden av den och blir på så vis mer delaktiga i 

processen. Det anser vi är värdefullt och ökar möjligheten till att fler köper biljett som i 

sin tur skyndar på biljettförsäljningen. Om den inte kommer igång i ett tidigt skede kan 

det leda till festivalers konkurs eftersom de inte är förmögna till att betala ut förskott till 

alla intressenter som kräver det.  

 

Repondent A påpekar “att om att festivalen skiter sig ett år så kan det ta lång tid att 

bygga upp. Hen fortsätter dock med att “ett år kan du ju alltid vara lite dålig, så länge 

man ser till att de andra åren håller”. Beroende på festivalens storlek så kan arrangören 

resonera på det här sättet. För Peace & Love var biljettförsäljningen år 2013 alldeles för 

låg och innan festivalen skulle äga rum så de gick i konkurs och kunde då inte betala 

tillbaka biljettintäkterna (Innehavare av Peace & Love- och Siesta!-biljetter kan gå 

gratis på Hultsfredsfestivalen!, 2013). Det kan i sin tur leda till att besökare tappar tillit 

till hela festivalbranschen och därför köper sin festivalbiljett så nära inpå festivalen som 

möjligt i fortsättningen.  

 

 

4.4.7 Festivalers organiseringsform 

Adhokrati har vi sett som en gemensam nämnare för både bolag och ideella 

festivalorganisationer. Vi tror att för att uppnå en effektiv och genuin 

festivalorganisation så behövs både eldsjälar och entreprenörer. Specialisering men 

också frihet, så att festivalorganisationen kan behålla viktiga värden men också driva 

organisationen och festivalen frammåt. Då vi uppsatsskrivare känt att vi blivit mer 

styrda i en bolagsfestival är det viktigt med kreativ frihet men direktiv behövs för att 
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inte fastna i långa beslutsprocesser. Vi anser även att både eldsjälar och entreprenörer är 

bra för de motstridiga värderingarna; att se till att konsten och ekonomin går jämsides.  

I framtida festivalorganisationer tror vi att det är viktigt att de behåller den tredje 

drivkraften, att alla arrangörer känner en mening. Dock kan det vara både inre och yttre 

belöningar som ger den meningen. 

Vi har diskuterat om att förändringen av driftsform kan påverka volontärer. Vi anser att 

etablerade bolagsfestivalers användning av dem kan ses som orättvist nyttjande. De är 

festivaler som omsätter mycket pengar och volontärerna förväntas att jobba lika mycket 

som på en ideell festival och för samma ersättning; en festivalbiljett och mat. Den här 

förändringen kan resultera i att blivande festivalarrangörer inte lyckas rekrytera 

volontärer utan att de måste betala en tillfällig personal eller hyra in företag som utför 

jobbet. En lösning skulle då kunna vara att kontakta olika föreningar som utför jobben 

och istället för utbetalning av lön skulle festivalen bidra med en viss summa pengar till 

föreningen. Dock förutsätter det att de föreningarna vill bli kopplade till 

bolagsfestivalerna. Bolagsfestivalen Sweden Rock Festival använder sig inte av 

volontärer utan har istället avtal med olika föreningar som utför dessa arbeten (Persson, 

2009). Dock begränsar den åtgärden, att endast föreningar anlitas, möjligheten för 

privatpersoner att arbeta som volontär. 
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5 Slutsats 

I det här kapitlet presenteras och diskuteras de slutsatser som studien lett fram till 

utifrån vilka faktorer som diskuterats samt effekter för dagens samt framtidens 

festivalarrangörer. 

 

Om musikintresset för delar av organisationen inte förblir central och stark så anser vi 

att framtidens festivalorganisationer kan komma att se annorlunda ut. De arrangörer vi 

har intervjuat har vuxit upp med musik på olika vis, något som vi ser skapar en 

tillhörighet i gruppen. Grunden var då att skapa en stor fest med bra musik. Men när de 

etablerade bolagen blir fler och en annan typ av styrning sker är det inte säkert att de 

som rekryteras gör det för att de har ett brinnande musikintresse. Då kan kvalitéer som 

proffesionalitet vara viktigare, därför kan inte arrangören förutsätta att alla sen innan är 

intresserade av musik. I en miljö där olika intressen finns kan beslut kring artistval eller 

andra ekonomiska utlägg värderas olika så att en arrangör måste rekrytera rätt personer 

för sitt ändamål. En person som tänker mer ekonomiskt sparsamt kan behöva balanseras 

med en annan person som ser nödvändigheten i att spendera pengar på uppbyggnaden 

av området. För oss som musikälskare blir sättet att göra en musikfestival utan hjärta 

som att försöka göra gröt utan havregryn, substanslöst. Om meningen med festivalen är 

att göra affärer är vi rädda att passionen för kultur slås ut.  

