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Syfte: Syftet med denna uppsats har varit att kartlägga festivalers märkesidentitet och 

positionering på den svenska festivalmarknaden och att undersöka hur besökare kan 

relatera till festivalers märkesidentiteter på den svenska festivalmarknaden. Detta syfte 

har lett oss till vår forskningsfråga:  

 Hur präglar märkesidentitet och positionering festivaler i dagens 

festivalsverige? 

Metod: Den här uppsatsen är skriven genom en kvalitativ forskningsmetod där vi 

använt oss av en induktiv ansats. Vi har byggt vår studie på en rik empirisk grund där 

tyngden ligger på djupgående intervjuer. Sammanlagt har vi genomfört 17 intervjuer där 

våra respondenter har varit personer som arbetar eller har arbetat inom vårt område samt 

festivalbesökare. 

Slutsats: Då vi analyserat vårt empiriska material med stöd av vår teoretiska 

referensram har vi urskilja tre faktorer vi ser är något som präglar den svenska 

festivalmarknaden. Resultatet av studie visar på betydelsen för festivaler att förmedla 

sitt kärnvärde som en del av deras märkesidentitet, vilket i sin tur leder till hur de 

positionerar sig på marknaden samt vikten av att kunna erbjuda mervärde för att bygga 

nya relationer och upprätthålla sin nuvarande relation till festivalbesökarna.  
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Abstract 

The art of positioning 

Our purpose of this study is to examine what characterizes brand identity and 

positioning regarding festivals on the current Swedish festival market. In relation to our 

purpose we are also going to analyze how festival attendees relate to a festivals brand 

identity. 

Our research question is as follows: 

 What characterizes festivals brand identity and positioning on the current 

Swedish festival market? 

This study has been written with a qualitative research method and an inductive 

approach. Our empirical foundation is built on a rich content based on personal 

interviews. We interviewed in total 17 people who all have vast knowledge in our field 

of study. Five of our respondents have great knowledge within the festival business 

while the other 12 are experienced festival attendees.  

 

In our final chapter we present our conclusions that we have reached through our 

analysis of the empirical materials that we have weighed against theoretical framework. 

The conclusions we have reached are that the festivals are dependent on their core 

values which is a part of their brand identity that in turn defines their positioning on the 

market. Festivals also need to offer added value in order to attract new and to maintain 

their current relationship to the customer. 

 

 

 

 

 

Keywords: Swedish festivals, festivals, brands, brand identity, brand equity, positioning, 
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1 Inledning 

Det inledande kapitlet syftar på att ge en kort bakgrund till vårt forskningsområde och 

även ge en inblick i problematiseringen. De efterföljande kapitlena kommer behandla 

vår forskningsfråga och vårt syfte. 

 

1.1 Bakgrund 
Den svenska festivalscenen har de senaste åren upplevt en turbulent tid. Lundberg & 

Trus (2013) artikel menar på att festivalsverige har genomgått en stor förändring då två 

av de största musikfestivalerna i Sverige har tvingats gå i konkurs på grund ut av ett 

sviktande besökarantal. Norrköping har efter det här etablerat sig som Sveriges största 

festivaltillhåll genom publiksuccén Bråvallafestivalen. Etablerade musikfestivaler så 

som Sweden Rock Festival och Way Out West fortsätter även de locka publik och har 

befäst sina positioner på marknaden. Mindre festivaler som till synes har en stark 

identitet och en stark nisch, som i Emmabodafestivalens fall, fortsätter även de locka en 

speciell målgrupp menar Nyberg (2014). Gelin (2011) anser att Way Out West är en 

hipsterfestival
1
 och skriver om hur Way Out Wests festivalidentitet har bidragit till att 

en specifik målgrupp har sökt sig dit. I Emmabodafestivalens fall så har de själva gått ut 

med att de är Sveriges friaste festival. De här benämningarna ger en bild av att festivaler 

är något utöver bara musik. Aftonbladets skribent Markus Larsson (2014) är inne på 

samma spår då han hyllar musiken på Bråvallafestivalen, men ställer sig frågan om 

festivalen verkligen har en själ. 

 

Sverige är ett land med en gedigen tradition av musikfestivaler och i Daniel Johanssons 

festivalrapport från 2013 behandlar han de senaste årens utveckling. I sin rapport menar 

han på att vi potentiellt nått en mättad marknad och där konkurrensen är hårdare än 

någonsin, vilket kan bidra till att festivaler tappar publik till varandra. Magnus Olsson 

(2014) som är chefredaktör på Festivalrykten, hävdar att festivaler med en tydlig 

positionering och nisch har bäst chans att klara sig i framtiden. Bråvallafestivalen 

problematiserar Magnus Olssons (2014) teori då de går tvärsemot detta och erbjuder en 

bred blandning av genrer och stilar. Bråvallafestivalen har de två senaste åren slagit 

publikrekord med över 50 000 besökare, vilket tyder på att deras koncept är något som 

funkar. 

                                                 
1
 Klargörande: Vår definition av hipster grundar sig på DN’s artikel som menar på att hipstern hela tiden anammar det nya och 

släpper taget om det gamla i ett ständigt flöde. Vi vill även lägga till att hipstern är en trendig person som har ett stort intresse för 
kultur. http://www.dn.se/livsstil/intervjuer/hipstern-en-ironisk-rebell-utan-agenda/ 
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Vi tycker de här skillnaderna inom Sveriges festivalmarknad lägger grunden för en 

intressant diskussion om huruvida det krävs en tydlig märkesidentitet och positionering 

på marknaden. 

 

 

1.2 Problemdiskussion 
Festivaler i dagens samhälle kan oftast ses som ett varumärke som har dess egen 

märkesidentitet som lockar en viss typ av målgrupp. De Chernatony, McDonald & 

Wallace (2011) definierar ett varumärke som en samling av funktionella och 

emotionella värderingar som gör det möjligt för organisationen att ge löften om unika 

och välkomnande upplevelser. Som erfarna festival besökare har vi själva, som skrivit 

uppsatsen, genom åren hittat favoritfestivaler som tilltalat oss och som vi delar 

emotionella värderingar med. Aaker (2011) förstärker De Chernatony et als (2011) syn 

men lägger till att ett varumärke kan hjälpa människor att uttrycka sin personlighet 

genom att man tar till sig varumärket på ett djupare plan genom känslor och att det i sin 

tur blir en del av ens personlighet. De senaste årens händelser på festivalmarknaden har 

visat på att det kanske inte är fullt så lätt att locka besökare till sin festival i en 

konkurrenskraftig marknad. 

 

Olsson (2014) menar att nischade festivaler har spåtts vara framtiden då de ofta tilltalar 

en relativt homogen grupp människor. Lilliestam (2009) skriver att man väljer musik 

som hänger samman med ens psykologiska karaktärsdrag eller personlighet och att detta 

i sin tur blir en del av ens identitet. Levy (1959) är även han inne på samma spår då han 

skriver att varumärken kan bli en del av kundens identitet. Kapferer (2012) har åsikten 

om att ett varumärke som inte har en tydlig kommunikation av ens identitet kommer ha 

svårt att befästa sig på marknaden. Att positionera sig rätt på marknaden med en tydlig 

kommunikation av varumärkets självbild kan alltså vara avgörande för att kunderna ska 

omfamna identiteten. 

 

Dibb & Simkin (2012) ser på positionering som processen av att skapa bilden av en 

produkt för sin tilltänkta målgrupp. Positionering och differentiering handlar bland 

annat om att kunna leverera vad man lovar men även om att kunna tillfredsställa de 

behov och preferenser som olika målgrupper har, enligt Kotler, Armstrong och Parment 

(2011). Det gäller att kunna erbjuda något unikt som du inte hittar någon annanstans. 
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Kotler et al (2011) menar att differentiering, genom exempelvis egenskaper, kan 

användas för att differentiera produkten eller tjänsten för kunna erbjuda något unikt som 

inte konkurrenter har. Yohn (2013) beskriver ett problem som hon ser i många 

misslyckade företag, vilket är att man inte har en klar inriktning. Fill (2011) anser att det 

generellt finns två sätt som ett varumärke kan positionera sig på: funktionellt och 

uttrycksfullt. Funktionella varumärken fokuserar på kännetecken och förmåner, medan 

uttrycksfulla varumärken betonar fåfänga, sociala och hedonistisk tillfredsställelse. 

Kapferer (2012) skriver att märkesidentitet är något som skapas av den så kallade 

förmedlaren. Yohn (2013) förstärker detta och menar på att identitetsskapandet börjar 

inom företaget själv genom att man måste få de anställda inom företaget att tro på den 

kulturen som man försöker bygga upp. De Chernatonys (2010) teori kopplar samman 

detta med relationer då han anser att ett varumärke är ett dynamiskt erbjudande som 

ändrar sig. 

 

Problemet som tycks framträda frekvent för festivaler på festivalmarknaden är hur man 

bygger ett starkt varumärke som lockar besökare och som får de att vilja komma tillbaka 

år efter år. Segerpalm (2013) skriver i sin artikel, där han intervjuade Joel Borg (Way 

Out West) samt Niclas Lagerstam (Putte i Parken), att festivaler nuförtiden arbetar 

mycket mer med att positionera sig rätt och att se till att man bygger ett varumärke som 

inte bara handlar om att boka de bästa artisterna, utan att även kunna erbjuda bra sociala 

värderingar som festivalen står för. Det finns underlag för att forska vidare på huruvida 

märkesidentitet och positionering verkligen är så viktigt, då vi under de senaste åren sett 

festivaler så som Hultsfredsfestivalen, Arvikafestivalen och Peace & Love gå i konkurs 

på grund av sviktande publik. Dessa festivaler har till synes haft starka 

märkesidentiteter, värderingar och en tydlig positionering på marknaden. 

Detta i sin tur leder oss vidare till problemformuleringen samt vårt syfte. 

 

 

1.3 Problemformulering 
Inom festivalvärlden finns det ett brett spektrum av festivaler med olika 

märkesidentiteter och positioner på marknaden. Dessa märkesidentiteter som 

festivalerna har lockar en specifik målgrupp, så som exempelvis Emmabodafestivalens 

fall där man har ansträngt sig att vara den galnaste festen i Sverige. I Sweden Rock 

Festivals fall har man byggt en märkesidentitet som kretsar kring en subkultur, det vill 
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säga hårdrockare. I vissa fall har märkesidentiteten och positioneringen för en festival 

utvecklats genom åren där festivalbesökarna har spelat en stor roll i skapandet av 

märkesidentiteten, så som i Öland Roots fall där man har en tydlig inriktning på reggae. 

Peace & Love festivalen var under perioden 2009-2012 Sveriges största blandfestival 

med ett besökarantal på över 50 000 besökare per år. Festivalen tappade dock mer än 40 

000 besökare och tvingades i konkurs år 2013 enligt Nykänen 2013. Samma år som 

Peace & Love gick i konkurs gjorde Bråvallafestivalen sin första festival och tog över 

facklan som Sveriges största festival med ett besökarantal på  

51 590. Vi finner det intressant att undersöka vidare i hur festivaler arbetar med att 

skapa en stark märkesidentitet och hur festivaler väljer att positionera sig på den 

svenska festivalmarknaden. Detta leder oss fram till vår forskningsfråga: 

·         Hur präglar märkesidentitet och positionering festivaler i dagens 

festivalsverige? 

 

 

1.4 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att kartlägga festivalers märkesidentitet och positionering 

på den svenska festivalmarknaden och att undersöka hur besökare kan relatera till 

festivalers märkesidentiteter på den svenska festivalmarknaden. 

 

 

1.5 Avgränsningar 
Vi har i denna studie valt att avgränsa oss till fyra svenska musikfestivaler. De vi har 

valt att studera är Bråvallafestivalen, Emmabodafestivalen, Sweden Rock Festival och 

Way Out West. Vi har valt dessa fyra festivaler på grund utav att vi finner dom 

intressanta och att de är relativt stora musikfestivaler. Alla dessa festivaler har över 10 

000 besökare och framkommer en hel del i media. Anledningen till att vi inte har valt 

fler festivaler för vår studie är på grund av den tidsmallen vi jobbat efter, då vi kände att 

vi skulle haft svårt att hinna slutföra vårt arbete i tid. Vi är dock nöjda med de fyra valda 

festivalerna som studieobjekt och tycker de har stor variation mellan sig i både 

inriktning och storlek.  
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2 Metod 

I det här kapitlet kommer vi att presentera olika metoder och även mer specifikt vilken 

metod vi har valt att tillämpa för vår forskning. Vi kommer redogöra vårt val av 

forskningsmetod, forskningsansats, tillvägagångssättet av informationsinsamlingen, 

reliabilitet och validering, kunskapsprocessen samt en redogörelse av metodkritiken. 

 
2.1 Kvalitativ forskningsmetod 
Det finns två olika forskningsmetoder enligt Bryman & Bell (2011). Dessa två är 

kvantitativ metod och kvalitativ metod. Vidare så menar de på att den kvalitativa 

metoden kännetecknas av att den är induktiv där tyngden läggs på att få fram teorier och 

har ett tolkande synsätt, samt att den beaktar den sociala verkligheten som ständigt är en 

förändrande egenskap som hör till individernas skapande. Alvesson och Deetz (2000) 

anser att kvalitativ forskning har förknippats med många olika teoretiska perspektiv, där 

fokus ligger på ett induktivt studium om en socialt konstruerad verklighet med 

utgångspunkt i dem man undersöker. Merriam (2009) fortsätter med att den kvalitativa 

forskning är mer intresserad av att få en förståelse för hur människor upplever saker och 

ting och hur de värdesätter dessa erfarenheter. Denzin och Lincoln (1994) beskriver 

kvalitativ forskning som metoden som forskare använder för att samla in sin empiri. 

Detta genom att studera saker i sin naturliga miljö och försöker göra fenomenet 

begripligt och tolka detta genom de åsikter som människor ger dem. 

 

Den kvantitativa metoden är å andra sidan mer inriktad på kvantifiering när det gäller 

analys av datainsamlingen och innehåller ett deduktivt synsätt på förhållandet mellan 

teori och praktisk forskning, menar Bryman & Bell (2011). Här prövar man också 

teorier och ser hur dessa teorier för sig i verkligheten. Tufte & Johanessen (2003) 

skriver att flexibiliteten för en kvalitativ ansats är stor jämfört med den kvantitativa 

ansatsen där de menar på att flexibiliteten är förhållandevis liten. Patton (1985) anser att 

den kvalitativa forskningen är ett sätt att försöka förstå de som gör situationer unika och 

samspelet där i. Bryman & Bell (2011) är inne på samma spår då de skriver om 

emotionalism inom den kvalitativa forskningsmetoden, vilket menas med att man 

strävar efter att fånga insidan av upplevelser, erfarenheter och har en inriktning på att ge 

ett sken av människors inre verklighet. Det viktigaste är att förstå fenomenet av den 

man undersöker, enligt Merriam (2009). 
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Eftersom vi även har valt att intervjua besökare för att få en djupare syn på hur de 

relaterar till olika festivalers märkesidentiteter, så är den kvalitativa forskningsmetoden 

mest relevant för oss. Vi vill kunna bilda oss en djup uppfattning om hur både kunderna 

och arrangörerna tänker kring märkesidentitet och positionering. Vi har valt tillämpa 

den kvalitativa metoden då vi känner att detta är den metoden som kommer hjälpa oss 

mest i fördjupningen inom vårt syfte och forskningsfråga. 

 

 

2.2 Forskningsansats 

Bryman & Bell (2011) skriver om två olika forskningsprocesser, dessa två är den 

induktiva processen samt den deduktiva processen. Den deduktiva processen 

kännetecknas av att man har en teori eller hypotes redan från början som man försöker 

bevisa genom exempelvis en kvantitativ metod, medan den induktiva processen är att 

man utifrån sina observationer och resultat bildar en teori, menar Bryman & Bell 

(2011). Gummesson (2000) förstärker den bild som Bryman & Bell (2011) ger av den 

deduktiva processen då han skriver att den deduktiva processen prövar redan befintliga 

teorier. Nilsson, Westman & Emmelin, m.fl. (1999) påstår att kvalitativ forskning ofta 

går hand i hand med den induktiva processen. Vidare så hävdar de att det är nödvändigt 

att skifta mellan en induktiv process och en deduktiv process, vilket Bryman & Bell 

(2011) också skriver om, då de menar att man aldrig har en helt induktiv ansats eller en 

helt deduktiv ansats. Patel & Davidson (2011) framhäver växelspelet, där man använder 

både en deduktiv och induktiv ansats, som en abduktiv ansats. Bryman & Bell (2011) 

framhåller att den abduktiva processen karaktär är att man bygger teoribildningen på en 

empirisk grund. Thurén (2002) skriver om förförståelse och framhäver att det är det 

forskaren har med sig i bagaget, detta utav förutfattade meningar, önskningar samt i 

form av kunskap och värderingar.  

