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Abstrakt 
”Konserter bortom storstaden, en studie om konsertarrangörer i Skaraborg”  

 

”Concerts beyond the big city, a study of concert organizers in Skaraborg” 

 

Syftet med denna studie är att undersöka hur musikarrangörer arbetar med rock- och 

popkonserter för målgruppen ungdomar och unga vuxna inom ett avgränsat geografiskt 

område i Sverige. För att göra detta gjordes intervjuer med tre arrangörer från tre 

konsertverksamheter i Skaraborg. Undersökningen handlar alltså om att visa hur 

arrangörer inom mindre kommuner och landsbygd arbetar med konserter för 

ungdomspublik.  

 

Studien visar att arrangörerna har olika musikgenrer som huvudsakliga genre i deras 

konserter. Det finns många likheter hur arrangörerna går till väga för att arrangera 

konserterna från idé till färdig konsert. Från intervjusvaren skapades en bild hur det 

fungerar att vara en aktiv arrangör i Skaraborg och hur arrangörerna arbetar för 

målgruppen ungdomar. Arrangörerna värnar om de lokala musikakterna med att ta del av 

större konserter som har stora artister som huvudakter. Området i Skaraborg som 

arrangörerna arbetar inom visades vara givande för konserterverksamhet med 

ungdomsmålgruppen. Arbetet inför konserterna var liknande hos de tre undersökta 

verksamheterna men alla hade olika förhållningsätt till det som stärker deras varumärken 

eller uppfyller riktlinjerna.  

 

Nyckelord 
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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund  
De svenska folkparkerna var en gång centrum för konserter åt ungdomspubliken. På 

landsbygden och utanför Sveriges storstäder bland stora åkerfält och mindre 

samhällen skapade folkparkerna en mötesplats för ungdomar som ville ha musik-

upplevelser. Idag finns folkparker kvar men konserterna har snarare flyttats ut från 

folkparkerna och arrangeras på andra ställen. Stora artister uppträder till största delen 

på festivaler och i storstäderna i Sverige. Tiden med stora artister som kom till 

folkparkerna är förbi men ungdomspubliken finns fortfarande kvar bortom stor-

städerna.  Det har skett en förändring i konsertutbudet. Idag är det arenor som 

Scandinavium och Globen som lockar många till konserter. De mindre kommunerna 

och landsbygden i Sverige har inte stora arenor som finns i storstäderna men det 

finns kommuner och företag som arrangerar konserter. Miljön är inte fylld med stora 

arenor, folkfyllda gator, tunnelbanor. Istället är det affischplanken i centrum som 

visar de lokala konserterna, bussarna som åker mellan samhällena längs åkrar. Där en 

gång folkparkerna var centrum för konserter åt ungdomar (Lundberg, Malm & 

Ronström 2000: 334).  

Drivkraften bakom konserterna kan vara arrangörerna från företag, föreningar eller 

kommuner som skapar musikupplevelser för ungdomspubliken. Skaraborg är ett 

exempel på en yta som är bortom storstadsmiljöerna och innehåller mindre 

kommuner. Skaraborg i denna studie är undersökningsområdet för hur arrangörer 

arbetar idag med konserter för ungdomar. Det intressanta är att se hur en arrangör 

arbetar med konserter på landsbygd i modern tid.  

 

1.2 Syfte och frågeställning 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur musikarrangörer arbetar med rock- 

och popkonserter för målgruppen ungdomar och unga vuxna inom ett avgränsat 

geografiskt område i Sverige. För att kunna ge en inblick hur arrangörer inom 

landsbygd och mindre kommuner arbetar med konserter.  

 

Frågeställningarna är: 

 

 Hur ser arbetsprocessen inför ett konsertevenemang ut för dessa 

musikarrangörer? 

 Hur förhåller sig dessa musikarrangörer till det geografiska området de är 

verksamma i? 

 

Fokus i arbetsprocessen är budget och marknadsföring i konsertarbetet.  

 

1.3 Tidigare forskning  
Forskning om arrangörer och konserter finns utifrån olika perspektiv. Det finns 

exempel forskning som handlar om festivalarrangörer. Ett exempel på sådan 

forskning är boken Rock´N´ Roll i Hultsfred (2013) av Jonas Bjälesjö. Det är en 

avhandling och i den har Bjälesjö använt ”en metod som där en mängd olika källor 

används för att söka kunskap om ett fenomen”(Bjälesjö 2013:22). Metoden bestod av 

en mångsidig arbetsprocess för att nå fram till undersökningen syfte (Bjälesjö 2013: 

22). Det fenomen som undersöktes var musikfestivalen Hultsfred. Bjälesjö 

undersökte om ungdomar och musikens samspel i Hultsfred. Det undersöktes även 
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om festivalens arrangörer och arbetet bakom festivalen (Bjälesjö 2013: 96 f). 

Relevant till denna uppsats är att undersökningsområdet är av liknande miljö med en 

mindre kommun och ungdomars kulturutbud.   

 

I ett internationellt perspektiv finns boken Festival and Special Event Management 

(1999) av Ian McDonnell, Johnny Allen och Willim O´Toole. Boken är från 

Australien och lyfter fram hur arrangörer arbetar med event (Alle, McDonnell & 

O´Toole 1999: 39). Boken har fakta om större event som festivaler och innehåller 

information som handlar om hur ett arrangeringsarbete fungerar. Boken tar bland 

annat upp om hur det är att ha kontroll och hur det går att kontrollera alla arbets-

områden inför ett event (Alle, McDonnell & O´Toole 1999: 168f ). Författarna skrev 

fallstudier som handlade om hur festivaler har arrangerats i Australien. Ett fall var 

med Woordford folkmusikfestivalen där de berättade hur festivalen skapades, 

marknadsfördes och om arrangörernas strategier i arbetet (Alle, McDonnell & 

O´Toole 1999: 138 f). Relevant till denna uppsats är att visa på hur arrangörer kan 

arbeta med större event som exempelvis konserter i denna uppsats.  

 

Ett exempel på forskning som har likheter till den här uppsatsen är Lars Kaijsers 

fallstudier om musikarrangörer i Sverige. Det är Kaijsers bok Musikens ögonblick en 

studie av konsertarrangörer som lyfter fram den svenska konsertverksamheten med 

olika musikgenrer och målgrupper (jfr Kaijser 2007: 9 f). Fokus i forskningen var 

arrangörernas perspektiv om hur konserter hanteras och hur konserter kan se ut med 

några genrer som exempel. Kaijser hade ett fokus på hur kulturpolitiken påverkar 

konsertverksamheterna och arrangörerna (Kaijser 2007: 137). Vid exempelvis rock- 

och popmusikkonserter följde Kaijser arrangörer i arbeten på Brandgaraget i 

Hudiksvall (Kaijser 2007: 10). Brandgaraget arbetade under fallstudien med en yngre 

målgrupp och i studien fick Kaijser en insyn hur de agerade inför konserter (Kaijser 

2007: 29 ff). Kaijser undersökte områden som ekonomi på de olika verksamheterna 

som är med i studien (jfr Kaijser 2007: 82 f). 

 

 Likt Kaijser anser jag det är värt att lyfta fram hur de strategiska arbetsområdena 

fungerar inom konsertverksamhet. Kaijser har utgått från tre olika musik-

verksamheter som har olika musikgenrer som konserter. Kaijser har utforskat dessa 

verksamheter i Gävleborgs län (Kaijser 2007: 9 f). Den tidigare forskningen som 

nämns i detta avsnitt är relevanta till denna uppsats då de har aspekter som går att 

koppla till denna uppsats. Uppsatsen omfattar arrangörskap och event vilket den 

tidigare forskningen också gör.  

 

2 Undersökningens teoretiska perspektiv 
Detta kapitel kommer att handla om begreppet arena och ett avsnitt som handlar om 

denna uppsats likheter till boken Musikens ögonblick (2007) av Lars Kaijser. Det 

kommer även ett avsnitt som handlar om begreppet makare. Följt av detta kommer 

två avsnitt som lyfter fram olika arbetsområden som en arrangör arbetar med. Dessa 

arbetsområden kallas i denna studie för ”makarens verktyg” då de är områden som är 

viktiga för en arrangör för att kunna få en fungerande konsert. Områdena är 

ekonomiskt arbete med fokus på budget, marknadsföring med fokus på 

kommunikationskanaler.  
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2.1 Perspektivets begrepp 
Begreppen makare och arenamodellen används som perspektiv på de arrangörer och 

konserter i denna studie. Begreppen kommer från boken Musik, medier, mångkultur 

(2000) av Dan Lundberg, Krister Malm och Owe Ronström som är musiketnologer. 

Deras bok innehåller fallstudier som handlar om förändringar i musik, medier och 

mångkultur. Det var ett undersökningsprojekt som startades av Kungliga Musikaliska 

Akademin. Undersökningen pågick mellan år 1996–1999. Undersökningen gick ut på 

att studera musik i olika former. Studien tittade huvudsakligen på levande och 

medierad musik (Lundberg, Malm & Ronström 2000: 13 f). I boken finns det även 

ett fokus på mångkultur. Det perspektivet kommer inte denna uppsats att ta upp då 

det inte är relevant till syftet och frågeställningar. Fokus i denna uppsats kommer att 

vara musikperspektivet som tas upp i boken. I boken är musik en ingång för att 

kunna få en inblick i samhället. Detta kallar författarna för ett ”nyckelhål”, de ser 

musiken som en ingång till en bredare samhällsforskning (Lundberg, Malm & 

Ronström 2000: 15 f). I denna uppsats kommer det precis som i Musik, medier, 

mångkultur (2000) också att handla om musik. Det är huvudsakligen två områden 

från boken som används i denna uppsats. I avsnitten nedanför kommer en förklaring 

till de två områden som används och hur de är relevanta i denna uppsats.  

 
2.1.1 Arenamodellen 

Begreppet arena innebär en plats där ett event äger rum och det finns många olika 

former av arenor. En arena skapar exempelvis en konserts utformning med vad som 

är tillåtet. ”Här har vi valt att använda arena som metafor för de villkor och 

förutsättningar för musikframträdande som finns i ett samhälle”(Lundberg, Malm & 

Ronström 2000: 51). En arena är en metafor för musikevenemangs förhållanden. 

Detta leder till att exempelvis en konsertanläggning ses som en yta där olika aktörer 

och utrymmen får unika statusar (Lundberg, Malm & Ronström 2000: 51 f). Arenor 

har även olika statusar beroende vilken arena det är, exempelvis en konsert-

anläggning. Beroende vilken arena det är upplevs de olika ”De olika arenorna 

representerar olika grader av tillgänglighet ur social, kulturell eller ekonomiska 

synvinkel” (Lundberg, Malm & Ronström 2000: 55). För att sätta in fokus på 

arrangörens roll i arenan kan arrangören vara en gatekeeper. En gatekeeper är den 

personen som avgör vilka band eller artister som får befinna sig på en scen. En 

arrangör med gatekeeperpositionen bestämmer vilka band eller artister som får 

uppträda. Arrangören kan påverkas av kulturella- och samhällsavgöranden om vad 

som accepteras, exempelvis kan ett band inte accepteras av samhället vilket gör att 

en gatekeeper inte bokar detta band. En gatekeeper bestämmer en artists kompetens, 

relevans och synlighet i samband en arenas olika ytor. Exempelvis på en scen avgör 

en gatekeeper om ett band har kompetens att vara där, relevans att vara där och om 

de får synas där (Lundberg, Malm & Ronström 2000: 54).  

 

Det som framgår i Musik, medier, mångkultur (2000) är att arenor kan delas in i två 

olika fack. Det finns arenor som kallas för mediearenor (Lundberg, Malm & Ron-

ström 2000: 329). Dessa arenor är i medieformat som exempelvis CD, musikvideo 

och TV. Mediearenor är inte relevanta till denna undersökning men det är värt att 

påpeka i samband med förändringarna i musikbranschen (Lundberg, Malm & 

Ronström 2000: 340 f). De arenor som är relevanta för denna uppsats kallas för 

levande arenor. Dessa arenor är exempelvis konserter, klubbar och kyrkor. Inom 

levande arenor finns två det olika inriktningar som är offentliga och interna arenor. 

Det som skiljer mellan dessa är att offentliga arenor är tillgängliga för alla och 
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interna arenor är begränsade. Begränsningen kan vara att ett event är privat eller är 

endast ämnat åt ett specifikt sällskap (Lundberg, Malm & Ronström 2000: 331 f).  

