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Abstract

UxU: A qualititative analysis of perceptions and the communication of a 

musicfestival in Umea. 

This bachelors thesis examines how av new musicfestival in Umea is communicated on the 

festivals website and how the communication is beeing percepted by people who have bought 

tickets to the festival and people who have chosen not to. The material is based on qualitative 

interviews with theese people and a discourse analysis of the website. The methods beeing 

used in this thesis are discourse analysis and qualitative interviews. The interviews focuses on 

two groups, people who have bought tickets to the festival and the ones who has not. The 

results of the analysis shows that the website uxufestival.se communicates the vision of a 

unique festival who brings people together. The people who have bought tickets and the 

people who haven't identify themselves with the targeted group. There's difference in the way 

that the two groups have percepted the communication, the ones that have bought tickets 

experience that the communication has been informative while the ones who haven't bought 

tickets feel that they haven't got a lot of information. The results of the analysis shows that the 

people who have bought tickets feel that they have the power to influence the festival in a way 

that they feel is refreshing. Both the people who have bought tickets and the ones who haven't 

identify themselves with the people who visit this kind of musicfestivals.
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1. Inledning

Runtom i landet har det sedan ett par år tillbaka sett dystert ut för festival-Sverige och många 

etablerade festivaler har tvingats lägga ned. 2010 slog Hultsfredsfestivalen sin sista spik i 

kistan efter ett flertal år av ekonomiska problem, 2011 ansökte Arvikafestivalen om konkurs 

och 2013 följde även Borlänge-festivalen Peace and love efter (musikindustrin.se, Live at 

heart debatt om festivaldöden, 2013-09-03). Med anledning av denna dystra trend är det 

intressant att undersöka födelsen av en ny festival med ett koncept som skiljer sig från många 

föregångare. UxU-festivalen är en nyskapad festival som kommer utspela sig i Umeå i Juli 

2014. Umeå är utsedd som Europas kulturhuvudstad år 2014 och UxU-festivalen är en av de 

kultursatsningar som görs i staden under kulturhuvudstadsåret (umea2014.se, Projekt, u-x-u, 

2014-01-10). Kultur är en viktig aspekt för att föra ett samhälle framåt och gynna invånarna, 

det är därför intressant och framförallt relevant att studera denna musikfestival. och med 

anledning av att detta examensarbete skrivs vid Umeå universitet är just denna festival av 

särskilt intresse. Uppsatsen skrivs inom institutionen för medie- och 

kommunikationsvetenskaper och fokuset är därför lagt på den kommunicerade delen av 

festivalen. Hur kommuniceras festivalen och hur lockar man besökare i en tid där 

festivalernas framtid är osäker? 

Musik alltså, det är ju den främsta populärkultur en vanlig människa 

kommer åt och den tilltallar därför så jäkla mycket människor […] 

musik blir ju en väldigt stor, gemensam grej för alla kan tycka det är 

bra […] så musik är ju den lättast tilltalande kulturen, och för den 

skull tycker jag det är jäkligt viktigt att det finns

(Intervju med Fokusgrupp A, 2013-12-17).

Festivalen som plats och värld samt dess materialitet i form av olika 

ting är utgångspunkten för handling och känslor. […] Känslor uppstår 

och omformas när människor möts på festival och i deras möte med 

ting och plats. Känslorna uppstår genom fysisk närhet och beröring,  

genom mötet med olika situationer, till exempel konserter

(Bjälensjö; 2013, 38).
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Det första citatet beskriver vikten av musik och festivaler för en person som ofta besöker 

festivaler och konserter. Det andra citatet beskriver hur en festival kan uppfattas och vilka 

känslor de väcker hos festivalbesökaren och hur en festival kan ta sig i uttryck. Det har 

tidigare forskats kring festivalens betydelse och uppbyggnad, det har forskats ur olika 

perspektiv och på vissa specifika festivaler. Det andra citatet ovan är hämtat från ett exempel 

på sådan forskning som analyserat Hultsfredsfestivalens påverkan på orten. 

Denna uppsats undersöker hur en ny festival i Umeå har kommunicerats och hur 

den har uppfattats av mottagarna. UxU-festivalen är en ny musikfestival i Umeå som 

arrangeras för första gången sommaren 2014. Festivalen är en av de kultursatsningar som görs 

i Umeå under år 2014 då Umeå blivit utsedd till Europas kulturhuvudstad. UxU-festivalen har 

ett koncept som skiljer sig från många andra festivalers då den bygger på att biljettköparna är 

medskapare av festivalen, det vill säga ”Co-founders”. För varje såld biljett förlängs 

festivalen med 15 sekunder vilket innebär att varje biljettköpare påverkar festivalens längd 

och storlek. De som köper en biljett har även inflytande på vilka artister som bokas till 

festivalen då alla är välkomna att önska artister, en artist som hittills blivit bokad till festivalen 

är det franska indie-bandet Phoenix som önskats av flera Co-founders (uxufestival.com, 

Blogg, 29 Oktober, 2013-11-30). Då biljettköparna är med och skapar festivalen är det viktigt 

att festivalarrangörerna når ut till så många potentiella köpare som möjligt. Konceptet kräver 

också interaktion från folket och det är därför intressant att undersöka hur kommunikationen 

av festivalen har gått till. 

1.1 Syfte och frågeställningar

1.1.1 Syfte

Syftet med uppsatsen är att analysera hur musikfestivalen UxU har kommunicerats på 

arrangörens hemsida under perioden 1:a januari-30:e oktober år 2013 samt att undersöka hur 

kommunikationen har uppfattas av de som köpt och de som inte köpt biljett. För att besvara 

syftet ställs frågeställningarna nedan.
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1.1.2 Frågeställningar

• Hur har UxU-festivalen kommunicerats på hemsidan www.uxufestival.com?

• Hur har kommunikationen av festivalen uppfattats av biljettköparna?

• Hur har kommunikationen av festivalen uppfattats av dem som inte köpt biljetter?

1.2 Disposition
Uppsatsen är uppdelad i sex kapitel, det första innehåller en inledning samt det syfte och 

frågeställningar som legat till grund för uppsatsen. Det andra kapitlet behandlar de teoretiska 

utgångspunkter samt den tidigare forskning som jag har anknutit till i analysen. Det tredje 

kapitlet presenterar de två metoder som använts i analysen samt det material som analyserats 

vilket består av hemsidan www.uxufestival.com och intervjuer med personer som köpt och 

inte köpt biljetter. Analysen är uppdelad i två kapitel, där det fjärde kapitlet behandlar 

analysen av festivalens hemsida och det femte behandlar intervjuerna. Det sjätte och sista 

kapitlet är tillägnat de slutsatser som dragits genom analysen, en slutdiskussion där jag 

diskuterar slutsatserna samt förslag på fortsatt forskning.
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2. Teori och tidigare forskning 

2.1 Teori:

Syftet med uppsatsen är att analysera hur UxU-festivalen har kommunicerats samt hur 

kommunikationen har uppfattats av personer som köpt biljetter och personer som inte köpt 

biljetter. För att kunna analysera kommunikationens utformning och uppfattningar kring den 

har fem teorier tillämpats, kommunikationsteorier, målgruppsanalys, diskursteori och 

diskursanalys samt identitetsteori. 

2.1.1 Kommunikationsteorier

Sociologen och kulturteoretikern Stuart Hall teoretiserar kring hur kommunikation som 

process ser ut, han beskriver att den går till genom encoding och decoding, det vill säga 

kodning och avkodning. Hall presenterar en kommunikationsmodell som beskriver 

kommunikationsprocessen, alltså hur ett meddelande överförs från sändare till mottagare. Han 

menar att kommunikationen går till genom att information kodas av en sändare som sedan 

mottas och avkodas av en mottagare (Hall, 1973, 508). Kommunikationsmodeller har 

traditionellt sett definierats som en cirkelmodell, men synen på att kommunikation sker i en 

cirkelprocess har kritiserats. Halls kommunikationsteori skiljer sig från denna, som han anser 

vara för enkelspårig. Den cirkelbaserade kommunikationsmodellen fokuserar enbart på själva 

utbytet av kommunikationen, genom detta blir andra aspekter av kommunikationen bortsedda. 

Hall beskriver att det i kommunikationen skapas olika moment av uppfattningar genom vilka 

kommunikationen avkodas, det är en komplex struktur där varje moment har ett samband. 

Denna struktur består av fem moment – produktion, cirkulering, distribution, konsumtion och 

reproduktion. Han menar att kommunikationens struktur, alltså sammanflätandet av 

uppfattningsmomenten, produceras och bibehålls genom talet om den (Hall, 1973, 508). 

Mening och tecken skapas genom användandet av en kedja koder i en diskurs. 

Betydelser produceras i och med de symboliska språkrör som är konstituerade i reglerna för 

språk. Det är alltså i den diskursiva praktiken som produktionen av betydelser sker. Denna 

process kräver att i slutet av produktionen, det vill säga i meningsskapandet, och de egna 
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sociala relationernas organisation tillsammans bildar en diskursiv praktik. Det är i den 

diskursiva formen som produktionen av kommunikation äger rum och  det är även här  

distributionen av den når mottagaren. När diskursen väl har skapats, översatts och omvandlats 

måste den återigen övergå till sociala praktiker för att modellen ska bli komplett. Om inte 

mening skapas kan heller inte konsumtionen av den existera, och om denna mening inte 

uttalas i praktiken fyller den alltså ingen funktion. Varje moment och talet om dess existens är 

alltså viktigt för att cirkeln ska kunna slutas, men inget enskilt moment kan garantera det 

nästkommande momentet. Hela kommunikationsflödet är beroende av att alla moment 

samverkar, men eftersom att varje moment existerar på sina egna villkor kan de också störa 

eller helt bryta flödet (Hall, 1973, 508). Hall menar alltså att det finns ett samband mellan den 

rådande strukturen i mottagaren/publikens tankar, avkodningen av meddelandet och 

avsändaren/avsändarna och att dessa är beroende av och existerar i ett samspel med varandra 

(Fiske, 1990, 105). 

2.1.2 Målgruppssanalys

För att analysera de resultat jag når i analysen tillämpar jag mig av teorier kring 

målgruppsanalys som utvecklats av Larsåke Larsson, forskare i medie- och 

kommunikationsvetenskap. I boken Tillämpad kommunikationsvetenskap förklarar han hur 

målgruppsanalys går till (2008). Målgruppsanalys går ut på att en organisation anpassar sin 

kommunikation efter en bestämd målgrupp, genom att göra detta kan kommunikationen 

skräddarsys för att passa målgruppens behov och på så vis tilltala denna grupp. Larsson menar 

att det är viktigt att utvärdera vilka effekter kommunikation har. En viktig del av 

utvärderingen är att mäta hur kommunikationen har mottagits och accepterats av målgruppen. 

Larsson poängterar vikten av att studera hur människor tar emot den information de tar del av 

(Larsson, 2008, 257). Det är därför intressant att analysera hur kommunikationen kring UxU-

festivalen har uppfattats av dem som mottagit informationen, i detta fall besökarna på 

festivalens hemsida. Genom att tillämpa teorier kring målgruppsanalys kan jag analysera hur 

kommunikationen kring UxU-festivalen har utformats och om arrangören använt sig av 

målgruppsanalys för att anpassa informationen till en specifik målgrupp. 
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2.1.3 Diskursteori

Sociologerna Ernesto Laclau och Chantal Mouffe anser att diskursen innefattar språket som 

består av en handling, men också handlingar som inte är av språklig karaktär (Bergström & 

Boréus, 2012:364). En diskurs är ett språkligt nätverk som är uppbyggt av ord, dessa ord kallas 

inom diskursteorin för tecken vilka får betydelse i relation till, och hur de skiljer sig ifrån, 

andra tecken. Tecknen delas in i två kategorier, moment, som åsyftar de tecken som ryms 

inom diskursen, och element, som åsyftar de tecken som inte får plats i diskursen (Wreder, 

2007, 34ff). De moment och element som är av betydande vikt för diskursen kallas för 

nodalpunkter och flytande signifikanter. Det är i förhållandet till dessa nodalpunkter som 

andra tecken får sin betydelse, elementen och nodalpunkterna bildar tillsammans ett diskursivt 

fält inom vilket betydelser skapas och omformuleras. I diskursen finns utrymme för 

omtolkningar av betydelser vilket innebär att inga betydelser är konstanta (Wreder, 2007, 

35f). I det ögonblick som ett tecken får sin betydelse eller det ögonblick då betydelsen 

förändras kallas för artikulation. Här får alltså elementen och de flytande signifikanterna sina 

betydelser och bildar moment och nodalpunkter (Wreder, 2007, 35f).