 

Innan arbetets gång förde vi en diskussion om huruvida vikten av en stark 

märkesidentitet och positionering hade för betydelse för festivalerna. Denna diskussion 

framkom av vår förförståelse inom området och de förändringar som har skett under de 

senaste åren på festivalmarknaden. Ansatsen har på så vis vuxit fram med tiden och till 

en början så föll det naturligt att ha en deduktiv ansats. Vi hade föreställningar om hur 

situationen inom festivalmarknaden såg ut, men detta har under arbetets gång 

förändrats. Det har dock skett en ändring av forskningsansatsen från en deduktiv ansats 
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till en induktiv ansats, detta på grund utav att vi har haft såpass öppna semi-

strukturerade intervjuer med en låg grad av struktur  att en del av vår teori har färgats av 

empirin. Det har funnits ett växelspel mellan induktiv och deduktiv ansats under 

arbetets gång. 

 

 

2.3 Informationsinsamling 

Corbin & Strauss (2008) framhåller att fördelen med en kvalitativ 

informationsinsamling är den stora mängd alternativ av källor som finns till förfogande 

och menar då på intervjuer, observationer, videos, dokument, tidningar och andra källor. 

Merriam (2009) beskriver i sin modell att informationen man samlat in måste uppfylla 

vissa kriterier och svara på forskningsfrågan genom att: 

 informationen måste vara förstålig för läsaren. 

 man måste kunna placera all information som ansetts viktig i relevant kontext 

till arbetet. 

 en specifik data kan behandlas vid flera kategorier då måste datan raffineras 

ytterligare begreppsmässigt för kategorin. 

 kategorier i arbetet måste vara i begreppsmässig harmoni med varandra.   

 

 

2.3.1 Primärdata 

Kylén (2004) beskriver primärdata som den som var med och anses mer tillförlitlig än 

sekundärkällor som bygger på andras uppgifter. Svenning (2003) benämner primärdata 

som material som insamlas för en specifik studie. Han nämner även att primärdata kan 

vara intervjuer, observationer och dokumentanalyser. 

 

Den primärdata som vi har samlat in har kommit från respondenter som är verksamma 

inom festivalbranschen och från respondenter som har besökt festivalerna. När vi valde 

våra intervjupersoner så valde vi att intervjua personer som arbetar eller har arbetat 

inom de största musikfestivalerna i Sverige, så som Emmabodafestivalen, 

Bråvallafestivalen, Way Out West och Sweden Rock Festival. Det även just dessa 

festivaler som studien kommer fokusera på. 
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2.3.2 Intervjuer 

Bryman & Bell (2011) skriver om strukturerade och kvalitativa intervjuer. En 

strukturerad intervju kännetecknas av fasta frågor och är inte lika flexibel som 

kvalitativa intervjuer är. Målet med strukturerade intervjuer, enligt Bryman & Bell 

(2011), är att kunna säkerställa att respondenternas svar kan sammanställas på ett 

jämförbart sätt. En kvalitativ intervju kännetecknas däremot av att man vill ge en ökad 

förståelse samt kunna beskriva och förklara sociala fenomen från insidan, enligt Flick 

(2013). Detta kan göras på ett rad olika sätt, men Flick (2013) nämner tre exempel, detta 

genom att analysera erfarenheter från individer eller grupper, interaktioner eller 

kommunikationer som håller på att skapas och dokument (texter, musik, filmer eller 

bilder) eller liknande erfarenheter eller interaktioner. 

 

Patel & Davidson (2011) skriver att kvalitativa intervjuer oftast alltid har en låg grad av 

strukturering vilket innebär att vi kommer kunna få svar som är personliga och unika för 

varje intervju. En låg grad av strukturering ger den som intervjuas en chans att svara 

med egna ord. När man låter den intervjuade tala fritt så kan det medföra att man får en 

bättre djup och kan upptäcka nya synsätt. Då vårt arbete innefattar yngre respondenter i 

tonåren bör vi beakta det Silverman (2011) skriver, då han menar på att de under en 

intervjusituation kan upplevas som oberäkneliga, omogna och som ännu inte anpassat 

sig till ett ordentligt ungdomsbeteende. Bryman & Bell (2011) behandlar det som Patel 

& Davidsson (2011) tar upp då de skriver att det finns två typer av huvudsakliga 

intervjutyper inom kvalitativ intervju, dessa två är ostrukturerade intervjuer och semi-

strukturerade intervjuer. De nämner att det som karakteriserar ostrukturerade intervjuer 

är att man kanske bara ställer ett par öppna frågor och därefter, när den intervjuade tar 

upp något intressant, så följer man upp det med en följdfråga. Ostrukturerade intervjuer 

öppnar upp för stora svar där den intervjuade har chans att reflektera och berätta mer om 

de punkter han finner intressant. Burgess (1984) liknar ostrukturerade intervjuer till ett 

vanligt samtal. En semi-strukturerad intervju däremot är mer strukturerad då forskaren, 

som Bryman & Bell (2011) skriver, har en lista över specifika teman som ska behandlas 

under intervjun. Semi-strukturerade intervjuer har även de öppna frågor som ställs där 

den intervjuade har möjlighet att svara på frågorna på ett väldigt öppet sätt. Det som är 

genomgående för dessa två intervjuformer är att strukturen är flexibel och kan ändras, 

relativt enkelt, under intervjuns gång. 
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Vi har valt en semi-strukturerad intervjuform när vi intervjuar våra respondenter. Vår 

intervjuform är dock inte ett rent semi-strukturerat tillvägagångssätt utan har vissa 

betoningar av ett ostrukturerat tillvägagångssätt. Detta för att låta de tala fritt och få ett 

större djup i intervjun och vi vill även låta dem gå sina egna vägar och belysa perspektiv 

som de tycker är viktiga när det kommer till märkesidentitet och positionering.  

 

 

2.3.3 Urval av intervjupersoner 

Kvale (2014) skriver att urvalet ska baseras på att intervjua så många personer som 

behövs för att ta reda på det du vill veta för att kunna behandla forskningsområdet. Vi 

kände oss bekväma med 17 respondenter då vi ansåg att detta skulle bidra till en 

tillräckligt rik empiri för att behandla vårt ämne. Vidare menar Kvale (2014) att en 

mindre mängd intervjuer bidrar till att man kan lägga ner med tid åt att förbereda sig 

och att analysera intervjuerna som man utfört. Intervjuerna vi utförde med besökarna 

var tämligen korta men innehållsrika medan intervjuerna med sakkunniga var långa och 

djupgående. 

 

Vi har valt att främst intervjua personer som har jobbat med marknadsföring eller PR 

och har insikt i hur festivaler marknadsför sig och hur de arbetar med märkesidentitet 

och positionering. Håkan Durmér, Marcus Losell och Respondent A har alla varit 

verksamma inom festivalsverige och de har jobbat inom områden så som bandbokning, 

PR och marknadsföring. Vi har dock även valt att intervju Markus Larsson som jobbar 

på Aftonbladet och som har följt de olika festivalernas utveckling under en lång tid, 

samt Jonas Bjälesjö som under en lång tid följde och dokumenterade 

Hultsfredsfestivalen och som har en stor kunskap om musikfestivaler. 

När vi valde besökare att intervjua så valde vi tre personer som har besökt någon av 

följande festivaler; Bråvallafestivalen, Emmabodafestivalen, Way Out West eller 

Sweden Rock Festival. Anledningen till varför vi valde just dessa festivaler är för att vi 

fann dom mest intressanta att forska om då de skiljer sig åt i musikalisk inriktning och 

storlek. 

 

De vi har valt att intervjua är följande: 

Håkan Durmér - Playip, f.d. pressansvarig på Hultsfredsfestivalen. 
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Jonas Bjälesjö - Doktor, universitetsadjunkt, forskare och ordförande i förbundet 

Svenskt Rockarkiv. 

Markus Larsson - Nöjesjournalist på Aftonbladet. 

Markus Losell - Promoter på FKP Scorpio. 

Respondent A – Aktiv inom Emmabodafestivalen. 

Vi vill understryka att Markus Losells reflekteringar och åsikter han delade med sig av i 

vår intervju med honom är hans egna, och inte nödvändigtvis något som FKP Scorpio 

eller Bråvallafestivalen delar. 

 

Vi har även valt att intervjua tre personer från följande musikfestivaler; 

Bråvallafestivalen, Emmabodafestivalen, Sweden Rock Festival och Way Out West. 

Detta blir sammanlagt blir tolv respondenter från besökarsidan. Även här har vi valt 

samma tillvägagångssätt som när vi intervjuade respondenter från festivalbranschen och 

sakkunniga. Här är besökarna vi valde att intervjua: 

Amrita Singh - Way Out West  

Andreas Nilsson - Way Out West  

Patrik Karlsson - Way Out West   

Jakob Persson - Emmabodafestivalen  

Juhani Toni Timonen - Emmabodafestivalen  

Sofie Svensson - Emmabodafestivalen  

Karin Eriksson - Sweden Rock Festival  

Magnus Gilbert Bengtsson - Sweden Rock Festival  

Max Axelsson - Sweden Rock Festival  

Andrea Talavera - Bråvallafestivalen  

Gabriel Munther - Bråvallafestivalen  

Malin Persson – Bråvallafestivalen   

 

 

2.3.4 Sekundärdata 

Enligt Bryman & Bell (2013) är sekundärdata information som andra forskare har 

samlat in och bearbetat. Svenning (2003) skriver att sekundärdata kan vara offentligt 

material eller tidigare slutförda forskningsprojekt. Krishnaswami & Satyaprasad (2010) 

framhäver att sekundärdata består av bearbetad, befintlig och förenklad primärdata. De 

fortsätter vidare med att det oftast är svårt att hitta sekundärdata som besvarar 
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problemformuleringen direkt. Bryman & Bell (2011) tar upp ett par negativa aspekter 

med att använda sekundärdata. De diskuterar bland annat att när man tar del av 

sekundärdata så är man inte bekant med materialet, då man inte har en lika god insyn i 

hur de har gått tillväga för att samla in materialet samt att man inte har direkt kontroll 

över kvaliteten på datamängden. Merriam (2009) framhäver att man måste vara kritisk 

när man arbetar med sekundärdata då sekundärdatan man använder sig av kan vara 

gjord för ett annat syfte än till det man själv använder det till, samt att den kan ha en 

vinklad syn på ämnet i fråga. 

 

Sekundärdatan vi har använt oss av är: 

 tidningsartiklar från olika kvällstidningar. Detta för att problematisera vårt 

forskningsområde. 

 vetenskapliga artiklar från Emerald Insight, JSTOR och One Search. Artiklarna 

vi har använt oss av är publicerade i olika journaler, främst inom 

marknadsföringsområdet vilket leder till en bra tyngd och reliabilitet. 

 olika böcker från Linnéuniversitets bibliotek. Vi har försökt ha en bra variation i 

urvalet av böcker, främst genom att få en rad olika källor som stärker varandra 

för att kunna leverera en bra validitet i det vi skriver. 

 

Bryman & Bell (2011) framhäver fördelar med sekundärdata, som exempelvis att man 

sparar tid och pengar genom att ta del av andra forskares insamlade data. Vidare så 

menar de på att sekundärdatan man använder sig av ofta är av en väldigt hög kvalité. De 

vetenskapliga artiklar som blivit publicerade i olika journaler är artiklar som ofta har 

gått igenom en lång process av validering och opponering. 

 

Vid urvalet av sekundärdata så har vi först och främst försökt hitta vetenskapliga 

artiklar, böcker och tidningsartiklar som behandlar just festivalbranschen specifikt. Men 

på grund utav att detta är ett tämligen outforskat område har vi även fått förlita oss till 

sekundärdata som behandlar själva tjänstesektorn samt produkter generellt, och inte 

områdesspecifikt. 
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2.4 Reliabilitet, validitet och överförbarhet 

Gummesson (2000) framhäver två vetenskapliga kriterier för kvalitativ och kvantitativ 

forskning. Dessa två är reliabilitet och validitet. Patel & Davidsson (2011) betonar att 

reliabilitet innebär att man gör undersökningen på ett korrekt och tillförlitligt sätt. 

Gummesson (2000) hävdar å andra sidan att reliabilitet är att två forskare som studerar 

samma område med samma syfte bör komma fram till liknande resultat. Reliabilitet 

uppfyller tre viktiga kriterier, menar Gummesson (2000) och forstätter med att det första 

kriteriet är att tygla oärlig forskning, det andra är att se om forskarnas resonemang är 

logisk och det sista kriteriet är att ersätta validitet när reliabilitet spelar rollen av 

validitet. Wisker (2009) framhåller att inom den kvalitativa metoden är det svårare att 

uppnå reliabilitet än i den kvantitativa metoden. Detta på grund utav att man inom den 

kvalitativa metoden studerar människor vars upplevelser och tolkningar av händelser 

varierar från person till person. Wisker (2009) fortsätter med att det på grund utav detta 

inte går replikera resultat av forskningen. Hon hävdar att man där av måste se till att 

informationen från datainsamlingen inte förvrängs. 

Validitet i en undersökning menar Denscombe (2009) sker via att man reflekterar om 

forskningsdatan är verklig, trovärdig och täcker de frågor som författarna har på sin 

agenda. Hultén, Hultman & Eriksson (2007) framhåller att det ofta finns en övertro till 

den empirin man har fått fram. Det vill säga att man drar alltför stora växlar på alltför 

begränsade empiriska studier. Gummesson (2000) framhäver att validitet är i den mån 

forskare kan använda sin metod till det de hade tänkt forska i.  

 

Begreppet överförbarhet handlar enligt Christensen, Andersson, Carlsson & Haglund  

(2001) om graden an generaliserbarhet.  Enligt Lincoln & Guba (1985) handlar 

överförbarhet om hur metoden och resultatet av en studie kan appliceras och just 

överföras till ett annat sammanhang, men även hur man kan överföra resultatet på 

samma sammanhang, fast vid ett senare tillfälle. Geertz (1973) använder sig av 

begreppet “djupa deskriptioner” där han bedömer överförbarheten i en studie genom hur 

detaljrikt beskrivning är. Via omfattande beskrivningar av kulturella och sociala miljöer 

så skapas grunden för huruvida man kan överföra resultatet till andra sammanhang. 

  

Trost (2010) behandlar området anonymitet och menar på att anonymitet är när man inte 

vet namnet på den intervjuade eller andra tecken för igenkänning. Kvale (2014) 

fortsätter med att man måste se till att skydda personens privata integritet för rapporter 
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som kommer publiceras offentligt. Kvale (2014) tar även fram att det är viktigt att det 

är, förutom intervjupersonen, viktigt för institutionen som nämns i intervjun om 

känsliga ämnen behandlas. 

 

 
2.5 Kunskapsprocessen 
Vid de första samtalen inom vår grupp så var vi alla enhälligt överens om att relationen 

mellan mat och musik var något som tilltalade oss, då vill alla har ett stort matintresse 

och kunskap inom området. Vi förstod dock ganska snabbt att detta skulle kräva ett 

omfattande arbete som inte passade vår tidsram, så vi valde att välja en annan 

inriktning. Det centrala ämnet som vi fann intressant var just relationer och intresset 

gick nu mot festivaler och dess relation gentemot media ur en PR-synpunkt. Men även 

här mötte vi svårigheter till att verkligen problematisera ämnet och vi kände att vi 

sparkade in öppna dörrar. Till slut fann vi en forskningsfråga som istället fokuserade 

blicken mot hur festivaler bygger en relation till sina besökare, vilket kändes mer som 

ett aktuellt ämne då vi såg att Sveriges festivalmarknad har genomgått en stor 

förändring de senaste 10 åren. Vår första tanke att bygga arbetet runt märkesidentitet 

adderades med faktorerna positionering och relation då vi kände att det var väsentligt 

för forskningen och bidrog till en mer mångfasetterad analys. Vi fann även intressanta 

teorier att koppla till vår frågeställning som bidrog till att vi valde att bygga vidare på 

vårt syfte. Vi hade en syn på hur det kunde se ut inom området vi valde, då vi hade en 

förkunskap inom just festivalbranschen. 

 

I början av vår uppsats så färgades vi av en deduktiv ansats på grund av vår förförståelse 

som Music & Event Management studenter. Vidare så valde vi att arbeta med en 

kvalitativ forskningsmetod för att bygga vår empiri runt djupgående personliga 

intervjuer av en semi-strukturerad natur med respondenter som antingen är aktiva inom 

festivalbranschen, har tidigare erfarenhet inom området eller forskat kring ämnet. 