 

Vi ser hur marknaden av musikfestivaler drar mot en alltmer ekonomiskt riktning, så att 

det finns pengar inom branschen är det inget tvivel om. För oss som arrangörer är det 

däremot viktigt vad de går till och varför. Vi anser nämligen att ett fruktbart 

festivalsamhälle är det som jobbar för besökare såväl som musiker i harmoni. När ett 

etablerat bolag har fler mål än att bara göra en bra fest så tror vi att det också påverkar 

en arrangörs arbetsmiljö och gemenskap i arbetsgruppen. I en ideell festival där alla i 

organisationen är lika engagerade i “festen” anser vi skapar en god sammanhållning 

genom att de delar ett gemensamt mål året om. I fallet med etablerade bolag så betyder 

det inte att denna nya typ av organisation värderas lägre men att den gemenskap som 

byggt flera ideella festivaler inte längre finns på samma sätt. Vi anser att ju större 

organisationen är bakom en festival desto mer anonym blir individen inom den och det 

bör arrangören ha med sig inför framtiden. För oss som framtida arrangörer är det 

viktigt att bibehålla de inre värdena för kulturskapandet som inte går att mätas i kronor. 
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Vi tror att gemenskapen kring samma mål och värderingar är lättare att bibehålla i en 

ideell förening men att professionalitet lättare byggs i ett bolag. En arrangör som vill 

skapa en framgångsrik och stark organisation bör därför kombinera dem båda genom att 

vårda gemenskapen och rekrytera kompetent personal till sitt bolag eller sin förening. 

 

Vi tror på vad våra respondenter sagt om det framtida festivallandskapet. Det är och 

kommer vara svårt för musikfestivaler att samla 50.000 besökare på en och samma plats 

med Sveriges “lilla” befolkningsantal. Peace & Love och Bråvalla är de musikfestivaler 

som i princip lyckats med det hittills men inte under samma år. Direkt när Bråvalla dök 

upp resulterade det i Peace & Loves konkurs. Så vad skulle hända om ännu en 

festivaljätte dyker upp i landskapet? Vi tror att platsen och utrymmet för publiktäta 

festivaler är begränsat och att det därför kommer att vara en position som de etablerade 

bolagen konkurrerar om för att de ideella föreningarna inte har ekonomin för dem. De 

arrangörer som jobbar eller vill jobba inom de ideella föreningarna bör arrangera 

festivaler som mindre nischade varianter, i den formen tror vi att de gör sig bäst. Vi 

anser att frizonstänket som respondent B nämnde behövs, för folk kommer att fortsätta 

vilja fly från den stressiga vardagen. Det kan däremot vara den stressen som gör så att 

festivalbesökare inte tar sig tid för att åka på festival en hel vecka och därför bör främst 

framtidens arrangörer bygga upp mindre event snarare än stora festivaler för att klara 

sig ekonomiskt. 

 

Om festivaler i framtiden ska behålla sina platser i festivallandskapet så bör arrangörer 

noga överväga ett samarbete med närliggande kommunala stadsfestivaler som är 

kopplade till samma kommun. Det kan bidra till gemensam utveckling av stadens eller 

regionens varumärke. Det kan även bidra till kulturella fördelar som att organisationerna 

gemensamt  arbetar för att sprida musikaliska akter istället för att hantera rådande 

konkurrens om både besökare och artister. Om samarbetet lyckas så kan platsen ses som 

en ny “musikstad” och fler människor kan uppmärksamma festivalernas existens. Vilket 

i sin tur kan resultera i att båda festivalerna får en bredare samt större publik och att 

staden tjänar på turismen. 

