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Sammanfattning 

Musikfestivaler, som radat upp framgångar, beskrevs som framgångssagor och tycktes 
vara rustade mot allt samhället kunde tänkas kasta mot dem. De betraktades näst intill 
som odödliga, vilket visade sig inte stämma när många festivaler, inom loppet av en 
kort tidsperiod, redovisade stora förluster och flera av dem gick även i konkurs. Detta 
fenomen var något som media snabbt snappade upp och under en tid intensivt bevakade. 
Flera krönikor och artiklar skrevs om festivalernas konkurser och termen 
”festivaldöden” myntades. Åsikter om hur detta hände går isär – vissa skyller på att 
besökarna försvann och andra menar att det handlar om misslyckanden från 
arrangörernas sida. Det verkar emellertid som att intresset för festivaler hos den svenska 
befolkningen inte har försvunnit utan tvärtom ökat under samma period. Problematiken 
tycks således ligga i en missmatchning mellan den festival som arrangörer erbjuder 
besökarna och den festival som besökarna efterfrågar av arrangörer. 
 
Syftet med denna uppsats är att kartlägga festivalarrangörer och festivalbesökare i 
termer av vad de värderar i en musikfestival, samt dra slutsatser om likheter och 
skillnader mellan dessa. Detta undersöks genom att respektive part analyseras utifrån 
faktorerna strategi, marknadsföring, interna drivkrafter och externa beteenden. Studien 
har en deduktiv ansats, vilket innebär att dessa faktorer identifierats i befintlig teori och 
sedan applicerats i en svensk festivalkontext, även om inslag av en induktiv ansats 
också finns. Då syftet är att jämföra och kontrastera dessa parter mot varandra tillämpas 
två undersökningsmetoder, med djupintervjuer mot tre festivalarrangörer och en 
enkätundersökning mot 170 festivalbesökare. 
 
De slutsatser vi kan dra är att festivalarrangörer generellt önskar att attrahera en bred 
publik och uppfattningen är att artistutbudet på festivalen är en av publikens 
huvudsakliga lockelser. Vi kan konstatera en likhet mellan festivalarrangörerna och 
besökarna gällande prioriteringen av artistutbudet, och vilka artister som bokas har ofta 
följts av en strategisk process hos festivalarrangörerna. Vid besökarnas beslut vägs dock 
mer än bara artisterna in, exempelvis geografiskt läge och pris, men resultaten antyder 
att besökare känner starkt för artister de tycker om, varför vikten av dessa inte kan 
förbises. Interna drivkrafter som denna kan stärka en festivals ställning vid besökarens 
köpbeslut. Det råder konsensus mellan festivalarrangörer om att marknadsföringen 
syftar till att profilera festivalen hos besökarna och bygga lojalitet. Vi kan konstatera att 
festivaler och besökare länkas samman på flera olika plan och det är viktigt för 
festivalarrangörerna att ta tillvara på alla potentiella intressen hos besökarna på fler än 
ett plan för att bli framgångsrik. 
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Kapitel 1: Introduktion 
I detta kapitel avser vi att ge en grundläggande förståelse för studien och dess 
ämnesområde genom att nedan kortfattat ringa in det. Vi inleder med en 
bakgrundsbeskrivning om det ständigt föränderliga samhället och vad det innebär för 
företag på marknaden. Detta övergår sedan till att appliceras i en festivalkontext och 
slutligen mynnar det ut i studiens problemformuleringar och syfte. 

1.1 Inledning 
Trots att flera av festivalgiganterna gjort miljonförluster i slutet av 2000-talet gick dessa 
festivaler av stapeln. Festivaler som haft sin anrika historia ansågs vara odödliga. 
Festivaler som Peace and Love slog publikrekord efter publikrekord. Hur långt kunde 
detta fortsätta utvecklas? 
 
Samhället förändras hela tiden och det går dessutom fortare än någonsin. Revolutionen 
inom internet och annan informationsteknologi har möjliggjort kommunikation mellan 
olika delar av världen i realtid och bidragit till att vidga möjligheterna för den enskilda 
personen att söka information i mycket stor utsträckning (Naím, 2009, s. 29-30). Givet 
detta resonerar vi att människors möjligheter att fördjupa sig om ämnen och områden de 
finner intressanta har förändrats. En konsekvens av den plötsligt ökade tillgången av 
filer, filmer och musik samt information om dessa har gjort att intresserade människor 
idag är betydligt mer kunniga på området än för ett par år sedan. Det kan tänkas att 
människor också har lättare att upptäcka nya artister inom till exempel musikvärlden 
och att deras encyklopedi av musikaktörer sträcker sig långt bortom de nationella 
gränserna. En potentiell följd av att exempelvis musikfestivalbesökare är betydligt mer 
bildade på olika artister kan tänkas vara att de således också ställer högre krav och har 
högre förväntningar än tidigare på de artister som spelar på festivalen. 
 
2010 skulle Hultsfredsfestivalen fylla 25 år och den hade länge varit en gigant i svenska 
festivalsammanhang. Festivalens 20-årsjubileum år 2005 blev den största festivalen i 
Sverige, då publikrekord noterades med en besökarsiffra på 31000 (SVT Nyheter, 
2005), ett rekord som stod sig fram till 2008, då Sweden Rock passerade med 33000 
besökare (Johansson, 2014, s. 5). Fem år senare föll biljettförsäljning radikalt trots att 
festivalen lyckats boka riktiga dragplåster. Detta tvingade giganten att ställa in, till 
festivalsveriges förtvivlan, och det var bara början till det som tidigt under 2010-talet 
kom att kallas för “festivaldöden”. Festivaldöden beskrevs som en härjande epidemi, 
som orsakade att festival efter festival gick omkull (Larsson, 2013). 
 
Peace and Love-festivalen var först i Sverige med att vinna en Rockbjörn 2010 i 
kategorin “årets festival” och det året såldes även 42000 biljetter (Wejbro & Sjölin, 
2010). Ett år senare, 2011, växte sig festivalen till att bli den största i Sverige med över 
50000 sålda biljetter (Larsson, 2013). Trots ett par stabila år med många besökare och 
omsättning på runt 100 miljoner kronor per år uppgick leverantörsskulderna år 2012 till 
13 miljoner kronor (Nilsson, 2012). 2013 gick Peace and Love ut med ett 
pressmeddelande som innebar konkurs (Nunstedt, 2013). Trots att Peace and Love radat 
upp triumfer var konkursen aldrig långt bort då biljettförsäljningen 2013 stannade på 
9000 och raset var ett faktum (Larsson, 2013). 
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I vågsvallet av dessa festivalgiganters fall finns även andra festivaler som dräptes av 
festivaldöden. Ett exempel är Arvikafestivalen som varit igång sedan 1992 och gick i 
konkurs 2011 samt Siesta!-festivalen som gick omkull 2013 precis innan Peace and 
Love. Åsikterna om varför dessa stora festivaler gått omkull är delade. Festivalerna 
själva anklagar festivalbesökarna och menar att inställda festivaler och konkurser beror 
på att de har slutat att köpa biljetter (Näsström, 2013). Hos media finns bland annat en 
uppfattning om att det rör sig om dålig hantering av ekonomi (ex Larsson, 2013; 
Näsström, 2013) där pengar istället för att bunkras inför sämre år spenderats för att 
finansiera sidoaktiviteter vilket lett till att när ett sämre år väl inträffat står konkursen 
inte långt bort. Det verkar som att fenomenet festivaldöden kom som något 
överraskande för stora delar av Sveriges festivalbesökare. Trots att många av 
festivalerna hade en lång och anrik historia, den ena mer framgångsrik än den andra, 
verkade situationen på festivalmarknaden aldrig vara trygg och stabil.  
 
På Kulturnytt i Sveriges Radio den 21 januari 2014 kunde Daniel Johansson, 
universitetsadjunkt vid Linnéuniversitetet, höras diskutera sin undersökning om svenska 
festivalmarknaden. Genom att jämföra de största svenska festivalernas besökarantal 
med den ersättning som festivalerna betalat in till Svenska Tonsättares Internationella 
Musikförbund, har han dragit slutsatsen att svenska folket inte har tappat intresset för att 
besöka festivaler. Tvärtom konstaterar han att intresset är stort och att det har varit en 
stadig tillväxt på antalet festivalbesökare. Trots detta talade media under 2013 mycket 
om fenomenet “festivaldöden”, i samband med att flera stora svenska festivaler 
tvingades till konkurs. (Nygren, 2014) 
 
Det finns en uppenbar motsägning i Johanssons slutsats och de festivaler som 
“festivaldöden” tvingat i konkurs. Baserat på att svenska folket inte har tappat sitt 
intresse för festivaler (Ex. Nygren, 2014) utan det har tvärtom ökat är det intressant att 
undersöka hur det kommer sig att dessa stora varumärken har fallerat.  
 

1.2 Problematisering 
Vad som är uppenbart är att det råder en oenighet mellan festivalarrangörer och de 
journalister som bidragit till mediadrevet runt festivaldöden om varför festivalerna har 
gått i konkurs. Medan festivalarrangörerna själva anklagar publiken fokuserar 
journalister i större utsträckning på organisatoriska frågor, som hanteringen av 
ekonomin, vilket tycks styrkas av Johanssons (2014) rapport. 
 
Andersen & Frenz drar, baserad på sin forskning, slutsatsen att det har skett en teknisk 
revolution som utmanar dagens musikindustri. Nya tekniker på hur musik skapas, 
levereras samt konsumeras som påverkar samhället och marknaden. I sin undersökning 
har de kommit fram till att gratis fildelning inte nödvändigtvis innebär någonting 
negativt för försäljningen av CD-skivor. Fildelning uppvisar inget samband med 
fallande CD-försäljningar, även det kan konstateras att där fildelning motiveras med att 
CD-skivor är för dyra kan det ersätta ett fysiskt köp. Fildelning är således inte orsaken 
att försäljningen sjunkit i CD-marknaden. Alltjämt som tekniken förändrats, då 
konsumenter efterfrågar digitala vägar att konsumera musik, skapas ett behov för 
konsumenter där musikindustrin bör ändra organisationen för att matcha de nya 
möjligheterna att distribuera samt konsumera musik billigare än CD-marknaden. 
Artister och aktörer på marknaden bör betrakta situationen utifrån dess fulla potential 
och böja den efter sin egen vilja. Det är med andra ord viktigt för dagens musikindustri 
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att leverera i linje med konsumenternas konsumtionsvanor. (Andersen & Frenz, 2010, s. 
734-735) 
 
Samhället har förändrats i den mån att musik numera distribueras digitalt. Givet detta 
resonerar vi vidare att anledningarna till att skivförsäljningen har minskat kan bero på 
att nya tekniker på konsumtion av musik uppstått. Av denna anledning finns det 
mängder med olika sätt att få tag i låtar och album, bland annat har fildelningen bidragit 
till att människor lyckats bredda sitt spektrum och nya möjligheter att lyssna på musik 
de aldrig har hört tidigare. Detta kan även innebära i viss mån att människor stöttar 
musiken de hört i förväg genom att köpa materialet i efterhand. Framförallt har dessa 
möjligheter tillgängliggjorts av streaming-teknologin där konsumenterna inte äger 
musiken, men har den tillgänglig för lyssning via internet. Tekniken har även skapat nya 
forum att leverera samt konsumera musik där Andersen & Frenz (2010, s. 735) nämner 
att konsumenterna efterfrågar digitala vägar som är billigare än fysiska skivor. 
 
Till skillnad mot försäljningen på CD-skivor har uppträdanden bland artister och 
grupper visat goda intäkter. Genom åren har detta växt alltjämt där konserter och 
festivaler visat sig ha större framgångar än skivbolagen (Rondán-Cataluña & Martín-
Ruiz, 2010, s. 1411). Detta kan betraktas som en indikation på att artisternas så kallade 
gager har stigit då de söker nya vägar att tjäna pengar. Intäktsförlusterna på den 
stagnerade skivförsäljningen kan ha vägts upp genom de ökade kostnaderna för ett 
uppträdande. Från arrangörernas sida kan detta leda till svårigheter att boka mer 
efterfrågade artister som generellt kostar i linje med sin storhet. De större festivalerna 
har växt de senaste åren samtidigt som gagerna tenderat att bli högre. Vi tänker oss att 
prisutvecklingen på festivalbiljetterna däremot har varit relativt statisk med tanke på att 
festivalbesökarna som sådan kan tänkas vara priskänsliga. Arrangörerna har därmed fått 
en press på sig att kommande festivaler skall trumfa tidigare upplagor vilket skapar en 
ekonomisk komplikation, speciellt när besökarantalet skiljer sig från år till år samtidigt 
som besökarnas krav på upplevelserna höjs. Dessa förutsättningar skapar ett strategiskt 
krav på arrangörerna, i den mening att artistbokningar från deras sida blir alltmer 
selektiv, vilket innebär att det fordras någon form av system eller strategi för att reda ut 
vilken typ av artist som attraherar mest besökare. 
 
Festivaler är organisationer och likt andra organisationer har de vid någon tidpunkt 
skapats i samband med att det etableras som ett vanligt företag, alternativt som en icke-
vinstdrivande organisation, eller att de har utvecklats från att ha varit en mindre grupp 
människor som drivits av sitt eget intresse (Getz, 2012, s. 278). När de sedermera väl 
har etablerats uppstår en utveckling mot mer formella verksamheter, på det sätt att det 
träder fram en ledning samt professionalisering där mer professionell personal hyrs in 
(Getz, 2012, s. 278). Hos evenemang finns det en branschjargong rörande att många av 
de beslut som fattas sker på en irrationell grund, även konceptet kring planering bör 
vara framtidsorienterat och välgrundad (Getz, 2012, s. 283). I samband med de 
förändringar som sker i samhället och det förändrade beteendet hos aktörer på 
marknaden fordras det ett spektrum av strategier för festivalarrangörer som de kan 
basera sina mer fundamentala beslut på. En fara som ofta finns, kopplat till detta, är att 
många beslut från ledare på området tenderar att i stor utsträckning baseras på tidigare 
beslut och resultaten av dessa (Getz, 2012, s. 283), vilket kan tänkas leda till att 
festivalarrangörer får svårt att anpassa sig efter marknaden i den takt som krävs av dem, 
varför de tillika riskerar konkurs. För att nå de strategiskt uppsatta målen är 
marknadsföring och kommunikation mycket fundamentalt (Getz, 2012, s. 290). Denna 
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kommunikation är dessutom inte enkom viktig gentemot kunden utan också mot andra 
intressenter som är iblandade, som sponsorer, finansiärer och andra organisationer 
(Getz, 2012, s. 290).  
 
Vad teorin vidare gör uppenbart rörande konsumenters närvaro på musikfestivaler är att 
de ofta tenderar att navigera enligt sin inre kompass och i stor utsträckning styras av 
sina inre drivkrafter (Se ex. Rondán-Cataluña & Martín-Ruiz, 2010). Eftersom det är en 
stor investering att besöka en festival väljer besökarna festival med stor omsorg, oftast 
med inre känslor, som en viktig drivkraft, vilket attraherar dem till festivaler med de 
bästa artisterna. Människan överlag påverkas av musik de konsumerat. Det inspelade 
materialet kan skapa en känsla hos konsumenten som innebär att personen börjar 
utforska och vill veta mer om artisten genom att exempelvis vilja se artisten uppträda på 
riktigt. Visar det sig att materialet överträffar konsumentens förväntningar är det möjligt 
att konsumenten väljer att enbart lyssna på material från denna artist. Överträffas dessa 
förväntningar väljer konsumenten att hitta och även köpa annat producerat material och 
dessutom visar konsumenten sin uppskattning genom att närvara på deras konserter. 
(Rondán-Cataluña & Martín-Ruiz, 2010, s. 1413) 
 
Leenders, Van Telgen, Gemser och Van Der Wurff (2005, s. 154) konstaterar att 
musikfestivalsmarknaden tycks ha mognat och fått en ökad konkurrens i samband med 
mindre tillväxt. Denna ökade konkurrenssituation har gjort att det blivit mer angeläget 
för arrangörer och för sponsorer att veta hur de ska attrahera fler besökare och hur de 
ska anpassa sin festival för att den ska kunna mäta sig med konkurrenter. Många nyare, 
mer nischade festivaler har med framgång kunnat locka en stor publik då de är särskilt 
anpassade för en publik med speciella typer av preferenser (Leenders et al., 2005, s. 
155). Detta har bidragit till att flera nya festivaler har dykt upp vilket har gett publiken 
ett större festivalutbud, vilket påverkar främst äldre festivaler i den mening att deras 
besökarantal blir mer cykliska (Leenders et al., 2005, s. 155). Dessa trender som 
författarna belyser tycks synas även på den svenska festivalmarknaden, i den 
bemärkelse att det kommer fler och fler nya festivaler vilket naturligt ökar konkurrensen 
för de existerande. De större festivalerna kan tänkas vara mer utsatta då de är mer 
beroende av ett högt besökarantal på grund av stora bokningar och tillika högre utgifter 
och omsättning. Leenders et al. (2005, s. 155) påpekar att för arrangörer av sådana 
festivaler finns det ett behov av strategiska insatser, främst inom diversifiering och 
innovation för att kunna fortsätta locka problem. En teori till de svenska 
festivalgiganternas fall kan därför vara att det funnits en avsaknad av strategiska insatser 
vilket har gjort att de misslyckats med att locka besökarna och därför tvingats in i 
konkurs.  
 
De förändringarna i samhället och på musikfestivalmarknaden har inte enbart förändrat 
spelplanen för arrangörerna, utan också i stor utsträckning influerat besökarnas 
beteenden. Med blommande teknologi har en uppkopplad generation vuxit fram som i 
stor utsträckning viger tid åt sociala nätverk och andra internetbaserade aktiviteter. Att 
ha kännedom om festivalbesökarnas externa beteenden blir således essentiellt för 
festivalarrangörerna. För att kunna skapa denna förståelse för potentiella konsumenter 
fordras undersökningar om deras motiv och val för att fullt ut kunna möjliggöra att en 
arrangör för ett evenemang ska kunna utforma sina strategier och sin marknadsföring 
(Getz, 2012, s. 290). 
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Johansson (2014, s. 10) drar, baserat på sitt insamlade material, slutsatsen att 
festivaldöden som begrepp rör försvinnandet av vissa större festivaler snarare än 
försvinnandet av musikfestivalfenomenet som sådant. Detta stärker ytterligare 
tankegångarna om att snarare än att festivaler går i konkurs på grund av tappat intresse 
hos besökarna, handlar det om organisationen bakom festivalerna och hur de strategiskt 
arbetar i konkurrensen mot varandra. Festivalbesökarantalet satte 2013 rekord när det 
beräknades till 268000 på festivaler som inte är gratis och den stora massan visar sig 
fortfarande vara intresserad av att gå på festivaler (Johansson, 2014, s. 10). 
Konkurrensen festivalerna emellan har hårdnat avsevärt, inte minst sedan den stora 
tyska arrangören FKP Scorpio tog sig in på svenska marknaden och började arrangera 
stora festivaler (Johansson, 2014, s. 11). Det är därför intressant att undersöka hur 
nuvarande aktörer på marknaden agerar för att överleva och hur de tar tillvara på det 
solida, stora intresset från de svenska festivalbesökarna. 
 
Denna problematik kan undersökas ensidigt från festivalbesökarnas perspektiv, vilket 
skulle bidra till en god kartläggning av deras behov, intressen et cetera. Denna bild av 
situationen blir dock ensidig, då det är minst lika relevant för arrangörer att de har 
kunskaper och metoder för att fullt ut ta tillvara på de intressen och behov som 
besökarna har. För att leverera bästa möjliga bild av situationen som ger underlag för 
praktisk tillämpning avser vi därför att genomföra en jämförande studie mot respektive 
part, där vi kartlägger vad de betraktar som viktigast för en festival och sedan försöker 
peka på skillnader och likheter. Detta område är förhållandevis outvecklat, sett till 
mängden befintlig teori, varför vi avser att bidra till området genom att belysa 
problematiken från båda perspektiven i en svensk kontext. 
 

1.3 Problemformuleringar 
I studien angriper vi problemet med stöd från två övergripande problemformuleringar: 
 

- Vad värderas, från arrangörs- respektive besökarperspektiv, i en musikfestival?  
- Finns det likheter och/eller skillnader i dessa värderingar, och hur ser de i 

sådana fall ut? 
 

1.4 Syfte 
Syftet med denna uppsats kartlägga festivalarrangörer och festivalbesökare i termer av 
vad de värderar i en musikfestival, samt dra slutsatser om likheter och skillnader mellan 
dessa. Vi angriper problemet genom att fördjupa oss på tre olika festivalkoncept och 
undersöker dessa utifrån faktorerna strategi, marknadsföring, interna drivkrafter och 
externa beteenden. Vidare undersöks besökare utifrån samma faktorer. Undersökningen 
ämnar skapa vägledning för arrangörer att klara den tuffare konkurrensen på 
festivalmarknaden.  
 

1.5 Avgränsningar 
Studien är av jämförande art och ämnar kontrastera svenska festivalarrangörer och 
svenska festivalbesökare. De festivalarrangörer som studien fördjupar sig i genererar 
inga jämförande resultat, sett till hur festivalarrangörer tänker kopplat till sitt 
festivalkoncept. Konceptdefinitionen i studiens fall utgörs av huruvida festivalen kostar 
för besökare, där en festival är gratis, en festival kostar för vissa besökare men inte för 
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andra och en festival som kostar för samtliga besökare. Totalt behandlar studien tre 
festivalarrangörer, en av respektive koncept, och interna jämförelser mellan 
festivalarrangörerna är inte något som studien behandlar. 
 
Vi är vidare medvetna om att festivaler är ett samlingsnamn för evenemang som kan 
beröra flera olika teman, exempelvis mat, konst, bilar och så vidare, varför vi vill påtala 
att studien som sådan är avgränsad till att beröra musikfestivaler. Detta innebär att 
studiens resultat inte kan appliceras på alla sorters festivaler utan enbart på 
musikfestivaler. 
 

1.6 Begreppsförklaring 
DJ – Akronym för disc-jockey, vilket avser en underhållare som väljer och spelar musik 
i olika sammanhang. 
 
Gager - Med gager avser vi kostnaden att boka en artist till en festival. 
 
Streaming - Med streaming avser vi uppspelning av film och musik via internet. 
 
Fildelning - Med fildelning avser vi distribution av filer mellan olika datorer. 
 
Genre - Genre är beteckning på en viss stil och form av musik.  
 
Festivalbesökare, besökare - Under arbetets gång kallar vi ofta ena parten av de vi 
undersöker för besökare eller festivalbesökare. Det ska påtalas att detta inte enbart rör 
personer som har deltagit i en musikfestival utan också inkluderar potentiella besökare. 
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Kapitel 2: Vetenskapliga utgångspunkter 
I detta kapitel presenterar vi den kunskapssyn, forskningsstrategi och vetenskapliga 
ansats som har anammats genom studiens gång. Vi presenterar även den förförståelse 
vi tar med oss och hur teorier och annan kunskap som tillgodogjorts i studien har 
samlats in och kritiskt granskats. 