Tyvärr så kunde inte respondenter inom Sweden Rock Festival och Way Out West ställa 

upp så detta ledde oss till att vi fick söka efter sekundärdata. Vi sökte källor via internet 

där de respondenter vi inte kunnat intervjua framför synpunkter som kändes relevanta 

för vår forskning. När vi intervjuade respondenterna inom besökarområdet och 

branschområdet så gjorde vi personliga intervjuer, och när detta inte var möjligt så 
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använde vi oss av Skype. Intervjuerna genomfördes mer i en diskussionsform men med 

stolpade och öppna frågor som struktur. 

 

Vi valde även att intervjua tre respondenter från varje festival som vi hade valt att 

studera närmare. Vi ville ha en jämn könsfördelning och en bra variation i 

åldersgrupperna. Respondenterna ur besökargruppen valdes genom vår 

bekantskapskrets samt genom ett Facebook-forum där festivalbesökare samlas. 

Festivalerna vi ville undersöka närmare var Bråvallafestivalen, Emmabodafestivalen, 

Sweden Rock Festival och Way Out West. Dessa festivaler valde vi på grund ut av 

deras bakgrund och karaktär. Det vi tyckte var utmärkande för just dessa festivaler var 

att deras musikaliska inriktning samt storlek och vi fann det intressant att studera deras 

skillnader inom deras märkesidentitet och positionering.  

När vi började samla in empiri fann vi intressanta synpunkter, utifrån våra respondenter, 

som bidrog till att vi gick in på nya teorier som drog oss ifrån våra förutfattade 

meningar och ledde oss in i en induktiv ansats. Vår omfattande empiri bidrog till att vi 

slog ihop den teoretiska och empiriska analysen. Vi ville undvika upprepningar för att 

göra det lättläst för läsaren och hålla en röd tråd. I analysen framförde vi teorierna och 

vägde dom mot empirin, vilket ledde till en diskussion som ledde oss fram till 

slutdiskussionen. I analysen framförde vi även vår kartläggning, som grundades på 

Kapferers (2012) identitetsprisma. Kartläggningen utgjordes av den empiri vi hade 

samlat in. 

I slutdiskussionen vävde vi in egna reflektioner utifrån analysen och presenterade 

kartläggningen som en diskussion där vi framförde intressanta synpunkter från vår 

empiri. Vi observerade ett par faktorer som vi hade lagt märke till under analysen och 

behandlade dessa. Detta mynnade slutligen ut i vår slutsats där vi framförde vad vi hade 

kommit fram till. 

 

Under uppsatsens gång intervjuade vi även en respondent som är aktiv i 

Emmabodafestivalen, men som under slutet av studien valde att vara anonym. Detta 

skedde i sluttampen av uppsatsen och detta har lett till att vi valt att kalla honom för 

Respondent A. Vi valde ändå att ha med hans åsikter då hans positioner är såpass 

etablerade att de han framförde var essentiellt för uppsatsen. 
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2.6 Metodkritik 

Bryman & Bell (2011) beskriver att kvalitativ forskning brukar kritiseras för att vara för 

subjektiv. Kritikerna menar att forskningen i alltför stor utsträckning baseras på vad 

forskarens uppfattning om vad som är viktigt att och betydelsefullt. Även forskarens 

relation till respondenterna ifrågasätts och Bryman & Bell (2011) menar på att det är 

svårare att hålla sig objektiv till empirin man samlat om man har etablerat ett nära och 

personligt förhållande till undersökningspersonen. Svenning (2003) uppmärksammar 

faror med kvalitativ forskningsmetod och påpekar att forskaren kan styra svaren och på 

ett sätt tvinga fram ett svar på en fråga som intervjupersonen inte funderat på innan. 

Patel & Davidson (2003) framhäver att man måste ha i åtanke när man forskar i ett 

område att inte endast använda sig av teorier och empiri som stödjer ens egna 

förutfattade teorier. De framhäver att det gäller att försöka ha en objektiv syn där man 

även tar med teorier och eventuell empiri som inte överensstämmer med ens egna 

förutfattade teorier och hypoteser. Våra respondenter har i vissa fall varit vänner och 

bekanta till oss, vilket i vissa fall kan ses som besvärligt. Detta på grund av att när man 

har en relation till någon så vill man kanske inte verka besvärlig och oförstående till 

frågorna som ställs. Vi har även tagit i beaktning vilket kön respondenterna har för att 

kunna få olika synsätt på våra frågor. 

 

Bryman & Bell (2011) framhäver att forskare som har valt en kvalitativ 

undersökningsmetod ofta har svårt att klargöra hur de har gått tillväga i urvalsprocessen 

av respondenter. Vi valde främst att vända oss till våra vänner när vi valde respondenter, 

men vi har även valt ett par för oss helt okända människor att intervjua, främst 

respondenter inom branschområdet. Vidare så menar Bryman & Bell (2011) att det ofta 

är svårt att utläsa hur många intervjuer som gjordes i en kvalitativ undersökning och 

detta har vi försökt motverka genom att redan i metoddelen klargöra vilka vi valde att 

intervjua. 

 

Vidare så valde vi att göra intervjuer på två sätt; antingen genom intervjuer på plats eller 

genom Skype. Hultén, Hultman & Eriksson (2007) tar upp fördelar och nackdelar med 

att göra intervjuer på plats samt även fördelar och nackdelar med telefonintervjuer. De 

nämner att göra intervjuer på plats bidrar till att man har en kontroll över situationen 

samt att ställa följdfrågor och följa upp frågor som möjligtvis uppkommer genom 

intervjun. Hultén et al (2007) hävdar att de negativa nackdelarna är att det kan bli 
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eventuella halo-effekter samt att känsliga frågor kan uppfattas som kränkande. Vi har 

under empiri insamlingens gång inte märkt av några besvär med att genomföra Skype-

intervjuer. Våra respondenter var öppna och kunde framföra de det ville. 

Vi har under intervjuns gång inte ställt några märkvärdigt känsliga frågor då vi endast 

har behandlat musikfestivalers märkesidentiteter, vilket förvisso kan vara en känslig 

punkt för många marknadsförare. Vi har dock under de intervjuer vi utförde under 

arbetets gång inte uppfattat det som att någon har kränkts eller reagerat på ett udda sätt 

på våra frågor. Sen har vi även försökt göra alla intervjuer genom personliga möten, 

men då ledigheter har kommit i vägen har vi fått nöja oss med telefonintervjuer i vissa 

fall. 

 

Den empiri vi har fått fram under arbetets gång från intervjuer är väldigt rik på 

information. På grund utav att vi intervjuade 17 respondenter så genererade detta väldigt 

mycket data, vilket har givit oss en väldigt bra grund att stå på i den teoretiska och 

empiriska analysdelen. Varför vi valde 17 respondenter var för att vi ville ha tre stycken 

respondenter per festival samt sakkunniga för att få olika infallsvinklar på vårt 

forskningsområde. Anledningen till varför vi inte valde en kvantitativ metod var för att 

vi ville få fram teorier och ett stort djup i vårt forskningsområde. Hade vi haft längre tid 

på oss hade vi kunnat göra en abduktiv uppsats där vi testar det vi har kommit fram till 

via en kvantitativ metod. Kvale (2014) framhäver att urvalet ska baseras på att intervjua 

så många personer som behövs för att ta reda på det som ska behandlas inom 

forskningsområdet. 
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3 Teoretisk referensram 

Den teoretiska referensramen behandlar de teorier som vi kommer använda oss utav i 

den här uppsatsen. Följande kommer behandlas: begreppet varumärke, märkesidentitet, 

positionering, segmentering & differentiering och relationer. Kapitlet avslutas med 

teorins betydelse. 

 

3.1 Begreppet varumärke 
Ind (2003) definierar varumärken som något som ägs av intressenter, delägare och 

köpare. Sedan förklarar han att ett varumärke är en utvecklad idé som omvandlar något 

konkret till något med värde. Wheeler (2003) skriver att varumärken är löften, den stora 

iden, förväntningarna som skapas och förvaras i konsumenternas medvetna. Begreppet 

varumärke förklarar Treffner & Gajland (2001) som något som förmedlar ett budskap 

för en produkt eller en viss tjänst, som har påverkan på slutkonsumentens beteende i en 

köpsituation.  

 

Grönroos (2008) å andra sidan hävdar att ett varumärke inte kan skapas av 

tjänsteleverantören, utan att varumärket formas av kunderna. Grönroos (2008) 

framhåller att marknadsföraren inte kan bygga ett varumärke utan att dennes uppgift är 

att skapa de förutsättningar som krävs för att konsumenterna ska uppfatta varumärket på 

de sätt som tjänsteleverantören önskar. 

 

När vi åsyftar varumärken är det alltså Grönroos (2008) definition av varumärke som vi 

åsyftar. 

 

 

3.1.1 Vad är märkesidentitet? 

Upshaw (1995) beskriver märkesidentitet som den totala upplevelsen av ett varumärke 

på marknaden som är riktade mot företagets nuvarande kunder och potentiella kunder. 

Han utvecklar detta och menar alltså de synliga delarna av ett varumärke, till exempel 

färger, design, logotyp, namn, symbol. Dessa tillsammans identifierar och särskiljer 

varumärket i konsumenternas sinne. Grönroos (2008) å andra sidan beskriver 

märkesidentitet som en image som marknadsföraren vill ge åt varumärket. Aaker & Biel 

(1993) skriver att märkesidentitet är varumärkets hjärta och själ, vilket Kapferer (2012) 

förstärker och menar samtidigt på att identitet uttrycker varumärkens materiella och 
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immateriella egenskaper, det vill säga allt varumärket uttrycker och står för. Vidare så 

menar han på att märkesidentitet bygger på varumärkens rötter och arv. Melin (2011) 

menar också på att varumärken är som en identitetsbärare eftersom det är den som 

skiljer ditt varumärke från konkurrenternas varumärke. Det finns även faktorer som 

bidrar till detta, till exempel emotionella argument, så som produktens namn, historisk 

bakgrund, geografiskt ursprung samt reklamens form och innehåll, hävdar Melin 

(2011). Detta bidrar till att varumärken skapar sig en unik märkesidentitet. Kapferer 

(2012) framhåller identitetsprisman som ett bra sätt att analysera ett varumärke. 

Identitetsprisman behandlar sex dimensioner av en varumärkes identitet. Dessa är: 

 Fysisk utformning (Physique) - Detta menar Kapferer (2012) är varumärkets 

fysiska utformning, och menar på att detta kan vara en tydlig logga eller själva 

designen av produkten. I serviceföretag är det främst utformningen av logotyp 

och de synliga aspekterna som åsyftas. 

 Personlighet (Personality) - Det flesta varumärken kommunicerar på ett visst sätt 

med sina kunder menar Kapferer (2012). Dessa olika sätt kan vara så som sättet 

man kommunicerar på genom sociala medier, men även hur man använder olika 

färger i varumärket. Att använda sig av olika kändisar kan även det förstärka 

varumärkets personlighet. 

 Organisationens kultur och värden (Culture and values) - Detta är de värderingar 

och de principer som organisationen har byggt sitt beteende på.  

 Självbild (Consumer mentalisation) - Detta är bilden som kunden får av sig själv 

när de använder varumärket. Vissa märkesidentiteter förmedlar exempelvis en 

bild av exklusivitetet medan andra märkesidentiteter förmedlar en bild av 

sportighet.  

 Reflektion (Reflection) - Detta är den stereotypa bilden av varumärkets kunder. 

Kapferer (2012) skriver att ett varumärke alltid försöker att bygga upp en 

reflektion eller en bild av kärnkunden som målgruppen kan relatera till. 

 Relation till målgruppen (Relationship) - Ett varumärke kan även symbolisera en 

relation mellan olika personer. Kapferer (2012) menar på att en brand manager 

måste kommunicera vad varumärket står för. Detta är enligt honom en vital sak 

främst för organisationer inom tjänsteområdet då tjänster till stora delar handlar 

om relationer.  
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                                                       Figur 1.1 - Identitetsprisman 

Kapferer (2012) skriver att image och märkesidentitet är skilda saker då image är något 

som uppfattas på mottagarens sida medan identitet är något som skapas av den så 

kallade förmedlaren. Vidare så beskriver Kapferer (2012) märkesidentitet som något 

som specificerar vad varumärket står för, vad den har för betydelse och hur företaget 

bakom varumärket ser på sig själv. Image å andra sidan är hur mottagaren uppfattar alla 

signaler som varumärket (och företaget), servicen och kommunikationen som 

varumärket förmedlar. Uggla (2006) hävdar att det enklaste sättet att definiera 

varumärkesidentitet är genom de associationer som varumärkesinnehavaren aspirerar på 

att bygga upp. Han utvecklar detta och menar på att varumärkesidentitet är en aspiration 

och representerar det som man strävar efter att bli och inte nödvändigtvis det man är.  

 

Aaker (2008) menar att man kan bygga en märkesidentitet genom tre steg. Det första 

steget är att försöka hitta ett par distinkta associationer för vad man vill att ett 

varumärke ska förknippas med och vad varumärket står för. Steg två är att identifiera ett 

par specifika associationer som man vill ska vara kärnan i märkesidentiteten, vilket 

Weilbacher (1993) utvecklar då han menar på att märkesidentiteten ska vara i enlighet 

med vilken marknad och vilket kundsegment man har. Aaker (2008) fortsätter med att 

kunden ska kunna relatera till varumärket samt identiteten bakom varumärket. Det sista 

steget beskriver Aaker (2008) som kärnvärdet som är essensen av ett varumärke och 

varumärkets själ. Melin (2008) bygger vidare på denna teori och menar på att 

målsättningen med ett kärnvärde är att förmedla ett attraktivt mervärde som kan utgöras 

av både funktionella och emotionella värden. Melin (2008) pekar dock på att mervärdet 

till hög grad är beroende av priset, vilket han menar är viktigt att ha i åtanke vid 

positioneringen. 
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Aaker (2008) hävdar avslutningsvis att märkesidentitet inte ska vara något som 

avspeglar till att locka kunder. Istället ska märkesidentitet vara något som 

organisationen investerar i så att man skapar en tjänst som uppfyller de löften man har 

lovat.  

 

 

3.1.2 Brand Equity 

Melin (2011) diskuterar kring begreppet brand equity som tar upp två perspektiv: 

märkersinnehavarens och konsumenternas perspektiv. Melin (2011) påpekar att brand 

equity även kan översättas till varumärkeskapital och karakteriserar begreppet som det 

adderade värdet som ett varumärke förser en produkt med. Gummesson (2008) 

sammanfattar brand equity genom att det reflekterar hur välkänt, hur nöjda kunderna är, 

hur lojala de är och vilken mening varumärket och företaget skänker. Aaker (2000) 

definierar brand equity som en uppsättning varumärkestillgångar och varumärkes 

skulder kopplade till sitt varumärke, sitt namn och sin symbol, som lägger till eller dra 

ifrån värdet ges av en produkt eller tjänst till ett företag och/eller till företagens kunder. 

Aaker (2000) delar även upp brand equity i fyra dimensioner: 

 Varumärkesmedvetenhet - Hur människor uppfattar varumärket, varumärkets 

igenkännlighet. 

 Upplevd kvalité - Hur man uppfatta kvalitén av varumärket. 

 Varumärkesassociationer - Det som knyter samman köparen till varumärket. 

Kan vara till exempel varumärkets personlighet, symboler, användningsområdet, 

produkt-attributer. 

 Varumärkeslojalitet - Hjärtat av varumärkets värde. Idén är att stärka storleken 

och intensiteten för varje lojalitetssegment. 