Teoretikern Michel Foucault var verksam inom filosofi och sociologi, han 

beskriver att det i diskurser existerar uttryck för normerande praktiker, dessa praktiker 

fungerar alltså som förhållningsramar för vad som anses vara normativt i en diskurs. Dessa 

normer speglar olika kategoriseringar som anses som önskvärda att identifierar sig med 

(Bergström & Boréus, 2005, 364).  Diskurser innehåller föreställningar om omvärlden och de 

människor som lever i den, här finns också föreställningar om sociala identiteter (Bergström 

& Boréus, 2005, 364). Foucault skriver om makt och hur makt konstruerar identiteter och 

sanning. Foucault menar att ”sanning” är något som uttrycks med legitimitet, det vill säga 

makt bakom sig och att det därför betraktas av samhället som trovärdigt och sant (Kiros, 

1998, 3). Sanningar är inte konstanta utan kan förändras i takt med samhälleliga förändringar, 

till exempel att monarki var en sanning för dåtidens Sverige på samma sätt som att demokrati 

är en sanning i dagens Sverige. 

2.1.2 Diskursanalys

Den mest förekommande definitionen av begreppet diskurs är ”ett bestämt sätt att tala om och 

förstå världen på”, en diskurs inbegriper bland annat teorier kring språkets struktur. Denna 

definition tas bland annat upp av Marianne Winther Jörgenssen och Louise Phillips i boken 
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Diskursanalys som teori och metod (2000, 7). Tonvikten ligger på att det är ett ”bestämt sätt” 

vilket förklarar att det finns ramar som reglerar hur saker och ting presenteras. Även i boken 

Diskursanalys i praktiken av Mats Börjesson och Eva Palmblad förklaras begreppet på 

liknande sätt. Börjesson och Palmblad förklarar att det i diskurser existerar föreställningar 

kring verkligheten, dessa föreställningar innebär bland annat betraktelser över vad som är 

sant, korrekt, rimligt eller vackert (Börjesson & Palmblad, 2007, 13). Begreppet diskurs 

innefattar alltså någon typ av social praktik där språkanvändandet är centralt, diskursanalysen 

undersöker relationen mellan olika typer av språk i skriftlig, talad eller på annat sätt 

kommunicerad form (Bergström & Boréus, 2005, 17ff). Språket innehåller ett referenssystem 

där varje ord har en beteckning och en betydelse som skapar en tankebild. Då ordet festival 

innebär både uttrycket ”festival” och en tankebild kring ordet kan detta skapa en referensram 

som i sin tur ger ordet en betydelse (Bergström & Boréus 2012, 365). I och med att det i 

diskursen existerar föreställningar kring verkligheten kan jag genom diskursanalysen 

identifiera hur betydelser skapas i kommunikationen av festivalen. 

2.1.4 Identitetsteori

Foucault anser att det i diskurser existerar föreställningar om sociala identiteter och om de 

människor som lever i diskursen (Bergström & Boréus, 2005, 364). Foucault menar att 

identitet skapas i förhållande till sanning och att sanning kan liknas med normer eller 

förväntningar på olika roller i samhället. En identitet är alltså inte konstant utan kan förändras 

och omformas under livets gång. Ett barn skapar till exempel sin identitet genom 

socialiseringen med andra människor, de uppfattar betydelser, symboler och gester som lär 

dem hur de förväntas bete sig gentemot andra människor. Dessa uppfattningar i samspelet 

med andra leder till att barnet skapar en egen, individuell identitet i förhållande till de andra 

(Kiros, 1998, 7). En identitet är den samhörighet med en viss livsstil, åsikt eller annan aspekt i 

livet och som varje person känner, det innebär att personen kan identifiera, det vill säga känna 

igen sig i och associera sig själv med dessa företeelser (Frisén & Hwang 2006, 128). 

Psykologerna Ann Frisén och Philip Hwang skriver i boken Ungdomar och 

identitet om hur identitet skapas hos unga människor och hur de förhåller sig till sin identitet 

(2006). De förklarar att identiteten är den självbild som personer känner inför sig själva, men 

också den som personen vill visa för andra människor (2006, 128). En persons identitet kan 

inte existera eller utvecklas utan samspelet med andra människor. Genom interaktion med 

samhället och respons från omgivningen skapas och omformas identiteter. Andra människors 
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åsikter och beteenden påverkar hur en person uppfattar sig själv. Genom handlingar och ord 

visar andra hur en person beter och framställer sig själv, detta kan till exempel handla om hur 

personen klär sig, pratar eller beter sig. Om en persons identitet bekräftas av omgivningen, det 

vill säga att personen passar in, får hen en känsla av samhörighet och identiteten förstärks. 

Om personen inte passar in kan det skapa ett avstånd mellan personen och de övriga i 

omgivningen. Detta kan ske både genom att en grupp utesluter en person som inte passar in, 

men också genom att en person antagit en falsk identitet gentemot sig själv och på så vis 

skapat en inre eller yttre konflikt. En sådan konflikt kan komma av att det uppstår en klyfta 

mellan personens ”sanna” identitet och den ”falska” identiteten vilket i sin tur skapar problem  

med personens självbild och personlighet (Frisén & Hwang 2006, 128). Genom att människor 

identifierar sig med andra människor genom bland annat livsstilsval är denna teori kring 

identiteter intressant i analysen av festivalbesökare. 

2.2 Tidigare forskning:
Som forskare är det viktigt att uppmärksamma vad som har gjorts tidigare på samma område.  

Den tidigare forskning som jag relaterar till under arbetet med min uppsats är de fyra 

nedanstående, dessa uppsatser och avhandlingar behandlar ämnen som är relevanta i min 

uppsats, som behandlar området festivaler.

Festival 2008 : En studie om musikfestivalmarknadens strukturer och 

varumärkesspel sett från ett fältperspektiv. Magisteruppsatsen är skriven av Emma West vid 

Linköpings universitet på Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur år 2008. 

Uppsatsen fokuserar på hur musikfestival-marknaden ser ut i Sverige och varför den är viktig. 

West utgår ifrån olika perspektiv på festivaler, arrangörernas, journalisternas och 

festivalpublikens. Hon har gjort två kvalitativa intervjuer med två personer som är engagerade 

inom festivalmarknaden och analyserat skrivet material i form av artiklar. Uppsatsen söker 

analysera hur festivalmarknaden i Sverige ser ut, vilka regler som finns och hur aktörer kan 

sticka ut på en konkurrenskraftig marknad. West använder sig av bland annat Pierre 

Bourdieus fältteorier kring kultur och sociala relationer. Uppsatsen behandlar 

festivalmarknaden i stort men har ett huvudsakligt fokus på Hultsfredsfestivalen som 

författaren beskriver har en intressant historia och ”en plats i medierummet som ingen annan 

svensk festival har på samma sätt”. Denna uppsats är skriven under 2008 vilket är två år innan 

Hultsfredsfestivalen gick i konkurs, enligt West hade festivalmarknaden i Sverige under detta 

år en positiv framtid med flera nya festivaler som konkurrerade med redan etablerade 
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festivaler såsom till exempel Hultsfredsfetsivalen. Tidsaspekten i denna uppsats är en viktig 

skillnad mellan de övriga tidigare forskningar som presenteras i detta kapitel då 

festivalmarknaden såg ut på ett annat sätt år 2008 än den gör idag. 

Hultsfredsfestivalen : Hur ett evenemang kan inspirera, påverka och utveckla en 

ort. Denna kandidatuppsats är skriven av Linn Gulldén på Högskolan i Halmstad vid 

programmet för Hållbar turismutveckling år 2013. Uppsatsen handlar om den betydelse en 

festival kan ha för en mindre ort, hur den påverkar staden socialt och ekonomiskt.  Denna 

uppsats inriktar sig på hur turismen i staden har påverkats av festivalen och slutsatsen dras att 

den har påverkat turismen positivt och bidragit till en ny turismindustri. Gulldén drar också 

slutsatsen att denna typ av musikarrangemang har stor betydelse speciellt för en liten ort då 

det skapar en stolthet för de boende i staden vilket i sin tur skapar ett stort engagemang och 

bidrar till gemenskap hos invånarna. De slutsatser som Gulldén har dragit gällande på vilket 

sätt festivalen påverkar orten kan jag anknyta till mina teorier kring hur UxU-festivalen 

påverkar Umeå som ort och skapar gemenskap för människorna i staden.  

Konstbiennalens Marknadskommunikation -Hur tre nordiska 

samtidskonstevenemang kommunicerar med sina viktigaste målgrupper. Denna 

magisteruppsats är skriven av Lisa Andersson och Virpi Näsänen vid Göteborgs universitet på 

institutionen för företagsekonomi år 2008. Uppsatsen handlar om kommunikationens roll i 

marknadsföringen av konstbiennaler, det vill säga konstfestivaler. Andersson och Näsänen 

utgår ifrån hur kommunikationsbudskap formuleras för att locka målgruppen. De har använt 

sig av en kvalitativ metod i form av intervjuer med personer som är verksamma vid olika 

konstinstitutioner och teoretiserar utifrån marknadskommunikation och kulturmarknadsföring. 

Eftersom att jag undersöker kommunikationen av en festival kan jag genom denna inriktning 

på marknadsföringen av en annan typ av kulturevenemang anknyta till de slutsatser som dras i 

min egen uppsats. Denna uppsats huvudsakliga material är intervjuer med kulturengagerade 

personer precis som i min uppsats, men personerna och ämnet för intervjuerna skiljer sig från 

denna och min uppsats. En annan skillnad är att denna uppsats har en företagsekonomisk 

inriktning medan min egen har inriktningen på medie- och kommunikationsvetenskap, denna 

uppsats är alltså skriven ur ett ekonomiskt perspektiv till skillnad från min som fokuserar på 

kommunikationens roll.

Rock'n'roll i Hultsfred: Ungdomar, festival och lokal gemenskap. Etnologen och 

forskaren Jonas Bjälesjö har skrivit en avhandling om hur Hultsfredsfestivalen påverkat orten 

och människorna som medverkar (2013). Bjälesjö lyfter fram vikten av gemenskapen som 

skapas på festivalerna och undersöker vad som händer i mötet mellan människorna: 

”Festivaler framställs ofta som symboler, bekräftelser och representationer för och av olika 
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slags identiteter (lokala, regionala, nationella, etniska, kulturella, sociala, yrkesmässiga 

etcetera) vilket är intressant i sig” (Bjälesjö, 2013, 39). Genom att Bjälesjö lyfter fram hur 

musikfestivaler skapar gemenskap mellan festivalbesökare kan jag anknyta detta teorier kring 

identitet och på så vis anknyta till de slutsatser jag drar i analysen för att kunna styrka de 

resonemang jag för.  
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3. Metod och material

3.1 Metod

För att analysera mitt material kommer jag använda mig av två huvudmetoder, diskursanalys 

och fokusgruppsintervjuer. Den ena delen av uppsatsens syfte går ut på att analysera hur 

festivalen kommunicerats på hemsidan, för att analysera detta material kommer diskursanalys 

att tillämpas. Diskursanalysen är lämplig då studien söker undersöka bakomliggande 

diskurser och hur betydelser skapas i materialet. Den andra delen av syftet går ut på att 

undersöka hur kommunikationen har uppfattats av dem som köpt och inte köpt biljetter, i 

denna del av analysen tillämpas kvalitativa forskningsintervjuer. Intervjumaterialet består av 

fokusgruppsintervjuer där biljettköpare och personer som inte köpt biljetter delats upp i två 

grupper. Genom att utföra denna typ av intervjuer synliggörs åsikter hos en grupp människor. 