 

Vi har konstaterat att konkurrensen idag mellan festivaler till största delen handlar om 

artister och inte besökare. I och med att artister idag ofta skaffar ett management tidigt 

så hjälper det dem att förhandla kring gager betydligt mer nu än tidigare. Vi tror att 
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framtida arrangörer inom bolag kommer lägga ner mycket tid på förhandlandet av 

gager, eftersom de bjuder över varandra och att den processen blir som en budgivining 

som kan ta ett tag innan någon har vunnit. Det är inte säkert att alla festivaler kommer 

att ha råd med att vara med i en sådan budgivning. Festivalarrangörer som vill nå 

toppen måste därför satsa mer tid och ekonomi för att få populära artister och gärna 

exklusivt för att skapa ett konkurrenskraftigt festivalprogram. Men även besökarna är 

viktiga att ha i åtanke när akter bokas eftersom en festival behöver boka artister som 

stämmer överens med festivalens profil och målgrupp och inte nödvändigtvis behöver 

vara de mest populära.  

 

 Vi anser att arrangören bör ta ett aktivt beslut över vilka områden som är viktigast för 

den och vad som ska prioriteras för att få en fungerande organisation. En arrangör kan 

välja att ha ett begränsat antal dyra artister för att använda resterande resurser till att 

förbättra arbetet inom organisationen på andra plan. Saker som scenutrustning och 

tekniker är också sådant som kostar pengar på området och som skapar en bättre 

helhetsupplevelse. Förhoppningen är även att artister snart kan börja tjäna på 

streamingtjänster i en större utsträckning så att inte gagenivåerna blir ohanterliga för 

festivaler och då syftar vi främst på de ideellt drivna festivaler. 

 

För att underlätta dessa förhandlingar bör framtidens festivalarrangörer ha ett rikt 

kontaktnät eller ett stort ekonomiskt kapital när de träder in på festivalmarknaden. Ett 

brett kontaktnät anser vi är det värdefullaste en arrangör har och som inte går att köpa 

för pengar. Eftersom konkurrensen är hög bland festivaler så blir en festival med litet 

ekonomiskt kapital till stor del beroende av det. Om de inte har det, kan det vara 

gynnsamt att ingå allianser med liknande festivaler, festivaler inom samma region eller 

marknadsledande festivaler. För att dessa befintliga festivaler besitter redan kontakter 

som kan användas av den nya arrangören för att bygga upp en stabil festival. För att 

hålla nere artistgagerna kan festivalarrangören välja att boka främst mindre akter som 

den ser potential i. Dock kan det vara svårt att sälja tusentals festivalbiljetter om inte 

festivalen erbjuder starka huvudakter på festivalprogrammet. Våra reflektioner blir att 

etablerade bolag har ett försprång när de startar upp en festival eftersom de kan ta med 

sig tidigare kontakter och använda sitt sociala kapital till sin fördel i exempelvis en 

förhandlingssituation. Den ideella festivalen däremot måste bygga upp ett nytt nätverk 

från början om inte personalen i föreningen redan besitter ett användbart kontaktnät.  
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Den isomorfism som påverkar arrangörer att vilja likna sig med andra anser vi kan vara 

både användbart men också stjälpande. Om en festival liknar en annan festival för 

mycket på marknaden vad gäller till exempel artistupplägg och placering av festivalen 

kan det göra att besökare väljer mellan dessa två. Kan en festival erbjuda något unikt så  

som extra bekvämlighet, som vi uppfattar värderas högt, kan det vara en tillräcklig 

anledning att välja den festivalen. Inom den egna organisationen, alltså det som inte 

syns utåt, kan en arrangör dra nytta av andra och undersöka hur de jobbar för att själva 

förbättra sitt arbete. En fungerande organisation behöver exempelvis numera inte arbeta 

i samma stad året om utan kan via möten i Skype jobba i olika delar av landet såväl som 

utanför Sveriges gränser. Det ser vi som positivt för både kontaktnät och influenser till 

organisationen.  

 

Väljer en arrangör en adhokratisk organiseringsform, som idag är vanligt, bör den arbeta 

för att göra kommunikationen mellan positionerna så tydlig som möjligt. Det flexibla 

arbetssättet ska ge utrymme för kreativitet men måste fortfarande i viss mån vara 

konkret för personalen så att arbetsuppgifterna inte blir för diffusa och gör dem osäkra i 

sin position. Vi anser att en fungerande adhokrati kan göra personalen mer driven 

eftersom de får möjlighet att utvecklas när de arbetar kreativt. Dock så kan möjligheten 

att genomföra idéer vara större i ideella föreningar när gemenskapen bestämmer vad 

som sker härnäst, medan Vd:n eller ägarna i etablerade bolagsfestivaler kan sätta käppar 

i hjulen om de inte samtycker med personalens idéer.  