Det är de offentliga arenorna inom de levande arenorna som är relevanta till denna 

uppsats då det bygger på en undersökning av konsertverksamhet. Lundberg, Malm 

och Ronström har skrivit om förändringar inom arenorna i Sverige med exempelvis 

hur brist på mindre arenor har minskat kulturutbud. De skriver om att exempelvis 

stora arenor som Scandinavium och Globen har inga problem att få en fungerande 

konsertverksamhet. Det är de arenorna som är i mindre skala som har det svårt att 

hålla verksamheten igång. Ett exempel är de svenska folkparkerna (Lundberg, Malm 

& Ronström 2000: 334). Det som författarna skriver är relevant till denna uppsats för 

att kunna se hur det fungerar bortom Sveriges största konsertlokaler och istället se 

över mindre arenor.  

 

2.2 Likheter till Kaijser  
I avsnittet tidigare forskning skrev jag om etnologen Lars Kaijsers fallstudier som 

handlar om musikarrangörer. Denna uppsats och Kaijsers bok Musikens ögonblick 

(2007) har likartade forskningsområden med perspektivet på musikarrangörer. Jag 

vill visa var denna uppsats har sitt fokus och hur det relateras till Kaijsers fallstudier, 

för att kunna återvända till Kaijsers studier i diskussionsavsnittet. Viktigt är att 

poängtera att Kaijsers fallstudier är ett mer omfattande arbete än denna uppsats och 

innehåller mer fakta än denna uppsats. Kaijsers fallstudier fokuserade på tre konsert-

arrangörer i Gävleborgs län. Den första verksamheten som det skrevs om är kammar-

musik i Baptistkyrkan i Sandviken. Den andra verksamheten är Kafé Spegeln i Gävle 

(Kaijser 2007: 23 ff). Den sista verksamheten var Brandgaraget i Hudiksvall (Kaijser 

2007: 28). De tre verksamheterna undersöktes på många plan, bland annat under-

söktes det om genre. Det undersöktes om hur genre har betydelse i samband med 

konsertverksamheterna i fallstudierna (Kaijser 2007: 90 ff). Det framgick att musiken 

som hade ett starkt socialt band mellan alla personer som arrangörerna och publiken 

var det viktigaste och det var mindre fokus på specifik genre (Kaijser 2007: 131 f). 

Exempelvis beskrivs det detaljerat hur Brandgaraget arbetade inför en konsert med 

bandet Moneybrother. Arbetsområdena var bland annat arbetsschemat för 

konsertkvällen med vilka som ska göra vad exempelvis vilka som ska stå i 

garderoben (Kaijser 2007: 42 ff). Kaijser använde sig av liknande begrepp från 

arenamodellen men inte i samma mängd som denna uppsats. Kaijser skrev också om 

gatekeepers påverkan av konserter (Kaijser 2007: 132). 

 

Fallstudierna visade ingående hur arbetsprocesserna med konserter såg ut för 

arrangörerna i boken, det togs upp om nätverk som arrangörerna arbetade med. 

Nätverken var sociala nätverk med relevanta kontakter som hjälpte arrangörerna i 

deras verksamheter med exempelvis sprida information om konserterna (Kaijser 

2007: 128 ff). Det som Kaijser ville med fallstudierna var att kunna använda 

arrangörerna som exempel på kulturpolitiken i Gävleborgs län. Det framgick i fall-

studierna att arrangörerna arbetade för ett bredare utbud av konserter med olika 

musikgenrer (Kaijser 2007: 130). Det var kulturpolitik som stod i fokus kring 

konsertarrangörerna i samband med perspektivet från arrangörerna (jfr Kaijser 2007: 

130 ff). Kaijser arbetade med hur arrangörerna såg på sin verksamhet, kultur-

politikens verkan och hur en konsert anses vara lyckad (Kaijsers 2007: 139). 

Resultatet blev att arrangörerna skapade ett varierat musikutbud som var målet med 

kulturpolitiken (Kaijser 2007: 130). Det genomgående resultatet var ”I musikens 

ögonblick verkar attityder, förhållningssätt och ideal om hur det goda arrangemanget 

borde utformas” (Kaijser 2007: 129). Kaijser menar att det visades sig handla att 
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arrangemang utförs med olika aspekter som exempelvis vilka förhållningssätt det 

finns för en konsert (Kaijser 2007: 129). 

 

2.3 Makaren och dennes verktyg 
Detta avsnitt kommer att handla om konsertverksamheternas arrangörer och deras 

roller som makare i arbetsprocessen för en konsert. För att arbeta med marknads-

föringen och ekonomin är det en arbetsprocess att få alla delar att fungera.  

 

För att redogöra vad en makare är går det att se att det finns olika aktörer inom en 

bransch. I detta fall handlar det om musik som bransch där det finns olika aktörer 

som agerar inom området. Aktörerna har roller som visar på vad för funktion de har i 

musikområdet. En musiker kallas för en görare, en forskare kallas för en vetare och 

en arrangör kallas för en makare. Dessa tre agerar utifrån sina positioner inom en 

musikverksamhet. Detta leder till att exempelvis makaren skapar en konsert, en 

vetare får mer kunskap och en görare får spela inför en publik (Lundberg, Malm & 

Ronström 2000: 48 f).  Alla dessa tre positioner har sin betydelse i exempelvis en 

musikverksamhet ”Görare, vetare och makare är tre positioner som aktörer kan inta i 

förhållande till en verksamhet och skall inte förväxlas med egenskaper hos individer” 

(Lundberg, Malm & Ronström 2000: 49). Det är arrangörerna i denna uppsats som 

har positionen som makare.  

  
Att arrangera en konsert är projektledning som innebär att det är ett flertal 

arbetsområden som ska skötas (jfr Frödin & Olsson 2005: 27 ff). Författaren Doug 

Matthews har 20 års erfarenhet av speciella eventproduktioner och undervisar på 

Community colleges i Nordamerika. Matthews har skrivit om eventproduktion och 

lyfter fram att som arrangör behövs det kunskap inom många områden. Några är 

exempelvis att kunna ha ett fungerande organiserat arbete exempelvis med person-

alen, att kunna hantera ekonomiska arbeten och att ha en utåtriktad inställning 

(Matthews 2008: 9 f). Gunnar Wiræus och Torbjörn Stenson är gymnasielärare och 

civilekonomer och har skrivit om entreprenörskap i Entreprenörskap projekt och 

företagande (2001). Projektledningen blir till ett entreprenörskap som har fokus på 

att kunna förverkliga idéer och projekt (Stenson & Wiræus 2001: 13 ff).   

 

Nu kommer två avsnitt som kommer att handla om arbetsområden som en arrangör 

arbetar inom.  Dessa två områden är arbeten som en arrangör får arbeta med i 

exempelvis i planerandet av en konsert.  
 

2.3.1 Budget 

Fokus på budgetarbete valdes som ett verktyg för makaren då det är ett viktigt 

arbetsområde inför en konsert. Civilekonomen Mikael Carlsson har skrivit 

Grundläggande ekonomistyrning (2006) där Carlsson skriver om budget. För att 

driva en fungerande konsertverksamhet krävs ett ekonomiskt planerande inom det 

ekonomiska arbetsområdet (Carlsson 2006: 4 f). Ett av de ekonomiska arbets-

områdena som sköts inom företagsverksamhet är att hantera en budget (Carlsson 

2006: 6 f).  En budget styr och reglerar hur ett företag kan agera med sina pengar 

(Carlsson 2006: 6 f). Budgeten är alltså som Carlsson tar upp i sin bok ”Det betyder 

att den först och främst är ett styrinstrument för att samordna resurser i form av 

kapital och personal för att uppnå företagets mål” (Carlsson 2006: 6). Det handlar om 

alla intäkter och utgifter i ett arbete med en konsert (Frödin och Olsson 2005: 128 f). 

Jan Greve är docent vid Handelshögskolan vid Örebro universitet och har skrivit om 
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budget inom företag. Företag som arrangerar konserter är ett tjänsteföretag. 

Tjänsteföretag arbetar med sin budget med försäljningsbudget och kostnadsbudget. 

Försäljningsbudget beslutar hur exempelvis marknadsföringen bör hanteras och ger 

en bild av hur stora intäkterna blir (Greve 2011: 70 ff). Kostnadsbudgeten visar 

rörliga och fasta konstander. Fasta konstader är förbestämda utgifter medan rörliga 

konstander är tillkomna utgifter i budgeten (Greve 2011: 73 f).  I boken Arrangera 

det du vill (2005) av Marcus Frödin och Stefan Olsson som är arrangörer förklaras 

det hur en arrangör arbetar och hur viktigt det är med budgetering.  Frödin och 

Olsson visar på hur ekonomin samt med fokus på budget hur detta arbetsområde är 

viktigt att hantera för få en fungerande ekonomi kring en konsert (Frödin & Olsson 

2005: 128).  Det gäller att ha koll på utgifterna och inkomsterna för att kunna fördela 

pengarna i rätt och mängd och att de hamnar till rätt ändamål (Frödin & Olsson 2005: 

128 f).   

 

Denna undersökning har även ett kommunalt perspektiv. Det ekonomiska arbetet 

med budget avgörs inom verksamhetsplanerna för en kommun (Broman 1986: 35). 

En kommun arbetar med sin budget för att redogöra vad som ska satsas på inom 

verksamhetsplanerna där en kommuns driftsplaner finns. Driftsplanerna hanterar de 

olika kommunala arbetsområdena (Broman 1986: 35 f).  Broman är en universitets-

lektor vid socialhögskolan i Lund och skriver i sin bok Kommunal ekonomi 

planering och budgetering (1986) ”Inom snart sagt alla samhällsområden är 

kommunen på ett eller annat sätt engagerad, t ex när det gäller boende, arbete, fritid, 

utbildning och socialtjänst”(Boman 1986: 35). Kommuner arbetar med budgeten i 

många områden (Broman 1986: 35). Det är inom driftsplanerna som driftbudgeten 

finns och avgör hur pengar skall fördelas (Broman 1986: 175). Det är här som 

exempelvis kulturverksamheten i en kommun får sin andel och får de ekonomiska 

förutsättningarna för kulturverksamheten (Broman 1986: 175 ff).  Detta leder till att 

det ekonomiska arbetsområdets med budget för en arrangör är en av de viktigaste 

grundstenarna för ett fungerade konsertarbete (Frödin & Olsson 2005: 128).  

 
2.3.2  Marknadsföring med inriktning på kommunikationskanaler  

Marknadsföringsplattformar är viktigt att lyfta fram i arbetsprocessen inför en 

konsert, därför används kommunikationskanaler inom marknadsföringen som 

perspektiv. Anders Parment är verksam vid Stockholm Buisness School och forskar 

om konsumentbeteende, generationsmarknadsföring och marknadskommunikation. 

Parment har skrivit en bok om marknadsföring. Marknadsföring är en 

kommunikation mellan exempelvis ett företag eller kommun till en kund (Parment 

2015: 9). Anna Katarina Berglund är civilekonom och Pia Boson är marknads-

ekonomin och de har skrivit en bok om marknadsföring. Marknadsföringen anpassar 

sig till målgrupper och marknadsföringen anpassar sina kommunikationskanaler som 

är relevanta till målgruppen (Berglund & Boson 2010: 20 f). Berglund och Boson 

lyfter fram att kommunikationskanaler är arbetsområden inom marknadsföringen 

som anpassar sig efter målgruppen med att arbeta i exempelvis olika medier 

(Berglund & Boson 2010: 154 f). Berglund och Boson tar upp i sin bok ”Internet är 

ett av våra största ’huvudmedier’, vad gäller både hur stor andel av sin tid 

användarna ägnar åt nätet och hur stor andel av sin totala mediabudget 

kommunikationsköparna investerar”(Berglund & Boson 2010: 195). Vid marknads-

föringen till konserter hamnar mycket fokus på internetbaserade plattformar som 

exempelvis Facebook (Hede & Kellet 2011: 989 f). Detta leder fram till sociala 

mediernas funktion att kunna nå till en större massa individer men att det går att 

anpassa efter målgruppen då Facebook är en av många plattformar som används för 
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att föra en kommunikation mellan kunder och företag (Berglund & Boson 2010: 212 

f).   

 

En annan plattform som används inom marknadsföring är att synas i tidningar med 

annonsering som både och har sina fördelar som exempelvis med att de oftast blir 

sedda. Nackdelar kan exempelvis vara att de blir snabbt bortglömda (Berglund & 

Boson 2010: 223). En kommunikationsköpare är enligt Berglund och Boson 

sändaren av ett budskap i marknadsföring (Berglund & Boson 2010: 20). Detta leder 

till det som Berglund och Boson lyfter fram i deras bok i citatet nedan.  