 

Keller (2008) understryker dock att det finns, fast de är nära besläktade, en skillnad på 

att vara en frekvent köpare av en produkt eller tjänst och en varumärkeslojal köpare, 

man kan vara en frekvent köpare utan att vara lojal till varumärket. Wheeler (2003) 

menar att varumärkets och företagets framtida framgång, oavsett om företaget är 

kommersiellt eller ideellt, beror på hur man bygger sitt brand equity. 
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3.1.3 Individens syn på identitet 

Ashforth & Mael (1989) refererar till Tajfel & Turner (1985) som skriver om social 

identity theory som är en teori om hur människor identifierar och kategoriserar sig 

själva och andra människor genom sociala kategorier, så som exempelvis medlemskap i 

en organisation, kön eller ålder. Den här klassificeringen tjänar två huvudsakliga 

ändamål enligt Ashforth & Mael (1989). Det första ändamålet är att segmentera och 

organisera den sociala miljön, detta för att kunna definiera andra personer och 

karaktärisera dom. Det andra ändamålet är att hitta sig själv samt kunna definiera sig 

själv. Ashforth & Mael (1989) argumenterar att organisatorisk identifikation är en del 

av den sociala identifikationen. Det vill säga att man relaterar till en viss organisation 

och därigenom stärker sin egen identitet. De menar vidare på att individer identifierar 

sig med sociala kategorier, så som organisatorisk identifikation, för att bygga upp sin 

självkänsla och sin egen identitet. Ahmadi (2003) menar att oavsett om det moderna 

samhället har gjort oss till mer självständiga varelser har vi ett behov att tillhöra en viss 

grupp, exempelvis genom att synas under samma flagga eller synas under samma 

symbol, vilket kan kopplas till Lilliestam (2009) som beskriver en festival som en plats 

där man kan känna gemenskap likt en stor familj där man upplever musik och festar 

tillsammans. Lilliestam fortsätter och menar på att uppladdningen inför en konsert kan 

ibland långt innan, och man köar till, lyssnar på musiken och diskuterar händelse med 

sina vänner vilket bygger upp en förväntan och stämning. 

 

Erikson (1981) hävdar att sökandet efter sitt jag och sin identitet, bidrar till att man i 

ungdomen går igenom en identitetsförvirring. Detta beskriver han som en period där det 

sker en identitetsförlust. Lilliestam (2009) påvisar att det hör ungdomen till att pröva på 

olika identiteter och subkulturella tillhörigheter för att hitta vem man egentligen är och 

var man hör hemma. De faktorer som enligt Ahmadi (2003) påverkar vår kärna när vi 

kommer i kontakt med omvärlden under identitetskapande fasen är kulturella 

egenskaper, personliga egenskaper, samhällsvillkor och livshistoria. 

 

Lilliestam (2009) refererar till Bourdieu (1979) där han tolkar begreppet habitus som 

han menar på är gårdagens person som aktivt påverkar nuet hos individen och dennes 

handlingar. Habitus påverkar individens tycke och smak som till exempel mat, konst 

och musik, samtidigt kan den påverka individens sociala status och personens kulturella 

kapital. Habitus skapar i sin tur olika livsstilsval vilka leder till reproduktion av 
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kulturella praktiker som i sin tur hjälper till i den sociala utvecklingen. Lilliestam 

(2009) skriver att man väljer musik som hänger samman med ens psykologiska 

karaktärsdrag eller personlighet och att detta i sin tur blir en del av ens identitet. Connell 

& Gibson (2003) hävdar att musik har en förmåga att väcka ett personligt minne från en 

speciell tid i en människas liv, och menar att det kan vara symboliskt för en speciell 

period, generation eller upplevelse för de människor som delat och njutit av samma 

inspelningar. Connell & Gibson (2003) går vidare och förklarar att musikturism har 

förstått detta och erbjuder möjligheter att återuppleva emotionell hängivenhet till musik. 

    

Ahmadi (2003) klassificerar ideologi i två stora grupper som påverkar individens 

relation med omvärlden, individcentrerad och gruppcentrerad. Ehn & Löfgren (2001) 

förstärker detta påstående genom att förklara hur vi individer utesluter andra grupper 

genom att jämföra de med oss själva för att förstärka vår identitet. Ehn & Löfgren 

(2001) behandlar även begreppet kollektivt medvetande ur en kulturanalytisk studie hur 

ett ungdomsgäng, en studie där man studerar gemenskap och delaktighet för att se hur 

det går till när olika individer förenas. Man analyserade hur gruppen kommunicerar och 

identifierar sig med varandra genom till exempel språkbruk, beteende och värderingar, 

men även genom attribut som stil, musik och klädsel. Detta för att studera hur 

människor skolas in och blir delaktig av en gemenskap. Olsson (1998) Är även han inne 

på samma spår i hans resonemang kring begreppet group-think som bygger på att där 

individens eget tänkande förändras genom medlemmarnas förhållande till gruppens 

konstruktion. 

 

 

3.2 Positionering, segmentering och differentiering 
3.2.1 Att positionera sig. 

Fill (2011) anser att alla produkter och organisationer har en position inom en marknad. 

Kotler et al (2011) menar att positionering handlar om att skapa en unik position på 

marknaden och att skapa tillfredställelse för sin tilltänkta målgrupp genom att se till 

deras behov och preferenser. Esch (2010) å andra sidan menar på att positionering är 

fundamentet för att vårda sitt varumärke och att positionering är själva processen som 

innefattar att hitta en ny position på marknaden eller att uppdatera en nuvarande 

positionering. Uggla (2006) nämner fyra specifika frågor som företag bör fråga sig 

själva när de positionerar sig på en marknad: 
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1. För vad ska erbjudandet positioneras? 

2. För vem ska erbjudandet positioneras? 

3. För vilket tillfälle ska erbjudandet positioneras 

4. I förhållande till vad ska erbjudandet positioneras? 

Koch (2014) skriver att om man ser på positionering ur ett brand management synsätt så 

handlar positionering om att lyfta fram unika egenskaper för varumärket och göra dessa 

egenskaper attraktivt för kunder och stakeholders. Å andra sidan så börjar positionering 

med kunden då kunder oftast tänker på produkter i samband med andra produkter, enligt 

McKenna (1991). Trout (1996) bekräftar detta då han menar på att när man positionerar 

sig så måste man fokusera på en idé, eller ett ord som definierar företaget i kundernas 

medvetande. Vidare så menar McKenna (1991) att kunder strukturerar en hierarki av 

värden, begäran och behov baserade på exempelvis recensioner, word-of-mouth och 

åsikter. Samtidigt så skriver Ries (2001) att när kunder har skaffat sig en bild av hur 

varumärket har positionerat sig, så är det svårt att försöka ändra på kundernas syn på 

varumärket genom reklam. Det gäller att lära känna sina kunder och kunna identifiera 

sin målgrupp och kunna positionera sig på ett lämpligt sätt som attraherar den tilltänkta 

målgruppen, menar VanAuken (2003). Echeverri & Edvardsson (2012) anser dock att 

det man kommunicerar för att uppnå sin position måste man ha täckning för, annars 

kommer kunden att bli besviken om inte löftet från företaget uppfylls. Även Kotler 

(1997) menar att kommunaktion mot kunden är viktigt och lyfter fram begreppet 

confused positioning där frekventa förändringar och motsägelsefulla budskap förvirrar 

kunden om företagets position. Kotler (1997) tar även upp over-positioning som ett hot 

mot en väl fungerande kommunikation mot kunden och åsyftar till att om kunden har en 

för smal uppfattning om vad ett företag, produkt eller varumärket erbjuder kan de gå 

miste om att se allt som företaget, produkten eller varumärke erbjuder. 

 

Vidare så skriver Melin (2011) att målsättningen för märkesinnehavaren är att utveckla 

en unik och svår kopierad resursposition som man relaterar till brand management. 

Detta medför att man får en stark mental position i de konsumerandes medvetande 

vilket i sin tur medför en stark position på marknaden. Fill (2011) lägger till att det 

generellt finns två sätt som ett varumärke kan positionera sig på: funktionellt och 

uttrycksfullt. Funktionella varumärken fokuserar på kännetecken och förmåner, medan 

uttrycksfulla varumärken betonar fåfänga, sociala och hedonistisk tillfredsställelse.  
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3.2.2 Att hitta rätt segment 

Innan man väljer att positionera sig på marknaden bör man först och främst välja ett, 

eller ett par segment att rikta in sig på, enligt Kotler (1994). Weinstein (2003) 

framhåller att segmentering går ut på att dela in marknaden i grupper där personer har 

liknande köpvanor. En specifik sorts segmentering är demografisk segmentering som 

Hooley, Saunders & Piercy (2004) framhäver och som går ut på att positionera sig på 

marknaden genom att exempelvis fokusera in sig på en viss åldersgrupp eller kön. 

Kotler & Keller (2012) skriver att i en demografisk segmentering delas marknaden på 

olika variabler så som ålder, familjestorlek, familjelivscykel, kön, inkomst, yrke, 

utbildning, religion, ras, generation och social klass. Anledningen till varför de 

demografiska variablerna är så populära bland marknadsförare är att de är ofta 

förknippade med konsumenternas efterfrågan, alltså deras behov och önskemål. Kotler 

& Keller (2012) menar att när man beskriver målgruppen i icke demografiska termer 

(exempelvis efter personlighet), kan det ändå vara bra att hitta länken tillbaka till de 

demografiska egenskaperna för att kunna uppskatta storleken på marknaden och vilken 

sorts media som bör användas för att nå det specifika segmentet på ett effektivt sätt. Att 

välja en åldersgrupp kan vara det första steget många organisationer tar när det väljer att 

positionera sig på marknaden. En annan sorts segmentering är att dela upp marknaden i 

psykografiska segment, som enligt Ziff (1971) är ett segment som delar upp människor 

efter deras livsstil och personlighet. Hooley et al (2004) menar att en subkultur kan till 

exempel vara en grupp av människor som lyssnar på en viss musikgenre och identifierar 

sig starkt med detta men det kan även vara baserat på etniska, religiösa och geografiska 

likheter.  

 

Demby (1989) hävdar att användningen av psykologiska, sociologiska och 

antropologiska faktorer, självuppfattning och livsstil för att avgöra hur marknaden är 

segmenterad efter benägenheten hos grupper inom marknaden - och deras skäl - för att 

fatta ett visst beslut om en produkt, person, eller ideologi. Psykografisk segmentering 

baseras på konsumenters psykologiska faktorer så som värderingar, attityder och 

trovärdighet. Detta hjälper i sin tur konsumenten att fatta beslut om vilken eller vilka 

tjänster eller varumärken de ska konsumera, samt vilken eller vilka tjänster de ska ta till 

sig och på vilken eller vilka aktiviteter eller medier de ska spendera sin tid på. Piirto 

(1995) definierar psykografi som en kvantitativ forskning som försöker ta plats i 

konsumenternas psyke, i motsats till de strikta demografiska dimensioner som finns i 
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den demografiska segmenteringen. Hoyer & McInnis (2001) definierar psykografi som 

en beskrivning av kunder på grund av deras psykologiska och beteendemässiga 

egenskaper. McDonald & Dunbar (2004) förklarar att psyket är kundens inre känslor 

och benägenhet att bete sig på ett visst sätt. 

 

 

3.2.3 Differentiering för att vara unik 

Trout (2000) understryker vikten av att differentiera sig för att nå ett övertag gentemot 

sina konkurrenter. Han drar kopplingen mellan positionering och differentiering och 

menar att man positionerar sig på marknaden genom att differentiera sin produkt i 

köparens medvetande, vad som gör den unik. Perrault & McCarthy (2002) menar att 

man kan använda sig av McCarthys fyra P:n (Promotion, Price, Place och Produkt) då 

man positionerar sin produkt (eller tjänst) på marknaden. De menar att man ska se på 

marknaden ur ett bredare perspektiv för att identifiera kundernas behov, företagets mål 

och tillgångar samt konkurrenter. Ur detta anser Perrault och McCarthy (2002) att man 

kan observera nya möjligheter att differentiera sig på marknaden genom att tillhanda ha 

en unik produkt eller tjänst.  

 

Murphy (1990) lyfter fram att differentiering även kan tjäna syftet att erbjuda något som 

kan uppfattas som något nytt och fräscht och som får konkurrenterna att uppfattas som 

tråkiga och utdaterade. Dock menar han på att den effekten kan vara temporär och avta 

med tiden. Hooley et al (2004) påpekar att strategisk differentiering är en fördel och att 

den betonar varför kunden ska köpa produkten eller tjänsten från det specifika företaget 

snarare än från deras konkurrenter. Hollensen (2011) menar att varor och tjänster 

uppmuntrar konkurrens, men om man lyckas differentiera sin produkt så den blir svårt 

att efterlikna associeras med mindre intensiv konkurrens. Kotler, Armstrong och 

Parment (2011) skriver att differentiering handlar om att via sitt marknadserbjudande ge 

köparen ett mervärde, men det är viktigt att leverera ett högre värde om man lovar ett 

högre värde. Kotler et al (2011) forsätter och menar att konsten att differentiera består 

av tre steg: identifiera sina konkurrensfördelar att bygga sin position runt, välja rätt 

konkurrensfördelar för att skapa en unik position som sticker ut på marknaden i relation 

till sina konkurrenter och sen effektiv kommunicera och leverera den valda positionen 

till marknaden. 
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3.3 Kundens relation till varumärket 
3.3.1 Vad är en relation? 

En relation kännetecknas av kundens attityd och mottaglighet för varumärket, enligt 

Peppers (2011). För företag är det viktigt att bygga meningsfulla relationer då detta kan 

medföra ett mervärde för kunder och att man därigenom får trogna kunder som stannar 

kvar hos en. Storbacka & Lehtinen (2000) hävdar att ju starkare och mer positiva de 

ömsesidiga känslorna är i förhållande till en relation, desto starkare är relationen mellan 

kund och varumärke. Donaldson & O’Toole (2002) beskriver ett par punkter som är 

väldigt viktiga i strategin i hur man bygger meningsfulla relationer: 

 Beroendeförhållande - Här menar Donaldson & O’Toole (2002) att man måste 

utveckla ett förhållande där båda parter är beroende av varandra.  

 Långsiktig planering - Istället för engångsköp så bör man satsa på att bygga ett 

långsiktigt förhållande genom att generera ett mervärde för kunde. 

 Analysera samspelet mellan kund och företag - Här menar man på att man måste 

analysera alla relationer, både med kunder och andra företag och se hur man 

interagerar med varandra. Även här vill man komma fram till det meningsfulla i 

förhållandena.  

 Värde och image - Relationer bygger ofta på vad för sorts värde kunden håller i 

varumärket eller produkter. I vissa fall så överensstämmer företags identitet och 

image väl med kundens egna och då bidrar till att kunden skapar ett emotionellt 

band som kan medföra en långsiktigt och meningsfullt förhållande. Detta leder 

till ett ökat värde, vilket i sin tur leder till en ökad identitet och image som i sin 

tur leder till nya relationer med nya kunder. 

 Människor och själva processen - Relationer kan även ses som en social process 

där människor interagerar med andra genom varumärken. Människor och själva 

processen är något som Grove & Fisk (1997) också är inne på han menar på att 

människor som interagerar i en service miljö påverkar varandra, både positivt 

och negativt.   

 Nätverk - Ett företag är inbäddat i ett nätverk där man har relationer med en rad 

olika företag och personer. Relationer inom nätverk kan vara samarbeten som 

gynnar varumärket eller företag på en rad olika sätt. Burns (2011) redogör att 

nätverk är baserade på ömsesidiga relationer mellan parterna och att relationen 

baseras på trovärdighet, egenintresse och rykte. 
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Dessa ovannämnda punkter är enligt Donaldson & O’Toole (2002) viktiga att ta med 

när man planerar strategin för långsiktiga relationer. Cran (1994) menar också på att 

man måste ha ett beroendeförhållande där båda parter gynnas av relationen för att kunna 

bygga långsiktiga relationer. Enligt Christopher, Payne & Ballantyne (2002) så är det 

mer eller mindre ett faktum att ändamålet med företag är att bygga och upprätthålla 

ömsesidiga samt fördelaktiga relationer med utvalda målgrupper. De menar även att det 

är ett tvåsidigt flöde där kunden utvinner värde från relationen som i sin tur omvandlas 

till värde för företaget genom lönsamhet.  

Att vara konkurrenskraftig och kunna erbjuda en god service är en grundförutsättning 

för att skapa värde för kunder enligt Blomqvist, Dahl & Haeger (2004). Vidare menar 

de på att satsningar på exempelvis service kan även det ge konkurrensfördelar, då endast 

god service eller värde sällan är tillräckliga för att säkerställa starka kundrelationer över 

tiden.  

 

3.3.2 Hur relaterar konsumenter till olika varumärken? 

MacInnis, Dacin, & Thomson (2009) menar på att hålla en god relation med 

konsumenterna och uppfylla deras behov ger upphov till återkommande konsumenter. 

Hur kunden relaterar till varumärken baseras på hur man har valt att bygga sin 

märkesidentitet hävdar Kapferer (2012). Fournier (1998) skriver att ett varumärke kan i 

vissa avseenden ha en egen personlighet som människor relaterar till och skapar 

relationer med på samma sätt som individerna skapar relationer till varandra. Aggarwal 

(2004) förhåller att själva relationen som konsumenter bygger upp till olika varumärken 

ofta är väldigt intensiva relationer där konsumenten knyter starka band till varumärket. 