2.1 Val av ämne 
Under vår livstid har vi upplevt att samhället och tekniken förändrats. Musik har blivit 
lättare tillgängligt. Vi har också märkt att musikindustrin i Sverige har förändrats när 
det kommer till musiksmak där elektronisk dansmusik blivit alltmer framträdande i 
festivalsammanhang. Nya festivaler med nischad musik har slagit sig in på den svenska 
festivalmarknaden samtidigt som de tidigare festivalgiganterna fortsatt med sin 
inriktning. Detta har under de senaste åren inneburit att stora festivalaktörer på 
marknaden meddelat att de lägger ner sin verksamhet. Detta var något som inte gick 
media förbi där ordet “festivaldöden” myntades. Festivalarrangörerna har lagt skulden 
på festivalbesökarna och menar att de slutat besöka musikfestivaler, vilket 
dementerades i början av 2014 av Johansson (2014). Med ett gemensamt intresse i 
musik och vår utbildning som bakgrund vill vi fördjupa oss i detta område genom att 
utföra en jämförande analys. Analysen som bottnar i konsumentbeteende kommer 
användas för att lägga grund för verksamheter på en sådan föränderlig marknad. 
 

2.2 Förförståelse 
Som författare till studien innehar vi kunskaper och tankar om detta ämne som kommer 
att påverka våra synvinklar i denna undersökning. Att dessa kunskaper redovisas 
handlar om att i stor utsträckning göra läsaren medveten (Magne-Holme & Krohn-
Solvang, 1991, s. 108), eftersom att detta kan bli ett problem, i den mening att det kan 
påverka vår studie med tillhörande analys, diskussion och slutsats. Förförståelse är en 
“objektivt” given utgångspunkt för studier, och utgörs av individuella uppfattningar om 
en företeelse (Magne-Holme & Krohn-Solvang, 1991, s. 103). Till detta hör 
uppfattningar som erhållits genom erfarenheter och utbildning (Magne-Holme & 
Krohn-Solvang, 1991, s. 103), vilket vi nedan redogör för. 
 

2.2.1 Egna erfarenheter 
En av författarna har jobbat på festivaler och kan således ha förutfattade meningar och 
idéer om processer inom produktionen av en festival. Där har författaren fått 
möjligheten att observera hur organisationen och strukturen ser ut bortom det ytliga. 
Detta kan givetvis påverka tolkningarna av materialet i termer av partiskhet. Författaren 
har praktiska erfarenheter och insikter av att publikintresset för musikevenemang inte 
har dött av. Detta kombinerat med den andra författarens observationer har lagt grunden 
för våra utgångstankar. Den andra författaren har ingen egen praktisk erfarenhet av 
festivaler ur arrangörens synvinkel, vilket skapar en förutsättning för att det empiriska 
materialet ska kunna betraktas mer opartiskt. En av författarna har heller aldrig besökt 
en festival men har flera konserter i sin repertoar, vilket kan påverka hur det empiriska 
materialet för festivalbesökare analyseras. 
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2.2.2 Utbildning 
Båda författarna har studerat civilekonomprogrammet på Umeå universitet under fyra 
år, med skillnaden att en av oss läst med inriktning mot Service Management. På 
avancerad nivå har båda orienterat sin utbildning mot marknadsföring, varför vi i stor 
utsträckning tar avstamp i just marknadsföring i våra resonemang. Vad våra skillnader 
under de första tre åren främst bidragit med är att vi kompletterar varandra med 
kunskaper inom organisation, tillsammans med kunskaper om konsumenter och 
konsumentbeteende. Vår teoretiska förförståelse för ämnet musikfestivaler bör betraktas 
som svag, främst då forskningen på festivaler är relativt begränsad, även om vår 
förståelse inom ämnen som organisation, strategi och marknadsföring kan betraktas som 
god. Inom dessa områden har vi således goda kunskaper om den terminologi som 
används vilket gör budskap i litteratur lättare för oss att förstå och utnyttja. Området 
musikfestivaler är inget som tidigare berörts under vår utbildning, varför vår 
förförståelse istället bidrar med att vi betraktar problematiken kring ämnet genom att 
applicera de tidigare kunskaper som vi förvärvat och översätta dessa till en 
festivalkontext.  
 

2.3 Kunskapssyn 
Vår avsikt är att fördjupa vår förståelse om musikfestivaler och festivalbesökare, vilket 
vi kommer göra genom att dra slutsatser på våra tolkningar av respondenternas 
uppfattningar. Slutsatser baserat på tolkningar är ett tecken på en hermeneutisk 
kunskapssyn där studiers fokus är riktad mot att förstå tolkningar och uppfattningar av 
människors handlingar (Quinlan, 2011, s. 99; Collis & Hussey, 2009, s. 78; Bryman, 
2011, s. 32). Via den hermeneutiska kunskapssynen kommer vi fördjupa oss i ämnet 
som studien ämnar undersöka genom att tolka och förstå våra respondenters sociala 
verklighet och deras uppfattningar om det specifika området, vilket vi anser går i linje 
med studiens problemformuleringar och syfte. Denna kunskapssyn är att jämföra med 
det positivistiska perspektivet som innebär strävan mot att kartlägga en objektiv 
verklighet, oberörd av individuella tolkningar (Bryman, 2011, s. 30), ett perspektiv som 
för oss blir olämpligt att anta givet den tid och de resurser vi har att tillgå samt våra 
undersökningsobjekt. 
 
Studiens ontologiska utgångspunkt går att anse vara konstruktionistisk. Detta synsätt 
karaktäriseras av ständig förändring och består av en verklighet som formas och präglas 
av sociala normer, beteenden och ritualer (Bryman & Bell, 2011, s. 43; Quinlan, 2011, 
s. 99; Bryman, 2011, s. 37). Samhällets sociala världsbild förändras successivt vilket 
leder till att denna studie kan ge ett svar till dagens verklighet, men tillika begränsas då 
den inte kan ge en definitiv sanning som är oberoende av tiden. Resultaten i denna 
studie kan komma att anses vara inaktuella i framtiden då de speglar den rådande 
verkligheten, något som är subjekt för förändring med en konstruktionistisk 
utgångspunkt. 
 

2.4 Vetenskaplig ansats 
Studiens vetenskapliga ansats är deduktiv, i den mening att vi tar stöd i befintlig teori 
för att närma oss vår problemformuleringar och uppfylla studiens syfte. En deduktiv 
ansats karaktäriseras genom att forskningsprocessen tar stöd i teori och översätter 
teoretiska element till något utforskningsbart, vilket sedan studeras och kopplas till 
verkligheten, i syfte att mynna ut i en omformulering av teorin (Bryman, 2011, s. 26). 
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Även om studien tar sitt första avstamp i ett samhällsfenomen som trätt fram i media 
kommer vi att tillgodogöra oss teori inom olika områden för att formulera relevanta 
frågor utifrån definierade element i teorin. Genom att vi gör detta kommer teorin att 
testas huruvida den överensstämmer med vår ämneskontext och eventuellt sätta fingret 
på avvikelser, följt av reflektioner kring vad detta innebär. Den deduktiva ansatsen är 
således vald eftersom den uppfyller de villkor som syfte, problemformuleringar och 
metodik ställer på oss som författare. Med tanke på att forskningen inom detta område 
är knapp upplever vi att följande studie även påvisar inslag av en induktiv ansats. En 
induktiv ansats innebär att forskaren undersöker ett specifikt område och utifrån dessa 
observationer skapar forskaren ny teori baserat på på de insamlade datat (Bryman, 2011, 
s. 28; Saunders, Lewis, Thornhill, 2012, s. 48; Ghauri & Grønhaug, 2010, s. 15; Collis 
& Hussey, 2009, s. 8). 
 
En deduktiv ansats innebär att de element som vi belyser i vår undersökning bottnar i 
befintlig teori samt att det blir respondentens uppfattning om situationen utifrån dessa 
element som analyseras. Med detta i åtanke kan det även innebära att resultaten som 
samlas in i denna studie bidrar till nya element om fenomenet då teori inom detta 
område är, som tidigare nämnt, begränsad. Det bör därför belysas att studiens resultat 
kan komma att begränsas av detta då vi inte strävar efter att finna nya element om 
fenomenet utan istället dra slutsatser om diskrepanser utifrån befintlig teori vilket är i 
linje med det tidigare definierade problemet och syftet. 
 

2.5 Forskningsmetod 
Med hänvisning till studiens syfte att vara jämförande, kommer undersökningen att vara 
riktad mot två skilda parter vars karaktäristika skiljer sig avsevärt. Detta ställer kravet 
på två olika metoder gentemot respektive part. Mot festivalarrangörer kommer vi att 
genomföra kvalitativa intervjuer och datainsamlingen från dessa intervjuer kommer 
sedan att jämföras med vår kvantitativa enkätundersökning mot festivalbesökare. 
 
En kvalitativ studie anses vara solid och rimlig med tanke på att antalet 
festivalarrangörer inte är många till antalet. Detta leder fram till ett resultat där vi 
kommer att få fram mer detaljerade svar på frågor och vi har även möjligheter att fråga 
hur de resonerade fram till sina svar. Studiens kvalitativa data kommer att samlas in 
genom en intervju med utvalda respondenter inom det aktuella området. Av 
intervjurespondenten kan det anses att vi får legitima svar som bidrar till studien då 
berörda personer inom det valda området identifierats utefter ställda krav, något vi går 
in på mer under kapitel 4. Genom dessa intervjuer kan vi få bra svar från 
respondenterna, framförallt då målet med en kvalitativ intervju är att den ska vara 
flexibel genom att den medverkande får fram sin egen världsbild (Saunders et al., 2012, 
s. 163; Bryman, 2011, s. 445). Det finns dock brister med kvalitativa metoder, som att 
det lätt kan hända att en känslig fråga ställs vilket gör respondenten upprörd som kan ge 
en negativ effekt på de övriga frågorna (Bryman, 2011, s. 421). För att gardera oss mot 
detta kommer det vara av stor vikt att vi gör ett trovärdigt intryck och får en bra 
personkemi med vår respondent. På detta sätt kommer vi sträva efter att få fram bra och 
betydelsefulla svar som utgör ett bra underlag för vår jämförelse. 
 
Till skillnad från studiens undersökningsmetod gentemot festivalarrangörerna kommer 
vi att genomföra en kvantitativ undersökning mot festivalbesökarna för att ta fram 
underlag för vår jämförelse. Orsaken till att vi väljer en sådan metod är främst för att 
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populationen är mycket stor med stora variationer i sin karaktäristika, i kontrast till 
festivalarrangörerna vars population i sammanhanget är betydligt mindre. Kvantitativa 
undersökningar beskrivs som nyttiga för att fånga en stor populations gemensamma 
nämnare (Bryman, 2011, s. 168) och det är precis detta som vi strävar att uppnå. Genom 
konkreta och entydiga resultat anser vi att vi kan få bra och representativa resultat för 
hela populationen och detta kommer vara essentiellt för att vår jämförelse och de 
slutsatser vi drar utifrån den ska vara trovärdiga. I likhet med kvalitativa studier finns 
det brister också i de kvantitativa metoderna. I undersökningsprocessen inryms en viss 
oäkta känsla av riktighet och precision, det vill säga att resultatet blir mer förmodat än 
en absolut sanning (Fowler, 2013, s. 13; Bryman, 2011, s. 171). Även om 
trovärdigheten är viktig kan vi konstatera att i detta fall är populationen mycket stor och 
kan i princip täcka in vilken person som helst som är bosatt i Sverige. Vi kommer 
således att vara tvungna att smalna ner populationen för att göra undersökningen 
genomförbar, givet den tid och de resurser som vi har till förfogande. Givetvis kommer 
detta att begränsa precisionen och trovärdigheten något, vilket vi återkommer till i 
kapitel 4. 
 

2.6 Perspektiv 
I denna sektion förklarar vi på vilket sätt vi kommer att få fram det resultat vi valt att 
forska kring. De perspektiv vi valt att belysa är både ur ett utbudsperspektiv och 
efterfrågeperspektiv. På utbudssidan fördjupar vi oss i festivalarrangörernas strategier 
som de använder vid planerandet av kommande upplaga av festivalen. Vi kommer att ta 
reda på vilka faktorer som organisationen anser vara viktigast för att locka 
festivalbesökare genom djupintervjuer med personer som är och som har varit ytterst 
ansvarig (Vi berör detta närmare i kapitel 4). Det vi särskilt vill få reda på är deras 
tankar om strategi och marknadsföring samt deras åsikter om besökarnas interna 
drivkrafter och externa beteenden, för att skapa ett solitt underlag för jämförelse som på 
ett bra sätt bottnar i befintlig forskning. 
 
De svar vi kommer att få från festivalarrangörerna kommer att jämföras med svaren vi 
ämnar få från festivalbesökarna. Här kommer vi att fördjupa oss i vilka drivkrafterna är 
att köpa biljetter till en festival samt vilka intentioner det är som speglar besökarens 
benägenhet att köpa biljetten tidigt eller sent. Studien kartlägger festivalbesökarna 
utifrån deras interna drivkrafter och externa beteenden, samt mäter hur de reagerar på 
strategiska beslut och marknadsföring som kommer från festivalarrangörerna. Vi 
kommer att genomföra en enkät mot personer, som potentiellt sett kan tänkas besöka en 
festival, där vi får mer data att jämföra vilket innebär att datainsamlingen kommer att 
vara bredare. Anledningen till detta är att det finns avsevärt fler festivalbesökare och 
dessa delar förmodligen inte samma åsikter.  
 

2.7 Val av teorier 
I kapitel tre redogörs för ett antal teorier som vi tillgodogjort oss av för att besvara 
studiens problemformuleringar och uppnå dess syften. Den presenterade teorin utgör 
tillsammans en grund för vår utformning av undersökningen och det är i dessa teorier 
som vi baserar våra resonemang, diskussioner och slutsatser på. De huvudsakliga 
utgångspunkterna vid val av teorier är att den berör strategi, marknadsföring, interna 
drivkrafter och externa beteenden. 
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Behovet av teorier som rör strategi och marknadsföring bottnar i att vi ska nyttja 
befintlig teori kring hur organisationer, som är verksamma inom denna typ av bransch, 
bör agera och hantera olika situationer och dilemman. Relevanta teorier inom detta 
nyttjas för att identifiera viktiga faktorer som vi kan luta oss mot och ta stöd i när vi 
senare utformar undersökningen mot festivalarrangörerna. Utan stöd från dessa teorier 
hade undersökningen resulterat i vilda svingar ut i luften i hopp om att beröra något 
relevant. Genom att utforma undersökningen efter detta tillåts vi vara betydligt mer 
pricksäkra i vår undersökning och också försäkra oss om dess relevans. Den strategiska 
faktorn är intressant för att kartlägga hur forskning anser att en verksam organisation i 
denna bransch ska hantera olika situationer och det är också relativt enkelt att mäta detta 
hos våra respondenter. Vi vill även se de strategiska tankarna hos arrangörerna och hur 
de resonerar kring rent strategiska val. Inom teorin är strategi ett utbrett och väletablerat 
begrepp på vilket det finns mycket forskning, varför det är intressant att se hur det 
tillämpas i praktiken. Likaså är marknadsföring, vilket vi också vill undersöka djupare, 
jämföra och dra slutsatser om. De element som dessa teorier kastar ljus på kommer 
sedan att appliceras och undersökas från besökarnas synvinkel, i linje med studiens 
jämförande syfte mellan de båda parterna.  
	  
Eftersom vår studie kommer resultera i vägledning till arrangörer och vi även 
undersöker problemet från festivalbesökares perspektiv, tillika konsumentperspektiv, 
har vi ett behov av teorier som rör konsumentbeteende. Det handlar om att vi i teorin 
vill identifiera olika drivkrafter och styrande faktorer som påverkar konsumenters beslut 
i olika situationer och deras externa beteenden. Även inom detta område är teorin 
väletablerad och utbredd, vilket gör att vi begränsat oss till teori som främst rör interna 
drivkrafter och externa beteenden. Dessa två begränsningar går i mångt om mycket 
hand i hand, men vi strävar ändå efter att särskilja dem då ett område som interna 
drivkrafter inte är något som “syns” för en festivalarrangör. Med interna drivkrafter 
syftar vi främst på teorier som berör hur konsumenter påverkas och styrs av sina inre 
känslor, tankar och ramverk samt hur dessa är subjekt för att formas, förändras och 
påverkas. Dessa drivkrafter är för verksamma aktörer på marknaden “osynliga” till 
skillnad från externa beteenden, men de kommer att appliceras även för 
festivalarrangörerna och undersökas vad det innebär för dem. Med externa beteenden 
menar vi de direkta aktionerna gentemot aktörer som konsumenten anammar. Det 
externa beteendet tenderar att styras av interna drivkrafter i stor utsträckning, men vi har 
för avsikt att hålla isär dessa med hänsyn till studiens jämförande syfte. Det externa 
beteendet är det som festivalarrangörer direkt kan se och känna av, medan interna 
drivkrafter formas av deras marknadsföring och kommunikation. Därför anser vi att vi 
kommer få en bättre jämförelse eftersom vi tittar på konsumentens direkta beteende 
gentemot arrangören, och hur den påverkar konsumentens interna drivkrafter. Även 
dessa teorier kommer att appliceras och undersökas mot festivalarrangörerna också, i 
linje med studiens syfte.   
 

2.8 Litteratursökning 
De källor som denna studie har baserats på är böcker, tidningsartiklar, internet och 
vetenskapliga artiklar. Böckerna som vi har tillämpat har främst applicerats på våra 
metodologiska val och vetenskapliga utgångspunkter. Dessa böcker går att finna på 
Umeås universitetsbibliotek och har i sin tur baserats på ett solitt sortiment av 
vetenskaplig litteratur samt i stor utsträckning nyttjats som kurslitteratur under våra 
tidigare år på Umeå universitet. Dessa böcker har främst bidragit till att lägga grund för 
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våra vetenskapliga ansatser samt hur vår forskningsprocess och våra metodologiska val 
ska genomföras.   
 
Vid sökning av vetenskapliga artiklar har vi främst nyttjat Umeå universitetsbiblioteks 
artikeldatabas, i kombination med Business Source Premier (EBSCO). Vår teoretiska 
referensram är uppbyggd av vetenskapliga artiklar, böcker och internetkällor som hittats 
genom huvudsökord som exempelvis Music festival, Sweden, Organisation och 
Consumer behaviour. För att hitta artiklar med närmare fokus på våra specifika 
avgränsningar har vi vidare lagt till sökord som Strategies, Marketing och Internal 
drivers. Genom att kombinera dessa ord på olika sätt har vi sökt fram artiklar som 
initialt granskats utifrån studiens syfte och problem för att säkerställa dess relevans. Det 
finns även artiklar vi kommit över i samband med uppföljning av ursprungskällor och 
granskning av vetenskapliga artiklars referenslistor som också dessa granskats och 
eventuellt använts.  
 
Det mest fundamentala kravet som vi har ställt på artiklar som tillämpats i vår teoretiska 
referensram har varit att de är Peer reviewed. Det innebär att artiklarna har genomgått 
en grundlig vetenskaplig granskning av flera forskare, inklusive forskare som inte varit 
bundna till artikeln i sig självt, varför vi anser att sådana artiklar är tillförlitliga. Många 
av de artiklar vi valt har vidare hänvisats till av efterföljande artiklar som också de har 
blivit vetenskapligt granskade, vilket ytterligare bygger på dess trovärdighet. Direkta 
citat från artiklar har undvikits helt, för att inte lyfta ut sektioner ur sin ursprungliga 
kontext. 
 

2.9 Kritik av sekundärkällor 
En viktig del i litteratursökningen är att kritiskt granska innehållet. Den sökta källan 
innebär inte per automatik att den är sanningsenlig utan att uppfylla de 
bedömningskriterier som styrker ett dokuments kvalitet (Bryman, 2012, s. 489). De 
kriterier vi rättar oss efter och som vi nedan behandlar var för sig är Autencitet, 
Trovärdighet, Representativitet och Meningsfullhet. Genom att efterleva dessa kriterier i 
vår granskningsprocess har vi strävat efter att uppnå en bra nivå på våra insamlade 
teorier och för att fullt ut validera den teoretiska referensram som vi bygger på dem. 
 
Autencitet innebär att materialet skall vara sann och utgår enbart från information som 
anses vara verklig (Bryman, 2012, s. 489). De teorier och vetenskapliga artiklar som vi 
baserat vår teoretiska referensram på är, som nämnt ovan, Peer reviewed, vilket innebär 
att de genomgått en omfattande granskningsprocess och därmed kan anses vara 
sanningsenliga och antagna inom det relevanta forskningsområdet. Vidare har artiklarna 
av oss granskats ytterligare genom analyser av huruvida senare artiklar hänvisat till 
dem, vilket ytterliga säkerställer autenciteten i de slutsatser som artikeln drar. 
 
Felaktigheter och förvrängningar är exempel på brister som kan skända trovärdigheten 
(Bryman, 2011, s. 489) och eftersom det är av högsta essens att materialet ska vara 
trovärdigt har vi bearbetat källorna i största möjliga utsträckning för att säkerställa detta. 
De vetenskapliga artiklar som vi har tillämpat har i längsta mån möjligt spårats tillbaka 
till sin ursprungskälla för att säkerställa att information som återanvänts och tolkats inte 
har förvrängts. Denna process har genomförts genom grundlig granskning av artiklarnas 
referenslistor. Eftersom att de artiklar vi då kommer över har återanvänts av andra 
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forskare stärks trovärdigheten ytterligare, med hänsyn till det ställda kravet på att 
forskningen skall vara Peer reviewed. 
 
I fokus för representativitetskriteriet är att forskningen och slutsatsen är typisk för det 
relevanta forskningsområdet (Bryman, 2011, s. 489). Eftersom att forskningen på 
festivaler är relativt begränsad har vi i den forskning vi funnit försökt se mönster bland 
dess författare och källor. Det handlar främst om att identifiera pionjärer som nämns 
frekvent inom ett viss område och att söka sig till den originalforskning som denna 
forskare står bakom och som andra forskare refererar till. Genom granskning av 
relevanta artiklar och sökning efter forskare som ofta citeras i dem har vi kunnat 
identifiera forskare och forskning som vi tidigare inte varit medvetna om. Vissa av de 
teorier som vi hänvisar till i vår teoretiska referensram har funnits på just detta sätt, 
vilket säkerställer att dem teorierna är representativa för det relevanta området och 
således också erkänd som sann. 
 
Meningsfullhetskriteriet handlar om att materialet ska vara tydligt och begripligt 
(Bryman, 2011, s. 489) vilket är en ytterst central del för att kunna hänvisa och 
tillgodogöra sig forskningen fullt ut. Med hänvisning till de resurser vi utnyttjat för att 
hitta vetenskapliga artiklar vet vi på förhand att de kommer att vara mycket akademiska. 
Detta innebär att de kan komma att involvera avancerad terminologi, modeller och 
beräkningar som kan vara svåra att förstå för en individ som inte är insatt i 
ämnesområdet. Vi båda har universitetsutbildning bakom oss och i stor utsträckning är 
de berörda områdena i vår teoretiska referensram inte helt främmande för oss. Vi har 
dock lagt stor vikt vid att försäkra oss om att vi helt förstår vad som är kärnan i den 
forskning vi studerar för att säkerställa att när vi tillgodogör oss den sker det på ett sätt 
som inte förvränger den eller på annat sätt är felaktigt. Det finns vetenskapliga artiklar 
som vi hittat som har verkat vara relevanta men som på grund av att de helt enkelt varit 
för avancerade har slopats då de inte kunnat tillämpats i linje med akademisk manér.  
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Kapitel 3: Teoretisk referensram 
Detta kapitel inleds med fundamentala teorier för studien. Vidare presenteras studiens 
teoretiska referensram utifrån faktorerna strategi, marknadsföring, interna drivkrafter 
och externa beteenden. Studiens teoretiska referensram har fungerat som en 
språngbräda in i metod, empiri och analys av insamlad data. Teorin summeras 
avslutningsvis där studiens valda teorier förenas i en modell och visar appliceringar 
mot de två parter som studien undersöker. 