 
Kommunikationsköparna vet ungefär när målgruppen får budskapet, eftersom de allra flesta läser 

sin morgontidning samma morgontidning samma morgon och resten läser den på eftermiddagen, 

samma dag (Berglund & Boson 2010: 223). 

 

Affischering är en kommunikationskanal som syns i exempelvis i butiker, i arbets-

områden och bostadsområden (Berglund & Boson 2010: 261). Affischering är 

effektiv för att nå till målgrupper med exempelvis rätt placering av affischer men likt 

annonser i tidningar kan de lätt glömmas bort eller inte bli sedda (Berglund & 

Bosson 2010: 260 f). Berglund och Boson skriver att ”Rätt använt ger denna kanal 

stor impact och det är kanske snart ett av de få huvudmedium som är värt att kallas 

för massmedium, då vi kan nå ut till så många samtidigt (masskommunikation)” 

(Berglund & Boson 2010: 261).  

 

3 Metod och material  

 
3.1 Kvalitativ metod och utformning   
Kvalitativa metoder bygger på att få bredare och öppnare forskningsmaterial. En 

tydlig skillnad mellan kvantitativ och kvalitativempiri är ”Statistiskt material och 

siffor utgör i sådana fall bra exempel på kvantitativa data, medan intervjusamtal och 

observationsanteckningar är exempel på kvalitativa data” (Ahrne & Svensson 2015: 

10). Observationer och intervjuer är tydliga exempel på kvalitativa arbetsmetoder 

(Ahrne & Svensson 2015: 10). Metoderna låter forskare få komma ut till de 

människor som berör forskningsområdet och från det kunna få ett större intryck och 

förståelse. Kvalitativa metoder är en forskningsmetod som gör det möjligt för 

forskaren att röra sig mer fritt i en forskningsprocess. Kvalitativ metod skapar 

bredare arbetsfält som forskare kan arbeta med och gör det möjligt att ha kunna 

arbeta med ett bredare perspektiv (Ahrne & Svensson 2015: 15). Till denna uppsats 

var kvalitativ metod den mest relevanta metoden för att kunna få fram svaren från 

arrangörerna i de olika verksamheterna för att få innehållsrik empiri.  

 

Den huvudsakliga materialinsamlingsmetoden för denna uppsats var intervjuer. 

Intervjuer är en metod som används inom samhällsvetenskapliga forskningsområden.  

Metoden innebär att träffa människor och få kunskap inom ett forskningsområde från 

intervjusvaren (Ahrne & Eriksson-Zetterquist 2015: 34). Intervjuer utformas i olika 

format beroende hur en forskare arbetar (Ahrne & Eriksson-Zetterquist 2015: 35). 

Denna uppsats utgår från kvalitativa intervjuer och med denna metod var det möjligt 

att ha ett mer öppet samtal. Intervjuaren kan föra intervjun i ett liknande samtals-

format och ställa exempelvis följdfrågor för att få en innehållsrik samtalsstund 

(Ahrne & Eriksson-Zetterquist 2015: 38). Intervjuerna var anpassade som 

semistrukturerande intervjuer som innebär att en intervju består av olika områden 
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med relevanta frågor. Frågorna tillät att personerna fick utrymme att svara i stor bred 

(Davidsson & Patel 2011: 82). Vid hanteringen av intervjuernas samtal spelades 

samtalen in med en diktafon. Det fanns även ett pappersblock och en penna på plats 

vid intervjuerna för ha möjligheten att skriva ner om det skulle uppstå en intressant 

mening. Diktafonen gjorde det enkelt att föra ett samtal under intervjuerna då de 

tekniska omständigheterna var enkla. Användning av mobil eller dator som 

inspelningsalternativ var en nödlösning om diktafonen inte skulle fungera (Ahrne & 

Eriksson-Zetterquist 2015: 50).  Intervjutillfällena tog cirka en timme och intervju-

tillfällena var anpassade efter hur personerna hade möjligheten att delta. Alla 

intervjuer gjordes under vecka 43, år 2015.  

 
3.1.1 Utformning av intervjuerna  

Personerna i denna uppsats intervjuades vid var sitt tillfälle. Intervjuerna hade i 

grunden samma upplägg. Det första som hände var att jag presenterade om de 

forskningsetiska principerna och gav en förklaring om uppsatsen syfte. De 

forskningsetiska principerna inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning och 

de fyra huvudkraven. Kraven är informationskravet, samtyckeskravet, konfiden-

tialkravet och nyttjandekravet. Till intervjupersonerna beskrevs alla kraven så att 

intervjupersonen förstod deras innebörd (Vetenskapsrådet 1990). Det förklarades hur 

intervjun skulle gå till och vilka områden som skulle tas upp under intervjun för att 

intervjupersonerna kunde förstå hur intervjun skulle se ut. Till intervjutillfällena var 

frågorna uppskrivna på ett papper och blev ett manus för intervjuerna. Manuset blev 

ett schema under intervjuerna och alla frågorna kunde framgå under intervjuerna 

(Brinkmann & Kvale 2014: 172). Frågorna var placerade med omdöme för att kunna 

få en effektiv struktur på intervjuerna. Detta ledde till att intervjuerna hade en 

liknande struktur och personerna kunde svara i den mån de ville (Davidsson & Patel 

2011: 81). Frågorna i intervjuerna var anpassade till teman som baserades på 

uppsatsens syfte, frågeställningar och teoretiska perspektiv. I intervjuerna inleddes 

samtalen med inledande frågor som skapade en väg in i samtalet där intervju-

personen kunde svara i stort omfång. Inledande frågor kan vara till exempel ”kan du 

berätta för mig om” (Brinkmann & Kvale 2014: 176). Därefter ställdes frågor som 

var anpassade efter syftet, frågeställningar och teorin. Frågorna handlade om 

marknadsföring, ekonomi, arrangörskap, målgrupp, och musikgenrer. Frågorna 

funkade för att föra ett innehållsrikt samtal. Följdfrågor uppkom i jämna mellanrum 

som gav samtalet nya och intressanta samtalsområden. Det var effektivt att föra ett 

semistrukturerat samtal då alla de områden som frågorna handlade om kunde komma 

på tal.  Se bilaga A för intervjumallen.  

 
3.1.2 Kritik av intervjumetod  

Intervjumetoden har styrkor och svagheter. En av de kritiska delarna av en intervju är 

att vid en intervju med en enda person kan det skapa en inte heltäckande bild av 

forskningsområdet (Ahrne & Eriksson-Zetterquist 2015: 53). Vid tekniken till en 

intervju finns det risker som kan orsaka problem (Ahrne & Eriksson-Zetterquist 

2015: 49 f). Diktafonen som användes till denna undersökning till intervjuerna kunde 

ha gått sönder så att samtalen inte spelades in. Det gäller att ”Generellt kan man med 

andra ord säga att tekniken måste vara enkel och säker”(Ahrne & Eriksson-

Zetterquist 2015: 50). Inspelningsalternativet ska vara pålitligt (Ahrne & Eriksson- 

Zetterquist 2015: 50). Intervjutillfället kan bli en problematik om det blir svårt att 

föra ett samtal mellan den som blir intervjuad och intervjuaren (Ahrne & Eriksson- 

Zetterquist 2015: 44). Under intervjuerna i denna undersökning blev det aldrig några 

tekniska fel med inspelningen. Det enda som hände var att en av intervjuerna skedde 
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i en offentlig miljö och andra röster spelades in vilket gjorde det svårt att höra vad 

intervjupersonen vid vissa tillfällen sa.  

 
3.1.3 Hantering av insamlat material   

Efter intervjuerna överfördes ljudfilerna till en dator och ljudfilerna i diktafonen 

kunde raderas. Ljudfilerna i datorn blev sedan avlyssnade i antingen programmet 

VLC eller ett program på internet som heter Otranscribe. De transkriberade texterna 

är precis som det sades i intervjun. I den färdiga texten i kapitel fyra rensades det ut 

onödiga ord från de transkriberade texterna för att det ska bli enkelt att läsa genom 

texterna (Ahrne & Eriksson-Zetterquist 2015: 51). I kapitel 4 finns det bilder på de 

utvalda konserternas affischer vilket nämns vidare i avsnitt 3.2.3. Bilderna på 

affischerna i denna uppsats är till för att kunna visa hur konserternas affischer såg ut. 

Detta för att kunna ge en tydligare visning av konserterns datum och placering.  

 

3.2 Urval 
Jag valde att använda Skaraborg som exempel på hur konsertverksamhet fungerar 

utanför storstadsmiljön. Kulturverksamheterna i Skaraborg som arbetar med 

konserter finns både som företag, kommuner, förbund och föreningar. Av alla 

verksamheterna var jag tvungen att begränsa mitt val av verksamheter att undersöka 

för att det skulle bli rimligt att genomföra. Jag hade begränsad tid att vara i Skara-

borg med att utföra intervjuerna. De utvalda verksamheterna var lägligast att vara 

placerade i närheten med varandra för att jag enklast kunde få ett intervjutillfälle med 

de personer som representerar verksamheterna.  

 
3.2.1 Översikt över Skaraborg  

Området i Västra Götalands län som heter Skaraborg ligger i det östra området av 

Västra Götaland. Skaraborg ligger intill Vänerns södra del och var ett eget län tills 

regionaliseringen av Västra Götaland. Skaraborg blev en del av Västra Götalands-

regionen år 1997 (Danielsson 1999: 68). De kommuner som finns i Skaraborg är 

Skövde, Götene, Falköping, Gullspång, Skara, Mariestad, Lidköping, Vara, 

Tidaholm, Tibro, Grästorp, Hjo, Karlsborg, Essunga och Töreboda (Skaraborgs 

kommunalförbund, sidan besökt 2015-10-24 ). Skövde är Skaraborgs största kommun 

med 54 000 invånare (Skövde kommun, sidan besökt 2015-12-08). Lidköping 

kommun hade 38 761 invånare den 31 december 2014. Mariestad hade 23 921 

invånare 31 december 2014 (Västra Götaland Regionen 2015: 6).  

 

Kommunerna i Västra Götaland hade en genomsnittlig summa på 1 044 kronor per 

invånare ämnat för kulturverksamhet. I Skövde kommun var det 1020-1299 kronor 

per invånare som var ämnat åt kultur år 2014. Samma var det för Skara, Karlsborg 

och Falköping. Götene, Gullspång, Mariestad, Töreboda och Tibro hade 630-819 

kronor per invånare. De kommuner som satsade mest pengar på kultur i Skaraborg år 

2014 var Vara och Lidköping (Regionutveckling 2015: 50). Summorna som läggs på 

invånarna i Skaraborg är intressant till denna uppsats då det ger en överblick hur 

mycket kulturverksamhet tar plats i Skaraborg. En av de mest besökta levande 

arenorna är Vara konserthus som årligen har cirka 70 000 besökare till konserterna. 

De kan vara allt från rock och pop till klassisk musik (Vara konserthus, sidan besökt 

2015-11-25). I Lidköping arrangeras varje sommar en kulturfestival som heter 

Kultur- och porslinfestivalen. Till denna levande arena kommer både världsartister 

och mindre artister och alla konserter är gratis (Lidköpings kultur- och porslins-

festival, sidan besökt 2015-11-26). Andra levande arenor är Olstorp i Tidan (Olstorp, 
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sidan besökt 2015-12-01). Klubb Out! är också en stor konsertverksamhet i 

Skaraborg (Klubb Out! Facebook sidan besökt 2015-12-09). 

 
3.2.2 Konsertverksamheter som arbetar inom pop- och rockmusikscenen för 
ungdomar i Skaraborg. 

Sammanställningen av konsertverksamheterna i Skaraborg var både lätt och svårt. 

Internet var sökmedlet för att hitta de verksamheter som denna undersökning 

intresserade sig av. Jag använde mig av evenemangskalendrar för att hitta konserter 

och arrangörerna. Det var svårt att hitta alla arrangörer som arbetar med konserter 

som exempelvis föreningar och därför har jag valt att använda de verksamheter som 

var enklast att få fram information om. Kommunerna i Skaraborg hade alla varsin 

evenemangskalender som visade att det sker mer än fyra konserter per år men inte 

enbart rock- och popmusik. Alla kommunerna har kulturevent men några kommuner 

hade ett större utbud av konserter för ungdomsmålgruppen. Icke kommunala verk-

samheterna som arrangerar konserter är Klubb Kaliber, Rosers i Skara, Olstorp i 

Tidan, Husaren Skövde, Bogrens salonger Skövde, Vara konserthus, Lidköping 

stadshotell. Verksamheterna som hade stor aktivitet med ungdomskonserter med 

rock-och popmusik år 2015 var Klubb Kaliber, Vara konserthus, Lidköpings stads-

hotell, Husaren Skövde. Se bilaga B för vidare information om verksamheterna. 