Valet har gjorts att ha med personer från båda sidor av festivalen, de som valt att köpa biljett 

och de som valt att inte göra det, på så vis får jag olika sidor av hur kommunikationen har 

uppfattats. Denna analys utgår ifrån kvalitativa metoder då det är lämpligt i denna typ av 

undersökning. En kvalitativ metod är att föredra framför en kvantitativ, då den kvalitativa 

metoden syftar till att undersöka underliggande betydelser medan den kvantitativa snarare 

undersöker ords förekomst och tematisering i en text.

3.1.1 Diskursanalys

Diskursanalys söker undersöka en texts innebörd samt hur olika föreställningar inom en 

diskurs skapas. Detta tas upp i boken Textens mening och makt: Metodbok i 

samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys av Göran Bergström och Kristina Boréus. När 

jag undersöker materialet kommer jag analysera texten i huvudsak och utelämna bilder. För 

att undersöka den kommunicerade texten kommer jag använda mig av en fördjupande form av 

textanalys som är diskursanalys, denna metod förklaras i boken (Bergström & Boréus 2005, 

305). Diskursanalys är en praktisk metod för att analysera text, med hjälp av denna metod kan 

innebördsaspekten i texten identifieras. Denna typ av analysmetod är också lämplig om 
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analysen söker undersöka hur föreställningar skapas i en diskurs (Bergström & Boréus 2005, 

26). I diskursanalysen analyseras ords betydelser och hur ord får nya betydelser när de står i 

relation till andra ord. Ord kallas i diskursanalysen för tecken vilka delas in i två kategorier, 

moment och element. Moment består av tecken som existerar i diskursen, medan element 

består av tecken som inte existerar i diskursen (Wreder, 2007, 34ff). De moment och element 

som är av betydande vikt för diskursen kallas för nodalpunkter och flytande signifikanter. Det 

är i relationen mellan nodalpunkterna och tecknen som tecknen får sin betydelse. Elementen 

och nodalpunkterna bildar tillsammans ett diskursivt fält inom vilket betydelser skapas och 

omformuleras. I diskursen finns utrymme för omtolkningar av betydelser vilket innebär att 

inga betydelser är konstanta (Wreder, 2007, 35f). I det ögonblick som ett tecken får sin 

betydelse eller det ögonblick då betydelsen förändras kallas för artikulation. Här får alltså 

elementen och de flytande signifikanterna sina betydelser och bildar moment och 

nodalpunkter (Wreder, 2007, 35f). Genom att analysera vilka tecken och nodalpunkter som 

används i kommunikationen på hemsidan kan jag upptäcka vilka betydelser som förmedlas  

genom informationen. Genom att undersöka hur arrangören kommunicerar festivalen kan jag 

se på vilket sätt de når ut till sina kunder. 

3.1.2 Fokusgruppsintervjuer 

Den andra huvudmetoden jag använder mig av är forskningsintervjuer som beskrivs i boken 

Kvalitativa intervjuer av sociologen Jan Trost som förklarar funktionen med kvalitativa 

forskningsintervjuer. Den kvalitativa forskningsintervjuns huvudsakliga uppgift är att få fram 

information om en viss fråga eller ett visst ställningstagande. De frågor som är karaktäristiska 

för kvalitativa intervjuer är raka och konkreta, de är enkla till sin form men syftar till att få 

utförliga svar. (Trost, 2005, 28). Det finns olika typer av datainsamlingsmetoder där 

kvalitativa forskningsintervjuer är en variant, dessa intervjuer kan ske med enskilda personer 

eller i grupper, i denna uppsats tillämpas fokusgruppsintervjun.  En fokusgruppsintervju 

skiljer sig från en vanlig forskningsintervju genom att den sker i grupp i diskussionsform, 

denna typ av intervju bygger alltså på dialog vars resultat genererar i gruppbedömningar och 

åsikter som representerar en grupp. Under en fokusgruppsintervju ska det alltid finnas en 

ledare som står utanför gruppen och styr intervjun i den riktning den är tänkt att gå (Svenska 

kommunförbundet, 99, 29). 

För att vägleda mig i intervjuandet har jag använt mig av Steinar Kvales 

intervjumodell som presenteras i Trost´s Kvalitativa forskningsintervjuer (2005). Kvale anser 
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att det finns sju viktiga stadier som kännetecknar den kvalitativa intervjun där det första 

stadiet, tematisering, går ut på att identifiera det syfte som studien söker uppnå samt vilken 

information som intervjun syftar till att få fram. För att underlätta arbetet är det viktigt att 

detta syfte är konkret formulerat och enkelt att förstå, det är också här det kommer fram 

vilken teoretisk utgångspunkt studien ska ha. Det andra steget, design, består av en 

urvalsprocess där intervjupersonerna väljs ut samt den analysmetod som ska tillämpas (Trost, 

2005, 29). I steg tre, intervjuandet, är det viktigt att intervjufrågorna anpassas till det som 

forskaren vill undersöka och att de kan generera i relevant information. Det fjärde steget, 

överför till bearbetningsbar form, innebär att forskningsintervjun på något sätt antecknas eller 

spelas in för att sedan kunna bearbetas. Bearbetningen sker i det femte stadiet, bearbetning 

och analys, där forskaren går igenom och analyserar intervjun upprepade gånger med 

utgångspunkt i den valda teorin. I det sjätte steget, resultat, presenteras de slutsatser som 

forskaren kunnat dra utifrån sin analys. I detta steg bör forskaren ställa sig frågan om studien 

blivit korrekt utförd och om resultatet är trovärdigt (Trost, 2005, 29). Det sjunde och sista 

steget i Kvales modell för forskningsintervjuer, rapportering, ska fungera som en slags 

sammanfattning och utvärdering av forskningsintervjun (Trost, 2005, 30). Dessa sju steg 

tillämpas i denna uppsats som vägledning för att strukturera upp arbetet med intervjuerna. 

Intervjuerna spelas in med hjälp av inspelningsutrustning för att möjliggöra att materialet kan 

gås igenom upprepade gånger för att sedan transkriberas, det vill säga skrivas ned. Genom att 

göra detta kan materialet analyseras och analyseras om utan att tappa sin kärna. Eftersom att 

materialet finns nedskrivet underlättas det selektiva urvalet i att lyfta fram analyserbara 

resultat. Under genomförandet av intervjuerna används även en intervjuguide för att 

strukturera upp intervjun, intervjuguiden består av de frågor som ställs under intervjuerna och 

finns att läsa som bilaga.

3.1.1 Metoddiskussion

En viktig aspekt av analyseringen gäller hur forskaren positionerar sig själv i förhållande till 

sin undersökning. Reliabilitet utgår ifrån att undersökningen har blivit korrekt utförd, det är 

också viktigt att undersökningen kan göras om och då nå samma resultat, om så är fallet tyder 

det på att resultatet är reliabelt. Om analysen är reliabel innebär det alltså att den är trovärdig 

(Thurén, 2007, 26). I och med att jag använder mig av en kvalitativ metod då jag analyserar 

mitt material utgår analysen huvudsakligen ifrån mina egna tolkningar, dessa tolkningar är 

summan av mina värderingar och tidigare erfarenheter. De tolkningar som görs påverkas 

därför av forskaren själv, men samtidigt är denna aspekt oundviklig då den kvalitativa 
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metoden bygger på tolkningar (Trost, 2005, 25). Eftersom att denna typ av metod utgår ifrån 

tolkningsbara texter är det viktigt som forskare att återknyta till teorier och tidigare forskning 

för att visa på trovärdigheten i analysen och för att motivera resultaten. 

För att forskningen ska vara så trovärdig som möjligt har jag spelat in och 

transkriberat intervjuerna, det vill säga spelat upp och skrivit ned uttalandena, för att vara 

säker på att få fram exakt vad de sagt. Jag använder mig av citat som är direkt nedskrivna från 

intervjuerna för att tydligt kunna visa på hur jag dragit mina slutsatser samt för att visa att det 

jag framhåller faktiskt är sagt och på vilket sätt det är sagt. Svaren som intervjuerna genererat 

i har angetts så korrekt som möjligt, med vissa val av redigeringar då jag endast tagit bort 

icke-fullständiga eller tvekande ord för att få ett bättre flyt i texten. Genom att jag spelat in 

och skrivit ned intervjuerna skulle en annan person kunna analysera materialet och komma 

fram till ett liknande resultat, min analys är därför trovärdig trots att den är gjord med en 

kvalitativ metod. En svårighet jag upplevde med metoden var att när jag arrangerade möten 

för fokusgruppsintervjuerna var det ett ojämnt antal personer som dök upp. Fyra personer dök 

upp vid det ena tillfället medan det vid det andra tillfället endast dök upp två. Jag tog beslutet 

att genomföra intervjun även om den inte bestod av lika många personer som vid det första 

tillfället. Jag gjorde bedömningen att intervjuerna trots detta genererade i likvärdig mängd 

information och att den information som insamlats kunde ge ett analyserbart resultat. 

3.2 Material
Materialet för analysen består av två delar där den ena är festivalens hemsida och den andra är 

intervjuer med personer som köpt och inte köpt biljetter. Den första delen består av att 

analysera hur  kommunikationen av festivalen ser ut på hemsidan, uxufestival.com. Hemsidan 

innehåller sju underkategorier vilka bedöms var för sig, även om alla sidor inte innehåller lika 

mycket information är de relevanta för min analys och jag inkluderar därför alla sju sidor; 

Program, Info, Artister, Bidra och Blogg och Contest!. På hemsidan publiceras en mängd 

bilder och illustrationer i samband med text, det är i huvudsak texterna jag kommer analysera 

då de innehåller mest information men jag kommer också väga in i beräkningen hur bilder och 

text samspelar med varandra. Hemsidan är interaktivt och här förekommer information om 

biljetter, artister, priser och andra nyheter, den är interaktiv i den mån att besökarna på 

hemsidan kan använda sig utav kommentarsfält som en direktkommunikation för att nå 

arrangören och ge respons på informationen. 

Den andra delen av materialet består av intervjuer med två fokusgrupper varav 

18



en bestående av biljettköpare och den andra av personer som valt att inte köpa biljetter. 

Eftersom att syftet med uppsatsen är att mäta hur kommunikationen kring festivalen har 

mottagits är tanken att intervjuerna ska besvara den delen av syftet. Jag har valt att ha två 

fokusgrupper eftersom att jag anser att det kan vara intressant att få synpunkter på festivalen 

från två olika perspektiv, där ena gruppen har valt att köpa biljetter medan den andra gruppen 

har avstått från det.

Det urval jag har gjort består dels i en tidsavgränsning gällande det material jag 

valt att undersöka och dels av ett urval av personer i fokusgrupperna. Jag kommer undersöka 

textmaterial från tidsperioden 1:a januari 2013 till den 30:e oktober 2013. Eftersom att 

hemsidan är nyskapad kommer jag analysera allt material som publicerats fram till den sista 

oktober år 2013, det första inlägget är publicerat den 8 januari. Denna avgränsning gör jag 

eftersom att materialet inte ska bli allt för stort, men ändå stort nog att finna ett resultat genom 

och för att uppsatsen genomförs under denna period. Eftersom att festivalen utspelar sig i juli 

månad kommer hemsidan fortsätta att uppdateras även efter den period som materialet till 

denna uppsats är insamlat. 

I urvalet av intervjupersoner har jag tagit hjälp av mitt personliga nätverk för att 

komma i kontakt med personer som köpt och inte köpt biljett till UxU-festivalen. En öppen 

inbjudan lades ut i en Facebook-grupp med personer med koppling till Umeå universitet där 

det informerades om tid och plats för de båda intervjuerna. Det första intervjutillfället 

tillägnades personer som inte köpt festivalbiljett, detta möte utspelade sig den 16:e december 

2013, kl.14.00 i en lokal på bostadsområdet Ålidhem i Umeå. Det andra intervjutillfället 

tillägnades personer som köpt biljetter, detta möte utspelade sig på Umeå universitet den 17 

december 2013, kl 12.00. Till det första intervjutillfället dök det upp fyra personer, medan det 

till det andra tillfället endast dök upp två personer. Intervjuerna utspelade sig i 

diskussionsform där jag ställde frågor kring festivalen som intervjupersonerna diskuterade 

under samtalets gång. Dessa två grupper kallas för fokusgrupper och har namngetts som 

fokusgrupp A och B vilka jag kommer hänvisa till under analysen av intervjuerna. 