Han utvecklar detta och skriver att när ett varumärke reflekterar konsumentens sociala 

värderingar och förhållande så utvärderas varumärket på samma sätt som övriga sociala 

relationer. Grönroos (2008) menar på att det alltid finns en relation mellan konsumenter 

och tjänsteleverantör. Vidare så skriver han om varumärkensvärden, där kunden själva 

avgör hur värdefullt ett varumärke är för dom genom att de jämför varumärket i 

förhållande till andra varumärken hur väl det specifika varumärket uppfyller deras 

behov. Han berör även hur relationen påverkar kundens beteende när personen är 

missnöjd. Detta förklarar Grönroos (2008) med hjälp av tre beteenden exit, voice och 

loyalty. Exit handlar om att kunden blir missnöjd och avslutar sin relation med företaget 

och går över till en konkurrent. Voice innebär att kunden klagar och säger ifrån och 
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loyalty innebär att kunden förblir lojal, men samtidigt håller tyst och inte klagar över det 

som den är missnöjd med. Coskun (2013) beskriver att konsumtionsbeteende genererar 

olika mönster vid varje samhälle eller varje marknad som påverkas av konsumenternas 

kultur. Något annat som påverkar konsumentmönster tas upp av Bengtsson & Östberg 

(2011) där de hävdar att ett varumärke är en viktig ingrediens i människor 

identitetsskapande. Det hänger även samman med konsumtionen samt den gör det 

enklare för konsumenterna att ändra sitt konsumentbeteende och mönster. Bengtsson & 

Östberg (2011) beskriver att märken som en källa till distinktion. Distinktionen är det 

som gör att märken sticker ut från mängden vilket leder till att konsumenten väljer 

och konsumerar ett speciellt märke före de andra. Till slut det är upp till konsumenten 

att bygga en relation med märken som speglar sin personlighet eller värderingar.     

 

 

3.4 Teorins betydelse 
I uppsatsens bakgrund och problemdiskussion behandlas festivalers märkesidentitet och 

åsikter vädras om att festivaler aktivt börjar stärka sin identitet och då tillika varumärke. 

Detta har medfört att begreppet märkesidentitet kommer spela en central del i den här 

uppsatsen. Utifrån vår inledning och vår förförståelse i ämnet så har vi sett att festivaler 

arbetar mycket med att positionera sig och visa upp sin identitet för att differentiera sig 

från sina konkurrenter. Vi bedömde därav att det var viktigt att framhäva både teorier 

runt märkesidentitet, men även teorier som speglar besökarens egen identitet. Detta för 

att få en ytterligare dimension om vad som påverkar besökare att knyta an till en 

speciell festival. Vi har då valt att använda oss av Kapferers (2012) identitetsprisma för 

att kartlägga hur festivalernas märkesidentitet ser ut. Utifrån teorierna som använts har 

flera författare framhävt vikten av att ha ett varumärke som människor kan relatera och 

identifiera sig med. Detta har lett till att vi funnit intresse i att se hur människor relaterar 

till märkesidentiteten hos en festival. Detta är av väsentlig betydelse då musikfestivaler 

är en tjänst som är till för att erbjuda besökare en plats för att lyssna på musik och ha 

roligt. 

 

Under arbetets gång så har det framhävts av författare att det är väsentligt att man hittar 

sin unika position på marknaden. Positionering blir därför även det ett nyckelbegrepp i 

det här arbetet med att urskilja vad som präglar festivalsverige. Segmentering och 

differentiering blir då även de centrala begrepp i uppsatsen då det är en naturlig del när 
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man positionerar sig. Vi lägger här grunden för teorier som vi kan bearbeta den 

empiriska insamling, men vi lyfter även fram relationsteorier som en viktig grund i vårt 

arbete. Relationer är det som binder samman hela vårt teorikapitel och hjälper oss att 

analysera helheten. Författare i relationskapitlet hävdar att det är av betydelse att ha en 

god och positiv relation till kunderna för att skapa långsiktiga relationer. Författarna 

menar på att relationer inte bara är viktigt för företag utan även för kunden, då de i 

utbyte mot företagets lönsamhet får värde genom tjänsten de köper. Detta vävs samman 

med begreppet brand equity som syftar på att ge kunderna ett mervärde då det framgår 

att det är av intresse att bygga en stark brand equity. Det framgår även från brand equity 

kapitlet att företagets framtida framgång beror mycket på hur man bygger sin brand 

equity. Vi har använt oss av en del modeller inom de olika kapitlen, så som exempelvis 

Kapferers (2012) identitetsprisma och Donaldson & O’Tooles (2002) strategier för att 

bygga relationer. Dessa modeller kommer vara en grund för vår empiriska och 

teoretiska analys-kapitel. Vi kommer inte använda alla delar av de olika modellerna 

utan vi kommer använda oss av de som vi tycker är essentiellt för festivalerna utifrån 

vår empiri. I Kapferers (2012) identitetsprisma så behandlar vi till exempel inte den 

fysiska utformningen av produkten då vi ser det för abstrakt att behandla och inte 

tillräckligt relevant för vår studie. 

 

Som vi skrivit tidigare i forskningsansatsen så började vi skriva vår teoretiska 

referensram innan vi började vår empirinsamling, detta på grund av vår förförståelse 

inom ämnet. Detta ledde till att vårt arbete tog en deduktiv form, men under arbetets 

gång började den ta sig en induktiv form då vi började vår empiriska insamling genom 

semi-strukturerade intervjuer av låg grad som både förstärkte, utvecklade och färgade 

den teoretiska referensramen. Empirin vi fick fram kretsar väldigt mycket kring 

diskussioner om festivalers märkesidentitet, positionering och i vilken utsträckning 

besökare relaterar till själva märkesidentiteten hos festivaler. Detta gjorde att vi började 

leta efter flera teorier kring ämnena för att förstärka empirins kontext.  
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4 Teoretisk och empirisk analys 

I detta kapitel presenteras den empirin vi har samlat in och som sedan knyts till 

teorierna som finns i den teoretiska referensramen. Rubrikerna i detta kapitel kommer 

spegla innehållet i texten.  

 

4.1 Struktur av kapitlet 

För att undvika eventuella upprepningar har vi valt att föra samman den teoretiska 

analysen med den empiriska analysen. I det här kapitlet ställer vi upp den empirin vi har 

samlat in gentemot teorin som vi har framfört i teorikapitlet. Vi kommer inte behandla 

våra egna åsikter och reflektioner i detta kapitel, utan kommer låta empirin föra talan. 

Strukturen av kapitlet kommer likna strukturen i teorikapitlet med tre huvudrubriker; 

märkesidentitet, positionering, differentiering och segmentering samt relationer. 

Underrubrikerna vi har valt ger en reflektion på vad som kommer behandlas inom just 

den delen. 

 

 

4.2 Märkesidentitet 
4.2.1 Vikten av att ha en märkesidentitet 

Larsson
2
 framhäver att det är väldigt viktigt för en festival att ha en identitet för att 

bygga en trogen publik. Durmér
3
 ser identitet som ett sort ramverk där media, besökare 

och framtida besökare kan få en sort förförståelse om vad festivalen kommer vara och 

innebära för att slippa starta om från noll varje år. Losell
4
 ser att festivalen 

Bråvallafestivalen som han arbetar med inte har nått samma identitetsstämpel som 

festivalerna Emmabodafestivalen och Roskildefestivalen, men att den märkesidentitet 

de har fungerar för att locka publik. Joel Borg, före detta marknadsföringschef på Way 

Out West menar att: 

“En festival är mer än en instängd yta med band på ett antal scener. Det handlar mer 

och mer om sociala värden, engagemang, livsstil och om vad folk tycker och tänker i 

olika frågor” 

(Joel Borg, se Segerpalm, 2013) 

                                                 
2
 Markus Larsson, skribent på Aftonbladet, 1/12-2014. 

3
 Håkan Durmér, f.d presschef på Hultsfredsfestivalen , 27/11-2014. 

4
 Marcus Losell, promotor på FKP Scorpio, 1/12-2014 
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Det som Borg (se Segerpalm, 2013) säger går i linje med Kapferers (2012) teorier där 

han behandlar organisationens kultur som en grundstenar i en märkesidentitet. Kapferer 

(2012) menar att organisationens kultur är det märkesidentiteten bygger sitt beteende på. 

Durmérs åsikter om ramverk för en förförståelse går ihop med det Respondent A
5
 säger 

om att de har en do-it-yourself anda på Emmabodafestivalen. Detta kan kopplas till 

Ugglas (2006) teori om att märkesidentitet handlar om att kunna förknippa varumärket 

till vad man vill bygga upp och vara.  

 

Borg (Se Segerpalm, 2013) tror att människor söker mjuka värden och att festivaler ska 

stå för något. Borg tror att besökarna stödjer Way Out Wests miljöengagemang då de 

besöker festivalen. Ashforth & Mael (1989) argumenterar att organisatorisk 

identifikation är en del av den sociala identifikationen. Nilsson
6
 att han inte kan relatera 

till Way Out Wests miljöengagemang som besökare och lyfter fram att priserna för 

maten segmenterar besökarna. Nilsson betonar att det är på grund ut av det dyra priset 

för maten på området som gör det svårt att stödja festivalens värderingar. Nilsson 

beskriver att West Out West passar en rik vegetarian snarare än bara en vegetarian. 

Karlsson
7
 och Singh

8
 säger båda att de identifierar Way Out West med 

miljömedvetenhet, men Karlsson tror att de flesta festivalerna är miljömedvetna fast 

Way Out West går ut hårdare med det. Karlsson liknar Way Out West vid en 

hipsterfestival där det är fokus på det som är hypat eller inne. Singh uppfattar 

miljömedvetenhet som något som är trendigt. Durmér tycker sig se att 

festivalmarknaden är uppdelad i två läger, Den lojala besökaren som han personifierar 

som hårdrockaren som följer sitt band överallt och festivalhipstern där allt är ska var ett 

livstils-statement eller mode-statement och musiken ska associeras till sitt klädesplagg 

som i sin tur är en del av någonting större. Detta kan kopplas till  Kapferers (2012) teori 

där han anser att ett varumärke alltid försöker bygga upp en bild av kärnkunden för 

målgruppen. 

 

Ashforth & Mael (1989) argument att organisatorisk identifikation är en del av den 

sociala identifikationen kan även kopplas till Svenssons
9
 uttryck på 

                                                 
5
 Respondent A, aktiv inom Emmabodafestivalen, 7/1-2015 

6
 Andreas Nilsson, besökare på Way Out West, 2/1-2015 

7
 Patrik Karlsson, besökare på Way Out West, 5/1-2015 

8
 Amrita Singh, besökare på Way Out West, 2/1-2015 

9
 Sofie Svensson, besökare på Emmabodafestivalen, 6/1-2015 
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Emmabodafestivalen, och berättar vidare att hon tog ett uppehåll ett år för att senare 

återvända till Emmabodafestivalen året efter. Karlsson menar då han säger att Way Out 

West har blivit mer mainstream under de senaste åren, då att de har breddat sig 

genremässigt. Han utvecklar detta och framhäver att man måste hitta sin plats på 

marknaden. Bjälesjö
10

 hävdar att Way Out West är en fotriktig ideologisk festival, där 

publiken inte hade accepterat att de gör lite hur som helst. Det kan relateras till Aaker 

(2008) som för fram att kunden ska kunna relatera till varumärket samt identiteten 

bakom varumärket. 

 

J. Persson
11

 och Svensson menar på att frihet är något det väldigt starkt kopplar med 

Emmabodafestivalen vilket Respondent A också säger är något som 

Emmabodafestivalen har arbetat mycket med och då främst frihetskänslan. Aaker 

(2008) framhäver att en av grundstenarna till märkesidentitetsbyggande är själva 

essensen av ett varumärke, som går ut på att skapa en enskild reflektion av varumärket. 

Weilbacher (1993) menar på att märkesidentiteten ska vara i enlighet med 

kundsegmentet, Bjälesjö i sin tur reflekterar kring begreppet värderingar och då främst 

festivaler med budskap som kretsar kring samhällsfrågor: 

 

“[...] Peace & Love har ju haft sin identitet med olika budskap som kretsar kring 

samhällsfrågor, så som just kärlek, fred, revolution, de har ju haft lite olika teman. Men 

jag tänker... hur mycket spelar det roll för publiken egentligen?” 

(Jonas Bjälesjö, personlig intervju, 2014-12-12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
10

 Jonas Bjälesjö, doktor inom etnologi, 12/12-2014 
11

 Jakob Persson, besökare på Emmabodafestivalen, 5/1-2015 
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4.2.2 Kartläggning utifrån identitetsprisman och empiri 
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4.2.3 Vem är du vem är jag, vikten av en identitet 

J. Persson beskriver hur han identifierar sig med Emmabodafestivalen då han uppskattar 

frihetskänslan, och att han kan släppa hämningarna och pekar på festivalens stämning 

och mysfaktor som finns på området. Munther
12

 delar en liknande åsikt där han nämner 

på den sköna stämningen han känner på Bråvallafestivalens camping och menar att på 

att träffa nya människor på campingen är halva anledningen till att han åker på 

festivaler. Munther utvecklar även att han tycker sig knyta an väl med festivalens 

musikidentitet och nämner house, metal och indie som tre genres som han uppskattar 

och vill se. Eriksson
13

 beskriver också musiksmaken som en identitetsfaktor för sitt 

besök men även hon om att hon vill träffa och hitta nya vänner på Sweden Rock 

Festival. Man kan koppla Aaker (1993) till det Eriksson, Munther & J. Persson är inne 

på, då han menar på att märkesidentiteten är varumärkets hjärta och själ. Kapferer 

(2012) framhäver det här och betonar att varumärkets identitet baseras på dess 

materiella och immateriella egenskaper. 

 

Talavera
14

 berättar att hon inte kunde identifiera sig med Bråvallafestivalen och menar 

att hon inte brinner tillräckligt mycket för musik för att bo på en lerig åker och att hon 

inte kunde relatera till de andra besökarna och deras beteende. Tajfel & Turner (1985) 

utvecklar i sina teorier om hur människor kategoriserar sig själva och andra människor 

genom sociala kategorier för att definiera andra och på så sätt definiera sig själv och sin 

identitet, vilket passar de Talavera berättar. Svensson i sin tur förklarar hur hon provade 

på Emmabodafestivalen och återkommer för den speciella stämningen. Durmér menar 

att han uppfattade Hultsfredsfestivalen, som var Sveriges mest besökta musikfestival 

under början av 2000-talet, som en slags språngbräda ut till andra festivaler för att prova 

på och bestämma sig för om festivallivet var sin grej, eller om man skulle gå vidare med 

andra saker i livet. Ahmadi (2003) tar upp faktorer i den identitetskapande fasen som 

man kan applicera på ungdomsfasen genom att man påverkas av samhällsvillkor, 

livshistoria, kulturella och personliga egenskaper. Bengtsson
15

 drar även kopplingen till 

sin gymnasieperiod då han beskriver sig som en musikalisk allätare, men att umgänget 

styrde hans val. 

                                                 
12

 Gabriel Munther, besökare på Bråvallafestivalen, 30/12-2014 
13

 Karin Eriksson, besökare på Sweden Rock Festival, 5/12-2014 
14

 Andrea Talavera, besökare på Bråvallafestivalen, 19/12-2014 
15

 Magnus Gilbert Bengtsson, besökare på Sweden Rock Festival, 5/1-2015 
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Erikson (1981) behandlar identitetsforskning, där han hävdar att sökandet efter sitt jag 

och sin identitet bidrar till att det i ungdomen sker en identitetsförvirring – han 

beskriver att ungdomen är en period av identitetsförlust, vilket Bengtsson anknyter till: 

 

“Man hade lika gärna kunnat hamna i Hultsfred, men eftersom man hängde med 

rockare så hamnade man på Sweden Rock Festival” 

(Magnus Bengtsson, Personlig Intervju, 2015-01-03) 

 

Talavera, Bengtsson och Munther tar bland annat upp sina vänner som en faktor varför 

dom valde att besöka en festival för första gången. Munther framhäver att det är på 

grund av att hans kompisar inte delar samma musikstil som han inte besökt 

Emmabodafestivalen, och tror att grupptryck kan vara en bidragande faktor och man 

påverkas av vad andra tycker och vill göra. Olsson (1998) behandlar grupprelationer i 

hans resonemang kring begreppet group-think som bygger på att där individens eget 

tänkande förändras genom medlemmarnas förhållande till gruppens konstruktion. 