  
3.2.3 Val av intervjupersoner, verksamheter och konserter 

Verksamheterna skulle uppfylla kriterier som innebar att de sysslar med konsert-

verksamhet och att de arbetar med en yngre målgrupp. Den målgrupp som under-

söktes var med ungdomar och unga vuxna i åldrarna 13–25. Vidare kriterier var att 

verksamheten arrangerar konserter i Skaraborg. Till varje verksamhet hade även ett 

fokus på en specifik konsert valts ut för att kunna se ett exempel hur en konsert av 

verksamheterna. Jag kontaktade de utvalda verksamheterna med mejl och telefon för 

att bestämma intervjutillfällena. De utvalda valdes för att få en bredare insyn bland 

konsertverksamheterna, då de har tre olika arbetslägen. Detta för att visa på hur det 

kan fungera i ett kommunalt eller företagsamt perspektiv. Dessa tre är geografiskt 

nära varandra vilket skapade en smidighet för intervjutillfällena.   

 

Den första verksamheten är Lidköpings stadshotell och deras event Måndaxklubben. 

Måndaxklubben är ett event som arrangeras under sommartid mellan juni till augusti 

på måndagskvällar. Det är ett nattklubbsevent som har utöver dansgolv och barer 

även artister som uppträder varje kväll. Det är en konsert på varje Måndaxklubb. 

Artisterna som uppträde var riktade mot en yngre och bredare målgrupp. Det är 18-

årsgräns på Måndaxklubben. Personen som intervjuades för denna verksamhet var 

Jonathan Mendoza som är musik, artist och dj ansvarig på Lidköpings stadshotell. 

Konserten som uppsatsen kommer att fokusera på var med artisten Albin Myers som 

skedde 29 juni 2015. Denna organisation samt event valdes ut för visa på hur en 

nattklubb arbetar med konserter i Skaraborg (Stadt Lidköping Facebook, sidan besökt 

2015-10-24).  

 

Den andra verksamheten är Klubb Kaliber. Klubb Kaliber är en verksamhet som 

styrs av företaget Cramada. Klubb Kaliber är verksamma primärt i Mariestad och 

Skövde. Klubb Kalibers arbetar även med att arrangera konserter i resterande Västra 

Götaland som exempelvis i Borås. Klubb Kaliber har varit aktiva sen 2002 och har 

genom åren haft uppträdanden med Kent, In Flames och Anna Ternheim. Personen 

som valdes ut för intervju från Klubb Kaliber är dess ägare Andreas Josefsson. 

Konserten som kommer att undersökas var med Strebers i konsertlokalen Valhall i 
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Skövde den 3 oktober 2015 Denna organisation valdes ut för att kunna visa hur en 

primär konsertarrangör agerar inom Skaraborg. De andra valda verksamheterna 

sysslar med mer än konserter men Klubb Kaliber arbetar enbart med konserter 

(Klubb Kaliber Event, sidan besökt 2015-11-26).   

 

Den sista verksamheten är KulturBruket. Denna verksamhet är en del av Lidköping 

kommuns kultur- och fritidsnämnd. KulturBruket har funnits sen år 2014. Verk-

samheten arbetar med ungdomsaktiviteter och att arrangera offentliga event, 

exempelvis konserter. Intervjupersonen för KulturBruket är deras verksamhetschef 

Pernilla Schedin (KulturBruket öppning, sidan besökt 2016-03-08). Den konsert som 

har valdes ut att titta närmare på var med artisten Albin i stadsträdgården i Lidköping 

den 15 augusti 2015. Denna kommunala verksamhet valdes ut för att kunna visa 

perspektivet från en kommuns kultur-verksamheter (Nya Lidköpings- tidningen, 

sidan besökt 2015-11-26 ).  

 

4 Arrangörerna och verksamheterna  
I detta kapitel kommer alla intervjuer med de utvalda verksamheterna. Upplägget är 

att först kommer en beskrivning av verksamheten och sedan intervjun.  

 

4.1 Måndaxklubben  
Den första arrangören jag intervjuade heter Jonathan Mendoza och redogör för 

Lidköpings stadshotell och deras event Måndaxklubben. Mendoza är musik, dj och 

artistansvarig på Lidköpings stadshotell. Mendoza ansvarar för nattklubbs-

verksamheten i Lidköpings stadshotell. Den konsert som lyfts fram i denna intervju 

var med artisten Albin Myers. Konserten var den 29 juni 2015.  

 
4.1.1 Lidköpings stadshotell och Måndaxklubben  

Lidköpings stadshotell driver olika verksamheter i samma byggnad. Byggnaden har 

historik sedan 1800-talet med hotellverksamhet.  Det finns hotell, restaurang och 

konferensverksamhet. Det finns även en pub- och nattklubbsverksamhet där det 

arrangeras olika event (Lidköpings stadshotell, sidan besökt 2015-10-24). I natt-

klubbens verksamheter finns det event för olika åldersgrupper som exempelvis 

eventet Crazy Friday som har åldergränsen 18 år och Fredax 30 plus klubben är för 

åldern 30 år och uppåt. Under sommartid så finns eventen Måndax- och Tisdags-

klubben som har olika åldersgränser. Måndaxklubben har 18 årsgräns och 

Tisdagsklubben har 25 årsgräns. Dessa två event hade bokade artister till varje event 

och pågick från juni till augusti under sommaren. Måndaxklubben har artister som 

riktar sig åt en yngre målgrupp och sommaren 2015 hade Lidköpings stadshotell 

bokat artister som Albin Myers, Norlie & KKV och Medina (Stadt Lidköping 

Facebook bilder, sidan besökt 2015-12-08). 
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(Affisch för Måndaxklubben 2015, sidan besökt 2015-12-07)  

4.1.2 Allmänt om konsertverksamheten  
Intervjun började med att Mendoza berättade allmänt om konsertverksamheten i 

Lidköpings stadshotell. Mendoza förklarade att det finns två olika tidsperioder som 

bildar två olika arbetsområden för konsertverksamheten. En är vintertid och den 

andra är sommartid. Mendoza sa att det är ett samspel med utbudet av musiken då 

det bokas artister som ska locka många för en mer bredare målgrupp och ibland 

bokas mer specifika artister för en smalare målgrupp. På sommartid finns det två  

stora event som heter Måndax- och Tisdagsklubben som är ämnat för att locka en 

stor mängd gäster till stadshotellet. I intervjun sa Mendoza att personer i Skaraborg 

har höga förväntningar på Måndax- och Tisdagsklubben för det en stor mötesplats. 

Nattklubbens konsertverksamhet i Lidköpings stadshotell arbetar för att kunna boka 

artister som anpassas efter tiden på året.  

 
      Ja men ja man får ju tänka för den stora skaran liksom för i hela allmänheten men sen på 

vintern och våren så kan man boka lite alternativt så hade bokade vi ett band som heter Urban 

Cone till exempel (Jonathan Mendoza, Måndaxklubben) 

 

Mendoza berättade att artisterna som bokades till Måndaxklubben var till för den 

breda folkmassan. Mendoza menade att som arrangör måste det finnas en kunskap 

om vad som är aktuellt för att locka många besökare. Förutom Måndaxklubben sa 

Mendoza att konsertverksamhet i Lidköpings stadshotell är ganska ensamma i 

Skaraborg med konserter med exempelvis indierockband. Mendoza jämförde utbudet 

med konserter i stadshotellet i likhet med städer som Göteborg och Pustervik. I 

vidare jämförelse med Göteborg upplevde Mendoza att det är bättre trafik-

förbindelser i Göteborg men att det inte kanske finns underlag till det i Skaraborg. 

Istället har goda samarbeten med lokala bussbolag arrangerats för att kunna få 

möjligheter att ta sig in till Lidköpings stadshotell. Störstadels arbetar Måndax-

klubben i området kring Lidköping för att inte påverka andra verksamheters områden 

men att de kan samarbeta med andra verksamheter i exempelvis Skövde. Mendoza 

skulle vilja se mer konserter i Skaraborg och tror att det finns underlag till det.  

 
      Ja men det är klart alla genrer har sina fans det är inget konstigare med det tycker det är väl 

inget men just hos är de mycket hemvändare som bor i andra städer då som kommer för att 

lyssna på sina favorit artister, nej men som jag sa innan det är klart alla olika band lyssnar har 

väl sina egna fans och det märks konstigt nog på vad de vi säljer mest av är det gin och tonic 

eller mojito eller öl (Jonathan Mendoza, Måndaxklubben)  
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4.1.3 Specifik konsert och makarens verktyg 
Mendoza förklarade att under Måndaxklubben uppträdde ett antal artister och band 

som var anpassade efter en större och en bredare målgrupp. Konserten med artisten 

Albin Myers var på en av sommarens upplagor av Måndaxklubben. Mendoza talade 

om vad som var tanken med konserten och dess placering av datum under sommaren. 

Albin Myers är ett kändare namn och artisten har varit med i en TV-serie och har 

kända låtar sa Mendoza och menade att det kan locka fler besökare på den tidigare 

halvan av sommaren. Arbetsprocessen för Mendoza med konserten med Albin Myers 

är ett arbetsområde som kretsar kring planering, personal och samverkan mellan 

dessa. Att det är Mendoza som styr upp arbetet men att all personal under kvällen 

med konserten är förbereda. Mendoza menar att personalen bör vara förbereda under 

en konsertkväll så det blir ett bra arbete under en konsertkväll. Ett exempel som 

Mendoza lyfte fram var att personalen ska kunna till exempel hjälpa gäster med 

information om när exempelvis Albin Myers börjar spela. Mendoza förklarade att i 

planerandet av Måndaxklubben fick han och en kollega ringa runt till bokningsbolag 

för att höra vilket utbud av artister som fanns. Bland utbudet av artister lyfte 

Mendoza fram gruppen Medina och menade att de var perfekta för att locka en bred 

målgrupp.  
 

Det märktes verkligen på, det märktes verkligen på den Albin Myers konserten i somras, 

housemusiken är fortfarande stor men det är inte riktigt den här wowfaktorn som det var för två 

tre år sedan då och det är ju både positiva och negativa nackdelar men det är ju klart vill man 

som arrangör så tycker man väl att det är lite roligare för nu är det lite bredare så nu kan boka 

annat än bara en dj för att fylla sitt ställe (Jonathan Mendoza, Måndaxklubben) 

 

Mendoza pratade om att konserten med Albin Myers var uppskattat men att 

musiken som spelades var inte helt ämnat åt den breda massan. Mendoza sa att 

som egenskap hos en arrangör bör det finns lite tuffhet. Det var att konserten hade 

musik som kunde bli för en del personer nästan monotont till slut men Mendoza 

lyfte fram att i största allmänhet var de nöjda med konserten. Det var omkring 500 

personer den kvällen. Det var kanske 250 personer som hade kommit för att se 

Albin Myers. Mendoza menade att musiken som spelades inte var helt ämnat till 

alla gästerna. ”vi arrangörer borde tänkt på att du inte kan brassa på som du gör 

som när du spelar på Bråvalla”. Mendoza sa att de var nöjda med konserten men 

det gäller som arrangör att kunna anpassa helheten efter gästernas behov.  

 
Vår nattklubb är ju inte så stor heller nere i nattklubben men så det är lite häftigt att få hit en 

sån människa som har spelat inför 20 000–30 000 pers att komma till lilla Lidköping 

(Jonathan Mendoza, Måndaxklubben)  

 
4.1.4 Kommunikationskanaler  

Mendoza förklarade under intervjun att inför Måndaxklubben lades marknads-

föringen ut via olika plattformar som till exempel sociala medier, tidningsartiklar, 

bussreklam och ryktesspridning. Bussreklamen sa Mendoza var nytt för marknads-

föringen. De lokala bussarna i Lidköping hade på baksidan en affisch med alla de 

artister som uppträde på Måndax- och Tisdagsklubben. Mendoza pratade om hur 

viktigt det är att marknadsföringen får igång ett snack bland vänner. Det är det som 

får folk att komma till konserterna, att vänner kan prata med varandra och får varan-

dra att vilja gå på konserterna sa Mendoza. I arbetet med marknadsföringen och 

planeringen av konserterna under Måndaxklubben utgår Mendoza från en marknads-

plan. Utifrån Måndaxklubben vet Mendoza vilka åldrar det handlar om och kan 

bestämma vilka bokningar och marknadsföringsmetoder som är lämpligast. Det är ett 
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samband mellan målgruppen och artisten som låter Mendoza att kunna se vad som är 

passande plattformar för marknadsföringen av Måndaxklubbens artister och till 

exempel Albin Myers. Det är sociala medier som mycket av marknadsföringen förs 

via och för att få målgruppen att se de kommande artisterna. Mendoza tog upp hur 

det går att arbeta med sociala medier.  