3.1 Festivalarrangörer och festivalbesökare 
Eftersom studien behandlar två skilda parter som kopplas samman genom festivalen 
avser vi att redogöra för hur vi i studien betraktar dessa. Orsaken till detta är att 
förståelsen för teorin och dess applikation för respektive part är fundamental för 
fortsatta studiens utformning. Medan en festival inbegriper flera olika intressenter 
skiljer vi ut de två mest som vi anser är av största vikten: Festivalarrangören och 
festivalbesökarna. 
 
Festivalarrangören definierar vi som en organisation eller förening som arrangerar 
festivalen och sitter vid rodret och styr vilka andra organisationer och företag som 
involveras i festivalen. Arrangören spelar således en högst central roll i 
festivalarrangemanget då den kontrollerar hur festivalen byggs upp och etablerar dess 
kärnvärden. Festivalbesökarna å andra sidan definierar vi som i princip vem som helst 
som potentiellt sett kan motiveras till att gå på en festival. Oavsett festivalens koncept 
spelar besökarna en mycket central roll för festivalens genomförande och ansedda 
värde.  
 

3.2 Teoretiska fundament 

3.2.1 Festivalmarknadens strävan efter jämvikt 
Festivalmarknaden, liksom alla andra marknader styrs i viss utsträckning av 
ekonomiska intressen, även om dessa kan se olika ut beroende på festivalens koncept. 
Begg, Vernasca, Fischer och Dornbusch (2011, s. 42) beskriver att olika marknader 
inom olika sektioner strävar efter samma ekonomiska förhållanden. Marknadspriset för 
varor och tjänster bestäms utifrån vad företagen erbjuder kontra vad konsumenterna 
efterfrågar varpå det råder jämvikt i marknaden när utbud och efterfrågan är på samma 
prisnivå (Axelsson, Holmlund, Jacobsson, Löfgren, Puu, 1998, s. 163; Begg, 2011, s. 
45). Priserna på varor och tjänster, det vill säga festivalarrangemanget med allt vad det 
innebär, som produceras av utbudet, det vill säga festivalarrangörerna, fastställs efter 
vad efterfrågan, det vill säga besökarna, är villiga att betala för festivalupplevelsen. Med 
stöd av dessa resonemang bör utbudet se över vad de erbjuder till efterfrågan, vilket i ett 
festivalsammanhang kan översättas med att festivalarrangörer bör arrangera ett 
evenemang som anpassar sig till den målgruppen festivalen riktar sig till. 
 
All ekonomi grundar sig på hur marknaden är uppbyggd. Efterfrågan skapar ett behov 
och det är utbudet som ser till att detta behov tillfredställs genom att producera det som 
efterfrågas. En produkt eller tjänst kan inte produceras utan någon kostnad och inom 
ekonomins alla områden producerar utbudet ingen vara eller tjänst utan att det genererar 
en positiv monetär avkastning (Begg, 2011, s. 43). Denna fundamentala, 
nationalekonomiska teori kan appliceras i ett festivalsammanhang likväl som den kan 
appliceras i vilken organisationskontext som helst. Ett företag eller organisation kan inte 
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överleva om utbudet inte uppfyller det behov som efterfrågas. Detta gäller även för 
musikfestivaler, i dess olika former där utbudet, som i detta fall är festivalarrangörerna 
måste kunna erbjuda det som efterfrågas av festivalbesökarna. Företag som enheter 
måste gå runt ekonomiskt och om de inte har intäkter som minst motsvarar utgifterna 
innebär detta förlust (Ax, Johansson, Kullvén, 2009, s. 35).  
 
I samma veva gäller detta för festivalarrangörerna då utgifterna för artistbokningarna 
måste betalas långt i förväg innan biljettförsäljningen. Det kan tänkas vara en nackdel 
för festivalarrangörerna att efterfrågan oftast tycks vänta på att artistbokningarna blir 
kompletta innan besökarna väljer att köpa en biljett. En anledning till detta kan vara att 
konkurrensen bland festivaler har hårdnat och därmed bidragit till att besökarna väljer 
den festivalen som tilltalar mest utifrån bokade artister. Baserat på detta resonemang 
kan det även innebära att det från festivalarrangörernas sida gäller att hitta en strategi 
där det är möjligt att få sin egen festival att gå med ett positivt resultat. Visar det sig att 
utbudet inte tillfredsställer det behov som efterfrågan önskar kan en festival inte 
överleva. Hur detta beteende hos efterfrågan har påverkat den svenska 
festivalmarknaden är vad vi avser fördjupa oss på i denna studie. 
 

3.2.2 Marknadsföringens grunder 
Marknadsföring är mycket centralt i denna studie, då det är inom detta ämne som vår 
huvudsakliga teoretiska kunskap finns. Marknadsföring är en funktion som innebär 
processer för kommunikation, hantering av kundrelationer och leverering av värde för 
kunden, som på sikt kan gynna organisationen och dess olika intressenter (Kotler & 
Keller, 2008, s. 70).  Samtidigt som marknadsföringens huvudsakliga strategier mynnar 
ut från en marknadsavdelning, eller liknande huvudansvarig för marknadsföring, är det 
något som måste genomsyra hela organisationen på flera plan för att påverka alla 
aspekter av kundupplevelser (Kotler & Keller, 2008, s. 70). I en festivalarrangörs 
kontext innebär detta att det blir av vikt att alla involverade personer och organisationer 
har en medvetenhet om festivalens varumärke och dess kärnvärden. Eftersom en 
musikfestival engagerar många människor som inte alltid är direkt relaterade till 
festivalarrangörens egen organisation men ändå är de som står för alla kundmöten som 
sker under festivalen blir detta genomsyrande av en anda av stor essens. 
 
I samband med skapandet av en marknadsföringsstrategi fordras en stor medvetenhet 
om omvärlden, hur den förändras och hur den ska kunna förutspå framtida behov 
(Kotler & Keller, 2008, s. 127). I samband med globaliseringen och de förändringar i 
samhället som hela tiden pågår skapas även krav på hänsynstagande till sådana faktorer 
(Kotler & Keller, 2008, s. 127). Att ta denna hänsyn till omvärlden och hur de 
människor, alltså kunderna, som lever i den förändras i termer av preferenser och 
beteenden är av stor vikt även för festivalarrangörer. Detta bottnar i det mediadrev som 
skapades runt festivaldöden, vilket presenterats tidigare i sektion 1.1, och orsakerna till 
fenomenet. Det kan tänkas att konkurshoten har varit en följd av en bristfällig 
omvärldsanalys från de drabbade festivalarrangörerna, varför det är av stor vikt för dem 
att inte bara kartlägga information om sin målgrupp utan också ta fram information som 
möjliggör siande om deras framtida behov.   
 
Den traditionella marknadsföringsmixen som tillika brukar agera som ett ramverk vid 
framtagande av marknadsföringsstrategier består av fyra faktorer, även kallade fyra P:n. 
Dessa fyra P:n motsvarar Produkt, Påverkan, Pris och Plats (Kotler & Keller, 2008, s. 
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63). Detta är dock ensidigt utifrån företagets perspektiv och alla dessa verktyg är 
utformade för att tillgodose konsumenten med diverse fördelar, en uppsättning som 
också innehåller fyra dimensioner och kallas SIVA (Kotler & Keller, 2008, s. 63). 
Dessa utgörs av Solution (Fritt översatt: Lösning), Information, Value (Fritt översatt: 
Värde) och Access (Fritt översatt: Tillgång). Det handlar om att kunden ska kunna ställa 
sig frågorna ”Hur kan jag lösa mitt problem?”, ”Var kan jag lära mig mer om 
lösningen?”, ”Vad är min totala uppoffring för att få denna lösning?” och ”Var kan jag 
hitta lösningen?” (Kotler & Keller, 2008, s. 63).  
 
Detta ramverk är en av de mest fundamentala inom utveckling av 
marknadsföringsstrategin, främst då den ställer frågor ur ett kundperspektiv som 
marknadsföringen måste förmå att besvara. Detta gäller även för festivalarrangörer, 
även om vissa frågor och lösningar fordrar en omformulering för att göras gällande i en 
festivalkontext. Detta gäller främst produkt, då en festival inte består av en fysisk 
produkt på det sättet utan snarare består av en upplevelse. Att överväga det är dock 
minst lika viktigt, då det snarare än att vara fråga om en lösning som fallet är ovan, 
handlar om frågor som ”Hur kan jag få den bästa upplevelsen?” vilket blir desto mer 
relevant för festivalen och dess utformning. Att ersätta lösning med upplevelse i många 
av de ovan presenterade frågorna skapar ett mycket relevant ramverk för 
festivalarrangörer att ta hänsyn till när de utformar sin marknadsföring direkt ut mot den 
enskilde besökaren. 
 
Det ska dock påtalas att det för festivalarrangörer finns betydligt fler intressenter än 
enkom den enskilde besökaren. Exempel på dessa är sponsorer, voluntärer och andra 
föreningar som bidrar till festivalen och dess utseende på olika sätt. Kotler & Keller 
(2008, s. 70) gjorde gällande att en anda för marknadsföring måste genomsyra hela 
organisationen. Det blir därför vidare viktigt att även dessa relationer, som inte 
nödvändigtvis mynnar ut i en direkt monetär vinning, hanteras på ett ordentligt och 
vårdande sätt, då konsekvenserna bli stora om någon av dessa intressenter av en eller 
annan anledning skulle dra sig ur. 
 

3.3 Strategi 
En nystartad festival skiljer sig från en festival som har haft flera upplagor. Oftast 
brukar en grupp drivna entusiaster, som är engagerade inom musik, vara de som är 
grundarna av en festival. Visar det sig att festivalen blir en succé, och därmed 
arrangeras återkommande, brukar organisationen få en tillväxt med en professionell stab 
som har bakgrund inom finansiering, marknadsföring och bokningar, av artister, som är 
strategiskt motiverade. När en festival väl etablerat sig på marknaden känner 
allmänheten till dess kärnvärden och det leder till att festivalen kommer att ha svårt och 
ändra inriktning längre fram i tiden (Larson, 2011, s. 287-288).  
 

3.3.1 Nyckeln till framgång 
För att en festival skall anses vara framgångsrik är den i modellen från Leenders et al. 
(2005, s. 150) uppbyggd i två kategorier; dels vad festivalen har för innehåll och inom 
den delen ingår bredden på besökare, vilka artister som uppträder, vilken upplaga i 
ordningen det är och om festivalen har ett speciellt tema. Dessutom handlar det om 
festivalens format med fyra delar; vilken budget organisationen rör sig med, 
biljettpriset, plats samt maxkapaciteten i antalet besökare (Leenders et al., 2005, s. 150). 
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Det som menas med bredden på besökare är i vilken utsträckning olika genrer är 
tillgängliga på festivalen och detta sätter därmed grunden till om festivalen klassas som 
nischad eller bred. Vilka artister som uppträder på festivalen är viktigt då dessa är den 
största bidragande faktorn till att besökarna överväger vilken festival de köper biljett 
till. Upplagan av festivalen beskriver hur gammal festivalen är och detta kan spela en 
roll i besökarens val då ena festivalen kanske har ett rykte att vara en bra festival 
framför en festival som inte många känner till. Sista delen i innehåll är temat där 
festivaler brukar marknadsföra evenemanget genom att upplysa ett specifikt ämne som 
kommer att uppmärksammas via seminarier och föreläsningar under dagtid exempelvis.  
 
Budgeten i festivalsammanhang visar storleken på en festival och med vilka likvida 
medel festivalen jobbar med (Leenders et al., 2005, s. 152). Vid köp av en festivalbiljett 
brukar festivalerna erbjuda olika biljettkategorier, där besökarna får tillträde till separata 
delar av festivalområdet (se ex. Bråvallafestival, 2014; Brännbollsyran, 2014; 
Summerburst, 2014; Sweden Rock, 2014). Vart festivalen håller till geografiskt kan 
göra en enorm skillnad om en festival skall lyckas varpå det gäller att skapa en bild av 
festivalen som lockar besökarna att vilja åka till området även om det är svårt att ta sig 
dit (Leenders et al., 2005, s. 152). Hur många besökare en festival skall ta kan 
bestämmas av arrangörerna för att skapa en exklusiv festival där det informeras om att 
festivalen har begränsat antal biljetter som kan leda till att besökarna köper sin 
festivalbiljett tidigt för att garantera en plats på festivalen (Leenders et al., 2005, s. 152). 
 
Leenders et al., (2005, s. 152) jämförde 47 olika festivaler via det data de hade samlat in 
och mätte dessa mot varandra. Resultatet de fick fram var att festivalmarknaden växer 
långsamt och konkurrensen att locka besökare har ökat. Enligt resultaten bör 
festivalorganisationerna inte lägga större fokus på temat eller budskapet av en festival 
då detta inte påverkar besökarna avsevärt. Det är dyrare att placera en festival i en 
stadskärna, men det är ändå bevisat att det lockar fler besökare än om festivalen är på en 
okänd plats. Vad organisationen också bör tänka på är att skapa en unik upplevelse på 
festivalområdet som inte kräver några större investeringar för festivalen. Festivaler 
skiljer sig mot konsumentvaror i den bemärkelsen att konsumenterna lockas att 
konsumera en upplevelse som inte är bestående istället för vanligtvis en produkt över 
längre sikt som är fysisk. Det är dock inte enbart användningsområdet av en produkt 
konsumenter tar i beaktning vid köpet utan upplevelsen vid användandet av denna 
produkt spelar lika stor roll vid köpet. (Leenders et al., 2005, s. 149)  
 
De nya och nischade festivalerna har en stor skara besökare och har lyckats bli populära 
i den mening att konkurrensen inom den specifika musikgenren är begränsad och 
därmed är det lätt att locka besökarna till en ny och oetablerad festivalupplevelse 
(Leenders et al., 2005, s. 155). Detta innebär inte att gamla festivaler kommer att dö ut, 
utan snarare är det på det viset att marknaden förändrats där konsumenterna numera har 
fler alternativ att välja mellan (Leenders et al., 2005, s. 155). Vidare är det generellt en 
hög risk att satsa monetära resurser på en ny upplevelse och konsumenterna har en låg 
lojalitet mot destinationer varför de därmed satsar på att åka till ställen de aldrig har 
besökt tidigare (Woratschek & Horbel, 2006, s. 25). Detta skulle kunna appliceras på 
festivaler som inte arrangeras i en stadskärna, och engagerar den lokala befolkningen, 
utan istället äger rum på mer avlägsna platser varför de således betraktas som 
destinationsresmål. Alltjämt som fler festivaler slagit sig in på marknaden har 
konsumenterna lockats att prova de nyare festivalerna framför det festivaler som 
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konsumenterna traditionsenligt gick på tidigare år (Leenders et al., 2005, s. 155). Det är 
därför viktigare för de äldre festivalerna att tänka än mer strategiskt, försöka profilera 
sig, skapa någonting nytt och tillika differentiera sig mot de nya festivalerna genom att 
erbjuda ett koncept som de inte har (Leenders et al., 2005, s. 155). 
 
Modellen från Leenders et al., (2005, s. 150) väljer vi att korrigera och anpassa efter de 
faktorer vi anser vara viktiga för det ultimata festivalkonceptet. För att locka besökare 
till festivaler är det viktigt att ha ett tydligt festivalkoncept och detta koncept innefattar 
många faktorer som leder fram till en festivalsuccé. Den bild som festivalarrangörerna 
vill förmedla till besökarna har en betydande roll	   och för detta är artistbokningarna 
avgörande. De representerar vilken typ av festival som arrangeras och vilken målgrupp 
den strävar efter. En annan del att reflektera över är vilka monetära resurser 
festivalorganisationen jobbar med och med tanke på att intäkterna genereras betydligt 
senare än kostnaderna är det viktigt att festivalen ser till att presentera en festival värd 
att besöka. Vad vi i huvudsak tar med oss i vår fortsatta studie är att ett tydligt 
festivalkoncept är av stor vikt och att det är viktigt att ha ett brett spektrum av strategier 
för beslutsfattande, vare sig det gäller en finansiell fråga eller om det handlar om vilken 
artist som ska bokas. 
 

3.3.2 Förändringar och utmaningar 
Det finns en mängd olika förändringar och utmaningar som anses hindra 
festivalarrangörerna i deras väg att arrangera en festival. Det är både hur tiderna 
förändrats från ett praktiskt perspektiv samt ett tekniskt perspektiv som möjligheterna 
och hoten sätter käppar i hjulen för en hållbar festival. Festivalorganisationen har en 
mängd olika sektioner att inkludera i beräkningarna när en festival skall skapas. Det 
gäller att ha i åtanke hur programmet skall se ut med artistbokningar, hur den finansiella 
planeringen ser ut och hur festivalorganisationen skall visa sin bild utåt med dels 
marknadsföring och kringarrangemangen under festivalen för festivalbesökarna. Det 
gäller att alltid vara i framkant, vara innovativ och ständigt utveckla arrangemanget för 
att undvika det element som leder till att en festival går i konkurs. Innovation i en 
festivalkontext speglar hur organisationen jobbar med festivalen som produkt, vilken 
service som erbjuds, hur festivalen skall finansieras samt hur deltagare i en festival skall 
bli mer engagerade. Det är viktigt för festivalarrangörerna att känna till vilka de externa 
hoten är och bemöta hindren genom att se till att vara kunnig inom branschen och 
anpassa festivalen som sådan efter vad festivalbesökarna efterfrågar. Utmaningarna är 
många och det finns ingen färdig mall festivalarrangörer kan använda sig av då 
festivalorganisationen kommer att drabbas av motgångar under festivalens livstid. 
(Carlsen, Andersson, Ali-Knight, Jaeger, Taylor, 2010, s. 120-121) 
 
Orsakerna till att festivaler tvingats lägga ner är beroende på faktorer som sträcker sig 
längre än bara finansiellt. Bland annat har de kategoriserats utifrån externa hot, 
mänskliga resurser, finansiella resurser och kulturen inom en organisation. En av 
anledningarna har varit att festivalarrangörer haft alldeles för hög tilltro till enskilda 
sponsorer och andra finansiella hjälpmedel. Detta innebär att festivalorganisationen 
utgår från att de monetära resurserna kommer att finnas tillgängliga utan beredskapen 
att dessa resurser kan begränsas eller avskaffas helt vilket leder till en stor förlust för 
festivalen (Carlsen et al., 2010, s 123-124). En konkurs är alltid en fråga om finansiella 
aspekter där organisationen har gjort stora förluster, dock fordras att de tänker ett steg 
till. Exempelvis kan festivalen ha ett rykte omkring sig om en hög berusningsnivå och 
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slagsmål på festivalen, vilket tillika innebär negativ publicitet, vilket helt sonika orsakar 
att besökare inte vill närvara, vilket i sin tur resulterar i förlust (Carlsen et al., 2010, s. 
127). 
 
Sedan finns det även faktorer som arrangörerna inte kan påverka under festivalens gång, 
som till exempel vädret som orsakar till att delar av festivalområdet förstörs (Carlsen et 
al., 2010, s. 124). Detta menar Getz (2002 i Carlsen et al., 2010, s 124) att 
festivalarrangörer som arrangerar festivaler utomhus bör vara väl medvetna om att 
väderförhållandena inte går att lita på. Vidare kan det betraktas som ett tecken på dålig 
planering om dessa arrangemang inte har i beaktning vid planerandet (Carlsen et al., 
2010, s. 124). Ett exempel på detta är från den norska festivalen “Midnattsrocken i 
Lakselv” som hade bekymmer med vädret när festivalen arrangerades (Carlsen et al., 
2010, s. 126). Utomhusfestivalen drabbades återkommande av regn och besökarna 
uteblev (Carlsen et al., 2010, s. 126). Festivalgeneralen sa upp sig efter det fjärde året 
och konkursen var ett faktum det femte året där festivalen tvingades att lägga ner dels 
på grund av det återkommande dåliga vädret samt att flera olika festivaler började 
arrangeras som bidrog med att konkurrensen hårdnade (Carlsen et al., 2010, s. 126). 
Festivalen återupptogs av nya arrangörer där den arrangerades med mer omsorg och 
tanke kring hur festivalen bör se ut, vilket innebar att mer pengar satsades på att hyra 
tält och serviceområdena förbättrades. Festivalarrangörer har en mängd saker att tänka 
på ur ett ekonomiskt, socialt och politiskt perspektiv och det gäller att vara väl 
medveten om hot och möjligheter som kan ställa till för att ständigt vara innovativa för 
att inte hotas av konkurs (Carlsen et al., 2010, s. 129). 
 

3.3.3 Miljö och hållbarhet 
Samhällseffekten, ur ett miljöperspektiv, av en festival sträcker sig långt bortom tid och 
rum som festivalen genomfördes (Brooks, Magnin, O’Halloran, 2009, s. 304). Flera av 
de effekter som festivalen efterlämnar är beroende av icke hållbara flöden av material 
vars systematiska bruk negativt påverkar miljön (Brooks et al., 2009, s. 301). Det 
faktiska intresset för miljön är oftast det som huvudsakligen motiverar strävan för 
hållbarhet i musikfestivaler (Brooks et al., 2009, s. 291). Att intresset för miljömässig 
hållbarhet är intressant och relevant för musikfestivaler är något som en majoritet av 
festivalarrangörer har insett och de flesta av dem lever också i övertygelsen att de som 
tar ledarrollen i miljöarbetet kommer kunna dra nytta av detta och få en bra 
konkurrensfördel och få ett gott rykte i branschen (Brooks et al., 2009, s. 292). 
Resonemanget om att en ledningsposition i miljöarbetet hos festivaler kan innebära en 
konkurrensfördel för också Mair & Jago (2010 i Mair & Laing, 2012, s. 687) som också 
vidgar det med att tillägga att det också efterfrågas av konsumenterna.   
 
Problematiken här ligger inte i att arrangörer har en ovilja att arbeta mot miljömässig 
hållbarhet, istället är det en fråga om att de helt enkelt inte vet hur de ska gå tillväga 
med sitt arbete (Brooks et al., 2009, s. 292). Om hållbarhet finns det en enorm mängd 
information vilket är något som festivalarrangörer tenderar att ha problem med, i den 
mening att de inte förmår att skilja mellan åtgärder mot hållbarhet, som återvinning, och 
tillståndet för utvecklingen i sig självt (Brooks et al., 2009, s. 292). Mair & Laing (2012, 
s. 687) resonerar vidare att organisationerna bakom evenemang och festivaler tenderar 
att vara små, varför åtgärder och arbetsprocesser i miljöarbetet ofta speglar personliga 
värden hos organisationsledningen. 
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Musikfestivaler utgör en mycket specifik del i samhället, i den mening att de delvis 
tillfredställer många fundamentala mänskliga behov. För arbetet mot miljömässig 
hållbarhet är det arrangören i sig själv som måste vara entreprenören, då arrangörer är 
en mellanhand för många av de flöden som påverkar miljön. Exempel på sådana flöden 
handlar om intressenter som är essentiella för en musikfestivals framgång, då främst 
artister, publiken och leverantörer vilket inkluderar transporter, tjänster och infrastruktur 
på festivalområdet samt energiförbrukning. Vad detta vidare innebär är att allteftersom 
arrangören rör sig mot hållbarhet och tillika festivalen som arrangeras bjuds det på stor 
potential att påverka många intressenter. (Brooks et al., 2009, s. 301)   
 
Eftersom festivalarrangörer sitter i centrum av dessa flöden är de den viktigaste kraften 
för att förändra dem. Författarna konstaterar att det fordras utbildning för både 
arrangören och dess intressenter för att inspirera till en sådan beteendeförändring om 
organisationen ska kunna orienteras mot att bli mer hållbar. Exempelvis skulle en 
allians mellan olika festivalarrangörer kunna bidra till att lyfta fram deras gemensamma 
värderingar och möjliggöra mer insatser till att inkludera lobbyism mot myndigheter för 
finansiellt och annat stöd för att bestyrka ett stort engagemang. På detta sätt skulle 
musikfestivaler gemensamt kunna lyfta sin samhällsroll och påverka hela samhället på 
vägen mot hållbarhet. (Brooks et al., 2009, s. 304) 
 
Teorin påvisar i stor utsträckning att marknaden har börjat tänka mer på miljön i 
festivalsammanhang och att detta kan ses som en konkurrensfördel flera festivaler kan 
utnyttja för att anpassa sig till vad som efterfrågas av konsumenterna (se ex Brooks et 
al., 2009; Mair & Laing, 2012). Vidare pekar teorin på att det är viktigt för arrangörerna 
att hela tiden vara innovativa och hitta nya sätt att marknadsföra sina festivaler då 
besökarna numera har fler festivaler att välja mellan. 
  