 

Vi har diskuterat att besökarna kan känna sig lurade om de köper en festivalbiljett till en 

festival som går i konkurs innan den äger rum, vilket kan leda till att festivaler förlorar 

tillit från besökarna. Vi anser att det är nödvändigt för framtida festivalarrangörer att 

förebygga att det här sker. Så genom att engagera fler besökare och intressenter innan 

festivalen äger rum, så kan det bygga grunden för de ekonomiska förutsättningarna och 

göra att den definitivt blir av. Det kan göras genom att exempelvis sälja en tidig biljett 

till billigare pris eller en sponsorplats på det blivande området. Samtidigt bör arrangören 

söka olika samarbetspartners som kan stötta upp verksamheten genom bidrag. 

Emmabodafestivalen släpper exempelvis billigare biljetter tidigare under året vilket vi 

anser att de arrangörer som jobbar ideellt i framtiden också ska göra som en 

komplettering till ovan nämnda sätt att säkra en ekonomisk grund.  
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Vi anser att etablerade bolagsfestivaler som använder sig av volontärer kan ses som ett 

orättvist nyttjande, i och med vinstsyftet för egen vinning. Lösningen på det skulle 

kunna vara att bolagsfestivalerna anlitar föreningar som sköter dessa arbetsuppgifter så 

att de slipper betala ut dyra lönekostnader individuellt men ändå bidrar med en 

klumpsumma till föreningen. Det kan leda till att bolagsfestivalen ses som en hjälpande 

hand för föreningslivet trots att arrangören valt att driva verksamheten i bolagsform, 

därmed utesluts inte föreningslivet helt. Dock skulle ett anlitande av föreningar 

begränsa möjligheten för privatpersoner att arbeta som volontärer. Samtidigt som 

bolagsfestivalen med det faktiskt uppmuntrar människor att engagera sig inom en 

förening. 

 

De begränsningar som vi funnit för framtiden är att arrangörer kan ha svårt att starta en 

festival eller arbeta i en organisation helt utifrån eget tycke och smak, omgivningen 

påverkar och konkurrensen om besökarna gör att de kan ställa krav på en festival. Så 

först måste arrangören ha besökarens bekräftan att intresse finns och sen arbeta utifrån 

det. Sättet som organiseringen sker begränsas också till ett mer bolagsstyrt 

festivallandskap. En arrangör kan arrangera vilken typ av festival som den vill men bör 

vara medveten om sina begränsningar inom respektive område. Ett kriterium för att 

kunna slåss om de populära akterna är stort kapital medan en mindre ideell festival kan 

behöva rätt nisch för att bli populär. En ny arrangör bör satsa på att bygga sig ett 

nätverk innan den ger sig på större satsningar. 

 

Vi har under ett flertal gånger poängterat vikten av ett brett kontaktnät i uppsatsen och 

att arrangörer ska samarbeta med varandra för att kunna dra nytta av varandras fördelar. 

Den rådande konkurrensen är nyttig för arrangören som ständigt måste fortsätta att 

utveckla sin organisation och uppbyggnad av festival. Vi anser att hård konkurrens 

bidrar till en intressant och oförutsägbar marknad för både arrangör och besökare 

eftersom nya koncept ständigt föds och etableras om de visar sig lyckade. Det viktiga 

för oss är att glöd och lekfullhet, som var anledningen till att vi en gång började, också 

kan bibehållas i ett tuffare ekonomiskt klimat. Framtida arrangörer som börjar på noll 

har möjlighet att skapa de festivaler som de önskar så länge de planerar dem väl och ser 

till sin omgivning. Att det skulle innebära att de jämför sig och konkurrerar med andra 
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råder det däremot delade meningar om. För att citera en av våra respondenter ”nej, men 

man vill vinna matchen över dem”.  
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6 Studiens bidrag 

Det här avsnittet beskriver vad studien ger för bidrag för festivalarrangörer idag och i 

framtiden. Resultaten av effekterna kan även appliceras för arrangörer inom andra 

kulturella arrangemang. 

 

Resultatet av denna studie ger en djupare förståelse för vad en arrangör måste jobba 

med för att etablera en fungerande organisation och festival. När omvärlden förändras 

behöver arrangören också göra det men veta att det finns olika sätt att göra det på och 

därför också olika effekter som det ger.  