 
De är så att man kan lägga upp en bild och ha ljudklipp i bakgrunden med hans låtar så att 

folk ska förstå och få en bild av honom, ja just det ja det är ju han med tuppkammen ja det ju 

den låten på det sättet. (Jonathan Mendoza, Måndaxklubben) 

 

Mendoza berättade att det krävs planering med marknadsföringen. De brukar arbeta 

att det görs en marknadsplan då Mendoza undersöker vilken åldersgrupp det rör sig 

om. Efter det berättar Mendoza att då går det att välja vilka medel som passar bäst 

för att nå ut till målgruppen.  
 
4.1.5 Budget  
Det som styr vad som är möjligt att boka och genomföra är budgeten för konsert-
verksamheten i Lidköpingsstadshotell. För nattklubben i Lidköpingsstadshotell är det 
ett arbete med artisterna som uppträdde på Måndaxklubben sommaren 2015 som 
handlar om ett ekonomiskt samspel mellan antalet besökare och budgetens kapacitet. 
Mendoza berättade under intervjun hur året innan funkade inom budgeten. År 2014 
hade Lidköpings stadshotell en mindre budget att arbeta med och hade ett fungerande 
koncept sa Mendoza. Det som är viktigt enligt Mendoza är att kunna välja rätt val i 
hur mycket pengar som ska läggas på bokningar men att det ska kunna hjälpa till att 
stärka varumärket. Mendoza sa att det är en balansgång om vad som är bäst för 
Lidköpings stadshotell.  

 
     Ibland kan det vara till exempel gör det någonting om vi inte tjänar lika mycket med den här 

bokningen till exempel ja de gör det för det stärker vårt varumärke så det blir starkare när 

man bokar lite dyrare akter då sen är det ju självklart det här ju ett företag som ägs av 

privata aktörer liksom så det är ju klart man inte jobbar gratis men men det vill jag säga att 

vi är väldigt måna om att det är viktigt att varumärket stärks först och främst (Jonathan 

Mendoza, Måndaxklubben)  

 

Mendoza pratade i allmänna drag om hur konsertverksamheten fungerar inom det 

ekonomiska budgetarbetet och här pratade Mendoza inte enbart om Albin Myers 

konserten. Det som är intäkter och utgifter för konserterna i Mendozas ekonomiska 

uppstyrning är i god planering inom arbetsprocessen till konsertkvällen.  Det som är 

utgifter är bandets gage, teknik, kost och investeringar i personal. Intäkterna med 

denna konsertverksamhet för Lidköpingsstadshotell är besökarna. Mendoza strävar 

efter att få ett fungerande ekonomiskt uppstyrande som anpassar att exempelvis det 

går att justera summorna i utgifterna så det blir billigare men samtidigt strävar han 

för att alla kring eventet blir nöjda över investeringen i exempelvis artistens gage. 

Mendoza tar upp om hur det är viktigt att bli nöjd med investeringen av artister men 

även att artisten ska känna sig nöjd med gaget. Mendoza menar att det är viktigt att 

ge ett band som ska uppträda en summa som ger de extra drivkraft att genomföra en 

bra konsert. Till sist fick Mendoza berätta det som skulle kunna förbättras inom 

konsertverksamheten.  

 
      Det är väl mer nu pratar  jag  i för sig hela Sverige det är väl mer att arrangörer skulle kunna 

jobba lite mer ihop faktiskt som jag ser det i min spå kula så framåt tre fem år  jobbar  många 

krögare runt omkring runt hela Sverige för att ta hit just världsartister som det faktiskt finns 

möjlighet att göra om man nu går ihop många krögare då för det oftast är det för dyrt att ta hit 
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någon själv då krävs de oftast en arena för att få ihop det ekonomiskt (Jonathan Mendoza, 

Måndaxklubben)  

 

4.2 Klubb Kaliber  
Nästa arrangör är Andreas Josefsson och är ägare av Klubb Kalibers 

konsertverksamhet. Josefsson har ett musikintresse som har bidragit med att 

yrkesvalet blev inom musikbranschen.  

 

4.2.1 Klubb Kaliber  
Klubb Kaliber är en konsertverksamhet som ägs av företaget Cramada. Klubb 

Kaliber har varit aktivt sen år 2002. De konserter som arrangeras av Klubb Kaliber 

befinner sig till största del i Skövde och Mariestad. I Skövde är många av 

konserterna i lokalen Valhall. Sen starten 2002 har band som Kent, In Flames och 

Dark Funeral uppträtt i Skaraborg via Klubb Kaliber. (Klubb Kaliber historik, sidan 

besökt 2015-10-24).  

 
4.2.2 Allmänt om konsertverksamheten  

Intervjun började med att Josefsson fick berätta allmänt om Klubb Kalibers 

verksamhet. Det första området som samtalades om var i allmänna drag om 

konsertverksamhet i Skaraborg. Fokus i intervjun var konserten med Strebers ett 

exempel på hur Klubb Kaliber arbetar med en konsert.  

 

  
(Affisch för Punkgalan 2015, sidan besökt 2015-12-07)   

 

Josefsson sa att verksamheten Klubb Kaliber fokuserar på att komplettera det stora 

kulturutbudet som finns i Skaraborg. Störstadels arrangerar Klubb Kaliber konserter 

inom musikgenren rock. Klubb Kalibers konserter är störstadels placerade i Skövde 

och Mariestad och i de relevanta konsertlokalerna som finns i städerna. Josefsson sa 

att det händer ibland att en del konserter kan vara i andra delar av Västra Götaland 

som exempelvis Borås. Klubb Kaliber arbetar inom Skaraborg med åldern 13 år och 

uppåt som målgrupp för de flesta konserterna. Under intervjun kom det på tal om en 

konsert med bandet Satyricon. Det var en konsert Klubb Kaliber hade arrangerat och 

Josefsson sa under intervjun att målet är att få ut mer stora band i området. Josefsson 

sa att Klubb Kaliber har en vilja som är att det viktigt att få ut artister som i många 

fall besöker storstäderna i Sverige till att också komma ut i exempelvis Skaraborg. 
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Josefsson sa ”Ja det är ju lite som vi försöker med liksom att det inte bara hamnar i 

Stockholm, Göteborg och Malmö”. 

 

Efter att vi pratade om konserten med Satyricon blev det intressant att öppna upp för 

frågor angående de musikstilar som Klubb Kaliber arrangerar konserter inom. 

Josefsson berättade att konserterna som arrangeras är blandade musikstilar men det 

blir mycket rock. Vid frågan om det är många ungdomar som besöker konserterna sa 

Josefssons att det är väldigt blandat i åldrar. Klubb Kalibers verksamhet har minskat 

de senaste åren och Josefsson sa att det finns få mindre spelställen i Sverige att det är 

på den biten som verksamheten får ta sig framåt. Det är bättre att göra mindre och 

bra konserter än många konserter för då ökar riskerna att inte går bra. Konsert-

verksamheten för Klubb Kaliber menar Josefsson har en utsträckning till Skara 

området sen minskar verksamheten att synas. I jämförelse med Göteborg och 

Skaraborg upplever Josefsson att det är ytan som är större men att annars är inte 

mycket skiljer.  

 
4.2.3 Specifik konsert och makarens verktyg  

Jag frågade Josefsson om vad som tanken var bakom den konserten med Strebers. 

Josefssons berättade att året innan Strebers konsert hade Klubb Kaliber börjat med 

ett event som kallades för ”Punkgalan”. Under det eventet fanns exempelvis bandet 

Asta Kask som var huvudakt och detta skedde år 2014. Detta ledde till att Josefsson 

skapade en andra omgång av punkgalan år 2015. En av fördelarna för Klubb Kaliber 

var att den lokala pressen kring Skövdetrakten väckte stor uppmärksamhet kring 

detta event. Det band som blev det största bandet på punkgalan 2015 var Strebers. 

Josefsson sa under intervjun att det upplevdes att intresset från pressen gav bra 

marknadsföring för eventet och tidningen Skövde Nyheter skrev upp till 5–6 artiklar.  

Klubb Kalibers konserter är enligt Josefsson ett enkelt arbete för Josefssons sa att i 

planering av en konsert vet Josefsson exakt vad som ska göras. Det framgick under 

denna del av intervjun att vad som helst kan hända fram till själva konsertdagen. 

Josefsson avslutade i denna del av intervjun med att säga hur viktigt det är att arbeta 

med rutin inom arbetet för det är projektledning det handlar om.  

 
Rutin ja faktiskt det är ju projektledning eftersom det är ju det handlar om liksom jag har hållit 

på så länge så det är som ett självspelande piano nu för tiden när vi kör i Skövde för att 

ljudkillarna vet exakt alla som jobbar vet exakt vad som ska hända liksom det är ju som inga 

överraskningar så att det är den rutinen man måste få in fram tills dess kan ju allting hända 

(Andreas Josefsson, Klubb Kaliber)    

 

Efter att ha samtalat om hur Josefsson planerar upp i arbetet inför en konsert pratade 

Josefsson om arbetsmål som Klubb Kaliber arbetar för. Angående punkgalan sa 

Josefsson att ett av målen som punkgalan hade var att kunna låta lokala band få 

uppträda. Det är ett arbetssätt som Josefsson arbetar med att om det är möjligt att 

genomföra via bokningsbolagen, att låta lokala band stå som förband till huvud-

akterna till Klubb Kalibers konserter. Josefsson menar att det är viktigt för Klubb 

Kalibers verksamhet att försöka låta lokala band att ta chansen att få uppträda.  

 
      Ja jag försöker jobba lite så för att de är ju framtiden också får dom inte spela när de inte 

finns något spelställen då har jag ändå ett ansvar så egentligen. Att försöka lyfta fram dom 

här (Andreas Josefsson, Klubb Kaliber)   
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Josefsson sa att det är en god kontakt mellan polisen och miljökontoret gällande 

konserterna. Poliserna vet sina rutiner och har ett gott samarbete med Klubb Kaliber. 

Miljökontoret besöker konserterna ibland då de gör ”stickprov” på ljudnivån. 

Josefsson sa att konserterna inte har fått några anmärkningar på ljudet. Arbetsstyrkan 

inför en konsert skiljer sig beroende på hur stor en konsert är. Vid Strebers konsert sa 

Josefsson att det räknades som en liten konsert. Det fanns ett tiotal arbetare på plats 

under konserten. I arbetsstyrkan är personalen i garderoben ideell. Det är en förening 

som är med och hjälper till vid konserten om det behövs personal exempelvis med 

garderoben. Resten av personalen är inte ideellt. Efter att vi pratade om planeringen 

bakom konserten ledde samtalet in i hur Josefsson arbetar med att leda hela projektet. 

”jag vet inte jag har en jävla energi säger dom att liksom de går att lösa allting jag vet 

inte jag har bara ett mission i huvudet”.  

 
4.2.4 Kommunikationskanaler  

Jag förde vidare intervjun till temat marknadsföring för att få reda på hur Klubb 

Kaliber arbetar kring konserternas marknadsföring. Tidigare nämndes det att 

tidningarna skrev mycket om exempelvis konserten med Strebers, den lokala pressen 

är viktig för Klubb Kaliber.  

 

Arbetet inför en konsert har för Josefsson och hans verksamhet Klubb Kaliber gått 

från att arbeta med många olika plattformar inom marknadsföring. De senaste fyra 

till fem åren har Josefsson övergått till störst fokus på sociala medier. Josefsson 

använder sig av pressreleaser och skickar till all lokal press och relevanta kontakter 

som skulle vara intresserade av konserterna som exempelvis tidningen Close-Up. 

Facebook är en plattform som Josefsson använder sig och ger givande resultat. 

Arbetet med marknadsföringen av en konsert är det som enligt Josefsson har blivit 

det största arbetet inför konserten och har gått från ett mer kostsamt ekonomiskt 

område till ett mer ekonomiskt skonsamt arbete med nya metoder. Josefsson menar 

att det är väldigt dyrt att annonsera i tidningar och har valt att inte marknadsföra 

konserterna i tidningar. Innan Josefsson tog det beslutet var budgeten på tidnings-

annonser 100 000 kronor per år. Den budgeten är nere på 0 kronor nu. Klubb 

Kalibers konserter marknadsförs via artiklar i stället och Josefsson sa att det fungerar 

bra. Josefsson med verksamheten Klubb Kaliber har arbetat med denna arbetsmetod 

sen cirka fem år. Marknadsföringen för Strebers konsert till målgruppen ungdomar 

och yngre vuxna sa Josefsson att internet och sociala medier är den mest 

framgångsrika plattformen och med möjligheterna att ständigt påminna målgruppen 

om konserten.  