3.3.4 Summering 
Vad vi tar med oss från denna teori är främst att festivalerna behöver ett tydligt 
definierat kärnkoncept med ett antal värderingar som de kan förhålla sig till över en 
längre tid och etablera hos besökarna. Vidare utsätts festivalarrangörer för en mängd 
utmaningar och problem varför det är stor vikt att de har ett brett och bra spektrum av 
strategier för beslutsfattande. Något som i modern tid blivit desto mer aktuellt är miljö- 
och hållbarhetstänk, vilket också kan appliceras på festivalvärlden. I en festivalkontext 
är detta ämne förhållandevist outvecklat, varför vi tycker det är intressant att inkludera i 
vår studie.  
 
Å festivalbesökarnas sida handlar det om i vilken utsträckning de beslut som arrangören 
fattar kring, exempelvis, artistbokningar kan verka som ett lockbete för att locka 
besökarna till festivalen. Mycket teori trycker även på att konsumenten måste ha en 
tydlig och bra bild av företaget, i studiens fall festivalarrangören, vilket måste rimma 
med vad de rent konkret efterfrågar i en musikfestival, vilket vi ämnar undersöka. 
Miljö- och hållbarhetstänk är något som också besökare inkluderas i och i studiens 
fortsättning kommer vi sträva efter att mäta i vilken utsträckning denna faktor kan 
tänkas locka besökaren till en specifik festival. 
 
Alla dessa punkter summeras nedan i strategikomponenten av vad som slutligen 
summeras som vår språngbräda in i utformningen av vår metod för datainsamlingen. 
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Figur 1: Teoretisk strategikomponent 

3.4 Marknadsföring  
Kärnan i marknadsföring är att både avsändaren och mottagaren är delaktiga i 
kommunikationsprocessen (Shimp, 1993; Kitchen & de Pelsmacker, 2004 i Hede & 
Kellett, 2009, s. 988). Som princip kan detta appliceras i praktiskt taget alla 
sammanhang, oberoende av art på verksamheten och storlek på kundgrupp. Traditionellt 
sett brukar marknadsföring ses ur ett köpare-säljare perspektiv, med mycket tydliga 
roller hos respektive part, men de senare åren har dessa roller blivit mer luddiga och 
odefinierade (Gamble & Gilmore, 2013, s. 1860, 1880). Det är därför av intresse att 
studera marknadsföringen för musikfestivaler sett till hur den rent praktiskt bör 
genomföras för att bli slagkraftig. Principiellt sett kan fundamentala idéer om 
marknadsföring appliceras även i en festivalkontext och skillnaden återfinns i den mest 
framträdande metodologin. Vidare är vi även intresserade av att studera hur arrangörer 
tillgodogör sig kunskap och uppfattningar om besökaren som de besitter och applicera 
detta i sina strategier för kommunikation. 
 

3.4.1 Val av kanal 
Ett relativt generellt och välkänt antagande kring framgångsrik marknadsföring är att 
oavsett företag och medium genom vilket det marknadsför sig behövs ett tydligt 
meddelande. Hede & Kellett (2009, s. 994) genomförde en casestudie på en festival som 
anammade ett mycket centraliserat tänk kring marknadsföringen i strävan att skapa ett 
konsekvent meddelande över den geografiska yta där de var verksamma. Festivalens 
logotyp bestod av design och färger som valt för att skapa optimal 
varumärkesigenkänning och skapa associationer till den plats där festivalen skulle äga 
rum (Hede & Kellett, 2009, s. 994). Organisationen nyttjade flera olika 
kommunikationskanaler som hemsida, tryckt media (exempelvis broschyrer, 
nyhetstidningar och så vidare), tv och radio samt direkta kanaler som e-post i syfte att 
höja befolkningens medvetenhet om festivalens existens (Hede & Kellett, 2009, s. 994). 
 
Genom fokusgrupper har Hede & Kellett (2009) vidare försökt studera hur pass 
mottagliga marknadsföringens målgrupp var för de olika kanalerna som organisationen 
tillämpade. Huruvida en viss typ av kommunikation var effektiv varierade i stor 
utsträckning. Exempelvis påpekade de individer i målgruppen som bodde ensamma i en 
lägenhet att olika artiklar i tryckta nyhetstidningar haft liten effekt av orsaker som att de 
antingen inte får de levererade till sig alternativt att de slängs som skräp innan de tittats 
igenom (Hede & Kellett, 2009, s. 996), vilket betyder att ett sådant val av kanal är 
mindre klokt. Å andra sidan, för de individer som bodde i villor eller andra typer av 
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friliggande hus uppfattades just nyhetstidningar som en mycket effektiv 
kommunikationskanal (Hede & Kellett, 2009, s. 996), vilket illustrerar hur skillnader 
hos konsumenten kan påverka dess mottaglighet för kommunikation. Vissa kanaler, 
som exempelvis radio, pekades även ut som relativt ineffektiva för båda typerna av 
mottagare, främst då regionala radiostationer oftast behandlar information som är lokal 
och provinsiell (Hede & Kellett, 2009, s. 996). Det är därför viktigt att 
kommunikationskanalen som arrangörer väljer för att marknadsföra mot sina besökare 
utgår från besökarna själva. Detta har visat sig särskilt viktigt då Danaher & Rossiter 
(2011, s. 33) utifrån sin studie drar slutsatsen att om avsändaren kommunicerar via en 
kanal som mottagaren inte tyr sig till kan	  detta resultera i minskad köpintention. Det är 
därför viktigt att avsändaren väger in karaktäristika och beteenden hos mottagaren för 
att avgöra vilken kanal som är effektivast, istället för att navigera enligt vad avsändaren 
själv tror är effektivt (Danaher & Rossiter, 2011, s. 33). 
 
Festivalens framgång med detta tillvägagångssätt bedömdes av organisationen själv som 
framgångsrik medan författarna genom deras studie och sina fokusgrupper drar 
slutsatsen att den enhetliga visionen till trots har denna varit svår att operationalisera 
(Hede & Kellett, 2009, s. 995, 999). Detta härleds till att de olika aktörerna inom 
marknadsföringen erbjöds mycket lite vägledning i hur de skulle få maximal nytta av 
det material som de tillhandahållits av festivalorganisationen (Hede & Kellett, 2009, s. 
999). Vidare togs förhållandevis lite hänsyn till dessa aktörers egna expertis inom 
marknadsföring och det reflekterades inte heller på skillnader i mottagandet av 
marknadsföringen baserat på individuella skillnader hos målgruppen (Hede & Kellett, 
2009, s. 999-1000). För att en sådan metod för marknadsföring ska bli effektiv fordras 
det att karaktäristika för festivalen som sådan och dess potentiella besökare samt 
kunskapen hos de aktörer som utnyttjas tillgodogörs på ett bra sätt (Hede & Kellett, 
2009, s. 1000). Denna studie av Hede & Kellett (2009) var casebaserad vilket begränsar 
utsträckningen i vilken den kan generaliseras (Hede & Kellett, 2009, s. 1000). Samtidigt 
anser vi att den kastar den ljus på flera bra saker som är intressanta att undersöka. 
Huvudsakligen handlar det om invägningen av besökaren och de skillnader på 
individnivå som kan finnas hos den potentiella målgruppen för festivalen samt att detta 
spelar in i beslutet om kommunikationskanal. Det handlar då om att undvika påkostad 
marknadsföring som är effektlös då målgruppen helt enkelt inte tar till sig budskap 
genom den kanalen. Detta trycker även Danaher & Rossiter (2011, s. 34) på och de 
utvecklar vidare att de kanalpreferenser som konsumenterna föredrar tenderar att variera 
beroende på situation som mottagaren befinner sig i. För festivaler innebär detta att 
organisationen tar hänsyn till den kontext som budskapet ska hållas i och hur det ska 
levereras för att bäst förmedla de kärnvärden och värderingar som går i linje med 
varumärket. 
 
Studiens huvudsakliga fokus ur arrangörssynpunkt rörande deras tankegångar gällande 
att anpassa val av kommunikationskanal givet den målgruppen de önskar att nå, 
eftersom teorin belyst att detta, är av stor essens (Se ex Hede & Kellett, 2009; Danaher 
& Rossiter, 2011; Hudson & Hudson, 2013). Vidare har teorin belyst att kunden i olika 
skeden av köpbeslutet inte alltid är mottaglig för all typ av marknadsföring och 
huruvida detta vägs in i beslutet av kommunikationskanal och tillvägagångssätt för 
marknadsföringen är något som vi också ämnar undersöka hos festivalbesökarna. 
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3.4.2 Sociala medier 
Något som har växt fram mycket på senare tid, i linje med teknologins framfart och dess 
tillgänglighet för den “vanliga” individen är marknadsföring genom sociala medier. 
Eftersom konsumenternas närvaro på sociala medier på senare år ökat explosionsartat 
bör det vara i de flesta organisationernas intressen att fullt ut tillvarata de möjligheter 
som detta erbjuder (Kaplan & Haenlein, 2009, s. 59). Sociala medier är en miljö som är 
mycket aktiv och rör sig snabbt, varför något som är relevant idag kan helt ha försvunnit 
imorgon (Kaplan & Haenlein, 2009, s. 64-65). Som kommunikationskanal är det 
dessutom lämpligt i den mening att det är billigt men ändå når ut till många människor 
(Kaplan & Haenlein, 2009, s. 65). Även om marknadsföring via sociala medier idag 
utgör en förhållandevis liten del av en marknadsföringsbudget börjar kunskap frodas 
kring hur marknadsföring genom sociala medier kommunicerar med individen och hur 
det kan användas för att sprida varumärkesmedvetenhet, skapa vinst och bygga lojalitet 
(Hudson & Hudson, 2013, s. 207). 
 
Appliceringen för musikfestivaler bottnar i att de tenderar att ha en yngre publik vilket 
gör att marknadsförare för dessa festivaler och andra liknande evenemang inte längre 
kan undvika dessa kommunikationskanaler (Hudson & Hudson, 2013, s. 207). Dessa 
människor tenderar att vara mer och mer uppkopplade mot olika nätverk där de 
kommunicerar och delar information vilket påverkar deras köpbeslutsprocess i den 
mening att de reflekterar över det med sina vänner eller andra influerande aktörer 
(Hudson & Hudson, 2013, s. 207). Marknadsförare har således hamnat i en situation där 
de anpassar sina strategier för att nå kunder genom dessa nätverk varför de trycker mer 
på taktiker kring word-of-mouth (Hudson & Hudson, 2013, s. 207), det vill säga positivt 
orienterad kommunikation kunderna emellan. Marknadsföringsvärdet i sociala medier 
finns del i själva nätverkandet och dels i att kunders insikter och åsikter är 
marknadsföraren tillhanda snabbare än någonsin (Hudson & Hudson, 2013, s. 207). 
 
Court, Elzinga, Mulder och Vetvik (2009) har tagit fram en mer nyanserad modell av 
hur konsumenter kommer i kontakt med varumärken och hur de hanterar dem. Genom 
en extensiv studie på närmare 20000 konsumenter, över fem industrier på tre olika 
kontinenter konstaterar de att konsumentens beslutsprocess numera är cirkulär och 
består av fyra faser (Court et al., 2009). Detta ska ställas i kontrast till den mer 
traditionella beslutsprocessen som består av fem steg och betraktas som mer seriell. Där 
är det första steget identifierandet av ett problem eller behov hos konsumenten (Jobber 
& Fahy, 2012, s. 61) som följs av det andra steget som är informationssökning (Jobber 
& Fahy, 2012, s. 62). I det tredje steget utvärderas de olika alternativ som konsumenten 
väger mellan och i det fjärde steget sker det faktiska köpet (Jobber & Fahy, 2012, s. 63). 
Detta avslutas med det sista steget som är utvärdering av det köpbeslut som 
konsumenten gjorde (Jobber & Fahy, 2012, s. 65). Anledningen till att vi ser till det 
cirkulära synsättet över det seriella beror på att festivaler är ett återkommande 
evenemang och upplevelser från tidigare erfarenheter väger mycket tungt. Detta 
fenomen inkapslas på ett bättre sätt av det cirkulära synsättet, vilket beskrivs nedan.   
 
Första fasen i den cirkulära beslutsprocessen är det allra första övervägandet till köp. I 
denna fas överväger kunden en mängd varumärken baserat på sin egen uppfattning om 
varumärken kombinerat med om de nyligen varit i kontakt med någon marknadsföring 
kring varumärket. Den andra fasen är utvärdering, alternativt processen där kunden 
söker efter fler potentiella varumärken. Medan kunden gör denna utvärdering 
karaktäriseras fasen vidare av att kunden lägger till eller plockar bort varumärken för 
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potentiellt köp. Tredje fasen är det faktiska köpet som uppstår när kunden slutligen har 
valt vilket varumärke som ska köpas och den fjärde fasen karaktäriseras av att kunden 
upplever sin köpta vara. I det sista skedet bygger kunden förväntningar och 
uppfattningar baserat på sitt köp i syfte att informera framtida beslutsprocessen om 
varumärket. Bland annat har studien kunnat konstatera att över 60 % av konsumenter 
som köpt hudvårdsprodukter gör efterforskningar på internet efter köpet, en faktor som 
missats av många traditionella köpbeslutsmodeller. (Court et al., 2009) 
 
Vad Hudson & Hudson (2013, s. 213) gjort är att de tagit denna nya 
beslutsprocessmodell och applicerat den i en musikfestivalkontext, i syfte att ytterligare 
validera modellen genom casestudier på tre olika festivaler. Hudsons & Hudsons (2013) 
studie visar att festivalbesökare genomgår de fyra stegen i beslutsprocessen vilket tillika 
stödjer modellen (Hudson & Hudson, 2013, s. 217). Vid framtagandet av modellen 
kunde Court et al. (2009) konstatera att konsumentorienterad marknadsföring som 
word-of-mouth, konsumentrecensioner och efterforskningar på internet fått en ökad 
slagkraft. Detta kompletterar Hudson & Hudson (2013, s. 217) med att dra slutsatsen att 
sociala medier gör steg två och fyra mer relevanta. Vidare har de kunnat kartlägga att i 
första fasen är sociala medier sällan utnyttjade av festivalmarknadsförare, men när 
konsumenten flyttas mellan första och andra fasen blir internetbaserade 
kommunikationer alltmer viktiga (Hudson & Hudson, 2013, s. 217). Utifrån detta 
konstaterar författarna att konsumenter tydligt vänder sig till material som tidigare 
konsumenter har genererat kring festivaler för att utvärdera dem och en av kanalerna 
med mest inflytande i denna fas är bloggar (Hudson & Hudson, 2013, s. 217). 
 
Internet har förändrat hur konsumenter beter sig mot varumärken i den mening att de 
även efter köp kan vara mycket engagerade i produkten och aktivt hylla eller angripa 
produkterna de har köpt och på detta sätt delta i produktutvecklingen av den (Hudson & 
Hudson, 2013, s. 220). Detta resonemang bygger Gamble & Gilmore (2013, s. 1880) på 
och konstaterar att kunder numera uppvisar mer aktiva beteenden. Detta ska ställas i 
kontrast till att marknadsstrategier tidigare tryckte på varumärkesmedvetenhet och 
slutgiltigt köp och därför ignorerade den delen som sker efter köpet (Hudson & Hudson, 
2013, s. 220). Eftersom att den tidpunkt då konsumenterna är mest öppen för influenser 
förändrats samt hur deras beteenden ser ut har gjort att marknadsstrategier behövt 
ändrats för att strategi och budget ska möjliggöra att de når konsumenterna när de 
faktiskt lägger ner sin tid på utvärdering (Hudson & Hudson, 2013, s. 221). 
 
Också denna studie var casebaserad och utgick från tre musikfestivaler (Hudson & 
Hudson, 2013, s. 207) som inte var av svenskt ursprung, men den bringar också fram 
flera faktorer som är mycket intressanta att titta på. Det handlar främst om 
utgångspunkter för arrangörernas marknadsföringsstrategi och hur denna matchar 
konsumenternas beteenden och öppenhet. I denna nya era av teknologi tycks, utifrån 
teorin, konsumenterna alltmer anamma ett mer aktivt beteende och något som vuxit 
fram som följd av detta är marknadsföring via nätverk och sociala medier. Med denna 
empiri i åtanke är det högst intressant och relevant att se hur detta har påverkat 
marknadsföringens utformning och tillvägagångssätt hos arrangörerna. Flera forskare 
diskuterar konsumenters alltmer spenderade tid på internet och sociala nätverk (Se 
Hudson & Hudson, 2013; Kaplan & Haenlein, 2010), vilket vi också kommer att 
undersöka för att se hur denna kanal kan nyttjas för marknadsföring och hur det bemöts 
från besökarnas perspektiv. 
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3.4.3 Marknadsundersökningar 
Det är även av stor vikt att företag genomför marknadsundersökningar och kan se vikten 
av kontakten med vad som händer i marknaden, eftersom denna är föränderlig (Jobber 
& Fahy, 2009, s. 85). Konsumenternas behov är subjekt för förändring och dessa 
förändringar är ofta ganska subtila till en början vilket gör dem lätta att missa, varför 
inga större strategiska beslut bör fattas utan att det kan baseras på en 
marknadsundersökning (Jobber & Fahy, 2009, s. 85). Marknadsundersökningar kan 
bland annat utnyttjas för att förstå vad kunder vill ha, om företaget ska släppa en ny 
produkt eller inte och så vidare (Jobber & Fahy, 2009, s. 85), men utöver att undersöka 
om det genomförs och syfte för genomförande är det högst intressant att undersöka hur 
våra respondentföretag tillgodogör sig den kunskap om marknaden som 
undersökningarna bringar. Detta är av särskilt intresse, främst då litteraturen lägger vikt 
på att kunskaper om målgruppen och marknaden skall utnyttjas och tillämpas i 
utformningen av marknadsföringen och dess tillvägagångssätt för att uppnå bästa 
resultat.   
 
För vår studies del kommer fördjupning att ske inom arrangörers rutiner för 
marknadsundersökningar och andra insamlingar av information om besökarna. Vidare 
kommer vi även att nysta i hur de tillgodogör och integrerar detta för att skapa effektiv 
marknadsföring. Från besökarnas perspektiv kommer vi främst att undersöka deras 
mottaglighet för marknadsföring och information relaterat till var i köpbeslutsprocessen 
(Se Court et al., 2009) de befinner sig. 
 

3.4.4 Summering 
Vad vi tar med oss från teorin rörande faktorn Marknadsföring är främst vikten av att 
arrangören anpassar sitt val av kommunikationskanal efter sin tänkta målgrupp. Det 
handlar mycket om att arrangören måste fokusera på att nå kunden när denne är öppen 
och mottaglig för påverkan i sin individuella beslutsprocess. Ett vitalt element för att 
detta ska fungera är marknadsundersökningar, vilket vi också tar med oss och då främst 
med fokus på hur festivalarrangörerna tillgodogör sig den kunskap om 
festivalbesökaren som de får fram i utformningen av sitt budskap och val av 
kommunikationskanal.  
 
För besökarnas del handlar detta i stor utsträckning om när de är mottagliga för 
marknadsföring och andra influenser i sina beslutsprocesser, vilket vi i huvudsak 
kopplar till den kanal med vilken kommunikationen förmedlas. Något som de senaste 
åren blivit högst relevant är också sociala medier, vilket vi avser att undersöka huruvida 
besökaren skulle vara mottaglig för marknadsföring och kommunikation över dessa 
kanaler.  
 
Alla faktorer vi tar med oss från denna teori finns summerad nedan i 
marknadsföringskomponenten av vår slutliga språngbräda in i metod och datainsamling. 
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Figur 2: Teoretisk marknadsföringskomponent 
 

3.5 Interna drivkrafter 
Redan 1999 kunde forskning på konsumentbeteende kopplat till musik fastställa 
musikens vitalitet i individens definition av sig själv. Hargreaves & North (1999, s. 79) 
slår fast att musiken spelar en mycket tydlig roll i individens formulering och uttryck av 
sin självidentitet. Detta utvecklar författarna genom sin slutsats att musik även spelar in 
i mänskliga relationer då olika värden som konformitet och prestige, kopplat till 
musikpreferenser, reflekterar en vilja hos individen att accepteras i sociala grupper 
(Hargreaves & North, 1999, s. 79). Vidare kan musik även reflektera och hjälpa 
individens humör (Hargreaves & North, 1999, s. 89) vilket ytterligare förstärker det 
individuella tillämpningarna av musik. 

3.5.1 Känslor 
Musiken har en betydande roll i våra liv samtidigt som musiken påverkar oss 
känslomässigt. Drivkrafterna att självmant lära sig att spela ett instrument eller att lära 
sig att sjunga till favoritlåten har tidigare forskning visat vara olika tecken på metoder 
för bra hälsa och välmående. På samma sätt har detta speglats och börjat visa tecken i 
festivalsammanhang där människor som spelar musik har möjligheter att förenas och 
samlas på ett helt annat sätt, speciellt då likasinnade samlas. Pascoe (2005, refererad i 
Packer & Ballantyne, 2011, s. 164) menar att musiken engagerar människan ur sociala, 
känslosamma och psykiska som skapar en spirituell känsla inom oss varpå erfarenheter 
från tidigare sammanhang återkopplas och vår sinnesstämning förändras i takt med att 
vi finner lycka, fägring och tillfredställelse när vi lyssnar på musik. Andra förmågor 
som musiken bidrar med är känslan av att befinna sig i en värld som för individen kan 
verka som en tillflyktsort för att distansera sig från verkligheten. Det ger även en chans 
att på sikt känna ro och detta uppmuntrar människan att medverka i olika aktiviteter där 
de känner sig värderade och accepterade. (Packer & Ballantyne, 2011, s. 164-165).  
 
Det finns många faktorer som speglar konsumentbeteendet att köpa biljetter till olika 
evenemang som Earl (2001, refererad i Rondán-Cataluña & Martín-Ruiz, 2010, s. 1411) 
identifierat. Att lyssna på inspelat material ger inte samma känsla som att se ett 
uppträdande på plats då artisterna kan spela låtar som aldrig spelades in eller göra andra 
tolkningar på sina egna låtar. Detta gör det spännande för åskådarna att uppleva 
uppträdandet på plats, speciellt när åskådarna inte vet på förhand vad som kan hända på 
scen, exempelvis om artisten spelar fel eller chanserna att artisten gör någonting 
extraordinärt mot sina åskådare som att slänga iväg rekvisita de använt. Det som 
framförallt lockar människor till dessa evenemang är att få känna närhet till sina 
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förebilder och att de bidrar till uppträdandet. Evenemangen samlar dessutom ihop 
likasinnade människor på samma plats där chanserna att träffa nya vänner ökar. 
(Rondán-Cataluña & Martín-Ruiz, 2010, s. 1411). 
 