Fokusgrupp A består av två personer som har köpt biljett till UxU-festivalen och fokusgrupp 

B består av fyra personer som inte har köpt biljett till festivalen. Att antalet intervjupersoner 

skiljer sig mellan de olika grupperna har vägts upp med att göra en längre intervju med 

fokusgrupp A som består av två personer mindre än fokusgrupp B. Även om antalet personer 

skiljer sig mellan de båda grupperna har de båda intervjuerna genererat i likvärdig mängd 

användbar information. I fokusgrupp B uttalade sig inte alla fyra personer lika mycket då 

intervjun var uppbyggd i diskussionsform och vissa kom till tals oftare än andra, detta trots 

mina ansträngningar att få alla personer att uttala sig om frågorna jag ställde. Bedömningen 
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gjordes att behålla alla svar från alla fyra personerna då alla tillförde viktiga synpunkter, detta 

bedömdes som viktigare än stryka två personers svar för att ha ett likvärdigt antal 

intervjupersoner.

Fokusgrupp A består av två biljettköpare i tjugoårsåldern som båda är bosatta 

i Umeå. Jens är 21 år och studerar till lärare vid Umeå Universitet och Patrik är 22

år och studerar matematik. Både Jens och Patrik var tidiga med att köpa biljetter 

till festivalen och är alltså co-founders, det vill säga medskapare av festivalen.  

Fokusgrupp B består av personer som ej har köpt biljetter till festivalen, de är alla 

studenter vid Umeå Universitet och studerar inom Humaniora. Ornella är 21 år och

studerar inom Humaniora precis som 28-åriga Emil, 25-åriga Rut och 25-åriga 

Conny. 

De sex personer som medverkat i intervjuerna har ställt upp under 

förståelsen att de är anonyma i uppsatsen och att deras intervjusvar presenteras 

under fingerade namn. Att personerna ställde upp på intervju i vetskapen att de var

anonyma skapade en trygg miljö för dem att uttrycka sina åsikter i. Att personerna 

är anonyma har inte betydelse för denna undersökning då fokuset ligger på vad 

som sägs snarare än vem säger det. Syftet är att få fram en grupps åsikter och 

uttalanden. Valet att anonymisera de medverkande beror inte på att de åsikter som 

uttrycks är av känslig karaktär eller att de krävt att få vara anonyma. De svar som 

personerna ger i intervjuerna får heller inte mer eller mindre tyngd av att jag 

skriver ut deras riktiga namn och det är därför inte viktigt i denna undersökning.  

När jag gör hänvisar till intervjuerna hänvisar jag antingen till personerna vid 

namn eller till dem tillsammans som fokusgrupp A eller B.  
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4. Analys av hemsidan

www.uxufestival.com

På festivalens hemsida analyserar jag de olika sidorna och deras innehåll. I huvudsak 

analyseras kommunikationen i textform, men även bilder och hur bilder och text 

kommuniceras i relation till varandra. Hemsidan innehåller sju sidor; Hem, Program, Artister, 

Info, Bidra, Blogg och Contest! och analysen är således uppdelad efter dessa kategorier. 

4.1 Hem
På sidan Hem ligger ett videoklipp i form av en trailer på tre minuter där tittaren får följa med 

en guide som visar upp festivalområdet och visionen av hur festivalen kommer se ut. I trailern 

beskrivs koncept att festivalen finansieras av biljettköparna som är medskapare av festivalen. 

För att bli medskapare behöver tittaren köpa en Co-founderbiljett som säljs till och med den 

30:e oktober och varje såld biljett förlänger festivalen med 15 sekunder. Videoklippet är 

informativt och den guide som tittaren får följa berättar om festivalen på engelska.  Genom att 

arrangören valt att ha använda sig av ett internationellt språk istället för svenska i videoklippet 

kan slutsatsen dras att kommunikationen riktar sig till personer i andra länder än Sverige. Den 

text som finns på sidan Hem är skriven på svenska vilket tilltalar en svensktalande befolkning. 

Tolkningen kan göras att kommunikationen är riktad till både svensk och internationell  

publik, vilket blir tydligt genom att kommunikationen är anpassad till dessa målgrupper. 

Arrangören har alltså anpassat informationen på hemsidan för att tilltala en specifik målgrupp.  

Det är alltså möjligt att de använt sig av målgruppsanalys för att rikta kommunikationen 

(Larsson, 2008, 257).

I videoklippet används artikulationen ”we want to create an awesome 

musicfestival” vilket ger bilden av att arrangören har stora visioner då ordet ”awesome” 

indikerar att något är ”enormt”, ”häftigt” eller ”asballt” (bab.la, engelsk-svensk, awesome). 

En diskurs innehåller artikulationer som består av tecken, det vill säga ord som i sin tur 

innehåller betydelser. Dessa betydelser innehåller både ordens uttryck och de tankebilder de 

skapar (Bergström & Boréus, 2012, 365). Genom användandet av följande artikulation skapas 
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tankebilden av att festivalen skiljer sig från många andra; ”we love music festivals but want to 

turn things around and give the power to you, hens the name U by U (you by you). A 

musicfestival brought to you, by you”. Dessa tecken skapar alltså en tankebild kring en unik 

musikfestival. I artikulationen framgår det att grundidén med festivalen går ut på att folket ska 

skapa festivalen tillsammans, genom att använda tecknet ”du”, vilket åsyftar mottagaren av 

informationen, kan det tolkas som att arrangören vill nå ut till varje individ. I artikulationen 

framgår det även att festivalen har ett unikt koncept som skiljer sig från andra festivalers. 

4.2 Program
På denna sida förklaras det att festivalens program inte är färdigställt och innehåller 

information kring hur programmet utformas, det finns en beskrivning av åtta stycken 

”curatorer”, det vill säga ”konstnärliga ledare som handplockats för att arbeta med 

festivalens program”. Dessa curatorer utgörs av lokala musiker och andra personer 

som är verksamma inom Umeås musik- och kulturliv. Till varje curator finns en 

beskrivning och ett citat som beskriver curatorns vision för festivalen och tankar 

kring musikscenen i Umeå. En av de åtta curatorerna är Scharinska villan, en 

etablerad rockklubb i Umeå. På sidan Program beskrivs Scharinska med citatet; 

”Under flera årtionden har Scharinska villan varit den tongivande scenen för ung 

musikkultur i Umeå”. Tecken som är av särskild vikt i diskursen kallas för 

nodalpunkter, när tecken kopplas samman med nodalpunkterna får tecknen sin 

betydelse (Wreder, 2007, 35f). Genom att beskrivningen av Scharinska kopplar 

samman tecknen ”under flera årtionden”, ”tongivande” och ”ung musikkultur” 

bildas en betydelse. Av denna mening kan analysen göras att Scharinska länge haft 

en betydande roll i Umeås musikliv och att de fortsätter ha det. Genom att tecknen 

”ung” och ”musikkultur” kopplas samman ges intrycket att Scharinska även 

påverkar framtidens musik- och kulturliv i Umeå. Utifrån detta kan tolkningen 

göras att Scharinska är ett lämpligt val av curator då de har möjlighet att påverka 

Umeås musik- och kulturliv och därför också kan göra bra bokningar, detta 

påstående stärks också genom resterande beskrivning på hemsidan där det påpekas 

att Scharinska har erbjudit en bredd av musikakter inom många olika genrer.

 Genom att de åtta ledarna omnämns med tecknet ”konstnärliga” kan tolkningen 

göras att arrangören vill skapa en positiv tankebild hos besökaren av hemsidan. En 

”konstnärlig” person kan kopplas samman med en kulturell person som kan anses vara 
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lämplig för att välja ut artister som anses önskvärda för festivalen. Tecknet ”handplockats” 

skapar en tankebild om att något valts ut med omsorg, genom vilket tolkningen kan göras att 

curatorerna är specifikt utvalda för detta arrangemang. Curatorernas uppgift är att tillsammans 

med biljettköparna besluta vilka artister som ska bokas till festivalen. Genom att curatorerna 

har ”handplockats” för detta ändamål kan kopplingen göras att de har kontakter som 

möjliggör önskvärda artistbokningar, det vill säga att de har makt att påverka att de artister 

som biljettköparna önskar faktiskt kommer till festivalen. 

4.3 Artister 
När analysen av hemsidan uxufestival.com utförs är fem artister inbokade, dessa är Phoenix, 

Laleh, Mac Miller, Thurston Moore och Lucy Love. Denna sida innehåller information om 

artisterna samt nio stycken illustrationer i form av U:n, som representerar UxU-festivalen, 

varje U skiljer sig från de andra och de fem bokade artisterna är illustrerade i ett U var medan 

de övriga fyra innehåller frågetecken som representerar att dessa platser inte är fyllda ännu. 

Varje U är klickbart och leder in på en sida som beskriver varje artistbokning med ett 

medföljande youtube-klipp som visar en musikvideo eller ett klipp från en tidigare spelning 

med artisten eller bandet. Högst upp på sidan där alla artister presenteras finns en kort text 

som beskriver sidans innehåll, sidan innehåller också information om hur hemsidebesökaren 

kan gå till väga för att lämna önskemål om vilka artister som ska fylla de tomma platserna. 

Precis som på sidan Program finns även här text som innehåller orden ”du kan 

också påverka!”  vilket kan tolkas som uppmanande då den söker skapa ett behov av att vara 

delaktig i artistbokningen. Tecken som är av särskild betydelse i diskursen kallas för 

nodalpunkter, i relationen mellan tecknen och nodalpunkterna skapas betydelser 

(Wreder, 2007, 35f).  Genom att använda tecknen ”du kan också påverka!” 

uppmanas hemsidebesökaren att integrera. Återigen används tecknet du för att 

tydligt påpeka att personen som besöker hemsidan kan påverka, genom att på peka 

att ”du” kan påverka kan tolkningen göras att arrangören vill nå fram till varje 

enskild individ. Här försöker alltså arrangören nå fram till varje enskild individ 

istället för en grupp, men samtidigt vill de att personen ska ingå i ett vi, då 

festivalen skapas tillsammans och många individer bilder en grupp. Det kan vara 

effektivt att använda sig av benämningen ”du” när man försöker nå ut till 

människor då det är lättare för en person att ta till sig att informationen är riktad 

till hen, det blir tydligt för läsaren och det finns inga funderingar kring om 
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personen bör ta till sig av informationen eller inte. Ordet ”påverka” blir här en 

nodalpunkt, det vill säga ett tecken som är av särskild betydelse.  Genom att 

tecknet ”du” kopplas samman med ”påverka” skapas en betydelse i relationen 

mellan dem (jmfr. Wreder, 2007, 35f).

4.4 Info 
Denna sida innehåller åtta stycken underkategorier;  Biljetter, Om U x U, Området 

x Umeå, Vanliga frågor, Praktisk info, Partners, Press  och Kontakt. Biljetter 

innehåller information om köp av festivalbiljetter. I informationen om biljetterna 

använder de ordvalen ”vi vill belöna dig som köper biljett i ett tidigt stadium” och 

beskriver att de säljs till ”ett starkt rabatterat pris”. Dessa ordval är positiva och 

visar på att arrangören vill framhålla att det är önskvärt och förmånligt att köpa 

biljetter tidigt, genom denna typ av kommunikation kan tolkningen göras att 

arrangören vill påverka dem som besöker sidan att köpa festivalbiljett.  