 
      Sen så är det bara promota, promota, promota det är bara de handlar om fram till konsertdag 

och bara affischera tjata, facebooka och tjata på alla band som är med och att få ut skiten, 

Strebers gör inte så mycket utan att dom sätter upp som vilket datum som helst liksom för det 

är ju dom som är äldst liksom men det är ju förbandet som får jobba lite också (Andreas 

Josefsson, Klubb Kaliber).  

 

Josefsson sa under intervjun att i dagsläget gör Klubb Kaliber två till tre konserter 

per halvår. Detta medför att det räcker att Josefsson själv åker runt och sätter upp 

affischer. Vid större event får Josefsson ta hjälp så att delen med att sätta upp 

affischer blir smidigare. Affischernas utformning är oftast för Josefssons ett enkelt 

arbete. I vissa fall har bokningsbolagen en förbestämd affisch. I fallet med Strebers 

gjorde Josefsson affischen själv ”Så oftast är de klart, Strebers gjorde jag ju själv den 

affischen men dom har ju den där döskallen så den är ju väldigt lätt och loggan”.    
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Affischering sker även i de butiker som anses relevanta för den målgrupp som passar 

för konserterna. Josefsson sa att det var lätt att se vilka affärer som var passade för 

konserterna, den lokala musikaffären var en av dem. Konserten med Strebers var 

enligt Josefsson lyckad i ett marknadsföringsperspektiv då den nådde fram till rätt 

målgrupp.   

 

4.2.5 Budget  
Vid ekonomiska arbetet med konserten för Strebers pratade Josefsson om att arbetet 

med planering och vad som är rimligt att genomföra men även att det går runt 

ekonomiskt. Josefsson menade att budgeten är väldigt viktigt och Klubb Kaliber får 

först komma överens med bandet om vad som är ett skäligt pris. Sen får Josefsson 

kolla över biljettpriset och se på budgeten hur mycket som verksamheten har råd att 

förlora. Josefsson sa att i planeringen måste en förberedelse finnas om ett värsta 

scenario skulle inträffa så det går att hantera ett sådant läge. Klubb Kaliber får tänka 

inom dessa parameterana när arbetet med de ekonomiska arbetsområdena som 

budget. Josefsson sa att vid bokning av en artist bör det finnas eftertanke om 

evenemangen om det verkligen kommer att gå runt, vid tvekning av en bokning bör 

nog inte artisten bokas. Det är viktigt att ekonomin går runt.   

 

I budgeten är det biljettköparna som är den primära inkomsten för Klubb Kaliber. 

Utgifter är exempelvis bandets gage, hotell, kost, marknadsföring och produktionen 

till konserten. Vid konserten med Strebers var det intäkter i cirka 75 000 kronor och 

60 000 kronor i utgifter. Josefsson hade koll på inkomsterna med hjälp av dags-

rapporter från biljettförsäljningarna. Dagsrapporterna lägger Josefsson in i budgeten 

och får reda på hur mycket som har sålts. Från det som framkommer av dags-

rapporterna kan Josefsson se om det behövs mer marknadsföring. Till sist berättade 

Josefsson vad som skulle kunna förbättras med konsertverksamheten.  

 
      Jo men det är väl med turistbyråerna i Skaraborg inte är så på. Skövde börjar skärpa till sig 

men mesta turister är lite mossiga fortfarande dem fattar inte liksom när det händer något 

liksom dem är så här ”öh va vad är det här” (Andreas Josefsson, Klubb Kaliber)  

 

4.3 KulturBruket  
Pernilla Schedin arbetar som verksamhetschef för den kommunala verksamheten 

KulturBruket i Lidköping. Den konsert som blev utvald att samtala om i intervjun 

var med artisten Albin i Lidköpings stadsträdgård den 15 augusti år 2015.  

 

  
(Affisch för Ungdomssommar 2015, sidan besökt 2015-12-07)   
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4.3.1 KulturBruket  
KulturBruket är en verksamhet inom kultur- och fritidsnämnden i Lidköping 

kommun. Mycket av verksamheten ägnas åt ungdomsverksamhet, bland annat att 

arrangera event för ungdomar. KulturBruket har funnits sen år 2014. Verksamheten 

är placerad i byggnaden Sockerbruket i Lidköping. Inne i byggnaden arrangeras en 

del av KulturBrukets event. Offentliga event och gratis evenemang är KulturBrukets 

arbetsområden. Under sommartid anordnas konserter och festivaler i stadsträdgården 

i Lidköping (KulturBruket, besökt sidan 2015-12-08).  
 

4.3.2 Allmänt om konsertverksamheten   

KulturBruket arbetar med att anordna event som är offentliga. De arbetar med att 

anordna dessa event i passande lokaler i Lidköping. Exempelvis i KulturBrukets 

byggnad, De La Gardie gymnasiets aula och konsertlokalen Röda Kvarn. Schedin tog 

upp i intervjun att de arbetar med exempelvis konsertföreningar och i Lidköping för 

att skapa konserter. Schedin sa att det finns konsertlokaler men inga större lokaler 

förutom på sommartid då KulturBruket arbetar med en större scen. Den stora scenen 

ligger i Lidköpings stadsträdgård. Schedin tog upp under intervjun hur konsert-

verksamhetens upplägg är i Lidköping och beskrev vilka tider på året som är mest 

aktiva för konsertarbeten. Schedin sa att det är under sommartid som de har ett event 

som kallas för ”Scensommar” eller ”Ungdomssommar”. Då kommer det populära 

artister och spelar och de stora artisterna spelar på kvällstid. På dagtid får lokala 

musiker uppträda. KulturBruket samarbetar med det lokala destinationsbolaget för att 

kunna anpassa sina event för inte krocka sina event med andra stora event i 

närliggande städer.  

 
      Men sen så när det gäller med konsertverksamhet för unga vuxna det vi gör det är ganska brett 

så att det är ju inte att det går att säga tycker jag att det är någon specifik inriktning utan en 

blandning av lokala band och sen tillfogat då artister som kommer utifrån (Pernilla Schedin, 

KulturBruket)  

  

KulturBruket arbetar även med de lokala studieförbunden och samarbetar för att 

anordna konsertevenemang. Vid samarbeten med föreningar sa Schedin att de har 

märkt att personer som agerar inom föreningarna är i äldre åldersgrupper än 

ungdomar. Schedin nämner att när det kommer exempelvis till konserter med 

klassisk musik är besöksgruppen i störst andel äldre åldersgrupper. Mycket av de 

konsertarrangemang som KulturBruket arbetat med hamnar inom musikgenrer som 

hiphop och hårdrock. Schedin sa att många ungdomar som är aktiva inom Kultur-

Brukets ungdomsaktivitet är engagerade inom dessa två musikgenrer. Schedin 

menade att det syns vilken musik som är populär bland ungdomarna. Bland annat via 

de replokaler som finns till godo via studiefrämjandet i Lidköping. Replokalerna 

befinner sig i samma hus som KulturBruket. Den musiken som utövas i replokalerna 

har lett till att KulturBruket har arrangerat konserter med artister som spelar hiphop 

eller hårdrock.  

 

Schedin sa att mycket av KulturBrukets verksamheter riktar sig till målgruppen 

ungdomar och unga vuxna. Detta gäller med aktiviteter med exempelvis workshops 

och konserter. De områden som Schedin upplevde att KulturBrukets konsert-

verksamhet når ut till sträcker sig till Lidköping kommun samt de närliggande 

kommunerna Götene, Vara, Skara och Grästorp. Schedin tog upp i intervjun att 

konserterna som arrangeras av KulturBruket är inget de tänkt över så mycket när det 

kommer till mötet mellan människor och musik, snarare när det passar att arrangera 

konserterna. Schedin sa att rock- och popkonserterna som anordnas av KulturBruket 
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har ett varierande resultat av både besökande publikgäster och personer som är 

intresserade av genren. Schedin sa att det är många i äldre åldersgrupper som besöker 

konserter i stadsträdgården där det kan vara musik som har målgruppen ungdomar. 

Schedin menade att de specifika musikstilarna inte är i åtanke i skapandet av 

evenemangen. Det är snarare när i tid som evenemangen kan skapas. På sommaren 

arbetar KulturBruket mest med konserter. De musikstilar som har blivit är mycket 

hiphop och pop- och rockmusik i konserterna för att KulturBruket har arbetat med 

många som har sagt att dessa musikstilar kan vara intressanta. Under intervjun sa 

Schedin att KulturBruket satsade på att arrangera en konsert med klassisk musik i 

stadsträdgården med viljan att kunna nå till fler åldersgrupper. Trots att det var i 

stadens stadsträdgård blev majoriteten i publiken i den äldre åldersgruppen.  

 
4.3.3 Specifik konsert och makarens verktyg  

Det som Schedin tog upp var att KulturBruket brukar under sommartid göra större 

evenemang med konserter som är anpassade för målgruppen ungdomar och unga 

vuxna. Sommaren 2015 hette eventet Ungdomssommar och artisten Albin var 

huvudakt. Schedin sa att tanken med evenemanget var att kunna samarbeta med 

ungdomar. KulturBrukets ambition är att arbeta med ungdomar och unga personer i 

arrangörsarbetet. Målet som Schedin menade är att KulturBruket strävar att ung-

domarna är med ända från början i planerandet av en konsert. Det varierar hur 

mycket som ungdomarna är med och arbetar. KulturBruket hade i år en grupp 

bestående av ungdomar som fick vara med och testa på att arrangera. Gruppen bestod 

av fem till sex tjejer. Detta är det arbetssätt som Schedin och KulturBruket strävar att 

ha som arbetsmetod till de större ungdomsinriktade eventen på sommaren, exempel-

vis Ungdomssommar.  

 
      Som sagt vår ambition är ju att jobba med ungdomar och unga personer som är med och 

arrangerar och det ville jag ju helst se ifrån start och där har vi jobbat med längre tag sen har 

det gått lite upp och ner beroende på hur aktiva vilka unga vi har och jobba med. Om vi ska 

bara ta från förra året dagsfesten som anordnades då hade vi Linda Pira, Thomas Stenström, 

Julia Vero (Pernilla Schedin, KulturBruket) 

 

Konserten med Albin var arrangerat av KulturBruket och de fick även hjälp av 

ungdomar som kunde ta del av arrangörsarbetet. År 2014 var de ett liknande konsert-

event i Lidköping och då hade ungdomsgruppen påbörjat arbetet tidigare än den 

ungdomsgrupp som arbetade år 2015. Schedin berättade att gruppen som agerade år 

2014 fick ett större arbetsområde med exempelvis planering av konserten och 

gruppen år 2015 fick arbeta mer med praktiska arbeten inför konserten. Det är 

Schedin med verksamhet KulturBruket som får stå för bokningarna av artisterna med 

dessa event som exempelvis med Albin. Schedin sa att det att är artister som Albin 

lockar till en större publik.  

 
     Men det drar, det rördes sig nog om tvåtusen som var på plats och där hade vi också lokala 

     band som spelade innan och det gör ju också att det blir ett flöde (Pernilla Schedin, Kultur-

Bruket)  

 

Ungdomsgrupperna är ideella och Schedin sa att KulturBruket försöker att arbeta 

med ungdomar som exempelvis ha en idégrupp som är i åldrarna 17–23. Denna 

idégrupp kan hantera fler kulturformer än just musik men det här via idégruppen som 

exempelvis sommarens konsertevent kan uppstå. Schedin arbetar från KulturBruket 

och samarbetar med ungdomar för att kunna låta ungdomarna ta del av arrangerandet 

av kulturevent i Lidköping.  
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4.3.4 Kommunikationskanaler  

Jag inledde denna del med att fråga om hur marknadsföringen gick till med konserten 

med Albin. Schedin lyfte fram KulturBrukets arbetsprocess med marknadsföring av i 

detta fall konserten med Albin sommaren 2015. Den konserten var det KulturBruket 

som stod för det största arbetet med marknadsföringen då ungdomsgruppen kom in 

senare in i arbetsprocessen. De olika medel som KulturBruket använde sig av i denna 

konsert var evenemangskalender, sociala medier, pressmeddelanden, annonser i 

tidningar och SMS-tjänster där informationen uppdateras ofta. Sociala medierna som 

användes i detta fall var Facebook där pressmaterial skickades ut. Schedin sa att 

ungdomsgruppen inte hade lika mycket arbete med marknadsföringen. Schedin drog 

kopplingar till ungdomsgruppen år 2014 där de hade skapat en hemsida för eventet 

”Dagsfesten”. Ungdomarna fick lägga ut information själva på hemsidan sen såg 

KulturBruket till att alla viktiga loggor fanns med. En annan metod som Schedin 

använder sig av är att få sprida nyheterna om arrangemangen genom mun till mun så 

att det blir som en ryktesspridning. 