Upplevelsen av en artist som åskådaren känner en genuin relation till skiljer sig avsevärt 
jämfört med samma akt från en inspelad CD-skiva. En CD-skiva kan tänkas beröra 
konsumenten på ett känslomässigt påtagligt sätt genom text eller skicklighet i sång eller 
instrument och trigga en stark affektion hos lyssnaren. Denna affektion kan, genom ett 
uppträdande, få utlopp genom att konsumenten känner en fysisk närvaro till sin förebild 
och delaktighet i de framgångar som förebilden röner. Ett riktigt framträdande, jämfört 
med en inspelad CD-skiva, kan kännas mer äkta och höja förväntningarna på att något 
oväntat och häpnadsväckande kan hända. (Rondán-Cataluña & Martín-Ruiz, 2010, s. 
1411) 
 
I vår studie kommer vi sträva efter att identifiera drivkrafter hos besökarna som får dem 
att välja att närvara på en festival överhuvudtaget. Drivkrafterna enligt Rondán-
Cataluña & Martín-Ruiz (2010, s. 1411) beror på att konsumenterna som har förebilder 
inom musik gärna vill se dessa på plats då det känner att det visar uppskattning mot sitt 
artist när de närvarar på spelningen. Dessutom samlas likasinnade som delar samma 
musiksmak och under spelningens gång kan en känsla av gemenskap infinna sig. De 
drivkrafter som vi kommer att fördjupa oss i är just de sociala aspekterna samt 
priskänslighet. Detta bottnar i att tidigare forskning inom denna falang i stor 
utsträckning har präglats av just dessa element varför de kan anses vara de mest 
relevanta.  

3.5.2 Priskänslighet 
Priset är i flera sammanhang en av de mest avgörande faktorerna och framträder ofta 
som viktigare än andra i köpbeslutet. Öberseder, Schlegelmilch och Gruber (2011, s. 
454) beskriver att det som i huvudsak påverkar konsumenters uppfattning om priset är 
deras ekonomiska situation. Öberseder et al. (2011, s. 455) resonerar vidare att eftersom 
priset är en central beslutsfaktor spelar tillgången på pengar hos konsumenten en 
mycket stor roll när de ska fatta sina beslut varför priset också berättigar att 
konsumenten utesluter vissa alternativ i sitt beslut. För en kund, som inte känner till ett 
visst varumärke, kan priset fungera som en fingervisning på produktens kvalitet 
(Zeithaml, 1988, s. 10). När ett varumärke och dess kvalitetsaspekter är främmande för 
kunden kan storleken på priset avslöja detta (Zeithaml, 1988, s. 8). I en festivalkontext 
skulle detta exempelvis kunna innebära att om en besökare hittar en, för besökaren, 
okänd festival och ser ett högt pris på festivalbiljetten kan detta tyda på att festivalen har 
stora artister och är relativt exklusiv. Zeithaml (1988, s. 11) utvidgar dock sina 
resonemang om att pris inte enbart är en monetär fråga utan att det också handlar om 
tidskostnader, sökkostnader och psykologiska kostnader. Om produkten eller tjänsten 
måste komponeras ihop på egen hand av kunden krävs en uppoffring i form av tid och 
engagemang från konsumenten, utöver den faktiska kostnaden (Zeithaml, 1988, s. 11). 
Ur ett festivalperspektiv skulle detta exempelvis kunna motsvara att synen på pris för en 
festival inte bara handlar om den direkta kostnaden för entrébiljetten utan också de 
uppoffringar runtomkring festivalen som besökaren också fått göra. Detta skulle kunna 
vara boende, resor osv. Denna definition av Zeithaml (1988), som ofta reciterats av 
forskare inom pris, till trots handlar priskänslighet i vår studie främst om det monetära 
då det är något som vi kan mäta på ett bra sätt. 
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En av de viktigaste egenskaperna hos konsumenten och dess beteende i en 
festivalkontext är priskänsligheten mot produkter och tjänster där prisnivåerna ska vara 
gynnsamma i förhållande till dess värde (Rondán-Cataluña & Martín-Ruiz, 2010, s. 
1412). Det är således också viktigt att förändringar i priset är välmotiverade, exempelvis 
att det beror på ökade kostnader för organisationen, eftersom om priset höjs i ett 
exploateringsförsök av marknaden från organisationen för att driva upp vinsterna leder 
det oftast till bojkott (Rondán-Cataluña & Martín-Ruiz, 2010, s. 1412). Värdet av 
produkten eller tjänsten är vidare en av de viktigaste faktorerna vid köptillfället 
(Rondán-Cataluña & Martín-Ruiz, 2010, s. 1413). Vid köp och konsumtion av en 
festivalupplevelse tillkommer andra kostnader utöver biljettpriset, exempelvis för 
boende, tid och resor och vad som därför blir av stor essens för arrangören är att 
festivalbesökarnas uppfattningar och förväntningar på festivalen tillfredsställs (Rondán-
Cataluña & Martín-Ruiz, 2010, s. 1413). 
 
För att i vår studie kunna mäta de interna drivkrafterna kommer vi att titta på vad som 
egentligen lockar besökarna att betala festivalbiljetten då vad denna kommer att kosta 
utgör en viktig faktor. Konsumenterna inom denna kategori är priskänsliga (Rondán-
Cataluña & Martín-Ruiz, 2010, s. 1412) och om priset ska höjas menar de att det ska 
finnas välgrundande argument för detta. Ett statiskt pris som hålls på en jämn nivå över 
flera år borde således vara åtråvärt för båda parter och eftersom besökarna utgör en 
viktig del och de beskrivs som priskänsliga är detta något vi kommer att undersöka 
djupare. 
 

3.5.3 Sociala aspekter 
De musikaliska motivationerna för människor att närvara på en festival är i stor 
utsträckning sammanflätade med personliga och sociala övervägningar (Pitts & 
Spencer, 2008, s. 227). För olika närvarande parter kan festivalen vara en sällskaplig 
utekväll, en möjlighet att fly från trycket från omvärlden, en befrielse från plikt och 
åtaganden eller helt enkelt ett impulsivt beslut för att slösa tid när tv-tablån inte lockade 
(Pitts & Spencer, 2008, s. 227). Ofta känner individerna i en publik att de är aktivt 
deltagande i festivalen och värderar intimiteten och intensiteten i lyssnandet med andra 
människor (Pitts & Spencer, 2008, s. 228). De känner en känsla av vänskap och 
likatänkande bland de andra lyssnarna, vilket i sin tur bidrog till deras lojalitet gentemot 
festivalen och de som uppträder (Pitts & Spencer, 2008, s. 228). Även om 
musikintresset fortfarande utgör en stor del av motivationen för närvarande på festivaler 
väger sociala aspekter tungt och kan inte förbises (Pitts & Spencer, 2008, s. 237).   
 
Musikfestivaler pågår oftast över flera dagar och det är då inte helt ovanligt att besökare 
campar på festivalområdet och tillika sjunka in helt i festivalens anda (Snell, 2005, 
refererad i Packer & Ballantyne, 2011, s. 165). Spänningen i den fysiska närvaron till 
utövaren och till den likasinnade publiken har konstaterats vara mycket viktig för 
festivalbesökarna (Packer & Ballantyne, 2011, s. 165). Musikfestivaler lockar ofta en 
bred publik eftersom de oftast innehåller aktiviteter, som går i linje med festivalens 
tema, bortom själva musiken (Bowen & Daniels, 2005, refererad i Packer & Ballantyne, 
2011, s. 165). 
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3.5.4 Summering 
Från denna teori kring Interna drivkrafter tar vi främst med oss vikten för 
festivalarrangörerna att skapa en festival som besökare associerar med gemenskap. 
Eftersom teorin trycker hårt på besökarens behov av sociala sammankomster blir det 
viktigt att festivalarrangörerna lyckas skapa en öppen atmosfär som kan tillgodose detta 
behov fullt ut. Vidare beskriver teorin att besökare i en festivalkontext tenderar att vara 
mycket priskänsliga, varför vi vill undersöka hur arrangörer motiverar sina priser och i 
vilken utsträckning de arbetar för att förhindra fluktuationer i dessa. 
 
Å besökarens sida vill vi undersöka i vilken utsträckning de motiveras att närvara på en 
musikfestival kopplat till artistnärvaro och gemenskap. Teori beskriver hur besökarna 
värderar sociala aspekter, som att känna acceptans och tillhörighet vilket skänker dem 
sinnesro, och detta är något vi vill undersöka i vilken utsträckning det kan förmå 
besökare att komma till en specifik musikfestival. Vidare kommer vi även att analysera 
priskänsligheten, hur stor roll den spelar och i vilken utsträckning den kan vara 
utslagsgivande när besökaren väljer och väger mellan flera festivaler. 
 
Dessa teoretiska utgångspunkter summerar vi nedan i Interna drivkrafter-komponenten i 
vår slutliga språngbräda in i metod och datainsamling. 
 

 
Figur 3: Teoretisk komponent om interna drivkrafter 
 

3.6 Externa beteenden 
Som vi nämnde ovan under avsnittet Marknadsföring har en ny beslutsprocess 
identifierats av Court et al. (2009) och denna testades även i ett festivalsammanhang av 
Hudson & Hudson (2013). I det avsnittet analyserades modellen och dess betydelse ur 
en vinkel som främst belyste dess innebörd för marknadsföringens utformning. I detta 
avsnitt avser vi att ytterligare fördjupa oss i den med fokus på besökaren i sig och hur 
den agerar i en modern miljö. Internets framfart har lett till att kunden har fått en mer 
offensiv roll i beslutsprocessen och gjort att de tar fler initiativ till att söka och utvärdera 
flera olika alternativ (Se ex. Hudson & Hudson, 2013; Gamble & Gilmore, 2013; 
Kaplan & Haenlein, 2010). Vidare kommer vi att fördjupa oss i beteendekomponenter 
kopplat till musikfestivalupplevelsen, som alkoholkonsumtion och sociala beteenden. 
Detta bottnar i att dessa faktorer pekats ut av tidigare forskning som essentiella 
grundstenar i festivalupplevelsen och således kan de inte förbises (Se ex. Martinus, 
McAlaney, McLaughlin, Smith, 2010). 
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3.6.1 Beslutsprocessen 
Den första fasen, det vill säga när kunden beslutar sig för att något ska konsumeras, 
karaktäriseras av att ett mindre utbud av varumärken övervägs - märken som 
konsumenten förmått att nämna direkt (Court et al., 2009). Trots att det finns en mängd 
varumärken och kommunikation tenderar kunder att falla tillbaka på det lilla utbud av 
varumärken de mentalt fått inrotat av de budskap som trängt igenom det stora 
kommunikationsflödet (Court et al., 2009). Denna fas och de märken kunden tillika 
först och främst utvärderar bottnar i varumärkesmedvetenhet och de varumärken som 
finns i denna fas har upp till tre gånger högre sannolikhet att slutligen köpas (Court et 
al., 2009). De kanaler som är effektivast i att placera varumärken i denna initiala 
övervägning är tv-reklamer, direkt word-of-mouth och andra kanaler som inte 
kommunicerar via internet (Hudson & Hudson, 2013, s. 210). 
 
Andra fasen är det aktiva utvärderandet av potentiella varumärken som tar fart och till 
skillnad från antagandet om att konsumenter systematiskt smalnar ner antalet 
varumärken att överväga kan det i denna fas öka (Court et al., 2009). Detta öppnar 
inkörsportar för varumärken som initialt exkluderades eftersom konsumenter i detta 
skede aktivt söker information om liknande produkter och tjänster (Court et al., 2009). 
Dessa försök att söka efter information tenderar att vara betydligt mer övertygande och 
spela en tyngre roll i beslutet än vad de första övervägningarna gjorde (Hudson & 
Hudson, 2013, s. 210-211). Varumärken som adderas kan således “störa” 
beslutsprocessen genom sin inblandning och eventuellt tvinga fram rivalers sorti i 
utvärderingen (Court et al., 2009). Detta har öppnat upp ett fönster för marknadsförare 
att addera beröringspunkter när varumärken kan få genomslag och tillika skapat en 
miljö där varumärken med hög medvetenhet som initialt ingår i utvärderingen inte 
längre kan ta detta för givet (Court et al., 2009). Eftersom dessa försök till att finna mer 
information oftast sker genom internet och sociala medier kan marknadsförares närvaro 
och annan information i dessa miljöer vara mycket effektiva för att övertyga 
konsumenten (Hudson & Hudson, 2013, s. 211). 
 
Konsumenten landar vidare i tredje fasen där faktiska köpbeslutet fattas, vari 
marknadsförarens jobb kan tros vara över vilket inte stämmer - tvärtom har det bara 
börjat (Court et al., 2009). De mest inflytelserika faktorerna i denna fas är stimulin som 
plats, paketering, tillgänglighet och muntlig säljinteraktion (Hudson & Hudson, 2013, s. 
211). Då kunder, i linje med samhällets teknologiska utveckling, spenderar mer tid på 
sociala nätverk har flera aktörer börjat utnyttja dessa kanaler som mer än ett 
relationsbyggande verktyg (Gibbons, 2010 i Hudson & Hudson, 2013, s. 211-212) och 
expanderat till att erbjuda möjligheter att köpa varor och tjänster över internet. 
 
Den fjärde efterköpsfasen karaktäriseras främst av att under hela konsumtionen av varan 
eller tjänsten skapas och formas uppfattningar om den som vidare präglar den framtida 
åsikten för köp inom samma område (Court et al., 2009). Det är i denna efterköpsfas 
som lojalitet mot varumärken slår rot, även om Court et al. (2009) definierar två olika 
typer av lojalitet. Aktiv lojalitet innebär att kunder inte bara är troget mot varumärket 
utan också rekommenderar det medan passiv lojalitet syftar på att kunder håller sig till 
ett märke utan att vara riktigt hängivet mot det (Court et al., 2009). Det är viktigt att 
huvudfokus här ligger på de aktiva lojalisterna eftersom de är ambassadörer för 
varumärket och bidrar med positiv word-of-mouth. Denna beslutsprocess fångar på ett 
bättre sätt konsumentens förmåga att applicera tidigare erfarenheter inför köp inom 
samma område, vilket gör att vi tar den i favör över den traditionella, seriella 
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beslutsprocessen (se ex. Jobber & Fahy, 2012, s. 62) som består av fem steg, i vår 
festivalkontext då dessa är regelbundet återkommande evenemang varför detta fenomen 
blir särskilt intressant. 
 
Utifrån denna beslutsprocess, sett ur vad det betyder för festivalbesökaren och dess 
beteende och mottaglighet gentemot företag och produkter, är det intressant att bland 
annat analysera hur medvetenheten om varumärken formas och vilka medium besökaren 
är mottaglig för. Givet detta perspektiv kommer vår fokus på den andra fasen cirkulera 
främst kring hur besökarna agerar för att söka fram mer information samt hur 
mottagliga de är för olika påverkande faktorer som de stöter på i samband med detta 
tillvägagångssätt. Mindre kraft kommer vi lägga på det tredje steget, då det rent 
beteendemässigt från besökarens sida handlar om att välja och genomföra köpet. Fjärde 
fasen å andra sidan är desto mer intressant, där vi kommer att analysera konsumenters 
lojalitet och word-of-mouth samt vad som påverkar utsträckningen av dessa.   
 
Å arrangörernas sida kommer vi i vår studie främst att undersöka hur de agerar för att 
placera sig i besökarnas varumärkesmedvetande, vilket visat sig vara fördelaktigt vid 
kundens beslutsprocess. Vi kommer också att undersöka i vilken utsträckning de har 
strategier och aktionsplaner för att använda internet inte bara som en 
marknadsföringskanal utan också som en säljkanal. Eftersom teori har belyst internets 
framskridande i dagens samhälle reflekteras det ofta över den fulla potential som det 
bringar och hur arrangörer kan gå tillväga för att till fullo utnyttja detta (Se ex. Hudson 
& Hudson, 2013; Court et al., 2009). 
 
För besökarnas del kommer vi att undersöka vilka kanaler som främst påverkar deras 
varumärkesmedvetenhet men också ytterligare verifiera teorin i det andra steget i den 
konsumentbeslutsprocess som Court et al. (2009) utvecklat, gällande beteendet att de 
aktivt arbetar via uppkopplade kanaler för att självständigt söka information. Vidare 
poängteras i det tredje steget av samma modell att bekvämligheter och mindre barriärer 
runt köpet också är av stor vikt för beslutet. Vi kommer även titta på det fjärde och sista 
steget, gällande hur besökare anammar lojalitet gentemot varumärket och vad som 
triggar word-of-mouth och andra kommunikationer efter att själva upplevelsen 
konsumerats. 
 

3.6.2 Beteendekomponent i festivalupplevelsen 
Den viktigaste upplevelsen av en festival formas av musiken, de sociala aspekterna och 
alkoholkonsumtion (EMCDDA, 2006, refererad i Martinus et al., 2010, s. 796). Medan 
alkoholkonsumtion i ett festivalsammanhang tillhör besökarnas beteendenorm används 
droger i betydligt mindre utsträckning (Martinus et al., 2010, s. 805). Författarna har 
kunnat konstatera detta genom sin studie som genomfördes på 1589 besökare med 
genomsnittsålder på 23 år där 45% var män och 55% kvinnor, på en musikfestival 
(Martinus et al., 2010, s. 799). Utifrån detta kunde de dra slutsatsen att sambandet 
mellan ålder och kön har mycket lite effekt på nivån av alkoholkonsumtion, vilket 
innebär att meddelanden och kampanjer rörande hälsa bör riktas även mot äldre vuxna 
personer snarare än enbart mot det yngre vilket det ofta tenderar att göra (Martinus et 
al., 2010, s. 803). Vidare ger studien heller inga belägg för att äldre människor skulle 
bete sig påtagligt mycket säkrare än de yngre (Martinus et al., 2010, s. 803). Litteratur 
på detta område inom en musikfestivalkontext är förhållandevis sällsynta, eftersom 
arrangörer och sponsorer ofta ställer sig negativa till att tillåta genomförandet av 
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efterforskningar för att förhindra att det bringar fram negativ publicitet (Martinus et al., 
2010, s. 796). 
 
Dessa beteenden till trots anammade många deltagare olika skyddande beteenden som 
att de inte körde hem sig själva, använde solskyddskräm, hade med sig en vattenflaska, 
rörde sig i grupper av vänner och åt mat under tiden som de konsumerade alkohol 
(Martinus et al., 2010, s. 804). Eftersom det ligger arrangörer och deras 
samarbetspartners varmt om hjärtat att bevara sin image och undvika negativ publicitet 
är dessa säkra beteenden något som ska lyftas fram. Det handlar om att sprida 
hälsosamma meddelanden till besökarna för att skapa en norm av det och kapitalisera på 
det faktum att konsumenter drivs till att matcha normen och således anamma dessa 
positiva beteenden (Martinus et al., 2010, s. 804). Ett exempel kan vara att 
marknadsföra att de flesta som går på en musikfestival tar med sig solskyddskräm, 
eftersom detta uppmuntrar de som tidigare inte gjorde det att ta med sig en i framtiden 
(Martinus et al., 2010, s. 804). I vår studie kommer vi undersöka komponenter i den 
totala festivalupplevelsen kopplat till beteenden, som exempelvis vikten av alkohol. 
 

3.6.3 Summering 
Inom teori rörande faktorn Externa beteenden kommer vi främst att analysera hur 
festivalarrangörer arbetar för att placera sig i kundens varumärkesmedvetande, då detta 
har visat sig vara viktigt i teorin. Vi kommer vidare att undersöka hur arrangörer arbetar 
för att minska potentiella köpbarriärer som svårigheter vid det faktiska biljettköpet och 
på denna punkt analysera i vilken utsträckning de arbetar med internet som säljverktyg, 
då detta i teori spås kunna bli en av framtidens framgångsrika säljkanaler. 
 
För besökarens del beskriver teorin i stor utsträckning aktiviteten på internet och hur 
detta används som verktyg vid sökning av information och aktiv utvärdering av olika 
varumärken. Vi avser att undersöka i hur stor utsträckning detta används hos besökare 
och hur utslagsgivande det kan tänkas vara. Olika köpbarriärer kommer utvärderas 
också ur besökarens sida och då med mycket fokus på inställning och mottaglighet till 
köp över internet och hur tillgängligt detta anses vara. Vidare kommer vi att titta på i 
vilken utsträckning festivalbesökare håller fast vid en festival och uttrycker lojalitet mot 
den. En viktig bit i detta är word-of-mouth som teorin ofta kopplar till antingen stark 
lojalitet eller stark motvilja, vilket vi avser att undersöka djupare. 
 
Dessa utgångspunkter summeras nedan i Externa beteenden-komponenten i det som 
avslutningsvis blir vår språngbräda in i utformning av metod för datainsamlingen. 
 

 
Figur 4: Teoretisk komponent om externa beteenden 
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3.7 Slutsats 
Modellen nedan summerar alla de komponenter vi redogjort för ovan och baseras på 
slutsatserna från vår teoretiska referensram. Den kommer tillika ligga som grund för 
studiens fortsättning. Eftersom studien är av jämförande art och ska undersöka både 
arrangörer och festivalbesökare utifrån faktorerna strategi, marknadsföring, interna 
drivkrafter och externa beteenden strävar vi här efter att ge en tydligare och konkret bild 
av mer exakt vad vi tar med oss från befintlig teori in i vår studie. Modellen utnyttjas 
sedan som en språngbräda in i utformning av vår metod och senare även som en 
checklista vid datainsamlingen. 
 

 
Figur 5: Sammansatt modell av teoretiska referensramen  
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Kapitel 4: Metod 
I detta kapitel presenteras studiens praktiska tillvägagångssätt i genomförandet. 
Inledningsvis presenteras hur respondenter för respektive metod har valts ut. Vidare 
beskriver vi utformningen av de båda metoderna, med intervjuguide och enkät, och vi 
beskriver även hur det rent praktiskt har gått till vid själva datainsamlingen samt vad 
våra roller innebar i samband med detta. Vi presenterar även etiska utgångspunkter 
samt kritik mot studiens data. Kapitlet avslutas med en presentation om hur materialet 
har hanterats och analyserats. 

4.1 Urval 

4.1.1 Val av intervjurespondenter 
Våra kvalitativa intervjuer genomfördes gentemot tre företrädare för organisationer som 
arrangerar festivaler av olika slag. Populationen i en undersökning består av samtliga 
enheter som kan komma att bli aktuella för studien och som forskaren gör sitt urval 
ifrån (Bryman, 2011, s. 179; Saunders et al., 2012, s. 260; Bryman & Bell, 2011, s. 
190), vilket i detta fall syftar på samtliga organisationer som arrangerar festivaler. I 
samband med att ett urval görs utifrån population varierar graden av representativitet. I 
denna studie har vi valt att analysera festivalarrangörer med tre skilda koncept, 
samtidigt som vi ställde krav på att alla respondenter skulle ha likvärdiga förutsättningar 
att besvara våra frågor. 
 