På sidan Om U x U presenteras information om festivalens upplägg,  

festivalen beskrivs som en ”ny festival i Umeå” som ”bygger på medskapande”,  

här beskrivs också att festivalen drivs av en ideell förening och hur festivalen 

finansieras. De förklarar att arrangören av festivalen inte har något vinstintresse 

och att pengarna därför går till ”det viktiga – musiken” och beskriver att ”inget 

fastnar i några giriga fickor”.  Ur dessa artikulationer kan tolkningen göras att det 

är viktigt för arrangören att framhålla att alla pengar som samlas in genom 

biljettköpen går direkt till att finansiera festivalen. Det här visar också på att det 

finns en uppfattning om att finansieringen av festivaler inte alltid går rätt till och 

att biljettpengarna istället går till andra saker än till själva festivalen. Utifrån detta

kan det i sin tur tolkas som att det finns en misstro till hur ekonomin sköts vid 

musikfestivaler

På sidan  Området x Umeå finns en beskrivning av var festivalen 

kommer utspela sig i Umeå, Hedlundadungen som ligger intill Umeå centrum.  

Kombinationen gör U x U till en unik upplevelse: varken stadsfest 

eller åkerfestival, utan snarare en plats där musik- och fantasivärld 

kan mötas. Det norrländska ljuset sirlandes genom trädkronorna till 

tonerna av din favoritartist, vi tror att det här kan bli Sveriges 
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vackraste festival, både för ögon och hjärta (uxufestival.com, Info,  

Området x Umeå).

Citatet ovan ger en bild av hur arrangören vill att festivalen ska se ut, de använder 

målande ordval för att skapa en idylliknande vision som kan locka 

hemsidebesökare att köpa festivalbiljett. I denna artikulation beskrivs Umeå som 

en levande musikstad. Eftersom att talet om Umeå som musikstad tas upp i 

samband med kommunikationen av UxU-festivalen kan tolkningen göras att 

arrangören vill poängtera att UxU-festivalen är en del av Umeås kultur- och 

musikliv. Genom att de två tecknen kopplas ihop i denna diskurs bildas kopplingen

att de har ett sammanhang, de två tecknen har en varsin betydelse när de står var 

för sig, men när de kopplas samman bildas en ny betydelse i relationen mellan dem

(Wreder, 2007, 35f). Tecknet ”UxU-festivalen” kan alltså få mer trovärdighet 

bakom sig genom att kopplas samman med tecknen ”Umeå som musikstad” då 

beteckningen musikstad har en betydelse i sig. I en diskurs existerar 

föreställningar kring vad som är verkligt, sant, och korrekt. Betydelserna av dessa 

föreställningar reproduceras i och med talet om dem (Börjesson & Palmblad, 2007,

13). Genom att ”UxU-festivalen” sammankopplas med ”Umeå som musikstad” 

bildas föreställningen att festivalen är en del av Umeås musikliv, detta blir alltså 

en sanning i denna diskurs.  

På sidan Vanliga frågor finns praktisk information, en del av 

informationen uttrycker att festivalen inte är färdigplanerad än. Frågan om det 

kommer finnas en camping bevaras följande; ”Kanske. Eftersom festivalens storlek

avgörs av hur biljettförsäljningen gått under hösten 2013 har vi inte bestämt det 

ännu”). Detta citat visar på att vissa delar av festivalen inte är färdigplanerade,  

vilket beror på att bland annat biljettförsäljningen finansierar festivalen och att 

biljetterna inte är slutsålda när denna analys genomförs.  De fyra sista 

underkategorierna,  Praktiskt info, Partners, Press, och Kontakt på sidan  Info 

innehåller kortfattad information, namn eller kontaktuppgifter och innehåller 

minimal mängd analyserbar information och är därför irrelevanta för 

undersökningen. 

4.5 Bidra
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Sidan Bidra består av olika produkter som säljs på hemsidan, samt andra sätt genom vilka 

människor kan bidra till festivalen genom. På sidan Bidra finns olika sätt att bidra på, utöver 

att ge ekonomiskt stöd i form av köp av en produkt kan personer bidra med tips på artister 

eller idéer till festivalens utformning. Det finns också möjlighet att genomföra en arbetsinsats 

genom att till exempel vara funktionär eller att marknadsföra festivalen. Denna sida söker 

uppmana folk att hjälpa till på olika sätt, det går både att bidra genom att önska artister vilket 

kan upplevas som att den som önskar blir gengäldad för sin medverkan i att påverka 

festivalen. Det går även att hjälpa till på sätt som inte nödvändigtvis ger en belöning tillbaka 

såsom till exempel att sprida information om festivalen via till exempel sociala medier. 

Tolkningen kan göras att hemsidan uppmanar till att människor ska känna ett behov av att 

vilja vara en del av festivalen och att de ska vara delaktiga i att skapa festivalen tillsammans 

med andra människor. Genom interaktion med samhället och sociala relationer skapas 

identiteter. Förhållandet till omgivningen och omgivningens relation till den egna 

personligheten påverkar en persons uppfattning av sig själv. Om en person vars identitet 

överensstämmer med omgivningens skapas en känsla av delaktighet och tillhörighet och det 

skapas en ”vi”-känsla. När en person känner samhörighet med andra människor och passar in 

i en grupp förstärks personens identiteten (Frisén & Hwang 2006, 128). Genom att 

kommunikationen på hemsidan söker förmedla en gemenskap hos dem som engagerar sig i 

festivalen skapas en ”vi”-känsla. Att biljettköparna tillsammans skapar festivalen genererar i 

att de kan känna samhörighet till varandra, det vill säga identifiera sig med varandra. 

4.6 Blogg
Sidan Blogg innehåller inlägg som sträcker sig från september 2013 och framåt och 

uppdateras med varierande konsekvens. Analysen bygger på blogginlägg från och med den 22 

september 2013, som är det allra första inlägget, till och med den 31 oktober 2013. 

I det första blogginlägget beskrivs festivalens upplägg gällande biljettförsäljning 

i ett youtube-klipp. Känslan i inlägget är förväntansfull då arrangören beskriver att alla som 

jobbar med festivalen är  ”så sjukt peppade på att få släppa biljetterna nu i höst och 

äntligen få påbörja det här kollektiva experimentet.” I detta citat är det tydligt att 

arrangören har en positiv inställning till festivalen som de också vill förmedla 

genom kommunikationen på hemsidan. Här framgår det också att arrangören söker 

skapa en gemenskap hos personerna som deltar i skapandet av festivalen, detta blir

tydligt genom artikulationen ”kollektiva experimentet”. Tecknet ”kollektiv” 
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förekommer även i ett annat blogginlägg och då i samband med ordet ”kollektiv 

utmaning”, som åsyftar en tävling som gick ut på att sammanföra personer för att 

skapa ett UxU-pussel. Genom att använda tecknet ”kollektiv” vill arrangören skapa

en samhörighet genom att benämna den grupp människor som skapar festivalen 

med ett gemensamt namn, ett kollektiv kan tolkas som en grupp människor som har

någon typ av gemenskap och tillhörighet till varandra. Genom att gruppen benämns

med tecknet ”kollektiv” kan alltså skapa en betydelse som gör att personerna i 

gruppen känner samhörighet till de andra i gruppen. I det här fallet består gruppen 

av biljettköpare eller personer som på annat sätt bidrar till festivalen. I och med att

kommunikationen söker förmedla en känsla av grupptillhörighet och samhörighet 

med andra människor bidrar detta till hur människor skapar sin identitet.  

Identiteter skapas och utvecklas i och med sociala relationer. Kommunikationen på

hemsidan kan alltså bidra till att skapa identiteter och påverka hur identiteter 

förändras (Frisén & Hwang 2006, 129).  

I ett annat inlägg på sidan Blogg beskriver en av curatorerna, det vill 

säga en av festivalens bokningsansvariga, UxU-festivalen med tecknen ”spännande

samarbeten och annorlunda idéer”, ”en festival som aldrig skådats tidigare” och 

”universums roligaste och finaste fest”. Dessa artikulationer skapar tankebilder  

hos mottagaren av informationen eftersom att alla tecken har en betydelse.  

Mottagaren förstår alltså informationen genom att tecknet består av en beteckning,  

till exempel ”spännande” och en tankebild som är kopplad till beteckningen, till 

exempel fartfylld, rolig, adrenalinskapande och så vidare. Tecknen skapar alltså   

referensramar som i sin tur ger orden sin betydelse  genom vilka tecknen kan 

förstås (Bergström & Boréus 2012, 365). I och med att festivalen beskrivs med 

tecknen ”annorlunda”, ”aldrig skådats tidigare” skapas bilden av att festivalen är 

unik med en ny typ av koncept som aldrig tidigare genomförts.

En co-founder, det vill säga en biljettköpare beskriver sin syn på 

festivalen. Denna co-founder kommer från Nya Zeeland och beskrivs som den 

biljettköpare som bor mest geografiskt avlägset. Co-foundern beskriver att ”det 

känns som att jag är en del av festivalen” och att det är ”ovanligt att se ett 

arrangemang där publiken kan ha så stor påverkan”. En annan co-founder, som är 

boende i Umeå, beskriver sin syn på festivalidén på följande sätt: 

Det är vågat att lägga så mycket tillit till publiken […] Oavsett hur 

stor festivalen blir, tror jag att folket kommer känna en närmare 

gemenskap under själva festivalen, eftersom att vi på något sätt har 
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skapat det tillsammans! (Uxufestival.com, Blogg ,Tora Sparkles 

peppad co-founder, 20 oktober)

I och med att arrangören har valt att ha med dessa artikulationer på hemsidan 

framgår det vilken bild av festivalen de vill förmedla.  I detta citat är det tydligt att

arrangörerna vill framhålla synen på festivalen som unik, eftersom att de har valt 

att ha med det svaret i intervjun. Tolkningen kan göras att de valt att ha med 

positiva åsikter i bloggen då det är dessa de önskar framhäva. I slutet av detta 

blogginlägg uppmanas läsaren till att följa denna co-founders beslut och köpa en 

co-founderbiljett. 

I nästa inlägg presenteras en artistbokning bestående av den franska 

gruppen Phoenix som beskrivs som festivalens största bokning. I presentationen 

beskriver arrangören att att bokningen möjliggjorts av ”de 1882 fatastiska Co-

founders som hittills bidragit till skapandet av UxU-festivalen” (Uxufestival.com,  

Blogg, Yes! Oui! Welcome Phoenix!, 24 oktober) . I denna artikulation, det vill 

säga det ögonblick där tecknen får sin betydelse i relationen till andra tecken 

(Wreder, 2007, 35f), framgår det hur arrangören vill skapa en sammanhållning 

mellan biljettköparna. Även genom att de första biljettköparna från första början 

har kallats co-founders, dt vill säga enats under ett namn kan tolkningen göras att 

målet är att skapa en gemenskap. Även genom namnet co-founder, där ”co” är en 

förkortning för co-operation som betyder samarbete eller deltagande, är det tydligt 

att festivalarrangörerna vill framhäva att alla som köper en festivalbiljett är med 

och skapa festivalen och därigenom är i samarbete med arrangörerna (sv.bab.la,  

lexikon, engelsk-svensk, co-operation). Genom att använda benämningen co-

founder, medskapare, ställs biljettköparna i samma maktposition som arrangörerna 

vilket visar på att deras möjlighet att påverka festivalen är stor och viktig för 

festivalens utgång. 

4.7 Contest!
På sidan Contest!, som är den sjätte och sista underkategorin på hemsidan, finns en stor karta 

där röda prickar är utmärkta över Sverige och andra länder för att markera var biljetter har 

sålts. Sidan är skriven på engelska och går ut på att folk som köpt biljetter världen över ska 

registrera sina länder. På sidan Contest! pågår en tävling fram till den 29:e november som går 
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ut på att folk ska dela en bild av bokstaven U via sociala medier med hashtaggen #uxufestival 

samt sin geografiska position. Att biljettköparna kan placera ut sin geografiska position på en 

karta kan tolkas som att arrangören vill skapa en gemenskap mellan biljettköparna genom att 

visuellt föra dem samman på en karta. Genom att göra detta kan det också skapa ett behov hos 

besökaren på hemsidan att ingå i denna gemenskap. Eftersom att sidan Contest! är skriven på 

engelska blir det tydligt att kommunikationen av festivalen är utformad för att nå även andra 

länder än Sverige och även icke-svensktalande. Något annat som stärker denna tolkning är att 

biljettköparna kallas för Co-founders, det vill säga en engelska benämningen av medskapare. 