 
Nu pratar dom Instagram och att utveckla det framöver men än så länge har vi inte det mer än 

att det finns så att man kan koppla till KulturBruket på hashtags och sånt där men inte att vi 

själva använder Instagram än så länge men planen är nästa år (Pernilla Schedin, KulturBruket).  
 

Det kommer nya plattformar som sociala mediet Instagram för KulturBruket sa 

Schedin.  

 
4.3.5 Budget  

Det som framgick från Schedin var att för att kunna få ett fungerande ekonomiskt 

arbete grundar sig Schedin och KulturBrukets ekonomiska resurser på budget-

hantering. Det är KulturBruket som får arbeta med de ekonomiska resurserna för 

konserterna och har med hjälp av budgetar en ekonomisk ram att arbeta inom. Detta 

ger både möjligheter och begränsningar av vad som är rimligt att åstadkomma i 

Lidköping för KulturBrukets verksamhet. Året 2014 arbetade ungdomsgruppen med 

en projektledare från KulturBruket och då det var mer arbete för ungdomsgruppen 

det året och det blev mer dialog mellan KulturBruket och ungdomsgruppen. Schedin 

sa att det fanns en avsatt budget för Ungdomssommar och inom den finns det pengar 

som är ämnade för marknadsföring, artister, teknik och kringkostnader. Vid 

ungdomsgruppen som arrangerade år 2014 fanns det en projektledare med från 

KulturBruket som hjälpte ungdomsgruppen med att ge förslag till vad budgeten 

skulle läggas på. Förslagen på artisterna skulle vara i rimlig kostnad så det var 

hållbart i budgeten 

 
      Så att intäkterna finns ju inte utan att det är ju skattemedlen som används så gäller det ju att 

tänka klokt och se vad använder vi till vad. KulturBruket har en founding för hela sommaren 

för att få en rimlig teknikkostnad. Scenen de använder i stadsträdgården är gratis (Pernilla 

Schedin, KulturBruket) 

 

Schedin sa att det är KulturBruket som sköter avtal och bokningar, det får inte 

ungdomsgruppen göra. Ungdomssommar är ett gratisevenemang och samtliga alla 

evenemang av KulturBrukets  och därför är det bara kommunens skattemedel som är 

inkomsten till budgeten. Utgifterna för denna konsert var tekniken, artisten, kost, 

marknadsföring. Till sist berättade Schedin vad som skulle kunna förbättras i 

konsterverksamheten.  
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      För egen del ser jag ju att det unga arrangörskapet skulle kunna utvecklas för oss vi fick 

exempel ifrån Gävle där har dom jobbat jättefint med som sommarvärdar som var aktiva vid 

arrangemangen och det tyckte jag det gav en ytterligare dimension till utbudet och 

arrangerande så det skulle jag gärna vilja att vi jobbar med här (Pernilla Schedin, 

KulturBruket)  

 

5 Analys och diskussion   
I detta avsnitt kommer jag att utgå från de svar som jag fick under intervjuerna. Detta 

för att kunna se likheter och skillnader mellan verksamheterna. För att kunna få ett 

svar på frågeställningarna.  

 

5.1 Analys  
I detta avsnitt är det ett fokus på sambandet mellan makare och gatekeeper då 

makaren blir en gatekeeper vid arrangeringen av en konsert. Detta kommer att följas 

genom analysen på de tre verksamheterna för att de två begreppen upplevde jag var 

det viktigaste att analysera. Den första delen av analysen är huvudsakligen för att 

arbeta med första frågan i frågeställningen. Arbetsprocessen för verksamheterna i 

denna undersökning hade likheter. Verksamheterna har samma kommunikations-

kanaler då de har en gemensam ungdomsmålgrupp. Det varierade vilka 

kommunikationskanaler som användes men sociala medier var den huvudsakliga 

kanalen. Affischering används men för att nå ungdomsmålsgruppen har 

verksamheterna på sociala medier möjlighet att nå ut till många för ingen kostnad. 

Bortsett från kommunikationskanaler som affischering och tidningsannonser var det 

slutgiltigen att få igång ett snack om konserterna som är en av de effektivaste 

metoderna för att väcka intresse om en konsert. Bokningen av artister till konserterna 

upplevdes som att valet av artist berodde på verksamheternas riktlinjer. Det här som 

gatekeeper rollen börjar få effekter. Företagarna i denna undersökning visade att det 

är viktigt från gatekeeperpositionen att kunna boka artister som gynnar varumärket. 

Speciellt för Måndaxklubben som är ett event som pågår under en längre period och 

måste ha artister som lockar en stor målgrupp som skapar tilltro till varumärket.  

 

Kombinationen av att hålla den planerade budgeten och inta en gatekeeperposition 

gör att bokningen är en avgörande faktor för att kunna få inkomst. Klubb Kaliber och 

Måndaxklubben har i detta fall likheter med att vilja boka populära akter som kan 

locka till en stor publik. Det kommunala gatekeeperperspektivet från KulturBruket 

upplevs snarare som att det är ungdomarnas efterfrågan på specifik musikgenre som 

spelar en avgörande roll vid bokning. Budgeteringen av konserterna skiljde sig 

mellan kommun och företag. Kommunala driftbudgeten är den bestämmande 

pengasumman som används för konserter vilket är skattemedlen. Företagen arbetar 

med kostnad- och försäljningsbudget för att som makare lyckas med budgeten. 

Dagsrapporter var en metod som användes från företagen för att kunna se 

försäljningens läge. Det är bara företagsverksamheterna som har behovet av intäkter 

då kommunen som makare är inte i behov av inkomst. Makar- och gatekeeperrollen 

bildar en sammanhängande arbetsprocess för att verksamheterna ska kunna uppnå 

sina arbetsmål. Verksamheterna arbetar med samma ungdomsmålgrupp och som 

gatekeepers och makare upplevs det att det är en fördelning av musikgenrerna inom 

rock- och popkonserterna. Städerna som verksamheterna arbetar inom är närliggande 

och jag upplevde som att verksamheterna vet vilka artister som bokas i deras närhet 

av de andra verksamheterna och får som makare en överblick över konserter i 

området.  
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Denna del är huvudsakligen för den andra frågan i frågeställningen. Förhållandet till 

det geografiska området i Skaraborg visade intressanta aspekter från verksamheterna. 

En faktor är besökarna till verksamheternas konserter. Generellt ger publiken 

positiva reaktioner till arrangörernas konserter och i vissa fall kommer publiken fram 

till arrangören och visar glädje över att en specifik artist eller band uppträder. Det är 

ett samband att både kunna som makare och gatekeeper kunna uppskatta konserten 

men även se till att allt sköts som det ska med personal och bandet. Städerna som 

arrangörerna är aktiva i är inte stora utan om det sker en stor konsert blir det en stor 

mötesplats. Det visades sig att verksamheterna som makare tog tillsyn till andra 

närliggande event och snarare hjälper varandra för att kunna få den bästa situationen. 

Andra anpassningar till området i Skaraborg är att kollektivtrafiken är en viktig roll 

för att kunna transportera ungdomspubliken. Arrangörerna upplevde både kritik och 

hyllningar över kollektivtrafiken. En makare vill få publiken till arrangemangen och 

det var från företagarna som kollektivtrafiken ansågs kunde förbättras men istället 

har lokala bussbolag gynnats med arrangering av resor till konserterna.  

 

Verksamheterna försöker ge möjligheten för det lokala musikutbudet att uppträda. 

Det är här som arrangörerna är gatekeepers och visar på att det är viktigt att låta 

lokala akter ta del av större arrangemang. Ett event som Måndaxklubben med 

populära artister har svårare att släppa in lokala akter då en stor målgrupp som måste 

bli intresserade av eventen. Kombinationen att agera som gatekeeper och gynna det 

lokala musikutbudet är en balans av vad som gatekeepern anser är kompetent, 

relevant och synlighetsmöjligheter för de lokala artisterna på konserterna. Musik-

intresset från arrangörerna och viljan att få välbesökta konserter upplevdes som en 

bidragande faktor för att kunna som gatekeeper boka populära artister och få med 

lokala akter på eventen.  

 

Arrangörerna förklarade att de arenor som arrangeras anpassar sig efter ett specifikt 

område. Områdena är huvudsakligen kommunen som arenan uppstår i och sen sprids 

med kommunikationskanaler för att nå de närmsta kommunerna. Tidsbaserat med de 

levande och offentliga arenorna är olika med aktiviteterna under årets gång. Under 

sommartid är det störst aktivitet av konserter för ungdomar för exempelvis Kultur-

Bruket och Måndaxklubben. De offentliga och levande arenor som skapas av 

arrangörerna hamnar huvudsakligen i de städer som de är aktiva.  

 

Tolkningen av förslagen av förbättringarna i deras arbetsområden är snarare 

huvudsakligen som makare att kunna få det bästa ur varje event. Förslagen på 

samarbete mellan arrangörer, bolag som sprider information och nya samarbets-

metoder visar på att arrangörerna som makare vill få större omfång av deras arran-

gemang.  

 

Sammanfattningsviss är de tre arrangörerna placerade med gatekeeper- och 

makarrollen som arrangerar konserter och är levande och offentliga arenor. Det är en 

balansgång hur alla delar inför en konsert kommer ihop och det finns olika arbetsätt 

att gå till väga från företagen och kommunen. Skaraborg visades sig vara ett effektivt 

område att arrangera konserter för en ungdomsmålgrupp men att det är en städning 

rörlig process om hur arbetet och anpassningen för varje konsert skall läggas upp.  

 

5.2 Diskussion 
I Kaijsers fallstudier i Musikens ögonblick (2007) är det verksamheten Brandgaraget 

som levande arena som påminner mest om de tre undersökta verksamheterna. Detta 
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för Brandgaraget hade ungdomsfokus i deras arrangemang. Det som är intressant i 

fallet med Skaraborg är att arrangeringen av konserter är detsamma som andra 

konsertverksamheter i resterande Sverige men att konserterna upplevs mer 

minnesvärda från det som arrangörerna kunde uppleva från publikerna. Det som är 

intressant i denna diskussion är att lyfta fram hur konsertverksamheten fungerar och 

hur arrangörer hanterar ett mindre utbud av konserter. Ett intressant fall var med 

Klubb Kaliber där arbetsmålen var snarare att göra färre arrangemang men att se till 

att de blir i ett gott skick. Kopplat till Festival and Special Event Management (1999) 

av Ian McDonnell, Johnny Allen och Willim O´Toole som tar upp kontroll i event är 

det intressant att se hur Klubb Kaliber hanterar konserter med Josefsson som i vissa 

fall enda personen som sätter upp affischer. Det visar på att konserter beroende på 

storlek är funktionella att jobba i en mindre personalstyrka.  

 

 Denna undersökning visar att det är ett stort kulturutbud i Skaraborg och för 

ungdomsinriktade konserter finns det några utmärkande kommuner och företag som 

arbetar mycket i detta arbetsområde. Jag fick reda på att konserter för ungdomar 

finns som mål hos de flesta aktiva verksamheterna som arrangerar konserter. Trots 

att det geografiska området är bestående av mindre kommuner och en större öppen 

yta mellan orterna har arrangörerna ett fungerande arbetsområde. Jag märkte att 

arrangörerna är håller sig till sina orter och kan vara en bidragande faktor att det är 

enkelt att arrangera då det blir enligt rutiner.  

 

Verksamheterna upplevde att de var trygga med arbetsläget i Skaraborg för att de har 

en trogen publik som besöker de levande arenorna som arrangeras. I vidare likhet 

med Kaijser är kulturpolitik inte en huvudsaklig fokus men är ett intressant område 

som skulle kunna ta upp frågor om hur om ungdomarnas möjligheter att ta del av 

musikarrangemang. Detta gäller för de områden i Sverige som har ett stort och öppet 

geografiskt område och är bortom de största städerna i landet. Här är det intressant 

att ställa Rock´N´ Roll i Hultsfred (2013) av Jonas Bjälesjö i vidare mening. Då 

Hultsfred kan placeras i liknande geografisk miljö som exempelvis Lidköping.  Det 

som är intressant i fallet med denna uppsats och Bjälesjös avhandling är att kunna 

lyfta fram viktiga delar om ungdomars musikupplevelser och dess geografiska 

placering. Jag vill likt Bjälesjö kunna lyfta fram landsbygdens möjligheter för att visa 

på ungdomars intressen musik och hur som arrangör det går att förverkliga 

musikupplevelser bortom storstäderna.   