 

Larsson menar att det finns något oerhört anonymt med festivaler som innehåller allt 

och tror det kan vara svårt att identifiera sig med Bråvallafestivalen då det är en så stor 

blandning av musik. M. Persson
16

 är inne på samma spår då hon beskriver att det är 

svårt att identifiera sig med Bråvallafestivalen men ser ett mönster i att en av dagarna 

har en rockprägel som hon ser kan bli ett framgångskoncept. Bengtsson tycker sig se en 

anledning till att Bråvallafestivalen placerat en rock dag på sin festival då han 

framhåller att hårdrockare som en väldigt trogen publik som köper biljetter för att se 

sina band, samt att de är ett köpstarkt segment som köper merchandise. Aaker (2008) 

lyfter fram att en märkesidentitet ska vara i enlighet med marknaden och det 

kundsegment man har valt och understryker att det är viktigt med en identitet som 

människor kan utveckla känslor för. 

 

  

                                                 
16

 Malin Persson, besökare på Bråvallafestivalen, 2/1-2015 
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4.3 Positionering, differentiering och segmentering 
4.3.1 Vikten av att positionera sig efter ett segment 

J. Persson, Axelsson
17

 och Svensson är inne på samma spår då dessa respondenter pratar 

om hur Emmabodafestivalen har hittat sin position på marknaden genom att erbjuda 

något som är unikt för just Emmabodafestivalen, så som den speciella mysfaktorn på 

området och Svensson tar upp det hon det unika att de kör spelningar hela natten. 

Respondent A belyser detta när hen samtalar om hur Emmabodafestivalen har 

positionerat sig och menar på att festivalen måste anpassa sig efter besökarna. 

VanAuken (2003) väljer att se positionering på ett sätt där han skriver om hur viktigt det 

är att lära känna sin tilltänkta målgrupp och positionera sig efter vad som attraherar den 

tilltänkta målgruppen.  

  

McKenna (1991) menar samtidigt på att positionering oftast börjar från kundens ände, 

då de oftast reflekterar över tjänsten i samband med att de jämför den specifika tjänsten 

med andra snarlika tjänster. Eriksson, Durmér och Larsson nämner uttryck som 

gubbfestival, hipsterfestival och ungdomsfestival och de syftar på att det grundar sig på 

vad festivalen bokar samt den åldersgrupp som dras till det. Axelsson framhäver också 

att Sweden Rock Festival har en väldigt gubbig stämpel men hävdar samtidigt att 

Sweden Rock Festival ändå lyckas locka en del ungdomar. Persson identifierar sig i 

Emmabodafestivalen och framhåller att han känner sig fri, Svensson och Timonen
18

 

instämmer och framhäver ordet frihet som synonymt till Emmabodafestivalen. Trout 

(1996) behandlar vikten av att ha en idé eller ett ord som definierar företaget i 

kundernas medvetande, då han påstår att detta bidrar till att positionera sig på 

marknaden. 

 

Uggla (2006) lyfter fram fyra specifika frågor som organisationer bör fråga sig själva 

när de positionerar sig på en marknad. Dessa frågor rör för vad, vem, vilket tillfälle och 

i förhållande till vad erbjudandet ska positioneras. Axelsson, Bengtsson och Eriksson 

betonar att musiken på Sweden Rock Festival har präglat dess positionering. Durmér är 

inne på vad Uggla (2006) skriver om då han talar kring hur Sweden Rock Festival inte 

direkt hotas av Getaway Rock Festival då den ligger två månader efter Sweden Rock 

Festival. Han utvecklar detta och beskriver målgruppen som lockas till dessa två 

                                                 
17

 Max Axelsson, besökare på Sweden Rock Festival, 5/1-2015 
18

 Juhani Toni Timonen, besökare på Emmabodafestivalen, 5/1-2015 
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festivaler som väldigt lojala samt att de är en äldre målgrupp där de flesta har en 

stabilare ekonomi, än vad exempelvis ungdomar har.  

 

Weinstein (2003) lyfter fram att segmenteringens uppgift är att dela in marknaden i 

grupper där konsumenter har liknande köpvanor. Eriksson, Axelsson och Bengtsson 

framhäver detta då de pratar om hur Sweden Rock Festival har segmenterat sig genom 

att boka en viss typ av artister och band genom åren. Vidare så framhäver dessa 

respondenter att bokningarna har bidragit till positioneringen av festivalen på den 

svenska festivalmarknaden. Ziff (1971) menar på att psykografisk segmentering går ut 

på att dela upp människor efter deras livsstil och personlighet. Losell tror inte att man 

haft en specifik tanke på att befästa sig inom en specifikt segment, utan han framhäver 

att man på Bråvallafestivalen jobbar väldigt brett med genrer och lockar en publik från 

väldigt många och olika segment. Bengtsson har observerat en tydlig identitet som 

byggs kring hårdrock av olika genrer på Sweden Rock Festival. Karlsson i sin tur 

hävdar att Way Out West är Sveriges hipsterfestivalen som bokar det som är inne. 

 

Hoyer & McInnis (2001) är inne på samma spår då deras definition av psykografi är att 

man kollar på kundernas psykologiska och beteendemässiga egenskaper. M. Persson 

menar på att hon har växt ifrån campingfestivaler och hellre går på en stadsfestival 

nuförtiden då det är bekvämare. Bengtsson är också är inne på samma spår då han 

framhåller att han gjort sina hundår på campingen och numera föredrar bil och husvagn, 

vilket Singh också tar upp: 

“Jag vill inte åka till något jävla pisställe ute i skogen, [...] att vara skitskabbig är 

jobbigt. Jag vill kunna borsta tänderna och duscha när jag vill och inte sova i en 

sovsäck och frysa, som jag alltid gjort när jag varit på festival.“ 

(Amrita Singh, Skype intervju, 2015-01-02) 

 

Timonen säger att han klickar med tanken att Emmabodafestivalen är lite fritt. 

Respondent A pratar utifrån ett arrangörsmässigt synsätt och menar på att för 

Emmabodafestivalen har campingen blivit en central del av positioneringen. Vidare så 

påpekar Respondent A på att de bygger en festival som är gjord för ett specifikt segment 

som vill tälta och festa på en campingplats i en vecka. Respondent A menar också på att 

de arbetar väldigt mycket på att det ska gå snabbt och smidigt att ta sig från campingen 
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till musikområdet och det säger Respondent A är något som uppskattas av besökarna. J. 

Persson tycker att Emmabodafestivalen har hittat rätt med just denna positionering och 

belyser att han själv finner det skönt att det är så nära till allt. Detta kan kopplas till 

VanAukens (2003) teori där han syftar på att man vinner mycket genom att ha en nära 

relation till sina besökare och att man därigenom får en förståelse för vad de utvinner 

värde ur. 

 

 

4.3.2 Differentiera dig eller dö? 

Losell hävdar att nischade festivaler kommer vara kvar eftersom det finns en målgrupp 

som vill se den sortens musik. Bjälesjö vidareutvecklar detta genom att säga att 

nischade festivaler kommer alltid att finnas, men det beror på hur man väljer att nischa 

sig. Larsson påstår att när man tänker på Way Out West, Emmabodafestivalen och 

Sweden Rock Festival att man då vet vad man får. Detta kan kopplas till Kotler & 

Keller (2012) som framhäver att differentiering kan användas för att kunna erbjuda 

något unikt gentemot sina konkurrenter. Larssons påstående:  

“Way Out West, då får man väldigt mycket kvalité och man får chansen att se artister 

som kanske kommer att bli stora. Sweden Rock Festival är ju rocknostalgi deluxe 

gånger 100 000 och Emmaboda är Emmaboda, det är en liten indiefestival, väldigt 

skräddarsytt för indieband. Dom har lyckats väldigt bra.” 

(Markus Larsson, personlig intervju, 2014-12-01) 

 

Murphy (1990) lyfter fram att differentiering även är att kunna erbjuda något som är 

nytt och fräscht och till följd av det får konkurrenterna att uppfattas som tråkiga och 

utdaterade. Däremot finns det en nackdel med Murphys (1990) beskrivning där han 

menar på att den effekten kan vara temporär och kan avta.  Losell tror att 

Bråvallafestivalen lockar besökare eftersom svenskar överlag gillar nya saker och att det 

där i ligger utmaningen att hålla det nytt. M. Persson menar på att Bråvallafestivalen 

bara bokar så stora band som möjligt för att locka så många besökare som möjligt, utan 

någon konkret tanke bakom det. Hon fortsätter vidare med att det känns som att de vill 

bara ha stora namn, men poängterar även att hon uppskattar att det finns ett tivoli och att 

det är lite mer än bara musik. Munther påpekar att eftersom Bråvallafestivalen bokar så 

stora band varje år, så måste de överträffa sig själva varje år. Han frågar sig hur länge 
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denna utveckling kan hålla, om de verkligen kan överträffa sig själva. Detta är Larsson 

också inne på: 

“[...] och dom stora festivalerna, där det bara finns en, som heter Bråvalla, måste 

fortsätta vara en dopad buffel eller en dopad Belgium blue-ko som bara smäller ut stora 

namn.” 

(Markus Larsson, personlig intervju, 2014-12-01) 

 

Perrault & McCarthy (2002) diskuterar att man kan observera nya möjligheter att 

differentiera sig på marknaden genom att tillhanda ha en unik produkt eller tjänst. 

Hooley, Saunders & Piercy (2004) påpekar att strategisk differentiering är en fördel 

eftersom den betonar varför kunden ska konsumera din tjänst snarare än hos 

konkurrenterna.   

  

Johansson (2013) menar att vi potentiellt nått en mättad marknad där konkurrensen 

mellan festivaler kan leda till att man tar varandras publik. Durmér berättar att eftersom 

Sverige är så litet, så finns det inte plats för ännu en stor festival och att en nischad 

festival med en specifik genre ska ligga i mellan 20 000 - 30 000 för att behålla sin 

identitet. Han fortsätter berätta att han tror att mainstream som genre är ju mest populärt 

och att man där kan komma upp i kvantitet, kollat på besökare. På grund av detta hävdar 

Larsson att Bråvallafestivalen måste fortsätta leverera stora bokningar och att Way Out 

West måste fortsätta vara bäst i sin genre för att kunna överleva. Durmér tycker sig se 

att Sweden Rock Festival befinner sig i en svår sits eftersom det inte finns så många 

stora band kvar att boka som passar in på festivalen. Bengtsson tycker detsamma 

angående Sweden Rock Festival, han tyder på att artisterna och band som bokas till 

Sweden Rock känns sköra och börjar ju bli till åren. Hollensen (2011) menar att tjänster 

uppmuntrar till konkurrens, men om man lyckas differentiera sig så blir det svårt för 

andra att efterlikna dig vilket bidrar till mindre konkurrens. Bengtsson försätter 

diskussionen angående att Sweden Rock Festival känns som både en folkfest och en 

musikfest, där han menar på att festivalen kan boka nästan vad som helst utan att mista 

på sin publik. Han framhåller att Sweden Rock Festival erbjuder sin publik en möjlighet 

att återuppleva sina glansdagar genom att besöka festivalen och tillägger att Sweden 

Rock Festivals bokningar inte alltid är jättebra, men att det är nostalgi. Axelsson och 

Eriksson är inne på samma spår som Bengtsson när det gäller nostalgikänslan som 

Sweden Rock Festival erbjuder. Det Bengtsson, Axelsson och Eriksson hävdar går ihop 
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med vad Connell & Gibson (2003) skriver om att musik kan kopplas till ett minne från 

förr och att festivaler erbjuder möjligheten att återuppleva det. Axelsson delar samma 

åsikt som Bengtsson angående att festivalen känns som både en folkfest som musikfest, 

vilket även återspeglar M. Perssons resonemang kring Bråvallafestivalen. Att observera 

och hitta nya möjligheter att differentiera sig är viktigt, menar Perrault & McCarthy 

(2002) och Kotler, Armstrong & Parment (2011) lyfter även fram att differentiering 

handlar om att via sitt marknadserbjudande ge köparen ett mervärde. 

 

 

4.4 Relationer 
4.4.1 Att bygga en relation med besökarna 

Donaldson & O’Toole (2002) framhäver flera punkter som är viktiga för att bygga 

relationer mellan företag och kund. Han menar på att man måste bygga ett 

beroendeförhållande där båda parter är beroende av varandra. Björn Nilsson (se Ljung, 

2011), som har besökt Emmabodafestivalen flertalet gånger, påpekar att man efter ett 

tag tröttnar på att höra samma genre och välkomnade förändringen på 

Emmabodafestivalen. Respondent A menar på att man måste anpassa sig till 

åldersgruppen när man bokar och känna av vad besökarna vill ha. Respondent A 

utvecklar detta och talar om vikten av att hänga med i vad målgruppen som åker till 

Emmabodafestivalen lyssnar på. Cran (1994) är också inne på hur beroendeförhållanden 

är speciellt viktigt om man vill bygga långsiktiga relationer vilket även Donaldson & 

O’Toole (2002) lyfter fram när de skriver om långsiktig planering i relationsbyggandet. 

Respondent A lyfter fram hur viktigt det är för Emmaboda att utvecklas i symbios med 

besökarna, men han framhäver även att långsiktiga relationer är svårt att bygga för dom. 

Enligt Respondent A så brukar den generella besökaren åka till Emmabodafestivalen i 

tre år innan de går vidare till en annan festival. Vilket Respondent A hävdar är en 

skillnad från till Sweden Rock Festival som har en annorlunda kundbas och 

positionering som möjliggör att en besökare kommer tillbaka under en lång tid. 

 

Blomqvist, Dahl & Haeger (2004) betonar att förutsättningarna för att skapa värde är att 

kunna erbjuda en god service och vara konkurrenskraftig. Vidare så framhäver de på att 

satsningar på exempelvis service kan även det ge konkurrensfördelar, då endast god 

service eller värde sällan är tillräckligt för att säkerställa starka kundrelationer över 

tiden. Respondent A menar på att servicedelen av deras arbete går ut på att 
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kommunicera mycket med deras besökare, genom exempelvis sociala medier. Men 

Respondent A är även inne på att de jobbar väldigt mycket med att tillfredsställa 

kunders behov, genom att exempelvis expandera matutbudet på festivalen. Martin 

Forssman (se Söderlund, 2013) som är presschef och Vice Vd på Sweden Rock Festival 

framhäver att Sweden Rock Festival har satt fokus på att få besökarna att återkomma 

genom att satsa på bekvämlighet och komfort. Detta faller naturligt med det Donaldson 

& O’Toole (2002) är inne på angående långsiktig planering i relationsbyggandet. 

Forssman (se Söderlund, 2013) förklarar att de såg tendenser till köbildning och trängsel 

då det nådde 35 000 besökare på Sweden Rock Festival och valde att dra ned max 

gränsen för besökare på festivalen. Munther nämner att han tycker att mycket folk på 

Bråvallafestivalen var ett problem då han ville ladda mobilen och den tekniska biten är 

något festivalen behöver jobba på. Losell berättar att Bråvallafestivalen arbetar mycket 

med att få en välfungerande festivalen med bra flöde och inga köer för att öka 

komforten för besökarna. Grove & Fisk (1997) menar på att när människor interagerar i 

en service miljö så påverkar de varandra, både positivt och negativt. Bengtsson, 

Eriksson och J. Persson hävdar att festivaler blir en sorts mötesplats för att träffa gamla 

och nya vänner. Bengtsson menar på att när han började åka på Sweden Rock Festival 

så chattade han mycket med andra på Sweden Rock Festivals internet forum. Han 

utvecklar vidare att hans relation med Sweden Rock Festival kan kopplas ihop med att 

det är en mötesplats där han kan träffa kompisar. Festivalen blir något mer än bara 

musik, påpekar Bengtsson. Detta kan kopplas till Lilliestam (2009) som menar att en 

festival är någonstans man kan känna gemenskap genom att uppleva musik och festa 

tillsammans. Han framhåller att stämningen inför besöket byggs på genom diskutera 

händelsen med sina vänner innan. 

 

En otydlig positionering kan skada relationen mellan festivalen och besökaren, menar 

Kotler (1997) och fortsätter med att motsägelsefulla ageranden från företaget kan 

förvirra en kund. Bjälesjö tycker att bokningen av hiphop-gruppen Outkast inte gick i 

linje med Way Out Wests värderingar. Borg (se Segerpalm, 2013) berättar dock om hur 

viktigt det är med sociala värderingar för Way Out West och hur mycket de arbetar med 

detta. Losell är också inne på samma spår när han resonerar om att Way Out Wests 

bokning av Motörhead gick emot deras identitet och målgrupp. Nilsson tycker att om 

man bokar Outkast så vet man vad man får, för han menar att det alltid hållit på med 
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sexistiska grejer då det rappat om till exempel strippor i sina texter. 