För att få tillgång till den information som vi behövde för att uppfylla studiens syfte 
bortsåg vi från geografisk begränsning till de som endast var verksamma i Umeå och 
inkluderade istället arrangörer från hela landet. Vidare selektering gjordes genom att vi 
satte upp några krav som festivalerna skulle uppfylla för att kunna inkluderas i vår 
studie. Bland annat krävde vi att festivalen genomförts flera år i sträck, där vi satte en 
gräns på minst 10 år, samt att den var onischad och således tog in ett spektrum av 
artister inom flera genrer. Dessa kriterier resulterade i en lista som ursprungligen bestod 
av 13 festivaler, som alla kontaktades genom e-post. E-posten skickades ut i ett relativt 
tidigt skede, men då många utav festivalerna arrangeras tidigt under sommaren var det 
svårt för de potentiella respondenterna att avsätta tid för detta. Av E-posten som 
skickades ut fick vi gensvar av totalt fem stycken, där tre utav dessa valde att ställa upp. 
Resterande svarade med att de var antingen inne i en hektisk period eller att de tagit 
avstånd från att ställa upp som respondent. Övriga avböjde ifrån att återkomma till oss. 
Med tanke på att vi kontaktade festivalerna tidigt utgick vi ifrån kontakt via E-post och 
med anledning av detta upplevde vi att andra metoder för kontakt inte ansågs vara 
nödvändiga. Vi är medvetna om att det finns festivaler där organisationen som 
arrangerar festivaler ersatts och tagits över av andra organisationer, och i dessa fall har 
vi valt att rikta in oss på den organisation som i dagsläget arrangerar festivalen. Av de 
arrangörer som gav oss återkoppling på vår kontakt var det tre arrangörer som 
samtyckte till studien och samtliga av dessa uppfyllde våra krav. 
 
Ytterligare en intressant aspekt uppenbarade sig även i samband med att vi fick dessa tre 
organisationer som ställde upp på att delta i studien. Dessa festivalarrangörer såg 
konceptuellt olika ut och fångade ett intresse av att relatera idéer och tankar till 
specifika festivalkoncept. Tre koncept identifierades och våra respondenter matchades 
mot respektive koncept. Dessa koncept utgjordes av att en festival skulle vara helt gratis 
att gå på, en festival skulle vara en blandning där en viss kategori av besökare kunde gå 
in gratis medan andra fick betala för sig och en festival där samtliga besökare behövde 
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betala för sin biljett. Dessa skillnader beskrivs rent utseendemässigt mer konkret i 
kapitel 5. 
 
Ett sannolikhetsurval skall göras på slumpmässig grund, där samtliga i populationen har 
lika stora chanser att väljas ut vilket gör att de utgör ett representativt genomsnitt för 
hela populationen (Bryman, 2011, s. 179; Magne-Holme & Krohn-Solvang, 1991, s. 
21). Detta är inte fallet i vår studie utan vi bedömer i stället att urvalet karaktäriserar ett 
icke-sannolikhetsurval. Ett icke-sannolikhetsurval innebär ett urval som framställs med 
en metod som inte varit slumpmässig, det vill säga att vissa enheter i populationen haft 
större chans att komma med i urvalet än andra (Bryman, 2011, s. 179; Saunders et al., 
2012, s. 281; Quinlan, 2011, s. 213). Urval som genomförs med en sådan metod 
tenderar att ha bristande representativitet (Magne-Holme & Krohn-Solvang, 1991, s. 
183) och resultaten är ofta svåra att generalisera som gällande för hela populationen 
(Bryman, 2011, s. 194). Denna del av vår studie har en kvalitativ metod, vilket inte 
kännetecknas med generaliserbarhet. Kvalitativa metoder möjliggör istället en ökad 
förståelse (Magne-Holme & Krohn-Solvang, 1991, s. 79), varför vi anser att vi, genom 
ett urval på icke-sannolika grunder, har skapat förutsättning för att välja företag med 
mycket information om det vi ska undersöka, vilket motiverar en sådan urvalsmetod. 
Detta gäller särskilt eftersom svaren inte är slutgiltiga utan snarare ska hanteras som 
underlag för en analys, som vi tidigare har beskrivit. Våra respondenter är valda för att 
de ska kunna hjälpa oss att skapa en förståelse för de faktorer vi identifierat i teori och 
presentera dessa utifrån sina synvinklar, vilket vi anser att de har gjort, för att skapa ett 
underlag för en analys som kan ställas mot våra enkätsvar från festivalbesökare. Givet 
våra kriterier för att delta i studien och de företag vi har valt ut kopplat till koncept som 
bakgrund anser vi att antalet arrangörer som deltar i studien är tillfredsställande. 
 
Vid en intervju är det mycket viktigt att den intervjuade personen besitter rikligt med 
kunskap kring ämnet som studien rör för att möjliggöra att skapa förutsättningar för 
mycket information om ämnet att komma fram under samtalets gång (Magne-Holme & 
Krohn-Solvang, 1991, s. 104; Collis & Hussey, 2009, s. 144). Vid valet av respondenter 
har vi därför medvetet sökt oss till den ytterst ansvariga, som en festivalgeneral eller 
chef hos den arrangerande organisationen, vilka kan antas ha mycket kunskap om 
festivalen och organisationen bakom den. Detta val av respondenter var således också 
grundat i icke-sannolikhetsprinciper, vilket åter begränsar representativiteten. Vi anser 
dock att detta inte är det huvudsakliga syftet med intervjuerna i sig, varför det heller inte 
bör betraktas som en nackdel. 
 
Statistisk generalisering och representativitet är inga centrala faktorer i kvalitativa 
metoder, men det är fortfarande viktigt att urvalet av respondenter har skett systematiskt 
och utifrån formulerade kriterier (Magne-Holme & Krohn-Solvang, 1991, s. 101; 
Quinlan, 2011, s. 213-214). De kriterier vi satte upp vid urval av respondent var för det 
första att vi sökte en person som var insatt i festivalens strategier kring den svenska 
marknaden. Bakgrunden till detta krav var att vi ville ha en respondent som kunde 
besvara hur organisationen som arrangör resonerar kring exempelvis artistbokningar, 
marknadsföring, finansiering och andra essentiella beslut som festivalarrangören måste 
fatta. 
 
För det andra behövde respondenten veta hur organisationen betraktade besökares 
behov, vilket bottnade i att respondenten behövde kunna svara på hur kunskap om 
besökaren och dess beteenden präglade organisationens strategier och tankesätt. 
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Avslutningsvis ställde vi krav på att respondenten behövde veta vilka faktorer som var 
styrande vid planerande av kommande festivalupplaga, vilket härleds till mer 
övergripande kunskap och insyn i organisationen och alla de arbetsled som finns. Dessa 
krav ledde oss naturligt till individer som hade det yttersta ansvaret hos arrangörerna 
och således hade god inblick i organisationens struktur och tankar kring arrangerande av 
festivalen.  
 
Totalt genomförde vi tre intervjuer med festivalarrangörerna och inga kompletterande 
kontakter med dem behövde göras, då vi spelade in alla samtal. Vid sammanställningen 
av studiens empiriska material från intervjuerna gjorde vi bedömningen att ytterligare 
intervjuer inte skulle tillföra något som skulle påverka resultatet nämnvärt. Alla 
intervjuer som bokades in genomfördes som planerat, utöver en mindre ändring som 
enbart rörde byte av dag. En av intervjuerna har, på grund av geografiska barriärer, 
genomförts över telefon, något som vi kommenterar ytterligare under “Kritik mot 
intervjuer”.  
 

4.1.2 Val av enkätrespondenter 
Studiens kvantitativa enkät genomfördes mot 170 festivalbesökare. Vår definition av en 
festivalbesökare är, som beskrivet ovan i sektion 3.1, vilken individ som helst som kan 
tänkas motiveras att gå på en festival. Kvantitativa metoder strävar oftast efter att kunna 
generalisera resultaten på en större population, datat den tar fram är handfast, entydigt 
och precist varför det kan sägas att den ofta strävar efter att kartlägga beteenden snarare 
än att förstå orsaken till beteendet (Bryman, 2011, s. 372). Detta rimmar mycket väl 
med våra enkäters syfte, som är just att göra en konkret och tydlig kartläggning av en 
större massa och identifiera mönster i deras beteenden. 
 
Även i fallet med våra enkäter har vi också bortsett från en geografisk begränsning till 
besökare som enbart bor i Umeå och har istället öppnat för deltagare från hela landet. 
Då undersökningar av sådan art är enklare att distribuera (Bryman, 2011, s. 228), borgar 
detta för betydligt mindre problem för oss som forskare kopplat till geografiska 
barriärer. När det kom till att ställas krav på att delta i vår studie har vi valt att inkludera 
både personer som har varit på en festival och således har erfarenhet av det men också 
de som inte har deltagit. Detta bottnar i att vi inte bara ämnar ta reda på varför vissa 
individer går på en festival utan också undersöka varför de inte gör det. Att vi ställde 
sådana krav gjorde att den totala populationen blev mycket stor, vilket kan hanteras 
genom enkäters enkelhet när det gäller distribution. 
 
Eftersom populationen, givet våra ovan nämnda kriterier, är stor är ett sannolikhetsurval 
svårt att uppfylla. Vi har därför tillämpat en teknik som kallas snöbollsurval. Ett 
snöbollsurval innebär att forskaren initialt försöker få kontakt med ett mindre antal 
personer och sedan utnyttja dessa för att sprida medvetenheten och få kontakt med fler 
respondenter genom dessa (Bryman, 2011, s. 196). Ett sådant urval kan dock inte 
betraktas som ett icke-sannolikhetsurval, vilket innebär bristande representativitet 
(Magne-Holme & Krohn-Solvang, 1991, s. 183) och att det kan bli svårt att generalisera 
resultaten som gällande för en hel population (Bryman, 2011, s. 194). Eftersom vi har 
en stor och i princip omöjlig population att fullt ut identifiera är det inte möjligt att göra 
ett slumpmässigt urval med säkerställd representativitet för hela populationen. Bryman 
(2011, s. 196) säger att om det inte finns någon urvalsram, eller om en sådan är svår att 
göra, för populationen utifrån vilken ett stickprov kan göras är ett snöbollsurval en 
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genomförbar möjlighet. I studien kan populationen utgöras av i princip hela Sveriges 
befolkning varför vi använde denna urvalsmetod av praktiska skäl. Magne-Holme & 
Krohn-Solvang (1991, s. 183-184) påpekar att icke-sannolikhetsurval kan uppnå viss, 
dock begränsad, representativitet genom definiering av ett antal kvotindelningsvariabler 
som stickprovet skall uppfylla. Exempel på variabler kan vara kön, ålder, etnisk 
bakgrund, boendesituation eller helt sonika en kombination av dessa (Magne-Holme & 
Krohn-Solvang, 1991, s. 183; Bryman, 2011, s. 197). Från vår stora population satte vi 
ett kvotindelningsmål på att få minst 150 deltagare med en förhållandevis jämn 
könsfördelning. Könsfördelningen fick avvika max 5-10% åt något håll. Givet studiens 
urval och distributionsmetod träffas främst personer i åldrar mellan 20-30 år och vi är 
därför angelägna om att minst 100 av respondenterna skall vara inom detta spann, för att 
vi ska kunna säkerställa åsikter hos det specifika ålderspannet. Vidare ansåg vi att det 
fanns en risk att enkätsvaren skulle vara geografiskt begränsade till Umeå, varför vi 
satte ett kvotindelningsmål på att max hälften av alla respondenter i dagsläget får vara 
bosatta i Umeå medan de övriga respondenterna måste bo i någon annan ort eller stad. 
Genom att kombinera ett snöbollsurval med ett sådant kvoturval med givna 
kvotindelningar anser vi att resultatet i viss utsträckning är representativt för hela 
målgruppen. Med en sådan metodologisk kombination är det dock omöjligt att mer 
exakt uttala sig om hur stor representativiteten faktiskt är (Magne-Holme & Krohn-
Solvang, 1991, s. 184). 
 
Till skillnad från vår tidigare nämnda intervjumetod har vi vid denna enkät mindre 
möjlighet att systematiskt sålla exakt vem som besvarar enkäten. Istället har vi, som 
nämnt ovan, kombinerat den snöbollsurvalsmetod som vi har med ett antal 
kvotindelningskrav innan insamlingen kan betraktas som färdig. Bakgrunden till kravet 
på minst 150 personer och jämn könsfördelning, alltså cirka 75 personer av respektive 
kön, bottnade i att vi siktade på totalt runt 150 svar och bland dessa strävade vi efter 
jämnast möjliga könsfördelning. Det handlade om att generera ett bra underlag där 
diskussioner och analyser kan göras utifrån båda könen, snarare än att enbart kunna 
uttala oss om män eller kvinnor. Vidare var vi angelägna om att nå minst 100 
respondenter inom åldersspannet 20-30 år, i syfte att säkerställa åsikter som finns inom 
detta spann. Slutligen strävade vi även efter att max hälften av respondenterna fick bo i 
Umeå medan resten behövde bo i någon annan del av landet. Också detta krav bottnade 
i att vi sökte en mer utspridd respondentbas som speglar mer än bara 
umeåbefolkningens åsikter. Detta kommer att diskuteras vidare under analysen i kapitel 
6.  
 
Alla enkäter har distribuerats via det tänkta mediet. Under sektion 4.4.2 beskriver vi 
enkätförfarandets gång och under sektion 4.5.2 kommenterar och diskuterar vi hur våra 
resultat kan ha påverkats under datainsamlingens gång. 
 

4.2 Utformning 

4.2.1 Utformning av intervjuer 
Målet med våra intervjuer med festivalarrangörerna var att få riklig och fullständig 
information om deras uppfattning om festivaler, festivalbesökare och beteenden, 
kopplat till de fyra faktorer (Strategi, Marknadsföring, Interna Drivkrafter och Externa 
Beteenden). I vår studie tillämpade vi en semistrukturerad intervjudesign. En sådan 
design innebär att intervjuaren har en uppsättning frågor som beskrivs som ett 
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frågeschema med allmänt formulerade frågor, men där frågornas ordningsföljd kan 
variera från intervju till intervju (Bryman, 2011, s. 206). Huvudsakligen skiljs denna 
form av kvalitativ intervju med en ostrukturerad design, där intervjuaren bara har en 
lista med teman eller mycket allmänna frågeställningar om det som intervjun ska täcka 
(Bryman, 2011, s. 206). Givet vår deduktiva ansats skulle våra frågor springa ur teorin, 
varför vi tydligt visste vad vi ville få fram från våra intervjuer och därför menar vi att 
den semistrukturerade designen var mest lämpad. För en sådan metod ska en 
intervjuguide utformas med förhållandevis specifika teman som ska beröras (Bryman, 
2011, s. 415). Av detta skäl satte vi ihop en sådan guide med de teman som mynnat ut 
från vår teori för att säkerställa att studiens relevanta områden berördes och att vi 
uppfyller dess problemformuleringar och syften. Till dessa teman formulerades ett antal 
följdfrågor vars syfte var att hjälpa fram samtalet och fungera som en checklista för vad 
vi specifikt ville ha svar på inom respektive tema. Då ingen fast ordning finns i den 
semistrukturerade intervjudesignen har det varit möjligt för respondenterna att fritt 
kunna styra och ge fylliga svar.  
 
Oavsett intervjudesign för en kvalitativ intervju är flexibilitet i intervjuprocessen 
centralt (Bryman, 2011, s. 415) och det är direkt avgörande att intervjuaren får 
möjlighet att förstå hur respondenten upplever sin värld och sitt liv (Bryman, 2011, s. 
419). Det är därför av mycket stor vikt att de frågor som finns i en intervjuguide och 
som ska täckas eller beröras under intervjuns gång inrymmer flexibilitet för att kunna 
leverera förutsättningar för detta (Bryman, 2011, s. 419). Med detta som bakgrund har 
vi därför försökt att framställa frågor som dels hjälper oss att besvara vår frågeställning 
men som också öppnar upp för att skapa förståelse för hur respondenten uppfattar det 
som vi studerar. Vid utformning av frågorna resonerar Bryman (2011, s. 419-420) om 
att det är viktigt att kartlägga bakgrundsfakta om intervjupersonen, som namn, ålder, 
hur länge de haft sin position på ett företag och så vidare vilket är avgörande för att 
kunna sätta in personens svar i ett sammanhang. Vidare är det viktigt att inte ställa 
ledande frågor (Bryman, 2011, s. 419; Trost, 2010, s. 105). Det handlar om att i sina 
formuleringar ställa frågor, snarare än att låta respondenten bedöma påståenden, då 
frågor formulerade som påståenden ofta uppfattas som just ledande (Trost, 2010, s. 
105). Med detta i huvudet och även om vi efter bästa förmåga strävat efter att ställa 
frågor som öppnar för respondenten att svara fritt och öppet är vi medvetna om att vissa 
frågor kan upplevas som mycket specifika. Detta hänger ihop med vår deduktiva ansats 
och att frågorna således sprungit ur teorin vilket på det sättet öppnar för oss att nå ny 
information om samband som redan konstaterats i befintlig forskning. Syftet med dessa 
har varit att undvika helt öppna frågor som riskerat att mynna ut i konstateranden som 
tidigare forskning redan gjort.  
 
Vid framställandet av intervjuguide kan det vara svårt att veta när den är riktigt färdig. 
Eriksson & Wiedersheim-Paul (2006, s. 38) menar att några tydliga kriterier inte finns 
utan att det handlar om att känna sig fram och de påtalar också att “färdigformulerad” 
syftar på att det finns en startformulering, eftersom frågornas utseende oftast varierar 
från intervju till intervju, beroende på svaren. För att säkerställa vår intervjumall 
utvecklades den i nära samarbete med uppsatsförfattarnas handledare, vars återkoppling 
bidrog till att vi kunde säkerställa att vi skulle täcka det vi avsåg att studera. De första 
frågorna som ställs vid en intervju kan vara avgörande för om hur resten av svaren från 
intervjun ser ut och det är därför viktigt att den inleds på ett bra sätt (Trost, 2010, s. 84). 
Av denna anledning formulerade vi en formell introducerande text för intervjuerna, 
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studiens ämnesområden och hur vi betraktade respondentens anonymitet. I sin helhet 
kan intervjuguiden och denna formella text hittas i appendix 1. 
 
Intervjuguiden som vi konstruerade består av de övergripande faktorerna som behandlar 
studiens teoretiska referensram samt grundläggande bakgrundsinformation om 
respondenterna. Sambandet mellan teorin och intervjuguiden relaterar till studiens 
deduktiva ansats. Efter att intervjurespondenterna presenterats med den introducerande, 
formella informationen gick vi vidare till att ställa enkla bakgrundsfrågor om 
respondenten. Syftet med detta var att inleda med ett antal enklare frågor för att få 
intervjupersonen att känna sig bekväm i situationen som intervjuad innan mer 
avancerade och specifika frågor ställdes. Som nämnt ovan har sådan information också 
nyttjats för att placera svaren i en kontext (Se Bryman, 2011, s. 419-420), vilket är 
ytterligare en anledning till att detta inkluderats. Vi anser att sådan information bidrar 
till att vi fått en större förståelse för vem respondenten är och vilken roll den spelar i 
organisationen av en festival. Bakgrundsfrågorna om respondenten samt organisationen 
utgör tema 1 och tema 2 i intervjuguiden.  
 
Tema 3 till 6 är direkt kopplade till faktorerna Strategi, Marknadsföring, Interna 
drivkrafter och Externa beteenden som definierats i studiens syfte. Dessa faktorer är 
ursprungna i befintlig teori och är väl förankrade i den teoretiska referensramen, vilket 
ytterligare speglar studiens deduktiva ansats. Vid framtagandet av intervjuguiden har 
den teoretiska referensramen varit styrande i den mening att faktorerna och frågorna är 
rotade i den. En nackdel med detta kan vara att andra faktorer inte tas i beaktning då 
huvudsakligt fokus ligger på frågor som relaterar till befintlig teori. Vi menar dock att 
genom att ha utgått från befintlig teori vid framtagandet av vår intervjuguide och våra 
frågor kan vi skapa goda förutsättningar för att få en fördjupad förståelse för faktorer 
som redan definierats vara viktiga, vilket är det vi ämnat undersöka. Dock har vi strävat 
efter att motverka missandet av faktorer genom att låta respondenterna avslutningsvis 
fritt få prata om studiens område och påtala om det är någonting som de anser att 
studien inte belyser.  
 

4.2.2 Utformning av enkäter 
Målet med våra enkäter var att bygga oss en förståelse för populationen som kan tänkas 
besöka en festival, hur de resonerade, tyckte, tänkte och betedde sig kopplat till de 
faktorer som studien definierat. I flera avseenden kan en enkät betraktas som ett 
forskningsinstrument med många likheter med strukturerade intervjuer (Bryman, 2011, 
s. 228). Den största skillnaden ligger i att enkäter oftast besvaras på egen hand utan 
någon intervjuare närvarande (Bryman, 2011, s. 228) och det ställer höga krav på väl 
utprovade frågor för att respondenterna ska veta vad och hur de ska besvara frågorna då 
ingen möjlighet till förklaring finns (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2006, 99-100). En 
sådan metod karaktäriseras av ett tydligt frågeschema där alla respondenter möter precis 
samma utformning och frågestimuli (Bryman, 2011, s. 203). Vad som är åtråvärt är att 
svaren kan sammanställas på ett jämförbart sätt vilket endast kan göras om alla svaren 
består av reaktioner på identiska frågor (Bryman, 2011, s. 203). Då samma villkor gäller 
som för intervjuerna har även alla dessa frågor sprungit ut från teorin för att säkerställa 
studiens deduktiva ansats. 
 
En problematik som alla enkäter måste tampas med är bortfallet, varför Bryman (2011, 
s. 233) föreslår att det är viktigt att se till att enkäten ser så kort och lätt ut som möjligt 
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för att inte avskräcka respondenter från att besvara den. Det är tillika flera beslut som 
måste fattas vid utformningen av enkäten, utöver att få den att se enkel ut. Merparten av 
frågorna i en enkät är slutna (Bryman, 2011, s. 234), varför ett layoutrelaterat beslut 
måste fattas i huruvida svarsalternativen ska presenteras vertikalt eller horisontellt. 
Sudman & Bradburn (1982) säger (i Bryman, 2011, s. 234) att en vertikal 
svarsuppställning ofta är att föredra, även om det styrs av hur svarsalternativen ser ut. 
Då vår insamling har skett elektroniskt och inte i pappersform är detta något som vi inte 
tagit hänsyn till, risken för att respondenten markerar fel svar är betydligt mindre varför 
vi istället har prioriterat ett enkelt utseende och strävat efter att minska bortfall som 
följd av att enkäten som sådan ser stor och omständig ut. Vid utformandet av en enkät är 
det även viktigt att ge respondenten goda instruktioner om hur de ska fylla i enkäten 
(Bryman, 2011, s. 236), vilket är något vi i stor utsträckning tagit fasta på. Vi har därför 
alltid förklaringar på hur enkätfrågan ska besvaras och innan enkäten distribuerades 
testades den mot 10 oberoende personer för att säkerställa att ingen förvirring i hur 
frågan skulle besvaras uppstod. 
 