 

Konserterna som sker i Skaraborg verkar ge ett större intryck för publiken och 

verksamheterna för det inte finns samma utbud som i en storstad. Det är ett intressant 

område som går att undersöka på andra plan som från målgruppens perspektiv eller 

från andra verksamheter som exempelvis ideella föreningar. Intrycket från de 

undersökta verksamheterna är att det är en hållbar arbetsyta i Skaraborg och publik 

kommer till arrangemangen men beroende vilka sorts konserter som arrangeras blir 

det olika resultat och arbetsmål. Att värna om lokala musikutbudet och företagen var 

ett återkommande uttryck från verksamheterna. Sammanfattningsvis med att vara 

verksam med konserter för en yngre målgrupp i Skaraborg visades sig vara ett 

attraktivt område med en trogen publik. De verksamheter som undersöktes utgör en 

del av konsertverksamheterna och de har en positiv och säker inställning i deras 

event men även för kulturutbudet i helhet.  
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6 Förslag på vidare forskning  
I undersökningen med Skaraborg skulle ny forskning vara att vända på studien och 

fokusera på ungdomarna. Detta hade medfört ett mer bredare perspektiv. Det går 

även att fokusera på en annan specifik musikgenre för att ta reda på dess konsert-

verksamhet. Det går även att forska vidare med andra åldergrupper och andra 

geografiska områden som kan bidra med en större inblick hur arrangörer arbetar i 

andra områden.  
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Bilaga A Intervjumall  
Frågor  
Intervju med Klubb Kaliber, Lidköping kommun, Lidköpings stadshotell 

Intervjutillfällen: måndag 19/10 klockan 14.00, tisdag 20/10 klockan 10.00, onsdag 

21/10 klockan 13.00 

 

Bakgrund och information 
Berätta om dig själv (namn, ålder, ort,)  

Berätta om din arbetsroll som arrangör i Skaraborg 

Berätta om er verksamhet och vad ni jobbar med   

 

Allmänt om konsertverksamheten i Skaraborg 
Vad skulle du säga är utmärkande för er konsertverksamhet inom Skaraborg? Hur 

skulle du kunna beskriva om konserter i Skaraborg om de har några särskilda 

kännetecken?  

Upplevs de annorlunda här tror du?  

Vilka musikstilar brukar mest jobbas från din arbetsplats med när det kommer till 

målgruppen ungdomar och yngre vuxna? 

Som arrangör hur upplever du generellt konsertverksamheten i Skaraborg utifrån din 

arbetsplats, alltså från din arbetsplats hur skulle du beskriva Skaraborgs 

konsertverksamhets arbetsmiljö för dig som arrangör rent generellt?  

Hur skulle du beskriva konsertverksamheten för målgruppen ungdomar och yngre 

vuxna som en arbetsmiljö från ditt perspektiv? Vad beror det på om det nu är fallet?  

Berätta i allmänna drag om några konserter som var ämnande åt målgruppen unga 

och yngre vuxna 

 

Strukturella arbetsområden 
Olika fall beroende på vilken person som intervjuas 

Konkretafall: Strebers (Klubb Kaliber), Albin Myers (Måndaxklubben, Lidköping 

stadshotell), Albin (stadsträdgården i Lidköping via Lidköping kommun)  

 

Här tänkte jag nu gå över till hur du/ni jobbade med en specifik konsert och jag 

tänkte om du skulle kunna berätta om hur den kom till och varför det blev just den 

artisten som en introduktion till konserten?  

Strebers (Klubb Kaliber)  

Albin Myers (Lidköpings stadshotell)  

Albin (Lidköping kommun)  

 

Presentera gärna lite om konserten, hur det gick osv.  

  

Arbetsprocess 
Hur startade du igång arbetet med konserten?  

Vad krävdes för att få ett fungerande arbetssätt inför konserten?  

Hur var fördelningen av arbetet, om det var en fördelning av arbete så att säga?  

Hur många var med och arbetade 

Fanns det något ideellt arbete?  

Vad upplevde du genom din erfarenhet som arrangör fungerade bättre respektive 

sämre i den här arbetsprocessen av konserten?  

Vad var din drivkraft i arbetsprocessen?  
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Är det lätt som arrangör i Skaraborg att hitta drivkraft i ett konsertplanerande och 

vad skapar denna kraft?  

 

 

Marknadsföring 
Hur påbörjade du marknadsföringen, är det skiss på affischer eller brainstorming på 

marknadsföringen generellt och hur gick arbetsgången till genom detta område?  

Hur jobbade du med att marknadsföra eventet för målgruppen ungdomar och yngre 

vuxna?  

Hur mycket arbete lades det ut på marknadsföringen av konserten alltså hur 

omfattande var den arbetsprocessen?  

Vilka plattformar användes inom marknadsföringen? (affischer, sociala medier osv)  

Nåde marknadsföringen ut till rätt målgrupp?  

 

Ekonomi 
Kan du berätta om hur det ekonomiska arbetet var upp styrt inför konserten 

Vad var det för intäkter?  

Vad var det för utgifter?  

Hur jobbade du för att planera och hantera konserters budget?   

Hur jobbade du med sponsorer om du hade sådana?  

Har du som arrangör inom Skaraborg en viss arbetsmetod när det kommer till det 

ekonomiska arbetet?  

Hanterades ekonomiska delarna här med denna konsert liknande tidigare konserter 

eller var det något annorlunda här?  

 

 

Geografiska området 
I vilket område är det som du är mest aktiv inom i Skaraborg, rör sig dina konserters 

verksamhet i hela Skaraborg eller mer utvalda områden?  

Inom Skaraborg så är det många konserter som är ämnande åt unga och yngre vuxna 

som rör sig till rock- och popmusik och frågan är hur du som arrangör upplever hur 

det är att jobba med denna musikstil att arrangera?  

Är det svårt eller lätt att jobb med de musikstilar inom pop och rock som arrangör 

inom Skaraborg?  

Har du märkt som arrangör att det är en viss grupp av individer som besöker 

konserter inom rock och pop i Skaraborg? Särdrag och kännetecken?  

Hur upplever du som arrangör att konserter som har musikstilar inom rock och pop 

blir mottaget i Skaraborg av målgruppen ungdomar och yngre vuxna?  

I Skaraborg finns det inga större städer och har mycket landsbygd och hur upplever 

du som arrangör att detta påverkar konsertverksamheten med konserter som har rock 

och pop musik för målgruppen ungdomar och yngre vuxna?  

 

Avslutande 
Finns det något du som arrangör upplever kan förbättras inom ditt arbetsområde i 

Skaraborg inom rock- och popmusikens konserter?  

Har du några andra tankar eller funderingar kring till exempel målgruppen ungdomar 

och yngre vuxna, konserter med rock och pop musik i Skaraborg, arbetsprocessen 

inför en konsert?  
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Bilaga B Konsertverksamheter i Skaraborg  

Kommuner och företag som arbetar med konserter   

 

Kommuner 
Götene kommuns kulturprogramblad för hösten och vintern 

2015 http://www.gotene.se/download/18.40c0e12f15004f229607cd6c/14440504606

73/Kulturprogram_hosten2015_webb.pdf (Hämtat 2015-12-14). 

  

Lidköping kommuns evenemangskalender https://lidkoping.se/evenemang/ (Hämtat 

2015-12-14). 

  

Skövde kommuns kulturprogramblad för november och december 

2015 http://www.skovde.se/globalassets/kulturfritidnatur/dokumentkk/kulturbroschyr

en_nov_dec-2015_webb.pdf (Hämtat 2015-12-14). 

  

Skara kommuns evenemangskalender http://www.skara.se/se--gora/pa-gang-i-

skara.html (Hämtat 2015-12-14). 

  

Mariestad kommuns evenemangskalender                                                                              

http://www.mariestad.se/Mariestad/Startsida-Mariestad/Toppmeny/Kultur--

Fritid/Evenemang.html(Hämtat 2015-12-14). 

  

Gullspång kommuns evenemangskalender  

http://www.gullspang.se/Gullspang/Startsida-Gullspang/Toppmeny/Kultur--

Fritid/Evenemang.html(Hämtat 2015-12-14). 

  

Töreboda kommuns evenemangskalender 

 http://www.toreboda.se/Toreboda/Startsida-Toreboda/Toppmeny/Kultur--

Fritid/Evenemang.html (Hämtat 2015-12-14). 

  

Vara kommuns evenemangskalender http://vara.se/evenemang/ (Hämtat 2015-12-

14). 

  

Falköping kommuns evenemangskalender 

 http://www.vastsverige.com/sv/falkoping/Evenemang/evenemang/ (Hämtat 2015-

12-14). 

  

Tibro kommuns evenemangskalender http://www.tibro.se/Kalender/ (Hämtat 2015-

12-14). 

  

Tidaholm kommuns evenemangskalender 

 http://www.vastsverige.com/sv/tidaholm/evenemang/ (Hämtat 2015-12-14). 

  

Grästorp kommuns 

evenemangskalender http://www.grastorp.se/evenemang.aspx (Hämtat 2015-12-14). 

  

Karlsborg kommuns evenemangskalender 

 http://www.vastsverige.com/sv/karlsborg/Evenemang/evenemangskalender/ (Hämtat 

2015-12-14).    

http://www.gotene.se/download/18.40c0e12f15004f229607cd6c/1444050460673/Kulturprogram_hosten2015_webb.pdf
http://www.gotene.se/download/18.40c0e12f15004f229607cd6c/1444050460673/Kulturprogram_hosten2015_webb.pdf
https://lidkoping.se/evenemang/
http://www.skovde.se/globalassets/kulturfritidnatur/dokumentkk/kulturbroschyren_nov_dec-2015_webb.pdf
http://www.skovde.se/globalassets/kulturfritidnatur/dokumentkk/kulturbroschyren_nov_dec-2015_webb.pdf
http://www.skara.se/se--gora/pa-gang-i-skara.html
http://www.skara.se/se--gora/pa-gang-i-skara.html
http://www.mariestad.se/Mariestad/Startsida-Mariestad/Toppmeny/Kultur--Fritid/Evenemang.html
http://www.mariestad.se/Mariestad/Startsida-Mariestad/Toppmeny/Kultur--Fritid/Evenemang.html
http://www.gullspang.se/Gullspang/Startsida-Gullspang/Toppmeny/Kultur--Fritid/Evenemang.html
http://www.gullspang.se/Gullspang/Startsida-Gullspang/Toppmeny/Kultur--Fritid/Evenemang.html
http://www.toreboda.se/Toreboda/Startsida-Toreboda/Toppmeny/Kultur--Fritid/Evenemang.html
http://www.toreboda.se/Toreboda/Startsida-Toreboda/Toppmeny/Kultur--Fritid/Evenemang.html
http://vara.se/evenemang/
http://www.vastsverige.com/sv/falkoping/Evenemang/evenemang/
http://www.tibro.se/Kalender/
http://www.vastsverige.com/sv/tidaholm/evenemang/
http://www.grastorp.se/evenemang.aspx
http://www.vastsverige.com/sv/karlsborg/Evenemang/evenemangskalender/
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Essunga kommuns evenemangskalender 

 http://www.essunga.se/Evenemangstips.aspx?pageId=299 (Hämtat 2015-12-14). 

  

Hjo kommuns evenemangskalender http://www.hjo.se/Startsida/Uppleva-och-

gora/Evenmang-Ny/ (Hämtat 2015-12-14). 

  

Företag och övriga 
Bogrens Salonger http://www.bogrenssalonger.com/ (Hämtat 2015-12-14).  

 

Husaren Skövde http://www.husaren.com/ (Hämtat 2015-12-14). 

 

Klubb Kaliber http://klubbkaliber.se/ (Hämtat 2015-12-14). 

  

Lidköpings stadshotell http://www.lidkopingstadshotell.se/nattklubb/ (Hämtat 2015-

12-14). 

  

Rosers Skara http://rosers.se/ (Hämtat 2015-12-14).   

  

Olstorp http://www.olstorp.nu/ (Hämtat 2015-12-14). 

 

Vara konserthus http://varakonserthus.se/ (Hämtat 2015-12-14). 
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