 

 

4.4.2 Relationers påverkan på kunder 

MacInnis, Dacin, & Thomson (2009) menar för att ett varumärke ska kunna skaffa sig 

återkommande konsumenter måste den uppfylla kundens behov, vilket leder till en god 

relation.  

Fournier (1998) vidareutvecklar ämnet och tillägger att ett varumärke kan ha en egen 

personlighet som människor kan relatera till eller vise versa för att ska en relation. Detta 

behandlar Respondent A då hen pratar om hur de på Emmabodafestivalen 

kommunicerar med sitt segment på ett väldigt öppet sätt i sociala medier. I Sweden 

Rock Festivals fall menar  Larsson på att det är viktigt att bygga långsiktiga relationer 

för att få en trogen kärnpublik som alltid åker till festivalen för att det är höjdpunkten på 

året. Grönroos (2008) pratar om exit, voice och loyalty och menar på att kunden själva 

avgör hur värdefullt ett varumärke är, i förhållande till andra varumärken, genom att 

värdera hur väl det specifika varumärket uppfyller deras behov. I Talaveras fall så 

förklarar hon att hon valde att testa på Bråvallafestivalen, på grund utav sina kompisar, 

men var missnöjd med upplevelsen och har väldigt svårt att se sig själv åka tillbaka dit. 

Bengtsson å andra sidan pratar om vad som får honom att återvända till Sweden Rock 

Festival och framhäver att det höga priset är något som drar ner hans relation till 

festivalen, vilket enligt Grönroos (2008) tyder på lojalitet. Axelsson är inne på samma 

spår då han framhåller att om han åker tillbaka till Sweden Rock Festival så kommer 

han endast köpa campingbiljett, då han känner att han inte får ut tillräckligt mycket av 

att köpa en biljett till själva festivalen. Detta kan ses som en markering mot Sweden 

Rock Festival, vilket även Grönroos (2008) pekar på i teorin voice, vilket han menar på 

innebär att kunden klagar och säger ifrån. Tidigare så har även MacInnis, Dacin, & 

Thomson (2009) hävdat att ett varumärke måste uppfylla kundens behov, då detta är en 

grundsten för goda relationer. 

 

Donaldson & O’Toole (2002) skriver om nätverk och syftar på att en organisation är 

inbäddat i ett nätverk där man har relationer med en rad olika företag och människor. 

Dessa nätverk kan gynna varumärket och Burns (2011) framhäver att det är igenom 

trovärdighet, egenintresse och rykte som varumärket kan stärkas. Losell tar upp 

Weekday som ett naturligt samarbete för Way Out West, då han menar på att Weekday 
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och Way Out West rör sig inom samma målgrupp. vilket kan återkopplas till Burns 

(2011). Durmér påpekar även att om man bygger en sorts trovärdighet med sina 

besökare kan det bidrar till att man inte blir lika sårbar när det gäller fel bokningar. Han 

utvecklar detta och menar på att festivalen istället blir något mer än artisterna på 

affischen som säljer. Bengtsson hänvisar till priset när det gäller Sweden Rock. Han 

betonar att det höga priset är något som får honom att börja tveka om det är fortfarande 

värt att besöka festivalen, men att mervärdet ändå får honom att fortsätta besöka 

festivalen. Bengtssons reaktion till Sweden Rock Festivals resonemang kan kopplas till 

Melin (2008) där han diskuterar kring teorin om mervärdets förhållande till priset.  

 

Lojalitet är även det en relation skriver Donaldson & O’Toole (2002) och även något 

som J. Persson är inne på då han menar att en av anledningarna till att han besöker 

Emmabodafestivalen är för att han vill stödja festivalen, detta för att han bor där och är 

uppvuxen i byn. J. Persson påpekar att han även tycker sig se en sorts lojalitet från 

resten av Emmabodas befolkning då det är många han känner som inte hade besökt 

Emmabodafestivalen om de inte hade bott där. Han kopplar detta fenomenet till att man 

helt enkelt vill stödja den lokala festivalen.  

 

Bengtsson, Eriksson, & Axelsson är också inne på samma spår, dock så menar de på att 

en av de största anledningarna för deras besök på Sweden Rock Festival var för 

kulturen. Bengtsson och Eriksson pratar om hur hårdrockskulturen var en del av deras 

beslut att besöka festivalen, vilket kan kopplas till Coskun (2013) som menar på att 

varje marknad påverkas av konsumenternas kultur.   
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5 Slutdiskussion 

I det här kapitlet kommer vi diskutera vårt syfte för att därefter redogöra en slutsats om 

vad vi anser präglar vår forskningsfråga. Vi kommer att presentera vår kartläggning 

över de festivaler vi behandlat och efter det diskutera tre faktorer vi uppfattar är 

utmärkande punkter för vad som präglar dagens festivalsverige. 

 

5.1 Forskningsfråga & syfte 
Vi väljer att återigen presentera vår forskningsfråga samt syfte innan vi påbörjar 

slutdiskussionen: 

 Hur präglar märkesidentitet och positionering festivaler i dagens 

festivalsverige? 

 

Syftet med denna uppsats har varit att kartlägga festivalers märkesidentitet och 

positionering på den svenska festivalmarknaden och att undersöka hur besökare kan 

relatera till festivalers märkesidentiteter på den svenska festivalmarknaden. 

 

 

5.2 Diskussion kring syftet 

Kartläggningen har skett genom den empiri vi har samlat in som vi sedan har applicerat 

på fem punkter från Kapferers (2012) identitetsprisma. Detta har lett till att vi har 

kunnat få en översikt av hur respektive festivalers identitet ser ut. Tendenser som vi har 

sett utifrån kartläggningen är att det finns en förutfattad mening angående varje festival. 

Way Out West ses allmänt som en hipsterfestival, Sweden Rock Festival uppfattas som 

en gubbfestival medan Emmabodafestivalen ses som en liberal festival och 

Bråvallafestivalen som en sorts festival som samlar alla på en och samma plats. 

 

 

5.2.1 Relationen till målgruppen 

Kartläggningen har bidragit till att få en klarhet i hur relationen ser ut mellan festivaler 

och besökare samt hur märkesidentiteten hos festivalerna vi har kartlagt ser ut. Sweden 

Rock Festival ses som festivalen där allt är oförändrat och där man vet vad man får. 

Festivalen blir en sorts resa tillbaka till nostalgin, menar Bengtsson och Eriksson. I Way 

Out Wests fall så påpekar Nilsson, Singh och Durmér att relationen de själva har 

grundar i att upptäcka nya och trendiga band och menar att banden med Way Out West 
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inte är emotionella, så som i Sweden Rock Festivals fall. Durmér insinuerar att Way 

Out West är en plats där man kan få självbekräftelse och framhäver att det är en 

livsstilsfestival. Vidare så ses Emmabodafestivalen som en plats där man kan släppa alla 

hämningar och där besökarna äntrar en frizon, vilket J. Persson, Svensson och Timonen 

betonar. Bråvallafestivalen ses som festivalen där man får ett mervärde utöver en stor 

bredd på musiken, då de har en stor variation av aktiviteter såsom ett tivoli och 

komikertält.  

 

 

5.2.2 Personlighet 

Utifrån det vi har sett, så har de fyra festivaler vi undersökt väldigt olika personligheter. 

Way Out West har ett samarbete med Metro vilket möjliggör för festivalen att nå ut till 

storstäderna (Göteborg, Malmö och Stockholm). Festivalen har även fått en stark 

förankring som en ledande stadsfestival. I Emmabodafestivalens fall så har de tagit en 

annan väg än de andra festivalerna. De har inte något samarbete med media, och går 

även så långt som att säga att de inte har någon nytta av media. Emmabodafestivalen 

använder en avslappnad stil i sociala medier, vilket kan kopplas tillbaka till deras 

målgrupp som främst består av en yngre skala människor som passar väl in med deras 

märkesidentitet. Sweden Rock Festival har sina egna kanaler att nå ut via och då primärt 

via sin egen tidning, vilket möjliggör för de att kommunicera på deras egna sätt med 

besökarna. De är, som alla andra festivaler vi kartlagt, aktiva på sociala medier. 

Slutligen så har vi Bråvallafestivalen som vi ser, trots att de når ut till färre människor 

på sociala medier än Sweden Rock Festival, har en större bredd bland sina följare och 

når ut till fler målgrupper.  

 

 

5.2.3 Organisationens kultur och värderingar 

Kulturen och värderingarna som vi har sett lyftas fram hos de olika festivalerna har varit 

varierande. Emmabodafestivalen lyfter fram kärnvärden så som frihetskänslan och do-

it-yourself andan som i sin tur präglar festivalen. I Way Out West så präglar 

samhällsfrågor värderingen och kulturen genom att man har en stark ståndpunkt kring 

miljöfrågor. Musiken på Way Out West är även något som präglar kulturen på 

festivalen genom deras fingertoppskänsla att presentera nya och trendiga band. Själva 

kulturen är det som är det viktigaste när man analyserar Sweden Rock Festival. 
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Subkulturen hårdrockare som lyfts fram och det är det som festivalen baseras på. I 

Bråvallafestivalens fall så har värderingen och kulturen präglats av att alltid vara 

aktuella och generera mervärde till kunderna. Detta i form av att man tillhandahåller 

annan underhållning utöver musiken. 

 

 

5.2.4 Reflektion 

Den stereotypa bilden av varumärkets kunder varierar som vi har sett mellan festival till 

festival. I Emmabodafestivalens fall så är deras kärnkund någon som gillar att festa och 

har en liberal livsstil förankrat i frihet. Ser man på Bråvallafestivalen så är kärnkunden 

svår att identifiera, då de har en så bred blandning av alla genrer och besökare. 

Festivalen är anpassad för en rad olika målgrupper, vilket även blir det som särskiljer 

Bråvallafestivalen från resten. Sweden Rock Festival har sin kärnkund klart definierat, 

vilket är hårdrockare i alla åldrar. Festivalen knyter väl an till hårdrockare som 

subkultur. Way Out West kärnkund är en person som står för något och engagerar sig i 

olika frågor, så som exempelvis miljöfrågor. Detta leder oss till hur kunden själva 

uppfattar sig när de går på festivalen, vilket blir självbilden. 

 

 

5.2.5 Självbild 

Självbilden som besökarna på Sweden Rock Festival får är att man är en del av en 

subkultur och där man relaterar till märkesidentiteten. Sweden Rock Festivals tilltänkta 

kärnkund är väl sammanlänkat med den självbild som kunden får av att besöka 

festivalen, vilket även stämmer in på Emmabodafestivalen då samtliga respondenter 

pratar om hur de ser sig själv som frihetssökande. I Way Out Wests fall där kärnkunden 

är en person som står för något och engagerar sig så har det slått slint. De besökare vi 

intervjuade menade på att de inte direkt engagerar sig i de frågor som Way Out West 

har på sin agenda. Självbilden som respondenterna har givit är att besökarna vill se den 

nyaste och trendigaste musiken. Engagemang i samhällsfrågor har blivit sekundärt och 

mer ett komplement för respondenterna. I Bråvallafestivalen har vi sett en unik faktor, 

vilket är att respondenterna får en känsla av att de är en del av något större. 
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5.3 Diskussion av utmärkande faktorer 

Vi kommer med hjälp av den empiri vi samlat in besvara vår forskningsfråga genom att 

framföra intressanta faktorer som vi har utläst från våra respondenters svar, 

sekundärdatan som vi har samlat in med stöd av de teorier vi har behandlat. De 

tendenser vi har utläst är följande: 

 

 Märkesidentitet är inte nyckeln till framgång 

 Kärnvärdet lägger grunden till positionering 

 Sviktande relationer - pris, ålder, brand equity 

 

 

5.3.1 Märkesidentitet är i vissa fall inte nyckeln till framgång 

Att ha en märkesidentitet laddat med olika värderingar är i vissa fall inte nyckeln till 

framgång, dock genererar det ett mervärde till kunderna. I Way Out Wests fall har vi 

läst om hur Borg (se Segerpalm, 2013) menar på att en festival är mer än bara en 

instängd yta med ett par scener och han utvecklar det hela med att det också handlar om 

sociala värderingar, engagemang och vad folk tycker och tänker om olika frågor. 

Utifrån våra respondenter som vi har intervjuat och som har besökt Way Out West 

menar samtliga att de inte riktigt knyter an till de som Borg (se Segerpalm, 2013) lyfter 

fram. Det blir sekundärt gentemot det huvudsakliga syftet, vilket är ny och trendig 

musik. Det blir på sätt och vis mervärde för kärnkunden, menar Durmér. I både Sweden 

Rock Festival och Emmabodas fall så är märkesidentiteten i allra högsta grad den 

bidragande faktorn till varför människor knyter an till festivalen. Sweden Rock Festival 

har den där nostalgikänslan som har blivit deras märkesidentitet och i 

Emmabodafestivalens fall så har frihetskänslan blivit ett signum för deras 

märkesidentitet. Bråvallafestivalen märkesidentitet centreras runt bredden, vilket Losell 

framhäver. Besökare från väldigt många olika segment kommer till Bråvallafestivalen 

och då finns det en tanke bakom att inte ha en starkt förankrad märkesidentitet, att inte 

stänga ute något segment från festivalen.  

 

Vi ser att Bråvallafestivalens framgång bottnar i att ge besökaren mervärde och att det 

är festivalens differentiering gentemot sina konkurrenter. Från vår empiri tolkar vi det 

som att nyckeln till att locka publik är att ständigt leverera något utöver musik och 

toppa sig själva med stora akter. Mervärdet baseras lika mycket på musiken. som att 
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kunna erbjuda besökaren på annan sorts underhållning och även genom att man ständigt 

strävar efter en fungerande infrastruktur.  

  

 

 

5.3.2 Kärnvärdet lägger grunden till positionering 

Att märkesidentitet är något som präglar svenska festivaler är efter vår studie kring de 

fyra svenska festivalerna något vi anser är riktigt att säga. Vi ser att begreppen 

positionering och märkesidentitet ibland är direkt synonymt med varandra och att 

kärnvärdet lägger grunden till en festivals positionering. I Emmabodafestivalen fall ser 

vi en klar märkesidentitet där kärnvärdet och rötterna bottnar i en vilja att känna sig fri 

och oberoende. Man sköter det mesta själv och har en nära kontakt med sina besökare 

och är måna om att de ska känna sig som hemma. Små förändringar på området som 

hjälper till att bygga på frihetskänslan och närheten, tror vi bidrar till den känsla som 

Respondent A påpekar att det arbetar med. Med en tydlig märkesidentitet att stå på så 

skickar festivalen ut starka signaler med budskapet därefter. Emmaboda är din vän som 

går sin egen väg och bryr sig inte om vad andra tycker om det. Detta stämmer väl in på 

det vi fick fram ur identitetsprisman där reflektionen i Emmabodafestivalens fall speglar 

självbilden som besökaren har, vilket bidrar till en stark brand equity. Vi har observerat 

utifrån våra respondenter att musiken kanske spelar andrafiol i orkestern till festen och 

mer kompletterar helheten av festivalen. Vi ser en festival som organiskt växt fram och 

kanske till och med omedvetet positionerat sig mot ett speciellt segment tack vare sin 

starka identitet. Detta ser vi attraherar en ung publik som ännu inte blivit för bekväm för 

campinglivet och känner ett behov för att kunna få vara sig själv. 

 

Vi ser även ett starkt kärnvärde i Sweden Rock Festival där kärnvärdet är att finna 

likasinnade, under subkulturen hårdrock. Nostalgin som man hittar på Sweden Rock 

Festival bottnar, enligt våra respondenters svar, i att man har växt upp med musiken 

eller i andra fall introducerats till hårdrock under ungdomen. Gemenskapen blir också 

en del av kulturen på Sweden Rock Festival där man träffar både nya och gamla 

kompisar som delar samma musikaliska bakgrund. Det vi kan se som skapar denna 

unika gemenskap är just den friska blandning i åldersgrupperna, där banden 

sammanlänkar åldersgrupperna. Självbilden som besökarna får stämmer även i Sweden 

Rocks Fall överens med festivalens reflektion och kärnkund. 
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I Way Out Wests fall så ser vi ett problem då vi i från vår empiri uppfattar att festivalen 

vilar sina värdegrunder på något våra respondenter inte tycks anknyta till. Vi ser att de 

respondenter vi intervjuat ser festivalen mer som en plats att upptäcka nya eller se 

trendiga band och att det är just det som är kärnvärdet för respondenterna snarare än 

sociala värderingar som miljömedvetenhet. Vi tycker oss se att Way Out West har gjort 

en felkalkyl i vad som är viktigaste att förmedla. Vi ser även att de kanske missbedömt 

sin målgrupp, vilket vi baserar på bokningar som inte har gått i linje med deras sociala 

värderingar samt musikkultur. Bjälesjö diskuterar bokningen av Outkast som en grotesk 

bokning, vilket han menade på var på grund av Outkasts sociala värderingar. En annan 

bokning som slog fel var bokningen av Motörhead som i och för sig uppfattades som en 

trendig bokning, men inte i linje med den musikkultur som råder på Way Out West. 