 

Studien har visat att det som är utom arrangörens kontroll alltid är något som kommer 

att vara ett problem om den inte kan anpassa sig efter de nya spelreglerna. Ekonomin 

har fått en allt större roll när festivalbranschen hanteras mer affärsmässigt och det är upp 

till arrangören att kunna leva upp till de kraven. Just nu innebär det att jobba mer inom 

bolag och ha kringaktiviteter för de som vill ha högst publikantal. Om inte, måste 

festivalens storlek begränsas.  

 

Konflikten som det skapar, att organisationen måste styras på ett visst sätt och beslut 

fattas av en som bestämmer, kan göra att inte alla arrangörer vill anpassa sig och 

möjligtvis drar sig undan. Så en blivande arrangör behöver förstå innebörden av sin roll 

och de möjligheter som går att forma till organisationen när denne ger sig in i 

festivalbranschen, något som vi velat visa med denna studie.  

 

Det finns ingen färdig mall för hur en organisation ska styras men vårt bidrag är tänkt 

att inspirera och sålla terrängen för den intresserade. Studien är även menad att kunna 

tillämpas för arrangörer i allmän kulturverksamhet, eftersom majoriteten av de valda 

områdena som analyseras också kan appliceras på dem.  

 

Denna studie började med att undersöka den nuvarande festivalbranschen på svensk 

mark. Vi trodde den skulle visa många olika typer av styrningar men istället visade vår 

studie liknande typer av styrningar inom organisationerna men med varierande 

utföranden, från festivaler ute på landet med tältcamping till stadsfestivaler med närhet 

till civilisationen. Vi har funnit att dessa festivaltyper tillför olika värden för besökare 
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såväl som arrangörer. I slutändan handlar det egentligen om organisationens innersta 

prioriteringar och vad den väljer att etablera. För vissa var det viktigt med en riktigt bra 

fest och ett avbrott från vardagen medan andra såg närheten till stan och det praktiska 

som ett festivalområde i anslutning till en flygplats som det värdefulla.  

 

Oavsett var festivalen arrangeras så var samtliga respondenter överens om hur viktiga 

de musikaliska akterna var, något som vi uppsatsskrivare också finner som oerhört 

avgörande i varför vi besöker en festival. Däremot så vill vi här tillföra att de akterna 

inte behöver vara huvudakter och att de som är musikintresserade kan välja att besöka 

en festival som kommer med nya och oprövade akter vilket är positivt för alla de 

arrangörer som vill pröva mindre kostsamma koncept i mindre skala. 

 

Vår uppsats behandlar ett område, skiftet i driftsform, som är relativt obehandlat i 

musikbranschen eftersom den fortfarande är under utveckling och kanske fortsätter att 

vara i evig tid. För vidare forskning läs Daniel Johanssons rapport “Music festivals in 

Sweden - An analysis of the ten largest commercial festivals 2000 - 2013” som 

utkommer i januari 2014. Det viktiga för oss är att visa hur en arrangör ska arbeta för att 

kunna hitta möjliga genvägar som finns för att stå emot de gungningar som annars kan 

försätta en organisation ur kurs. 
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I 
 

Bilagor 
 

Intervjufrågor 
 

1. 

Vem jobbar du för? 

Vilka jobbar du med? 

Vad är din uppgift och titel? 

 

2. 

Hur finansieras er festival? (om biljettförsäljning = vad är ett rimligt biljettpris och vad 

bestäms det av?) (om vinst = vart går vinsten och är det nödvändigt att gå i vinst?) 

Hur bedriver ni er verksamhet ekonomiskt och organisatoriskt? - ideellt vs 

vinstdrivande? 

Vill ni nå ut med något särskilt budskap? 

I vilken del av verksamheten lägger ni mest satsning just nu? 

 

3.  

Vad motiverar dig till att jobba inom musikbranschen? 

Varför har du valt att jobba med en festival? 

Vad är en festival enligt dig och varför? 

 

4.  

Hur ser du/ni på festivallandskapet? Tycker du man jämför sig med andra festivaler? 

Känner du av någon förändring inom branschen? (ev. ta in paradigmskiftet) 

Hur uppfattar du/ni konkurrensen inom er bransch? 

Hur tror du framtiden ser ut för er festival?  

Hur tror du framtiden ser ut för festivaler i allmänhet? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

II 

Festivalerna då och nu 
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