Det är dessutom viktigt att det i början av enkäten specificeras vem avsändaren är, vad 
undersökningen syftar till, vilken nytta respondenten har, vem respondenten kan 
kontakta om frågor uppstår, hur resultatet ska användas och om anonymitet kan 
garanteras (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2006, s. 103). Av denna orsak inleddes vår 
enkät med dels en kort presentation om oss som författare och varför vi genomförde 
enkäten. Detta följdes upp med en kort beskrivning om vad enkäten innehöll och vilka 
områden den specifikt skulle beröra. Målet med att inkludera detta var för att förbereda 
respondenterna på vad som fanns i enkäten för att de inte skulle välja att avbryta den 
mitt i som följd av att den kändes konstig, främmande eller liknande. Avslutningsvis 
beskrev vi även hur lång tid enkäten tog, siffror som baserades på den pilotstudie vi 
genomförde, och vi garanterade fullständig anonymitet. Vi presenterade även 
möjligheten för respondenten att vinna en biobiljett som tack för deltagandet. Att 
erbjuda incitament för deltagande, som pengar, lotter eller biobiljetter, är något som kan 
öka svarsprocenten (Bryman, 2011, s. 233). Dock ska vi vara medvetna om att det 
tillika kan innebära att vissa respondenter besvarat enkäten enkom för belöningen och 
kan ha lagt lite energi på att återge korrekta svar. Det ska påtalas att det kom in enkäter 
som var felaktigt ifyllda och därför fick betraktas som bortfall, något vi kommenterar 
ytterligare under ”Enkätförfarande” i sektion 4.4.2 nedan. 
 
Frågorna som enkäten består av är kopplade till de faktorer som tidigare teori definierat 
och som förankrats i teoretiska referensramen. Av strukturella skäl är dock inte enkäten 
uppdelad i olika teman på samma sätt som vår intervjuguide, som beskrivits ovan, utan 
istället har frågorna kategoriserats för att tydliggöra hur respondenten ska förhålla sig 
till frågorna i samband med att enkäten besvaras. Likt intervjuguiden inleds enkäten 
med ett antal demografiska frågor och målet med detta var att vi skulle kunna se hur vår 
besvarande population såg ut eftersom målgruppen som sådan var stor. I regel läggs 
sådana frågor av enklare art i början av en enkät medan mer känsliga frågor placeras i 
slutet av den (Eriksson & Wiedersherim-Paul, 2006, s. 103). Hur studiens stickprov av 
den stora populationen ser ut och i vilken utsträckning den speglar populationen 
återkommer vi till under “Kritik mot enkäter”. 
 
Efter de demografiska frågorna går enkäten vidare till att behandla hur respondenten 
förhåller sig till olika fenomen och situationer. En av de vanligaste teknikerna för att 
mäta detta är Likertskalor, vars mål är att mäta intensiteten i en känsla eller upplevelse 



	  
	  

41	  
	  

som rör den aktuella kontexten (Bryman, 2011, s. 157; Quinlan, 2011, s. 327; Saunders 
et al., 2012, s. 436). Detta gjorde vi genom att presentera ett påstående, situation eller 
känsla med tillhörande skala, där respondenten fick markera i vilken utsträckning den 
höll med om påståendet. Denna sektion rörde mycket elementära och generella teorier 
inom konsumentbeteende och det var också teori inom detta som frågorna mynnade ut 
från. Till varje påstående presenterade vi en skala på 1-5, där 1 var det lägsta och 5 var 
det högsta. Detta innebär att det finns ett mittenvärde, 3. Vi vill dock påtala att 3 i fallet 
inte betydde ”Vet ej” eller ”Ingen åsikt”, istället var skalan en nivå av instämmande, 
vilket betyder att mittenvärdet snarare betydde att medan det inte var det viktigaste var 
det heller inte oviktigt. Under sektion 5.4 i nästa kapitel, där vi empiriredovisar våra 
enkätsvar, kommer vi att hänvisa till medelvärden på denna skala. Det ska således 
tolkas som att ett medelvärde på 1-2,5 är förhållandevis oviktigt, medan ett medelvärde 
på 3,5-5 är mycket viktigt. Ett medelvärde som landar på runt 2,5–3,5 blir en form av 
mellanting, det vill säga varken viktigt eller oviktigt. 
 
Vidare avancerar enkäten till att behandla frågor om hur respondenten förhåller sig till 
situationer där motparten alltid är en festival. Också denna sektion hade 
konsumentbeteende mycket centralt, men här placerades alla aspekter av det i en 
festivalkontext. Genomgående för enkäten är att alla frågor var väl förankrade i 
existerande teori, i linje med studiens deduktiva ansats. Detta öppnar dock för samma 
problematik som belystes ovan vid intervjuer – eftersom frågorna cirkulerar runt redan 
definierade faktorer kan det tänkas att vi missar andra faktorer. Att frågorna relaterar till 
teorin på det sätt som de gör menar vi borgar för att vi har skapat förutsättning för att 
skapa meningsfulla och relevanta analyser och föra en bra diskussion om resultaten med 
tydliga kopplingar till existerande teori. Den nämnda problematiken kvarstår dock och 
vi har inkluderat öppna frågor som respondenten frivilligt kunnat besvara för att tillägga 
saker som de anser att enkäten missat. Även om de svar som vi fick från dessa frågor 
var mycket bra är det inte otänkbart att flera respondenter haft många bra inflikningar 
men av ovilja eller lathet inte valt att skriva om det, vilket är en risk som en enkät 
innebär. Enkäten i sin helhet återfinns i appendix 2. 
 

4.3 Forskningsetik  
Inom forskning är det viktigt att följa forskningspraxis. Det som sägs i intervjuer skall 
alltså stanna där till studiens syfte och personerna som deltar skall vara anonyma varpå 
deras integritet med personlig information enbart användas för studien. Forskarna skall 
dessutom se till att inte sprida det som sägs vidare då tystnadsplikt skall gälla för att 
intervjurespondenten inte skall kunna bli identifierad (Magne-Holme & Krohn-Solvang, 
1991, s. 32; Trost, 2010, s. 124). 
 
I forskningen är det viktigt att grundläggande etiska principer efterföljs. De etiska 
principer vi strävar efter att ta särskild hänsyn till är Sekretess, Tystnadsplikt, 
Anonymitet och Konfidentialitet. Dessa återfinns detaljerat beskrivna i rapporten som 
dikterats av Bengt Gustafsson, Göran Hermerén och Bo Pettersson (2011), som alla 
utgör en expertgrupp hos Vetenskapsrådet. 
 
Sekretess kan endast utlovas om studien berör något som faller under sekretess- och 
offentlighetslagen, i övrigt tillhör grundprincipen att allmänna handlingar är offentliga 
(Gustafsson et al., 2011, s. 67). Vi kan således inte lova våra respondenter sekretess då 
denna uppsats är en offentlig handling, varför vi istället varit mycket måna om att påtala 
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detta för våra respondenter innan inspelning av intervjun har satts igång. 
Tystnadsplikten är kopplad till sekretesskravet, men de är inte synonymer, utan 
tystnadsplikt innebär att information som delgivits inte får yttras eller förmedlas till 
någon obehörig (Gustafsson et al., s. 67, 68). Vi har påtalat för våra respondenter att 
tystnadsplikt gäller för studien och att det som spelas in endast används för studiens 
syfte utan att delas vidare. Anonymitet handlar om att insamlat material inte kan 
kopplas till en specifik individ (Gustafsson et al. 2011, s. 68). Konfidentialitet innebär 
att svaren som sådana kodas på ett sådant sätt att forskarna kan härleda det till specifika 
svar, utan att någon obehörig förmår det (Gustafsson et al, 2011, s. 67).   
 
I vår studie har vi både intervjuat berörda personer till studiens syfte och skickat ut 
enkäter elektroniskt. Intervjurespondenterna och enkätdeltagare har i förväg haft 
chansen att antingen godkänna eller avböja sitt deltagande till vår studie, med andra ord 
har den varit frivillig att delta i, och vi har vid detta tillfälle informerat respondenten om 
hur deras svar behandlas. De ovan nämnda principerna är svåra att fullt ut garantera 
(Gustafsson et al, 2011, s. 69), men vi har mot att efterleva dem efter bästa förmåga. De 
svar vi har samlat in har behandlats konfidentiellt och alla svar har endast använts till 
studiens syfte. Anonymitet är inte möjlig för oss att utlova i våra intervjuer, men också 
här har vi låtit koda den intervjuade samt festivalen denne representerade för att 
försäkra att de inte kan kopplas till specifika svar. Vid enkätinsamlingen gjorde vi även 
en insats för att minska bortfall, som innebar att respondenter frivilligt kunde välja att 
lämna ut känsliga kontaktuppgifter. Detta har inneburit att vi varit än mer måna om 
enkätrespondenternas anonymitet, genom att vi inte kunnat koppla respektive e-
postadress med specifika svar. Att respondenterna har gjort detta är ett tecken på att de 
förväntar sig att deras svar och kontaktuppgifter lagras konfidentiellt och gett oss ett 
förtroende, där känsliga uppgifter har lämnats, vilket vi genomgående vårdat. Enda 
gången vi har nyttjat kontaktuppgifterna är i syfte att meddela vinnaren i utlottningen. 
 

4.4 Förfarande 

4.4.1 Intervjuförfarande 
Vi arrangerade intervjuer med tre olika aktörer inom festivalbranchen som hade tre 
olika koncept. Två utav dessa gjordes via inbokade möten i en miljö där intervjuerna 
kunde genomföras utan störningar. På grund av det geografiska läget genomfördes en 
utav intervjuerna via telefon. Forskare ska i sådan hög grad som möjligt försöka 
undvika att ställa ledande frågor, varpå information om vad forskaren vill ha ut blir 
viktigt på det sättet att frågorna inte ska vara strukturerade utan snarare öppna, för att ge 
intervjurespondenten utrymme att besvara sin uppfattning av det belysta området för 
studien (Bryman, 2009, s. 419; Magne-Holme & Krohn-Solvang, 1991, s. 32; Trost, 
2010, s. 71). 
 
I samband med att intervjuer bokas in bör intervjurespondenterna bli upplysta om vilka 
regler som gäller för intervjun, vilket innebär att de skall informeras om intervjuns 
syfte, de ska bli meddelade att deras uppgifter och svar kommer att behandlas 
konfidentiellt varvid ingen annan än de som jobbar med studien kommer ta del av 
materialet (Trost, 2010, s. 61). I början av våra intervjuer upplyste vi våra respondenter 
om detta och förklarade vilka vi var, vad syftet med studien var och vi nämnde även att 
vi kommer att behandla materialet anonymt och att intervjurespondenterna har 
möjligheten att ta del av studien innan publicering. 
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Inför en intervju har forskaren möjligheten att själv styra hur mycket utrymme en 
intervjurespondent skall få utifrån att antingen låta varje intervju vara unik beroende på 
svar från respondenten eller att intervjun är standardiserad (Patel & Davidson, 2003, s. 
71; Trost, 2010, s. 39). Till vår studie innebar detta att intervjufrågorna var nedskrivna 
där en av oss läste frågorna precis som det stod utan att ställa följdfrågor. Ställdes 
följdfrågor gällde detta utanför studiens ramar då vissa svar är hemlighetsstämplade 
inom den branschen. I förväg upplystes våra intervjurespondenter om det var möjligt av 
oss att spela in intervjun. Att spela in en intervju gör att allt material lagras ord för ord 
och därmed finns möjligheterna att ordagrant analysera det som sades i en intervju i 
efterhand för att undvika feltolkningar, vilket gör att det är möjligt för forskaren att 
lägga mer energi på att fokusera på frågorna samt svaren (Trost, 2010, s. 74). En 
inspelning med enbart ljud gör att gester och mimik utlämnas vilket gör att delar av 
intervjuerna kan i efterhand bli tolkade på olika sätt när materialet skrivs ner på papper 
(Trost, 2010, s. 75). På grund av detta har vi delat upp våra roller genom att en person 
enbart skötte intervjun samt den andra personen hade en mer observerande roll för att 
analysera intervjurespondentens agerande och även flika in om det var någon fråga som 
inte besvarades fullt ut. 
 
Innan vi började våra intervjuer såg vi till att pröva vår inspelningsutrustning för att ha 
god koll på samtliga funktioner och ha kännedom om hur vi kommer åt det inspelade 
materialet. När vi väl träffade våra intervjurespondenter började vi med att prata allmänt 
för att skapa en trivsam och trygg miljö innan intervjuns genomförande. Vi såg även till 
att ha tillgång till internet där intervjun med alla frågor fanns samlade i ett elektroniskt 
dokument, vilket möjliggjorde att vi kunde komplettera varandra genom att en skötte 
intervjun och den andra kunde se till att intervjun följdes upp utan att vi missade att 
ställa en fråga ur intervjuguiden. 
 
Intervjuguiden har främst verkat som ett stöd för den som ställt frågorna och för att 
försäkra oss om att alla definierade teman har berörts under intervjuns gång. I de fall det 
har behövts har den mer passiva personen flikat in om det varit något tema som riskerat 
att inte beröras fullt ut. De följdfrågor vi har ställt har syftat till att fördjupa oss om 
respondentens åsikter och tankar om något och vi är medvetna om att dessa frågor i 
vissa fall kan ha blivit ledande, trots att vi strävat efter att undvika detta efter bästa 
förmåga. I de fall där en sådan ledande fråga har ställts har vi beaktat det vid 
transkribering och vid tolkning av det empiriska materialet.  
 
Samtliga intervjuer betades av under en vecka. Vid bokning av våra intervjuer var vi 
även måna om att vår intervjuperson inte skulle vara stressad, varför vi var mycket 
tydliga med hur lång tid intervjun som sådan skulle ta. Val av plats för intervjun har 
skett i samråd med respondenten och vi har anpassat oss efter vad som passat denne 
bäst. En intervju ägde rum på Umeå universitet, där vi såg till att boka ett lugnt rum, för 
att säkerställa att varken vi eller vår intervjurespondent skulle störas av någonting 
utanför samtalet. En intervju ägde rum på respondentens arbetsplats och utfördes då på 
respondentens kontor, avskiljt från övriga personalen. Under den intervju som skedde 
över telefon befann vi oss i ett bokat lugnt rum på Umeå universitet i syfte att undvika 
störningar i samtalet från vår sida. Vid samtliga intervjuer har vi båda varit på plats och 
redo, varför alla intervjuer har haft samma förutsättningar ur den synvinkeln. I 
genomsnitt tog den formella intervjun runt 30 till 60 minuter, dock var båda 
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intervjurespondenterna som vi träffade fysiskt mycket generösa med sin tid och vi 
samtalade mellan 30 till 90 minuter efter att inspelningen som sådan stängts av. 
 

4.4.2 Enkätförfarande 
Innan datainsamlingen började och enkäterna skulle distribueras lät vi säkerställa att 
enkätens frågor var bra genom en pilotstudie. En pilotstudie är önskvärd, inte minst vid 
en enkätundersökning, för att säkerställa frågornas kvalité men också för att försäkra sig 
om att informationen som enkäten lyfter blir bra (Bryman, 2011, s. 258). Totalt lät vi 
testa enkäten på 10 personer som alla ingick i populationen. Enligt Bryman (2011, s. 
259) bör en pilotstudie inte göras mot en grupp respondenter som ingår i populationen, 
eftersom detta försvårar möjligheten till att göra sannolikhetsurval senare då dessa 
måste exkluderas från det riktiga urvalet i syfte att inte påverka representativiteten. 
Studiens population är, som nämnt ovan, mycket stor och det var inte rimligt att hitta 
personer utanför populationen. Som beskrivet i studien har vi inte nyttjat ett 
sannolikhetsurval, utan snarare ett snöbollsurval varför vi menar att detta inte blev ett 
problem. Vidare anser vi att det var lämpligt att testa enkäten mot respondenter som 
potentiellt sett kunde ha suttit och besvarat enkäten vid den faktiska datainsamlingen, då 
de åsikter och den feedback som vi fick från pilotstudien blev mer speglande och 
representativ för enkätens respondenter. 
 
Enkäten distribuerades elektroniskt via sociala medier, närmare bestämt Facebook. 
Detta innebär att den initialt skulle nå ut till de personer som fanns inom författarnas 
sociala nätverk. Eftersom ett snöbollsurval symboliseras av initial kontakt med ett 
mindre antal personer som sedan i sin tur sprider medvetenheten om enkäten (Bryman, 
2011, s. 196) var vi mycket benägna att de inom författarnas nätverk verkligen spred 
enkäten. För att säkerställa dessa presenterade vi därför respondenterna med incitament 
inte bara till att svara utan också att faktiskt dela enkäten vidare. För att motivera 
respondenter till att besvara enkäten lät vi arrangera en utlottning av en biobiljett, dock 
var deltagandet i denna utlottning frivillig, då det stod respondenten fritt att avstå från 
att delta i denna. Av strategiska skäl placerades denna fråga sist i enkäten där 
respondenten själv fick välja om den ville delta eller inte, för att undvika att 
respondenter fyller i sin e-postadress och sedan inte besvarade resten av enkäten. Att vi 
på detta sätt samlade in e-postadresser till ett antal respondenter ställde ännu högre krav 
på oss i termer av datahantering, konfidentialitet och anonymitet. 
 
De incitament för att dela enkäten vidare som vi presenterade våra respondenter med 
var att helt sonika erbjuda lotter till de tio första som delade enkäten vidare. Vi valde att 
göra detta då det var ett förhållandevis billigt förslag som samtidigt skulle kunna vara 
effektivt för att få ut enkäten och få många svar. Till skillnad från utlottningen av 
biobiljetten var denna lott garanterad för de som delade enkäten, vilket hjälpte till att få 
ut den. Då vår pilotstudie kastat ljus på att enkäten som sådan kunde kännas 
skrämmande och väl specifik och att vissa respondenter kunde avskräckas från att 
besvara den i tron om att de inte skulle kunna bidra var det viktigt att en stor mängd 
människor såg den för att svarsfrekvensen skulle kunna hållas hög. Detta blev också 
skälet till vår angelägenhet om att ha incitament för att helt enkelt locka respondenter 
till att besvara enkäten och inte avskräckas från den. Detta erbjudande riskerar dock att 
inte ha när enkäten delades vidare då inlägget som skrevs in av oss inte inkluderades i 
samband med spridningen. Detta ledde i sin tur till att incitamenten till att delta i studien 
kan ha upplevts otydliga eller inte uppfattats. Enkäten som sådan fick vidare ett högt 
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deltagande bland åldrarna 20 till 30 år. Vi tänker oss att detta främst relaterar till det 
medium vi vänt oss till för att distribuera enkäten, alltså Facebook, har en påtaglig 
dominans av användare i denna åldersgrupp. Eftersom studien vidare har utgått från ett 
snöbollsurval har en majoritet av de människor som sett enkäten troligen varit i denna 
ålder. Det kan alltså tolkas som ett misslyckande att enkäten “fastnat” i denna 
åldersgrupp och varit oförmögen att nå ut till äldre personer. Detta påverkar 
representativiten gentemot hela populationen, medan det samtidigt säkerställer 
förhållandevis bra hur populationen ser ut inom denna specifika åldersgrupp. 
 
Bryman (2011, s. 233) menar att incitament och andra åtgärder för att minska bortfall, 
som pengar, lotter eller biobiljetter, är mer effektiva om de bifogas med enkäten än om 
de presenteras som ett flytande löfte. I Brymans exempel rör det sig om postenkäter, 
vilket inte är fallet i denna studie. Det är därför inte möjligt för vår del att bifoga dessa 
incitament och därför fick vi istället satsa på att bygga upp ett förtroende hos 
respondenten genom tydlighet i hur dessa processer med incitamenten skulle gå till. I 
slutändan var det hela en fråga om att minska respondenternas bortfall, dock är det svårt 
att avgöra hur stor betydelse dessa incitament har spelat i detta. Med dessa 
urvalsmetoder och tillvägagångssätt är det omöjligt att veta hur många som totalt har 
sett enkäten och gjort ett aktivt val att delta eller inte delta, varför det vidare är omöjligt 
att exakt mäta bortfallet. 
 
Inför enkätdatainsamlingen sattes ett antal kvotindelningsmål upp, som presenterats 
ovan, och under själva insamlingen hade vi hård bevakning på dessa i syfte att vara 
beredda med extra stimulin om det fanns mål som riskerade att inte uppnås. Totalt 
gjorde vi två insatser för att få in fler svar. Den ena var en mer riktad insats som vi 
riktade mot en specifik geografisk målgrupp, genom ett nätverk som en av författarna 
hade. Denna insats skedde som följd av att vi upptäckte trender i den geografiska 
fördelningen, vilket gjorde att vi riskerade att inte nå kvotindelningsmålet med att cirka 
hälften tilläts vara från Umeå. Vid denna tidpunkt var svaren som kommit in mycket 
dominerade av umeåbor, varför denna insats blev nödvändig. Den andra insatsen vi 
gjorde bottnade i samma skäl, men den gjordes på ett annorlunda sätt. Denna gång 
skapade vi ett evenemang på Facebook, till vilken vi riktat bjöd in personer som bodde 
på någon annan plats än i Umeå. 
 
Totalt var enkäten, sedan första lansering öppen i 8 dagar. Initialt fick vi snabbt ihop 
flera svar, dock ej tillräckligt många, varför de ovan nämnda åtgärderna gjordes. 
Enkäten öppnades på en tisdag och fram emot slutet av den veckan la vi in de två extra 
insatserna. Den första gjordes två dagar senare och ytterligare en dag efter det gjordes 
den andra insatsen. Därifrån lät vi enkäten få ligga och bubbla och inväntade svaren. 
Enkäten stängdes på onsdagen veckan efter, då den varit öppen i ganska precis 8 dagar. 
Det hade då kommit in 170 svar, inkl. eventuella bortfall. 
 

4.5 Sanningskriterier 
Flermetodsforskning har på senare år blivit vanligare (Bryman & Bell, 2011, s. 632), 
vilket anammats i vår studie och därför kommer vi att presentera kriterierna som gäller 
både för en kvalitativ forskningsmetod samt en kvalitativ forskningsmetod. Nedan 
kommer vi att förklara varför vi väljer att presentera kriterierna och hur vi applicerat 
dessa kriterier i vår studie samt förklara varför dessa kriterier bör uppfyllas i studien. 
Vad som klassas som viktiga kriterier för en kvantitativ forskningsmetod har diskuterats 
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av kvalitativa forskare där de menar att dessa kriterier inte är gemensamma för en 
kvalitativ metod (Bryman & Bell, 2011, s. 400). Alternativa kriterier i bedömningen av 
en kvalitativ forskningsmetod har lyfts fram av Lincoln & Guba (1985) och Guba & 
Lincoln (1994) i Bryman & Bell (2011, s. 402) där de grundläggande kriterierna består 
av äkthet och trovärdighet. Detta till trots är likheterna inte helt uteslutande utan vissa 
kriterier har gemensamma motsvarigheter (Bryman & Bell, 2011, s. 402). I den 
kvantitativa metoden nämns kriterierna reliabilitet och validitet för att säkerställa 
resultatet (Bryman & Bell, 2011, s. 170).   
 