 

För att återkoppla till vår inledning där vi behandlar Bråvallafestivalens tillsynes 

själlösa märkesidentitet kan vi nu se att det är något uttänkt och strategiskt. Det 

kärnvärdet som Bråvallafestivalen har skapat bottnar i öppenhet och bredd där ingen 

stängs ut. Utifrån vår empiri ser vi att besökarna lockas till Bråvallafestivalen på grund 

utav deras breda utbud och mervärdet av festivalen. M. Persson menar till exempel på 

att hon uppskattar tivolit och sidoaktiviteterna som finns på området, medan Munther å 

andra sidan gillar bredden av genrerna. Bråvallafestivalen har ändå kunnat differentiera 

sig genom att erbjuda mervärde i form utav sidoaktiviteter, stora band samt erbjuda en 

stor publik.  

  

 

5.3.3 Sviktande relationer 

Vi har kunnat se från vår insamlade empiri att relationer är en viktig faktor och att det 

finns en rad anledningar till varför relationer stärks, sviktar och avslutas. Relationer 

inom festivalbranschen är något unikt, då vi har sett tendenser på att lojalitet inte är 

något som har präglat festivaler förutom i Sweden Rock Festivals fall. Relationer 

mellan besökare och festival i Emmabodafestivalens fall handlar inte om lojalitet, utan 

mer om att det är en festival som man besöker under en viss period av sitt liv. 

Respondent A menar på att den genomsnittliga Emmabodafestival besökaren är där tre 

år, innan de söker sig till någon annan festival och framhäver att det självklart finns 

undantag, men rent generellt. Emmabodafestivalen lockar ett visst segment med sin 
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märkesidentitet, medan Bråvallafestivalen lockar en rad olika segment och inte direkt 

förenar dom under ett gemensamt kärnvärde. Relationen Way Out West har till sina 

besökare uppfattar vi som lite mer komplex. Då vi identifierar den genomsnittliga 

besökaren utifrån vad våra respondenter nämnt kring besökarna. Durmér nämner att 

trovärdighet är viktigt för Way Out West att när de bokar en artist så går festivalen i god 

för denna, att det är bra. Larsson och Karlsson pekar också på att det är en plats där man 

har chansen att se ett band innan dom blir stora. När Way Out West bokar band som 

inte passat in i vad märkesidentiteten speglar, som Motörhead och Outkast så kan 

relationerna börja svikta och publiken kanske väljer att inte gå dit. Vi ser tendenser till 

detta då festivalen till exempel inte sålde slut i år, vilket de gjort innan. Många av våra 

respondenter tar upp subkulturen hipster och kopplar samman den med Way Out West, 

det kan vara av stor vikt att man levererar trendig och rätt musik, för att bevara sin 

relation till den målgruppen.  

 

Det vi ser präglar relationen mellan Sweden Rock Festival och sina besökare är att de 

etablerat en långvarig relation till varandra. Bengtsson berättar att han besökt Sweden 

Rock Festival under 13 år tid och Eriksson nämner även att det är en stor blandning i 

åldrarna på festivalen. Durmér stärker detta då han menar på att hårdrockare är lojala. 

Vi kan se att just subkulturen hårdrockare kan spela in på detta då våra respondenter 

redogör att hårdrock är något som speglar deras vardag i allmänhet och även 

personligheten. Bengtsson menar på att man gör hundåren på festivalen sen går över till 

att bo på husvagn. Detta ser vi inte på någon annan av de festivaler vi undersökt. 

Axelsson och Bengtsson är båda inne på att det dyra biljettpriset på Sweden Rock 

Festival får dom att tänka till angående framtida besök eller inte. I Axelssons fall så 

hävdar han att han i framtiden endast kommer köpa campingbiljett då han inte kan 

motivera det höga priset. Medan Bengtsson framhäver att det definitivt inte är priset 

som får honom att återkomma.  
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6 Slutsats 

I det här kapitlet kommer vi besvara och presentera de slutsatser som vi funnit inom 

vårt forskningsområde. 

 

6.1 Besvarande av forskningsfråga och syfte 
I vårt arbete har vi stött på många likheter mellan de festivaler vi behandlat, men även 

skillnader som beror på festivalernas förutsättningar och deras karaktär. Det vi ser 

sammanlänkar festivalerna är just arbetet med att särskilja sig från mängden och bygga 

på det som gör en unik, det vi menar på är kärnvärdet. Via små och stora medel arbetar 

man med att ge ett mervärde till besökaren, vare sig det handlar om att placera ett tivoli 

på festivalområdet eller för att ständigt göra stora och små förändringar med festivalen 

för att erbjuda bättre komfort för sina besökare. I Sweden Rock Festival fall ser vi att 

det handlar om att inte tappa sina besökare och skänka mervärde genom att växa med 

sina besökare. Detta genom att ge den komforten som de äldre besökarna eftersöker för 

att kunna hålla nostalgin intakt och behålla sin kärnkund. Det gäller att känna sina 

besökare och veta vad de vill ha. Vi kan se ett begynnande problem för Way Out Wests 

brand equity där organisationens värdegrunder inte riktigt reflekterar besökarens 

självbild. Från våra undersökningar pekar kärnvärdet på att självbilden är att se nya och 

trendiga band då varumärket Way Out West har en trovärdighet i sina bokningar och 

man litar på att det är kvalité.  

 

Vi tror att det skulle vara en fördel att lägga fokus på det vi uppfattar som kärnvärdet 

(ny och trendig musik) för det är där Way Out West har sitt förtroendekapital för att 

bygga märkeslojalitet som lägger grunden för framgång. Att vara en socialt medveten 

festival och arbeta för att uppmärksamma sunda värderingar bidrar till en positiv bild av 

varumärket och ger dem en klar differentiering på marknaden. Vi tror Way Out Wests 

arbete med miljöfrågor genererar mervärde och laddar varumärket med ytterligare än 

variabel för en trendkänslig kärnkund vi definierar som hipstern, men det är inte det 

som definierar deras självbild starkast. Drar man parallellen till Emmabodafestivalen så 

har vi sett hur festivalens kärnvärde knyter an till kärnkunden genom deras associationer 

till Emmabodafestivalens varumärke då de båda vill känna frihet. Bråvallafestivalen 

kärnvärde är av mer funktionell natur och bygger på de förmåner besökaren får av i 

form av en större variation av underhållning, vilket skänker dem mervärde. Det som vi 
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redogör från vår analys är också att det är deras kärnvärde som utgör positioneringen på 

marknaden och differentierar sig från resten. 

 

Det vi observerat från vår analys är att relationer stärks, sviktar och avslutas. 

Emmabodafestivalen har ett starkt kärnvärde som lockar en lojal publik, men som 

Respondent A förklarar så spenderar den generella besökaren tre år på 

Emmabodafestivalen för att sedan gå vidare till en annan festival, vilket oftast innebär 

att relationen avslutas. Dock tror vi att på grund av kärnvärdet så kommer 

Emmabodafestivalen fortsätta locka nya besökare då vi ser att kärnbesökaren är en ung 

person som söker ett ställe att känna sig fri. I Sweden Rock Festivals fall så byggs 

relationen kring att bekräfta en subkultur som passar besökarens personlighet. Det vi ser 

som ett hot är att biljettpriset är uppfattas som lite högt i jämförelse med det värde 

festivalen ger. Hos Way Out West ser vi ett problem med vad varumärket reflekterar 

och hur besökaren uppfattar det och att det kan leda till att publiken sviker om man inte 

bokar artister som passar varumärket. Bråvallafestivalen har gått som en raket de två 

åren de varit aktiva och som vi tolkar det är utmaningen i att hålla festivalen nu och 

fräsch som nyckeln till att bygga relationer. 

 

Nedan kommer vår forskningsfråga, som vi nu kommer besvara. 

 Hur präglar märkesidentitet och positionering festivaler i dagens 

festivalsverige? 

 

Genom vår studie har vi kommit fram till under uppsatsens gång att märkesidentitet och 

positionering präglar festivaler genom att de skiljer dom åt och att utifrån kärnvärden så 

differentierar de sig åt på marknaden. Vidare så präglas märkesidentiteten för samtliga 

festivaler av vilka band man bokar, vilket i sin tur bidrar till hur festivalerna väljer att 

positionera sig. 

 

 

6.2 Avslutande tankar och förslag till efterforskning 
Skrivandet av den här uppsatsen har givit oss en större förståelse över vad som präglar 

märkesidentiteten och positionering hos dessa fyra festivaler. Vi har fått en god 

uppfattning om hur festivaler arbetar med kärnvärden, positionering och med 

märkesidentiteten och vi har även fått en djup förståelse i hur besökare ser på festivalers 
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märkesidentitet och positionering. Relationen mellan festivaler och besökare har även 

undersökts och även där har vi fått en större inblick om hur dessa två interagerar och hur 

besökare relaterar till festivaler. Det har varit ett intressant och lärorikt område att 

forska om, då detta område är tämligen outforskat om man ser till teorier. Vidare så vill 

vi lägga fram förslag till en eventuell efterforskning. 

 

Utifrån vår slutdiskussion och slutsats har vi fått fram ett par intressanta faktorer som 

präglar festivalers märkesidentitet och positionering. Då vår uppsats har haft en 

kvalitativ forskningsmetod med en induktiv ansats, så tycker vi det vore intressant att 

göra en uppsats med en kvantitativ forskningsmetod med en deduktiv ansats som testar 

våra slutsatser. Vidare så skulle man kunna studera om de fyra festivalerna som vi har 

tagit upp och kartlagt stämmer överens med ett större urval av respondenter.      
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I 
 

Bilagor 
 

Bilaga A – Intervjuguide till festivaler 
1. Kort bakgrund om personen samt om festivalen han jobbar med 

2. Vad är grundstenarna i er festival? 

3. Hur har ni valt att positionera er som en festival? 

4. Hur ser er typiska festivalbesökare ut? 

a. Hur tänker ni kring märkesidentitet? 

b. Hur jobbar ni med målgrupper? 

c. Hur ser ni på opinionleaders? 

d. Hur ser ni på relationen till er publik? 

5. Hur ser ni på förändringen på svenska festivalmarknaden under de senaste åren? 

a. Följd: hur har denna utveckling påverkat er festival? 

6. Övriga tankar kring festivalsverige? 
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II 

Bilaga B – Intervjuguide till sakkunniga 

1. Kort bakgrund om personen och hur denne är insatt i området. 

2. Hur viktigt är det med en märkesidentitet och profil för en festival? 

3. Är det viktigt att positionera sig? 

4. Hur ser ni på förändringen på svenska festivalmarknaden under de senaste åren 

(2004-framåt)? 

5. Vilken festival är den som är bäst positionerad av de stora svenska 

musikfestivalerna?  

a. Motivering 

6. Hur ser du på medias påverkan på en festival? 

7. Övriga tankar kring ämnet? 

 

 

 

  



”Konsten att positionera sig” 

Robert Johnsson, Sebastian Lovas & Pedro Talavera 

 

III 

Bilaga C - Intervjuguide till festivalbesökare 

1. Kort bakgrund om personen och hans festivalerfarenhet. 

2. Vad fick dig att besöka festivalen? 

3. Hur ser du på festivalens identitet? 

4. Hur identifierar du dig själv med festivalen i fråga? 

5. Varför valde du just denna festival framför andra? 

6. Någon annan specifik tanke om områdena som behandlats? 
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IV 

Bilaga D - Presentation av respondenterna 

Max Axelsson. 20 år gammal och studerar Music & Event Management på 

Linnéuniversitet. Har ett stort intresse för musik och har besökt Sweden Rock Festival 

en gång. Har även besökt en hel del andra hårdrocksfestivaler.  

 

Magnus Gilbert Bengtsson. 29 år gammal och studerar Music & Event Management 

på Linnéuniversitetet. Har ett stort intresse för hårdrock och har besökt Sweden Rock 

Festival 13 gånger.  

 

Jonas Bjälesjö. Uppvuxen i Hultsfred och jobbade för Rock Party (föreningen som 

drev Hultsfredsfestivalen) under 1980- och 1990-talet. Han flyttade till Lund 1991 och 

studerade. Från och med 1996 utförde han fältstudier på Hultsfredsfestivalen, då han 

kom in som forskare på forskarutbildningen. Har besökt Hultsfredsfestivalen nästan 

varje år sedan starten. 

  

Håkan Durmér. Åkte på sin första festival 1996 till Hultsfredsfestivalen och sen efter 

det till ännu fler festivaler. Festivalskribent för en lokal Gävle-tidning under några år. 

Började studera Music & Event Management 2001. 2006-2010 var han anställd av 

Hultsfredsfestivalen. Senare anställd på företaget Trendmaze som är en online-byrå där 

man jobbat åt flera svenska festivaler såsom Way Out West, Metaltown, 

Bråvallafestivalen och Getaway Rock Festival. Numera är han anställd på ett företag 

som gör digitala skärmar.  

 

Karin Eriksson. 22 år gammal och bor för närvarande i Kalmar där hon studerar Music 

& Event Management på Linnéuniversitetet. Har besökt Sweden Rock Festival en gång. 

Har dock besökt en del andra hårdrocksfestivaler i Sverige, bland annat Getaway Rock 

Festival, Metaltown och Rockstad Falun. 

 

Respondent A. Aktiv inom Emmabodafestivalen. 

  

Markus Larsson. 38 år gammal och är född och uppvuxen i Kiruna. Utbildade sig till 

journalist på Kalix Folkhögskola under 1990-talet. Har jobbat på Aftonbladet sedan 

1998. Medgrundare av musiktidningen Sonic. 
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V 

Markus Losell. Jobbar på FKP Scorpio som artistbokare, främst av internationella 

band. Pluggade Music & Event Management och fick anställning på FKP Scorpio innan 

han avslutade utbildningen. Har jobbat inom marknadsföringsavdelningen och gick 

därefter över till ekonomiavdelningen och slutligen till promotoravdelningen. 

 

Patrik Karlsson. 30 år gammal. Är uppvuxen utanför Hultsfred och har studerat till 

civilingenjör inom maskinteknik. Han jobbar som annonsproducent just nu och med lite 

andra internetprojekt. Första festivalen var Hultsfred 2001 och har sedan dess varit på 

en hel del musikfestivaler. Har besökt Way Out West tre gånger. Ser sig själv ha ett 

över medel musikintresse.  

 

Gabriel Munther. 18 år gammal. Uppvuxen i Hultsfreds-området och går tredje året på 

gymnasiet. Har ett stort intresse för musik och är DJ på fritiden. Har besökt Bråvalla 

Festivalen två gånger. 

 

Andreas Nilsson. 31 år gammal. Jobbar på lager och bor i Malmö. Har besökt Way Out 

West en gång, varit på en del andra festivaler så som Hultsfredsfestival, Primavera och 

Roskilde. 

 

Jakob Persson. 21 år gammal. Är född och uppvuxen i Emmaboda. Har studerat Music 

& Event Management men jobbar numera på ett företag i Emmaboda. Har varit på 

Emmabodafestivalen 4 gånger.  

 

Malin Persson. 29 år gammal. Jobbar på ett skivbolag som heter Caroline, som är ett 

sub-label till Universal Music. Har varit på nästan alla större svenska musikfestivaler. 

Besökte i år Way Out West och Bråvallafestivalen. 
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VI 

Amrita Singh. 29 år gammal. Är från Stockholm från början men bor i Malmö och 

jobbar som personlig assistent samt deltid på en tatueringsstudio. Har besökt Way Out 

West, Hultsfredsfestivalen och Roskilde. 

 

Sofie Svensson. 22 år gammal och är uppvuxen i Karlskrona. Började studera Music & 

Event Management 2014. Har besökt Emmabodafestivalen fem gånger. 

 

Andrea Talavera. 20 år gammal och är uppvuxen i Stockholm. Studerar civilekonomi 

på Linnéuniversitet och bor för tillfället i Kalmar. Gjorde sitt första festivalbesök 2014, 

då hon besökte Bråvallafestivalen.  

 

Juhani Toni Timonen. 28 år gammal och bor i Stockholm. Studerade digital media på 

Stockholms Universitet i 3 år. Jobbar nu på som digital media konsult på MGTx. Har 

besökt över 20 festival. Har varit på Emmabodafestivalen ett flertal gånger. 

 

 

 