Att använda en engelsk benämning på biljettköparna visar på att arrangören vill skapa en 

gemenskap över landsgränserna och ena dem i deras musikintresse. Genom valet av engelska

beteckningar kan tolkningen göras att kommunikationen söker nå andra länder än 

Sverige också. Eftersom att hela sidan Contest! är skriven på engelska kan 

tolkningen göras att just denna sida riktar sig till internationella festivalbesökare.  

Kommunikationen på denna sida är anpassad för att passa en målgrupp, i och med 

att arrangören utformat kommunikationen för att nå ut till en viss grupp av 

människor har de analyserat målgruppen och gjort ett försök att i 

kommunikationen möta deras behov (Larsson, 2008, 258). I detta fall möjliggörs 

att engelsktalande personer kan ta del av informationen, vilket inte hade varit 

möjligt om inte denna anpassning efter målgruppen gjorts.  
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5. Analys av

fokusgruppsintervjuer

Analysen av intervjuerna med fokusgrupp A, biljettköpare och B, ej biljettköpare, är uppdelad 

efter fem teman som identifierats under analysen av materialet. Den tematiska uppdelningen 

består av; Kommunikationen, Co-founding – Möjlighet att påverka, Musikstaden Umeå, 

Målgrupp och Identifiering. Kategorin Kommunikationen innehåller åsikter kring hur 

festivalen kommunicerats och valet att köpa biljett respektive att inte köpa biljett. Co-

founding – Möjlighet att påverka innehåller tankar och åsikter kring hur intervjupersonerna 

upplever biljettköparnas möjlighet att påverka festivalen. Musikstaden Umeå består av 

allmänna tankar kring Umeå som musik- och kulturstad. I kategorin Målgrupp analyseras 

fokusgruppernas tankar kring vilken målgrupp festivalen riktar sig till och Identifiering 

behandlar hur personerna ställer sig/relaterar till målgruppen  och festivalbesökare i 

allmänhet. 

5.1 Fokusgrupp A – Biljettköpare

5.1.1 Kommunikationen

Jens beskriver att han köpte sin biljett tidigt under hösten efter att han sett en 

reklamtrailer för festivalen, denna trailer kom han i kontakt med via sociala medier

och han beskriver att videoklippet tydligt förmedlade idén med festivalen. Han 

beskriver att han köpte en biljett ”direkt efter att jag hade sett den även om jag 

inte vet om jag kommer vara i Umeå nästa sommar” och förklarar att detta beslut 

togs eftersom att han tyckte att det var en ”kul grej” och en ”väldigt intressant” 

idé.  Jens berättar att reklamtrailern påverkade hans val att köpa festivalbiljetten 

och att han inte hade hört talas om UxU-festivalen förrän han såg trailern. Utifrån 

detta kan tolkningen göras att Jens fick en positiv bild av festivalen redan från 

första kommunikationen. Här framgår det hur viktigt det är att kommunicera en 

positiv bild som fastnar hos mottagaren (Hall, 1973, 508).
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När Jens blir ombedd att förklara sitt intryck av festivalen svarar han 

”att det är en festival som är till folket och inte till en organisation, alltså att det är

en festival för folket” och menar att han anser att festivalen inte grundar sig i 

ekonomisk vinning för en specifik organisation. Även Patrik är inne på samma spår

och menar att besökaren själv försörjer festivalen, han menar att festivalen därför 

är i behov av ett så stort antal besökare som möjligt för att festivalen ska bli så bra

som möjligt. Patrik berättar att anledningen till att han köpte sin festivalbiljett 

berodde på festivalens koncept och att han gillade idén med att ”få bidra till en 

festival själv och vara med och tycka till om vad det ska komma för artister”.  

Patrik berättar att han såg trailern för festivalen efter att han köpt sin biljett och 

beskriver att den inte tilltalade honom vid det tillfället, men att den tydligt lyfte 

fram konceptet och syftet med festivalen. Patrik beskriver konceptet som ”pigg 

och fräsch, nytänk, välbehövligt för festival-Sverige som ligger i graven i 

dagsläget”. Genom denna artikulation synliggörs underliggande betydelser i 

diskursen, genom att tecknen nämns i samband med varandra träder de ord som är 

av betydande vikt, nodalpunkterna, fram (Wreder, 2007, 35f). Tecknen ”pigg”,  

”fräsch” och ”nytänk” representerar tecken vars association är positiv, kring dessa 

bildas tankebilder av något som är nytänkande, något som bryter ny mark. Det kan 

tolkas som att Patrik kopplar samman festivalen med dessa ordval då festivalen gör

sitt första år och därav aldrig utspelat sig tidigare. I och med att dessa tecken 

nämns tillsammans med tecknen ”välbehövligt för festival-Sverige” och ”som 

ligger i graven i dagsläget” och bildas en ny betydelse. I denna artikulation kan 

tolkningen göras att det finns ett behov i form av fler musikfestivaler, detta sätts i 

kontext till ”festival-Sverige” som ”ligger i graven i dagsläget”. I diskursen 

existerar alltså en föreställning om att det inte går bra för festivaler i Sverige,  

detta blir tydligt genom att Patrik använder sig av det målande uttrycket ”i graven”

som symboliserar att något är dött. Dessa tecken får mening i och med de 

föreställningar som existerar i diskursen, i diskursen finns symboliska språkrör 

som bidrar till att dessa meningar och betydelser produceras.  Produktionen av ovan

nämnda teckens betydelser sker alltså i den diskursiva praktiken (Hall, 1973, 508).

Det är alltså genom föreställningen kring tecknet ”i graven” som förståelsen för 

tecknets innebörd skapas. I förhållande till denna artikulation blir det alltså tydligt

att Patrik anser att det är viktigt med en ny musikfestival, denna åsikt legitimeras 

av relationen till de tecken som beskriver festival-Sveriges utsikter.  
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5.1.2 Co-founding – Möjlighet att påverka

När Patrik berättar om konceptet att biljettköparna ska påverka vilka artister som 

kommer spela på festivalen kan tolkningen göras att han inte är helt okritisk till 

idén. Han menar att det är en rolig idé ”fast inte en jäkel av de artister jag har 

önskat har dykt upp”. Han förklarar att han känner sig osäker över om hans 

önskemål på artister kommer uppfyllas då han upplever att ”de är ganska mycket 

på det klara när det kommer till bokningar”. Detta uttalande visar på att Patrik 

känner en viss tvekan till sin möjlighet att påverka artistbokningarna. Patrik 

berättar också att det är svårt att veta hur mycket han faktiskt kan påverka 

festivalen vilket visar på att han tvivlar på om hans önskemål blir lyssnade på. Han

beskriver att biljettköpet är det som han upplever som en tydlig påverkan på 

festivalen och förklarar att det ”förlängt festivalen med 15 sekunder, så det är väl 

en sak som ger en svar på tal direkt och det är ju skitbra”. Eftersom att UxU-

festivalen är finansmässigt beroende av biljettköparna är det viktigt att  

kommunikationen förmedlar på vilket sätt biljettköparnas medverkan påverkar 

festivalen. Kommunikationsprocessen består av momenten kodning och avkodning.

Kodningen går till genom att en avsändare skapar ett meddelande som kodas för att

kunna förstås, detta meddelande avkodas sedan av mottagaren som uppfattar 

betydelsen av meddelandet (Hall, 1973, 508). Om meddelandet är oklart försvårar 

det mottagarens förståelse av innehållet och det uppstår det en 

kommunikationssvårighet. I och med att Patrik upplever att det är svårt att bedöma

på vilket sätt hans medskapande påverkar festivalen kan tolkningen göras att 

meddelandet inte förmedlats tillräckligt tydligt.  

Jens upplever att han har stor möjlighet att påverka festivalen, han tror

att det ligger ett ansvar i chansen att påverka och att bokningarna därför är 

beroende av att många gör önskemål på artister och festivalens upplägg. Jens är 

positivt inställd till idén och tror att festivalen kommer bli bra för alla eftersom att

det är en ”demokratisk festival”. I och med att Jens använder sig av tecknet 

”demokratisk” när han talar om festivalen skapas bilden av att alla som vill kan 

påverka festivalen. I den diskursiva praktiken existerar föreställningar om 

verkligheten (Hall, 1973, 508). Till tecknet ”demokratisk” finns föreställningar om

att människor har möjlighet att påverka stora förändringar som sker i ett samhälle.  
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I och med att Jens använder sig av detta tecken kan tolkningen göras att han 

upplever att han och andra kan påverka festivalen.  

5.1.3 Musikstaden Umeå

Under intervjun dras kopplingar till Umeå som musik- och kulturstad flertalet 

gånger. Jens berättar att han valt att stödja UxU-festivalen för att han vill stödja 

”alla de här slags idéerna till kulturevenemang”. Han har en positiv bild av 

kulturen i Umeå och beskriver Umeå som en kulturstad som han vill ”pusha uppåt”

genom att stödja evenemang såsom UxU-festivalen. Patrik beskriver att musik är 

viktigt eftersom att den tilltalar många människor och på så vis skapar en 

gemenskap. Han menar att musik- och kulturlivet är en viktig del i ett samhälle och

att det därför bör finnas en stor festival i Umeå.  

Det är viktig för Umeå som stad att ha en egen festival oavsett om 

det är kulturår eller inte men det, det är ett viktigt landmärke för 

Norrland överlag (Intervju Fokusgrupp A, 2013-12-17).  

I denna artikulation blir det tydligt att Patrik ser musiklivet som en viktig del för 

att invånarna ska trivas och för att andra människor ska vilja söka sig till staden.  

Det framgår att musik är viktigt för honom och att det är nödvändigt att det finns 

en festival i Umeå som kan representera norra Sverige. Patrik beskriver att Umeås 

publik till skillnad från andra publiker är ”betydligt mer aktiv när det kommer till 

kulturen” och att de ”faktiskt kollar på musik”. I denna artikulation framgår det att

musik är en viktig aspekt i att skapa samhörighet mellan människor. Genom att 

människor enas över aspekten kultur till exempel, kan en gemenskap bildas som 

kopplar samman dessa människor. Att människor känner tillhörighet till andra i ett 

samhälle skapar en gemenskap som gagnar hela gruppen. Att människor känner 

gemenskap med andra är alltså viktigt både för individen och hens identitet, men 

också för gruppen (Frisén & Hwang 2006, 132). Att det finns ett aktivt musik- och 

kulturliv kan därför tolkas som viktigt för hela samhället eftersom att det för 

samman människor och skapar sammanhållning bland befolkningen. Linn Gulldén 

skrev 2013 en uppsats som undersöker hur Hultsfredsfestivalen påverkat turismen i

staden. Gulldén kommer fram till att festivalen påverkat staden positivt och 
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genererat i en ny och utvecklad turismindustri (2013, 19). Det blir här tydligt att 

en festival kan påverka den stad den utspelar sig i och bidra till att människorna 

och samhällets strukturer får en positiv utveckling. Liknande Gulldéns slutsatser 

framgår det i denna analys att fokusgrupp A upplever att musik är viktigt för 

invånarna i staden.  

5.1.4 Målgrupp 

Jens anser att UxU-festivalen är en familjefestival som riktar sig till målgrupper i 

alla åldrar. Patrik anser att festivalen riktar sig till en målgrupp i åldrarna 15 till 

27. Han menar att en av artistbokningarna, Laleh ”livade väl upp lite” och att 

denna typ av artist är ”mer känd för det allmänna folket”. Han menar att 

artistsläppet skiljde sig från de andra inbokade artisterna som han menar tillhör 

indie-genren. Patrik förklarar att han upplever det som att inriktningen på musiken 

visar vilken målgrupp de söker nå.  

Marknadsmässigt så tror jag att man tar in en sån artist för att det är 

många som känner till henne och det.. 'ah men hon är ju bra' är ungefär 

motiveringen till varför man går dit, utan att riktigt veta nånting annat. Så 

det tycker jag gör festivalen lite svårare att få grepp om [...] men det har 

ju kommit Phoenix också och det var ju kul […] det känns ju som att vi är

på väg mot en indie-festival (Intervju Fokusgrupp A, 2013-12-17).

Här har alltså arrangören till UxU-festivalen anpassat sin kommunikation för att 

passa målgruppens behov och på så vis tilltala dem. För att kunna mäta vilka 

resultat kommunikationen har nått är det viktigt att analysera vilka effekter 

kommunikation haft (Larsson, 2008, 257). Detta grundar sig i hur en specifik 

målgrupp har mottagit och accepterat informationen. För att nå fram till den valda 

målgruppen är det viktigt att kommunikationen tilltalar rätt grupp av människor,  

kommunikationen måste därför utarbetas efter att tilltala målgruppens behov 

(Larsson, 2008, 258). Jens anser att UxU-festivalen riktar sig till familjer. Patrik 

anser att festivalen till viss del riktar in sig på människor som är intresserade av 

indie-musik, men också till en publik som attraheras av mer populärkulturella 
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bokningar. Patriks resonemang grundar sig i att han anser att majoriteten av de 

band som bokats tillhör indie-musikgenren, men att artisten Laleh tilltalar en 

större majoritet av befolkningen. I fokusgrupp A finns det alltså tre olika 

föreställningar kring vilken målgrupp festivalen riktar sig till.  

5.1.5 Identifiering

Jens beskriver att han varit på många festivaler och att han identifierar sig med en 

festivalbesökare. Även Patrik berättar att han ofta går på både festivaler och 

spelningar och att han absolut identifierar sig med en festivalbesökare. När Patrik 

diskuterar vilken målgrupp festivalen riktar sig till säger han åldersspannet 15-27,  

han befinner sig själv inom denna kategori, men avskiljer sig själv från den genom 

sina ordval. Han beskriver att artistsläppet Laleh lockar en ”Så mycket bättre-

generation”, Så mycket bättre är ett populärt, svenskt tv-program där Laleh 

medverkat. Eftersom att tv-programmet endast har visats i ett fåtal år kan 

tolkningen göras att Patrik själv är en del av denna generation. Denna tolkning 

motsägs av att han berättar att Laleh inte är någon artist som tilltalar honom till 

den grad att han går på festival för att se henne. Genom denna artikulation kan 

tolkningen göras att Patrik inte identifierar sig själv med den ovan beskrivna 

festivalbesökaren, det vill säga besökaren som tilltalas av populärkulturella 

artister. Detta är intressant eftersom att Patrik på frågan om han identifierar sig 

med att vara en festivalbesökare svarar ja. Patrik har alltså en tvetydig bild av vem

festivalbesökaren är för honom, tolkningen kan utifrån detta göras att han skiljer 

på olika typer av festivalbesökare och alltså inte ser dem som en homogen grupp.  

Tolkningen kan också göras att Patrik anser att det existerar flera olika 

gemenskaper på en festival och att han känner samhörighet med vissa av dem, men

inte alla (jmf. Frisén & Hwang 2006, 130).  

Patrik beskriver att musik skapar en gemenskap eftersom att den 

tilltalar många olika människor. Att människor samlas kring ett specifikt ämne 

skapar en gemenskap eftersom att personerna har gemensamma intressen. Att 

människor känner gemenskap med varandra innebär att de på något plan också  

identifierar sig med varandra. Det skapas alltså sociala identiteter som existerar i 

relation till omgivningen, dessa identiteter och uppfattningar om sociala relationer 

utvecklas alltså i diskursen (Bergström & Boréus, 2005, 364).  I samband med 
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festivaler skapas  en social gemenskap som i sin tur skapar identifiering mellan 

människor. Genom identifieringen känner festivalbesökaren igen sig i och 

associerar sig själv med en viss livsstil och på så vis också med de människor som 

delar dessa livsstilsval.

5.2 Fokusgrupp B – Ej biljettköpare

5.2.1 Kommunikationen

Ornella, Rut, Emil och Conny har alla olika erfarenheter av var de fått information

om festivalen, de har alla någon gång hört talas om festivalen genom att andra 

pratat om den. Rut berättar att hon kom i kontakt med UxU-festivalen när hon 

passerade glasbyggnaden på Rådhustorget i centrala Umeå. Glasbyggnaden var 

tapetserad topp till botten med reklamaffischer för UxU-festivalen och hon berättar

att det var då hon upptäckte festivalen på riktigt. Hon beskriver att det fanns titthål

i glasbyggnaden i vilka det stod information om festivalen. Denna typ av 

kommunikation skiljer sig från den information som kommuniceras på till exempel

festivalens hemsida. Denna kommunikation är till viss del interaktiv genom att de 

förbipasserande kan göra ett aktivt val att gå fram till titthållen och titta in, på 

detta vis interagerar mottagaren med kommunikationen istället för att enbart titta 

på den. Kommunikationen består av olika stadier vars samband är av vikt för 

resultatet, genom att tillföra ytterligare ett moment av uppfattning i 

kommunikationsprocessen ökar chansen att kommunikation får större inverkan på 

mottagaren (Hall, 1973, 508). Ornella beskriver att hon kom i kontakt med 

festivalen på bland annat sociala medier:

Ornella: Jag vet ett band eller en akt som har släppts och det är bara 

för att det dök upp i mitt Facebook-flöde utan att jag, alltså jag gjorde

inget aktivt för att få reda på det utan det bara var där.

Hur dök det upp i ditt Facebook-flöde?

Ornella: Att en kompis till mig på Facebook hade önskat en akt och de

hade tackat ja att, att de kommer...  

Och det var?

Ornella: Phoenix. (Intervju med fokusgrupp B, 2013-12-16)
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Personerna i fokusgrupp B har inte köpt biljetter till UxU-festivalen när intervjun 

genomförs. När de diskuterar sitt val att inte köpa biljett framgår ett antal 

anledningar till deras beslut. De enas om att det i huvudsak beror på svårigheten 

att planera in denna typ av evenemang, då de som studenter ofta arbetar på annan 

ort under sommaren och därför inte vet om de kommer vara på plats i Umeå när 

festivalen utspelar sig. De beskriver också att pengar är en viktig aspekt i valet att 

inte köpa biljett. De förklarar att de som studenter har brist på pengar som de kan 

lägga på nöjen i form av till exempel festivaler.  

När Emil, Ornella, Conny och Rut blir ombedda att förklara hur de har 

uppfattat festivalens biljettkoncept förklarar de att det inte är helt säkra på vad det 

går ut på, men Conny berättar att han fått intrycket att ”ju fler som köper biljetter 

ju längre skulle festivalen bli, det är ju det jag har fått intrycket av och att dom 

kan önska artister då”. Det framgår i denna artikulation att personerna i 

fokusgrupp B har kommunicerats en oklar bild av festivalen . Om den information 

som sänds till en mottagare inte är tydlig och för fram budskapet är det svårt för en

mottagare att avkoda kommunikationen (Hall, 1973, 509). Om mottagaren inte kan 

avkoda kommunikationen innebär detta att budskapet inte når fram. Eftersom att 

fokusgrupp B har en otydlig bild av festivalens koncept kan detta bero på att 

kommunikationen inte har kommunicerats tydligt eller att den har missuppfattats 

av mottagaren, i detta fall dem som inte köpt festivalbiljett.

5.2.2 Co-founding – Möjlighet att påverka

I artikulationen ovan som beskriver hur Ornella tog del av kommunikation kring 

festivalen på Facebook, framgår det att Ornella känner en person som önskat en 

artist och fått sin önskan uppfylld. Det framkommer också att hon själv inte aktivt 

tagit reda på vilka artister som kommer till festivalen utan att det ”dök upp” i 

hennes Facebook-flöde, detta ger intrycket av att hon inte har så stort intresse för 

vilka artister som kommer till festivalen, det kan också bero på att hon hört vilka 

artister som ska komma, men eftersom att hon enbart kände till en av dem är det 

den enda hon lagt på minnet. Under intervjun framgår det att fokusgrupp B tagit 

del av kommunikationen av festivalen genom olika kanaler. Kommunikation sker 

alltid mellan en avsändare och en mottagare genom en mängd olika moment och 
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kan utspela sig i olika former (Hall, 1973, 509). Ornella beskriver att hon tog del 

av kommunikation genom en bekant via det sociala mediet, Facebook. Hon 

beskriver att hon inte aktivt letade upp informationen, utan att hon bläddrade förbi 

den i sitt Facebook-flöde. Detta visar på att kommunikationen av UxU-festivalen 

inte enbart sker genom arrangörens kanaler utan också sprids genom omgivningen.  

Den information som Ornella tog del av visade på ett konkret exempel där en 

person påverkat en artistbokning till festivalen, men eftersom att ingen i 

fokusgrupp B har köpt biljett till festivalen upplever de sig inte ha samma 

möjlighet att påverka festivalen som dem i fokusgrupp A.  

5.2.3 Musikstaden Umeå

Under diskussionerna kring UxU-festivalen dyker tankar och åsikter kring Umeå 

som kultur- och musikstad upp flertalet gånger. Eftersom att UxU-festivalen blir 

en del av det musikliv som finns i Umeå är det oundvikligt att tala om festivalen 

utan att tala om musik- och kulturlivet. Alla fyra i fokusgrupp B är eniga om att de

skulle gå oftare på festivaler, konserter och andra musikevenemang i Umeå om det 

fanns ett större utbud av det.

Rut: Det kan också vara så att när det väl är något som är lite större så 

känns det oftast som att det är mycket pengar att lägga ut, om det 

är Umeå Open liksom, om man inte har planerat att lägga pengar så 

är det svårt att göra det spontant liksom.  Medans om man bor i en 

större stad så är det [...] mindre, billigare spelningar och då kanske det

blir mer regelbundenhet. (Intervju med fokusgrupp B, 2013-12-16)

Här framgår det också att det finns en ekonomisk aspekt som påverkar deras val att

inte gå på fler festivaler. Rut tror att orsaken till att de lokala festivalerna inte kan 

hålla nere priserna på biljetterna beror på att Umeå ligger avskilt från resterande 

musik-Sverige och att det därför genererar i större kostnader att ta hit artisterna.  

Hon berättar att höga biljettpriser inte hindrar henne helt och hållet från att besöka

musikarrangemang, men att kostnaderna kräver planering och hindrar möjligheten 

att gå spontant på en konsert.  Fokusgrupp B framhåller att anledningen till att de 

inte kan besöka så många kulturarrangemang som de skulle vilja, grundar sig i 
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deras ekonomiska situation som studenter. Tolkningen kan därför göras att det är 

viktigt att kommunikationen kring de kulturarrangemang som existerar i Umeå 

söker locka till sig personer som inte har en stabil ekonomi. I och med personerna 

i fokusgrupp B är studerande och att Umeå är en studentstad kan det vara av 

intresse att tilltala denna grupp av människor, till exempel genom att erbjuda 

rabatterade priser. I och med att personerna i fokusgrupp B är studenter kan 

tolkningen göras att de skulle kunna tilltalas av en kommunikation som framhäver 

rabatterade priser, eller kommunicerar priserna på ett annorlunda sätt. I och med 

att denna anpassning görs blir det tydligare vilken målgrupp kommunikationen har 

och den blir då lättare att ta till sig (Larsson, 2008, 257).

En tolkning av varför fokusgrupp B valt att inte köpa festivalbiljetter 

är att personerna inte upplevt sig träffade av kommunikationen. Lisa Andersson 

och Virpi Näsänen skrev 2008 en uppsats om hur konstbiennaler kommunicerar 

med sina målgrupper. Denna uppsats analyserar hur kommunikationsbudskap 

formuleras för att locka målgruppen och utgår ifrån marknadskommunikation 

(2008, 20). I jämförelse med Anderssons och Näsänens uppsats analyseras här hur 

festivalen har kommunicerats, denna uppsats har dock ett fokus på 

kommunikationen av information snarare än ett marknadsföringsmässigt fokus. På 

liknande sätt som i Andersson och Näsänens uppsats kan dock slutsatsen dras att 

det är viktigt att nå ut till rätt målgrupp. Om personerna som mottar informationen 

inte känner sig tilltalade av den är det svårt att nå personerna. Genom tolkningen 

att fokusgrupp B har valt att inte köpa biljett till festivalen kan tolkningen göras 

att de inte har tilltalats tillräckligt mycket av den kommunikation de tagit del av.

5.2.4 Målgrupp

När festivalens målgrupp diskuteras har alla fyra i fokusgrupp B en snarlik bild av 

vilken ålder och kategori av människor som festivalen riktar sig till. Emils första 

association till festivalens målgrupp är studenter, vilket får medhåll av övriga i 

gruppen.

Rut: Jag skulle nog kunna tänka mig ännu lite yngre, gymnasielever,  

jag tänker typ 17-19 år.

Ornella: Jag tänker liksom gymnasielever och uppåt liksom,  
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universitetsstudenter och gymnasiestudenter.

Rut: Ja och sedan upp till nästan 30-årsgränsen typ...  

[---]

Conny: Men 18 till 30 kanske?

(Intervju med fokusgrupp B, 2013-12-16)

De förklarar att festivalen känns studentanpassad eftersom att priset på 

festivalbiljetterna var rabatterat i början av försäljningen och att detta 

möjliggjorde att även de som inte har rik ekonomi har möjlighet att köpa biljett.  

Rut menar att festivalen känns ungdomlig eftersom att de ”försöker introducera 

nya moment” vilka kräver att biljettköparen är aktiv, i form av att till exempel 

önska artister och vara medskapare av festivalen. Genom att priserna är rabatterade

kan tolkningen göras att arrangören till UxU-festivalen vill nå alla typer av 

människor. De kan ha använt sig att målgruppsanalys för att till exempel anpassa 

priserna till studenter och på så vis tilltala även den grupp människor som inte har 

en hög ekonomi (Larsson, 2008, 257). Genom att kommunikationen har anpassats i

den mån att de rabatterade festivalbiljetternas pris har framhävts, kan tolkningen 

göras att arrangörerna vill nå människor som lägger vikt vid ekonomiska aspekter.  

Enligt fokusgrupp B har kommunikationen innehållet indikationer på en 

studentanpassad festival, genom detta antagande kan tolkningen dras att 

arrangören formulerat kommunikation för att passa målgruppen. Genom att 

skräddarsy kommunikationen försöker man nå en specifik målgrupp. När 

informationen når målgruppen är det viktigt att den på något sätt också tilltalar 

gruppen för att generera i ett resultat. Kommunikationen måste mottas och 

accepteras av målgruppen (Larsson, 2008, 257).

5.2.5 Identifiering

Fokusgrupp B är enhälliga om att festivalen riktar sig till en ung och 

musikintresserad publik. De diskuterar huruvida de rabatterade priserna på 

festivalbiljetter är studentanpassade och förklarar att de upplever att festivalen 

riktar sig till bland annat studenter. Under intervjun är alla fyra enhälliga om att de

identifierar sig med den grupp människor som de anser vara målgruppen för 

festivalen. 
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Emil: Ja jag gillar ju att gå på konserter så att då är man väl en del av

målgruppen, det är ju folk som gillar musik [---] jag tycker mig 

vara en del av målgruppen i alla fall. (Intervju med fokusgrupp B,  

2013-12-16)

Att Emil, Ornella, Conny och Rut identifierar sig med andra festivalbesökare visar 

på att denna typ av musikarrangemang skapar en gemenskap mellan människor.  

Eftersom att det är ett aktivt val att köpa festivalbiljetten och besöka festivalen är 

det alltså ett aktivt val att delta i denna sociala gemenskap, slutsatsen kan dras att 

biljettköparna är införstådda med detta. Genom att aktivt göra en handling som 

placerar en i en social gemenskap kan tolkningen dras att personen vill tillhöra 

denna gemenskap. Att gå på festival kan därför tolkas som att en person 

identifierar sig med andra personer som besöker festivalen och önskar vara 

delaktig i denna grupp av människor.  

Jonas Bjälesjö har studerat Hultsfredsfestivalen och hur den påverkar 

människorna som är boende på orten där festivalen utspelar sig. Bjälesjö menar att 

det i samband med festivalen skapas en gemenskap hos människorna som besöker 

festivalen. Denna gemenskap skapas i mötet mellan människor. Bjälesjö beskriver 

att festivaler fungerar som en representation och bekräftelse av identiteter, dessa 

identiteter kan vara konstruerade efter geografisk, kulturell, yrkesmässig eller 

social aspekt (Bjälesjö, 2013, 39). Bjälesjö kommer alltså fram till liknande 

slutsats som i denna analys, det vill säga att festivalbesökarna identifierar sig och 

känner samhörighet med varandra. Personer skapar och omformulerar alltså en 

individuell, egen identitet i samspelet med och i relationen till andra människor 

(Kiros, 1998, 7).  Under intervjun med fokusgrupp B framgår det att valet att besöka en 

festival inte enbart handlar om att se en artist uppträda utan om att vara en del av en 

gemenskap. Intervjusvaren visar på vilket sätt identiteten kan påverkas genom livsstilsval, i 

detta att gå på festival. Rut, Conny, Ornella och Emil identifierar sig med varandra och andra 

festivalbesökare, vilket skapar en gruppkänsla och gemenskap. Att besöka UxU-festivalen 

kan alltså vara ett livsstilsval, genom vilket besökarnas identiteter utvecklas och 

kopplas samman. 
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6. Slutsatser och slutdiskussion

Syftet med uppsatsen var att analysera hur UxU-festivalen kommunicerades på 

arrangörens hemsida under 2013 och att undersöka hur kommunikationen 

uppfattades av de som köpt biljett och de som inte köpt biljett till festivalen. Fyra 

frågeställningar formulerades för att kunna besvara syftet, nedan följer en 

genomgång av de slutsatser som analysen genererat i.

6.2.1 Hemsidan

På UxU-festivalens hemsida har kommunikationen förmedlat en positiv bild av att vara 

biljettköpare, som biljettköpare tillika Co-founder har man möjlighet att påverka festivalens 

program och komma med förslag och önskemål kring olika aspekter av festivalen. En tydlig 

bild som förmedlas i kommunikation är att biljettköparna betraktas som och bör känna sig 

som, medskapare av festivalen. Genom att biljettköparna kallas för medskapare, det vill säga 

att de varit med och skapat festivalen, ges de en maktställning på samma nivå som arrangören 

av festivalen. Festivalen kommuniceras som annorlunda, med ett koncept som skiljer sig från 

andra festivalers. På hemsidan skapas bilden av en festival som är nytänkande och bygger på 

ett samarbete med festivalbesökarna. 

Under marknadsföringen på hemsidan kan ett mönster urskiljas, 

kommunikationen behandlar inte enbart festivalen utan också Umeå som kultur- och 

musikstad, vilket kan ha ett samband med att Umeå är utsedd till Europas kulturhuvudstad år 

2014. Detta syns bland annat genom att i bloggen där intervjuer förekommer ställs ofta frågan 

om hur personen ser på  Umeå som musikstad, vad de tycker allmänt om Umeå och övriga 

frågor som ofta drar mot Umeå utöver festivalen. Exempel på detta är under intervjun med en 

co-founder som beskriver sin relation till Umeå; ”Jag känner en extremt stark kärlek för denna 

stad, just för att den är så pass kulturell, och jag kan känna varje dag att jag får inspiration till 

livet bara av att jag bor här”. 
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6.2.2 Intervjuer

En slutsats som kan dras utifrån intervjuerna är att de beslut som fokusgrupperna 

tagit gällande biljettköp till viss del grundar sig i ekonomi. Fokusgrupp B som valt

att inte köpa biljett berättar att beslutet delvis består i att de inte har mycket 

pengar att lägga på musikevenemang. De förklarar att detta också grundar sig i 

osäkerhet över om de kommer kunna närvara på orten under sommaren, då de ofta 

arbetar på annan ort. De beskriver också att en anledning till tvivel är att de inte 

vet vad de betalar för gällande artistbokningarna. Fokusgrupp A som köpt biljetter 

berättar att de köpt biljetter i ett tidigt stadium då biljetterna höll ett lägre pris, till

skillnad från originalbiljetterna skulle komma att kosta mer i ett senare stadium.  

Genom denna information kan slutsatsen dras att biljettpriset är en avgörande 

faktor både för de som valt att köpa biljetter och för det som valt att inte göra det.

Både fokusgrupp A och B beskriver att de identifierar sig med att vara 

festivalbesökare, det framgår att Fokusgrupp B anser att målgruppen för festivalen 

i huvudsak är studenter i åldern 17-30 år och är enhälliga om att de är en del av 

denna målgrupp och att festivalen riktar sig till dem. Fokusgrupp A anser att 

festivalen riktar sig till en mångfald av människor, familjer samt personer som 

tilltalas av populärkulturell musik eller indie-musik.  

6.3 Förslag till framtida forskning

Jag skulle kunna ha utgångspunkten i en kulturell aspekt som till exempel kulturlivets 

betydelse, vad spelar festivaler för roll i samhället. Ett annat förslag är att undersöka 

kommunikationen i andra kanaler såsom sociala medier, Facebook, Twitter och Instagram och 

koppla till hur sociala medier är interaktiva och hur det kan användas i marknadsföringssyfte. 
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9. Bilagor

9.1 Intervjuguide för fokusgrupp A och B

• Hur uttalar ni namnet på festivalen?

• Har ni hört talas om UxU-festivalen? Hur?

• Har ni besökt deras hemsida? Gjorde ni det tidigt? 

• Har ni gillat eller besökt Facebook-sidan?

• Var har ni fått information om festivalen? 

• Vad tycker ni om kommunikationen där, känner ni att den träffar er?

• Har ni sett trailern för festivalen och vad tyckte ni om den?

• Vad fick ni för intryck av budskapet, hur skulle ni förklara festivalen?

• Vad tycker ni om festivalens koncept? Tycker ni att det skiljer sig från andra

festivalers?

• Vad är eran uppfattning om UxU-festivalen?

• Har ni köpt biljett? Varför/varför inte?

• Vad var det som fick er att köpa biljetten? Vad kostade den när ni köpte 

den? 

• Var priset en avgörande faktor till varför ni köpte den?  

• Går ni ofta på festivaler i allmänhet? 

• Går ni på festivaler i Umeå?

• Identifierar ni er med en festivalbesökare?
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• Vad är det som får er att gå på festivaler? Vad är det som drar er till det?

• Vad är det som gör festivaler och konserter så speciella? Vad är det för 

känsla ni får när ni är på festival eller konsert? 

• Vad är det som skiljer livemusik från att lyssna på musik hemma? 

• Vilka faktorer är det som spelar in, mycket människor runt omkring en, att 

det är utomhus? Vad väcker det för känslor?

• Hade ni hört talas om festivalen när biljetterna släpptes i höstas? Visste ni 

att den första kostade 1 krona och så vidare? Ville ni gå dit och köa?

• Hade ni koll på vilka artister som skulle komma? 

• Vad innebär det att vara co-founder?

• Känner ni att ni kan påverka?

• Vad tycker ni om att man kunde påverka tidsmässigt hur lång festivalen 

skulle bli? 

• Om du skulle sammanfatta vad som är specifikt för just den här festivalen,  

hur skulle du då förklara det?

• Skulle du hellre välja att gå på den här festivalen än någon annan?

• Vilken målgrupp tycker ni att festivalen riktar sig till? Ålder och så vidare? 

• Är det en festival som passar alla? 

• Identifierar ni er med målgruppen?

• Det finns en lifetime-ticket för 15000 kr, vad tycker ni om den idén? 

• Skulle ni kunna tänka er att lägga 15 000 kr på en sådan biljett?

• Skulle ni kunna tänka er att göra det till någon annan festival?

• Är det på grund av rädsla för vad som kommer hända i framtiden?

• Vad tycker ni om deras Facebook-sida och hemsida?
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