4.5.1 Kvalitativ metod 
Ett viktigt kriterium att upplysa är kriteriet om trovärdighet som är uppdelad i fyra 
delkriterier där tillförlitlighet innebär för forskaren att resultaten som sammanställts är i 
likhet med vad berörda personer uppfattar om sin sociala verklighet inom berört område 
(Bryman & Bell, 2011, s. 403). Studiens intervjuer har spelats in samt transkriberats och 
kapitlet empiriredovisning har enbart utgått från material från intervjuerna. För att 
säkerställa att studiens empiridel stämt överens med material från intervjuerna, har 
intervjurespondenterna innan publicering fått ta del av materialet vi har för att bekräfta 
att vi som författare, uppfattat samma verklighet. Delkriteriet om överförbarhet bottnar i 
det unika och den gemensamma nämnaren bland individer i en specifik kontext 
(Bryman & Bell, 2011, s. 403-404). Studien har fördjupat sig inom musikfestivaler och 
därmed uteslutit festivaler med andra inriktningar. Studien har behandlat faktorer som 
inte nödvändigtvis behöver vara exklusiva för musikfestivaler utan möjligheterna finns 
att överföra resultatet som sammanställts som har en annan inriktning än musik. 
Överförbarheten i denna studie kan ifrågasättas då festivaler med annan inriktning kan 
tänkas involvera element som kan klassas stämma överens med en musikfestival. En 
festival som är orienterad mot mat, exempelvis glassfestivalen, kan tänkas ha en lägre 
omsättning och således ha en mindre risk i arrangemanget. Pålitlighet utgår från att 
forskarna bedöms och granskas genomgående under forskningsperioden, vilket innebär 
att de säkerställs att alla faser under forskningsprocessen tillgängliggörs och skapas för 
redogörelse för granskning (Bryman & Bell, 2011, s. 405). Kriteriet har visat sig inte 
blivit populärt inom företagsekonomin, framförallt då granskning av all mängd data har 
setts som en krävande uppgift (Bryman & Bell, 2011, s. 405). Denna studie har skapats 
med hjälp av en mycket välmeriterad handledare som kritiskt granskat både 
uppsatsdelens skapande process samt det slutgiltiga dokumentet i sin helhet. Materialet 
som vi har arbetat med under studiens gång har varit möjlig att granska då den sparats. 
Däremot vill vi poängtera att materialet enbart funnits tillgänglig under studiens gång 
och efter studiens avslut har detta raderats med hänsyn till studiens etiska regler. Det 
sista kriteriet inom trovärdighet är konfirmering eller bekräftelse och detta innebär att 
inga egna värderingar eller teoretiska inriktningar påverkat studiens slutsatser (Bryman 
& Bell, 2011, s. 405). Då denna studie utgått från en deduktiv ansats har materialet som 
skrivits i denna studie grundats i teori och den verklighet som presenterats av berörda 
respondenter inom det valda ämnet. Resultatet och slutsatsen som sammanställts i 
studien har i största möjliga utsträckningen strävat efter att undgått från att innehålla 
egna tolkningar för att säkerställa att studiens författare agerat i god tro gentemot 
berörda personer i studien. 
 
Det andra grundläggande kriteriet är äkthet som utgörs av fyra delkriterier (Bryman & 
Bell, 2011, s. 405). Delkriteriet om Rättvis bild handlar om åsikter och uppfattningar 
återgetts på korrekt vis i studien. Vi som författare har undvikit att förändra våra 
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respondenters intervjusvar och våra egna tolkningar har gjorts först i analyskapitlet, 
varför empiriredovisningen har hållits ifrån egna tolkningar i största möjliga mån. 
Ontologisk autencitet innefattar om forskarna har skapat ett bättre underlag och 
förståelse för berörda personer i studien. Vi budgeterade tid för respndenterna innan 
intervjun började där vi dessutom avsatte tid i intervjun för bakgrundsfrågor om 
respondeten för att kartlägga vem han eller hon är, deras tidigare erfarenheter och vilken 
relation de har till festivalen. Pedagogisk autencitet behandlar om deltagarna i studien 
bidragit med att personer inom samma område har fått en bättre bild av varandras 
miljöer. Alla intervjurespondenter har fått ta del av hela studien med resultaten och 
slutsatser inkluderade. Katalytisk- och taktisk autencitet förklarar huruvida studien 
hjälpt medverkande personer att ändra den situation de har framför sig och om de har 
haft möjligheter att genomföra de åtgärder de står inför (Bryman & Bell, 2011, s. 405). 
Ett av studiens syften har varit att ta fram praktiska rekommendationer till 
festivalarrangörerna då studien även undersökt potentiella festivalbesökare. Studien har 
behandlat dessa kriterier genomgående för den kvalitativa metoden där vi har 
kombinerat festivalarrangörernas verklighet där vi, utifrån teori samt 
festivalarrangörernas uppfattningar om marknaden, skapat underlag för en kvantitativ 
metod som kompletterar svaren från festivalbesökarna. 

4.5.2 Kvantitativ metod 
De faktorer som klassas viktiga inom reliabilitet för att säkerställa måttet är stabilitet där 
fokus ligger i att se om ett resultat skiljer sig i större utsträckning på sikt om samma 
mätning genomförs igen. Intern reliabilitet påvisar om indikatorer kan anses pålitliga 
om det visar sig att vissa mått inte går att relatera till vissa svar (Bryman & Bell, 2011, 
s. 171). Den roll som det empiriska materialet har i denna studie är för att skapa 
underlag för en kontrasterande analys, vilket har inneburit att materialet som samlats in 
inte har varit ämnat för en regressionsanalys. Kriteriet om interbedömarreliabilitet 
innefattar när det är flera observatörer inblandade varpå bedömning på nivå kan urskilja 
vid klassificering (Bryman & Bell, 2011, s. 171). Reliabiliteten gällande stabilitet av 
resultatet är något som kan fluktuera marginellt på längre sikt beroende på hur samhället 
har förändrats då mycket utav det som mätts har utgått ifrån sociala beteenden som 
bottnat i hur dagens samhälle uppfattas. Resultaten från vår kvantitativa undersökning 
har sammanställts utifrån svaren vi har samlat ihop från vår elektroniska enkät där 
felaktiga svar eller svar som inte kan relateras med en annan fråga har klassats som 
bortfall i studien. Detta kriterium är aktuellt i och med att vi är två författare inblandade 
i denna studie. Enkätens framtagande bestod av många djupa diskussioner oss emellan 
där vi ingående diskuterade hur olika svar skulle tolkas för att säkerställa att vi hade 
samma utgångspunkt vid empiriredovisningen. Dessa diskussioner har även involverat 
studiens handledare. 
 
Validitet är uppdelat i fem kategorier med utgångspunkten att besvara om måtten 
stämmer överens med vad som egentligen mäts (Bryman & Bell, 2011, s. 172). 
Ytvaliditet innefattar om första intrycket avspeglar vad som egentligen överensstämmer 
med det aktuella innehållet. Samtidig validitet förklarar exempelvis att människor skiljer 
sig åt i olika påståenden när det handlar om till vilken grad de stämmer överens med 
egna viljan. I efterhand noterade vi att vissa frågor i enkäten ställdes på ett sätt som kan 
ha skapat förvirring då påståendena var formulerade som om det vore vedertaget att 
respondenten hade varit på en festival. Detta kan ha lett till att vissa respondenter inte 
kunnat besvara enkäten fullt ut och gett ett icke-genomtänkt svar. Begreppsvaliditet 
innebär att forskaren deducerar hypoteser utifrån teori för att mäta fram olika 
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påståenden forskaren vill säkerställa via människors olika beteenden (Bryman & Bell, 
2011, s. 173). Detta kriterium är inte vidare aktuellt för denna studie i samband med den 
roll som tillskrivits det empiriska materialet. Eftersom studien inte strävar efter att skapa 
och testa hypoteser, utan det empiriska materialet ska istället tjäna till att ge oss som 
författare en uppfattning och utgöra underlag för en kontrasterande analys är detta 
kriterium inget som kan testas. Sista kategorin inom validitet innehåller konvergent 
validitet där resultaten som sammanställts av en enkät observeras genom att testa 
påståendena mot urvalet som besvarade enkäten i verkligheten för att identifiera i hur 
hög grad detta stämmer överens i jämförelse med enkätsvaren (Bryman & Bell, 2011, 
174). Inte heller detta kriterium är något som format studien som sådan, då vi inte har 
haft tid eller resurser till att genomföra ett sådant test, varpå kriteriet blir inaktuellt. 
 

4.6 Kritik 
4.6.1 Kritik mot intervjuer 
I kvalitativ forskning betonas tyngden av respondenters egna uppfattningar och synsätt 
(Bryman, 2011, s. 413). Av denna anledning är det viktigt för oss att granska om 
intervjurespondenterna kan ge information som är korrekt givet studiens syften och 
frågeställningar. Därför vill vi i efterhand kommentera respondenterna, främst eftersom 
en av intervjuerna skedde över telefon, framför ett fysiskt möte som var fallet med de 
övriga två. 
 
En av våra intervjuer utfördes över telefon, som en följd av geografiska barriärer, då 
respondenten befann sig i en annan del av landet och en fysisk intervju ansågs av 
författarna som orimlig att genomföra. Det finns aspekter i kvalitativa intervjuer som är 
viktiga att belysa vid analys av resultatet. Intervjuer över telefon tenderar att bli kortare 
än fysiska intervjuer då det är lättare att avsluta en intervju över telefon (Bryman, 2011, 
s. 433) vilket också var fallet i denna studie. I genomsnitt tog de fysiska intervjuerna 
cirka 50 minuter kontra telefonintervjun som uppgick till 30 minuter. Dessutom är det 
svårt att läsa av kroppsspråk, som miner och gester, för att intervjuaren ska kunna utläsa 
obehag eller förvirring (Bryman, 2011, s. 433). Av denna anledning byggde vi om våra 
frågor till att bli mer direkta för att minimera förvirringsproblematiken. I övrigt strävade 
vi efter att skapa samma förutsättningar, i termer av beskrivning av studien och dess 
syfte, rätten till anonymitet och möjlighet till granskning innan slutgiltig uppladdning. 
 
Överlag är författarna av den bestämda uppfattningen att alla respondenter har kunnat 
lämna mycket och bra information, samt att de mer än väl haft kunskap och närhet kring 
det studien avsåg. Respondenterna har, i sina svar, lämnat information som författarna 
anser vara ärlig och i många avseenden har det även funnits självkritiska inslag. Det ska 
dock tilläggas att vi omöjligt kan vara helt säkra på att hela bilden har lagts fram. För att 
främja detta har vi i stor utsträckning tryckt på konfidentialiteten i svaren, i syfte att 
skapa en trygghet och förutsättning för respondenten att svara tryggt. Genomgående har 
samtliga intervjuer, även den över telefon, hållits i avskilda rum, utan möjlighet för 
tredje part att höra eller uppfatta vad författarna eller respondenten har sagt, vilket vi 
anser ytterligare har skapat förutsättningar för sådan trygghet.   
 

4.6.2 Kritik mot enkäter 
Vi vill även kommentera enkätens respondenter i termer av vad de speglar och hur det 
påverkar resultatet. Det finns problemområden med enkäter, bland annat att vi som 



	  
	  

49	  
	  

författare inte vet exakt vem som har besvarat enkäten (Bryman, 2011, s. 230) och givet 
denna studies urval och distributionsmetod har detta varit speciellt svårt att kontrollera. 
Utöver enkäter som besvarats på felaktiga sätt eller där dubbletter har skickats in kan vi 
heller inte mäta bortfall, då vi inte vet hur många som har uppmärksammat enkätens 
existens och sedan fattat ett aktivt beslut att inte delta. 
 
Den demografiska spridningen i studiens stickprov, blev ungefär som vi förutsett, med 
en påtagligt tydlig dominans av respondentålder mellan 20-30 år. Givetvis formar detta 
resultatets utseende och påverkar representativiteten hos populationen som således inte 
kan betraktas som särskilt hög. Vad vi dock kan konstatera är att resultaten åtminstone 
säkerställer inställningar och attityder hos denna specifika målgrupp, medan vi för 
övriga åldrar endast kan tolka trender. Vidare i empirin, analysen och diskussioner 
kommer skillnader kopplat till ålder att göras, baserat på det data som vi har fått in, men 
det är viktigt att ta med sig att det åldersspann som kan betraktas som statistiskt 
säkerställt är spannet mellan 20 och 30. Svårigheterna att fånga äldre människor till 
studien kan antas också vara kopplad till det medium som vi utnyttjat oss av vid 
distributionen och därför spegla verkligheten att författarnas respektive nätverk inom 
detta medium helt enkelt gjort enkäten svårtillgänglig för alla åldersgrupper att ta del av.  
 
Utifrån uppsatta mål anser vi att datainsamlingen varit tillfredsställande, då samtliga 
kvotindelningsmål som definierades ovan har uppnåtts. Totalt bortfall av de inkomna 
svaren uppgår till 7 vilken vi anser är bra givet den totala mängden svar och vi betraktar 
detta som en bekräftelse på att enkäten kunnat fyllas i utan större problem. Även om det 
är svårt att bedöma sanningshalten i svaren anser författarna att respondenterna har 
kunnat lämna sanningsenliga svar. Då alla enkäter skett elektroniskt över internet vet vi 
inte vilken situation som respondenten har befunnit sig i vid det tillfälle då den 
besvarade enkäten, men vad vi kan säkerställa är att alla respondenter presenterats med 
exakt samma förutsättningar, i termer av information och kunskap, för att besvara 
enkäten.  
 

4.7 Hantering av insamlad data 
4.7.1 Transkribering av intervjuer 
Samtliga intervjuer har spelats in, vilket har möjliggjort för oss att i lugn och ro lyssna 
igenom intervjuerna i efterhand utan att behöva anteckna. Intervjuer som har spelats in 
gör att det är möjligt att återge en intervju i sin helhet utan att intervjurespondenter 
citeras fel eller blir misstolkade (Trost, 2010, s. 74). Att spela in en intervju är en metod 
som Bryman (2009, s. 428) rekommenderar för att det gör det möjligt för forskaren att 
höra vad intervjupersonen har sagt samt på vilket sätt intervjurespondenten uttryckt sig 
varvid han påpekar att det är bättre än att anteckna då fokus från intervjupersonen 
försvinner. Med det inspelade materialet valde vi senare att transkribera, vilket kan ta 
lång tid då intervjuerna innehåller många ord som ska skrivas ner. För att lyssna igenom 
materialet och kunna spola tillgängliggjorde vi intervjuerna där det blev möjligt att 
lyssna via program där det är enkelt att navigera i intervjuerna utan att lyssna om från 
början. Att transkribera är tidskrävande där det tar tid att lyssna igenom och spola fram 
och tillbaka för att hitta fram detaljer i det inspelade materialet (Trost, 2010, s. 75). 
Slutligen har intervjurespondenterna anonymiserats genom hela arbetet där dels 
arrangörerna har fått fiktiva namn och festivalerna de representerade har inte 
namngivits. I samband med att kontakten med intervjurespondenten upprätthålls är det 
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viktigt att de som genomför studien ser till att personerna de intervjuar kommer att vara 
anonyma, vilket innebär att materialet som presenteras från respektive 
intervjurespondent inte går att identifiera (Trost, 2010, s. 61). Vid transkriberingen i vår 
studie har vi valt att exkludera de delar där det uppstått tveksamheter eller då vi har 
ställt följdfrågor som inte direkt kopplas till studiens syfte. 
 
Intervjuerna har sammanställts och de svar vi har fått utav intervjuerna som vi funnit 
intressanta har vi valt att lyfta fram. Med tanke på att enkäten utgick ifrån 
intervjuguiden har vi kunnat analysera hur festivalarrangörerna har tänkt till skillnad 
mot vad festivalbesökarna har önskat och på detta vis har det blivit möjligt att se vilka 
påståenden som har skiljts åt. Intervjusvaren har sedan delats upp utifrån de teman vi 
har haft i strategi, marknadsföring, interna drivkrafter och externa beteenden varvid 
detta senare även genomförts av enkäten. Enkätsvaren har även delats in i dessa teman 
för att därefter generera svar på om festivalerna arrangerats efter vad som efterfrågats 
från festivalbesökarna. 
 
Vid våra intervjuer påpekade vi att intervjurespondenterna kommer att vara anonyma, 
vilket är även vad vi kommer att göra i vår studie. Alla intervjurespondenters svar 
kommer därmed att vara kodade där respondenterna har fått fiktiva namn varpå även 
festivalerna kommer inte presenteras vid namn, utan kommer att heta ”festivalarrangör 
1”, ”festivalarrangör 2” och ”festivalarrangör 3”.  
 

4.7.2 Sammanställning av enkäter 
De svar som vi har samlat in från enkäten har vi inte kunnat spåra, det vill säga att det 
inte har varit möjligt att identifiera vilka personer som har besvarat enkäten. Enkäterna 
har presenterats genom att vi har tagit de frågor som vi har upplevt varit antingen 
snarlikt vad som besvarats av intervjurespondenterna eller svar som har skiljt sig mot 
intervjurespondenterna. De påståenden som presenterats har hamnat i en klump där de 
data som har varit giltiga redovisats i studien. Med tanke på att vi hade en utlottning av 
en biobiljett meddelade vi i förväg att detta kan ske, varvid personen som vinner 
kommer att bli kontaktad. Detta har varit enda gången som vi har utnyttjat enkätsvarens 
data då personen som vann biobiljetten kontaktats. De som har kommenterat i enkäten 
kan vi inte heller identifiera, vilket innebär att kommentarerna enbart kommer att 
presenteras utan att den specifika respondentens anonymitet rubbas. 
 
Då studien är av jämförande karaktär har vi även valt att göra en enkät för att försöka 
identifiera om festivalarrangörernas upplägg skiljer sig från festivalbesökarnas 
upplevelse av en festival. Denna enkät har vi skapat med utgång till frågorna som vi 
hade i våra kvalitativa intervjuer. Informationen som samlas via kvantitativ forskning 
används för att kunna analysera den data som en forskare samlat in vilket kan urskilja 
beroende på vilken typ av statistik som bearbetats, där den ena typen är deskriptiv och 
den andra är en hypotesprövande statistik (Patel & Davidson, 2003, s. 109). Vi har valt 
att genomföra en deskriptiv statistik, vilket innebär att frågorna har ställts som 
påståenden där respondenterna har rankat i vilken grad de håller med eller vice versa på 
de frågor som har ställts i enkäten. 
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4.7.3 Framställande av empiri och analys 
De insamlade materialet vi har fått in från både intervjuerna samt enkäterna har vi 
senare presenterat i kapitel “empiriredovisning” där vi har tolkat all data och utifrån de 
har vi valt att redovisa det som tillför studiens syfte där det viktigaste och största 
skillnaderna redovisats och detta har vi till sist jämfört med teorier som vi har funnit 
inom området om just festivaler. 
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Kapitel 5: Empiriredovisning 
I detta kapitel redogör vi för studiens empiriska material. Kapitlet är uppdelat i 
sektioner som dels berör de tre festivalarrangörer som intervjuats och dels 
festivalbesökarna som vi fått in via vår enkät. Som subrubriker inom varje sektion 
presenteras studiens faktorer som identifierats i befintlig teori. Av etiska skäl har 
festivalarrangörerna kodats och tilldelats fiktiva namn. Presentationens ordning är 
sprunget ur att vi i stor utsträckning vill använda respondenternas egna ord och följa 
en struktur som på ett tydligt sätt kopplar till studiens problemformuleringar och syfte. 

5.1 Festivalarrangör 1  
Genom historien har festivalarrangör 1 genomgått många förändringar och har sedan 
starten drivits i flera olika konstellationer. I modern tid har den utvecklats till att vara en 
festival som tilltalar precis alla. Därför är det hopplöst att erbjuda något för alla då det 
skulle innebära att allting skall finnas tillgängligt för alla typer av människor berättar 
Lenny, som tillträdde som VD 2013, för företaget som arrangerar festivalen. Vad som är 
viktigt är att hitta bredden där det gäller att skapa stora folkmassor. ”500 pers på stora 
scenen för oss är ett totalt misslyckande. För att vi ska ha den här bredden och kunna 
använda våran säck med pengar bra så kanske det ska stå 2 000 framför scenen på en 
smal artist - då är det okej”. 
 
Lenny har inte varit verksam en längre tid i organisationen, men han har haft god insyn i 
företaget. Han tillsattes när festivalens planeringsarbete hade gjorts vilket innebar att 
fokus låg i att se över företagets lönsamhet och sett över det aktiviteter och arrangemang 
som företaget haft. Företaget har flera andra uppdrag än festivalen vilket gör att 
organisationen inte enbart arbetar med ett uppdrag. Förutom att organisationen dragit 
ner på antalet anställda är de som är inblandade specifikt för festivalen den samma. 
 
Det är ingen i företaget som är heltidsanställd för festivalen. Om alla anställda som har 
någon anknutit till festivalen läggs ihop är personalstyrkan omkring tre personer och 
dessa motsvarar två heltidsanställda. Däremot brukar fokus ligga på festivalen när 
startskottet för utförandet närmar sig och då jobbar alla sex personer som är i företaget 
uteslutande med festivalen när det är ungefär en månad kvar. Med tanke på att bolaget 
är kommunalt finns det andra ekonomiska resurser, vilket gör att bolaget verkar i helt 
andra marknadsmässiga former. Staben har inte ändrats markant och några i staben har 
även jobbat under andra upplagor av festivalen. Dessa har betytt mycket för festivalen 
där 10-14 års erfarenheter skapat ett kontaktnät som har visat sig vara värdefullt när ett 
problem uppstår och som måste hanteras snabbt. Uppdraget han har utöver posten som 
ansvarig är att sälja sponsring. Då festivalen drivs på uppdrag av kommunen är 
näringslivet för staden någonting som Lenny lyfter fram där han tycker att de jobbat bra 
med då lokalt föreningsliv har kommit in med synpunkter i och med att de har haft 
möjligheten att sitta i programråd, gett synpunkter på musik med mera. 
 
Besökarantalet är svårt att uppskatta, men ungefär 120 000 besökare brukar befinna sig i 
området under festivalens 3 dagar. Lenny förklarar att besökarantalet som sådan inte 
påtagligt påverkar deras ekonomi som arrangör, givet deras stora finansiella intressent i 
kommunen, medan det är desto mer intressant för andra sponsorer och deras intressen 
att involveras under kommande år. Tidpunkten för festivalen har också flyttats, vilket 
har lett till diskussioner runtomkring staden då datumen för festivalen numera infaller 
under turistsäsongen. Första året i Lennys regi märktes det att det var något färre 
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besökare från staden, men fler turister. “Det var också litegrann syftet när vi bytte då vi 
ville kunna erbjuda för att kunna bli en trevligare stad av besöksnäring och så vidare 
men förhoppning om vi hade landat på 130-140 000 så hade jag varit mer nöjd så att 
där är väl ambitionen i sommar”. 
 

5.1.1 Strategi 
Festivalen arrangeras på uppdrag av kommunen som är ägare och stor finansiär där 
organisationen som Lenny jobbar för har fått ett underlag att festivalen skall arrangeras 
och där är just festivalen en viktig del för staden. Evenemangen som festivalarrangör 1 
har arrangerat har stämt överens med företagets affärsidé när det gäller exempelvis 
mässor, men däremot när festivalen tillkommit har det inneburit en egen risk för 
företaget. I samband med att fler idrottsarenor samt en konserthall som kompletterades i 
staden med säljande arenabolag förenklades uppdraget för bolaget. Tidigare stod 
bolaget som enda arrangör när artister bokades in för spelningar, men detta har numera 
expanderats och sköts alltjämt av arenabolagen. Lenny påpekar att deras bolag är 
kommunalt och menar att deras roll inte är att konkurrera ut dessa bolag, utan snarare 
komplettera och jobba för att skapa mer arrangemang för staden och även se till att 
dessa blir i ett större och bättre format för allmänheten speciellt då kommunen är med 
som stor finansiär.  
 
Inom bolaget har staben varit ganska kontinuerlig och det menar Lenny beror främst på 
att bolaget är kommunalt och därmed verkar i marknadsmässiga former med skillnaden 
att bolaget har en stabilare ekonomi. När festivaler precis bytt arrangörer kan det 
innebära att staben ändras helt, vilket kan leda till kreativitet för festivalen. Detta 
behövde inte göras för festivalarrangör 1 då de har gott om eget kapital och med tanke 
på att många inom bolaget hade jobbat på tidigare upplagor av festivalen fanns det inget 
behov av att ändra i personalstyrkan. Inför varje festival ser vi till att få med nya 
människor i planeringsarbetet och som då kan ge oss nya vinklar på hur festivalen skall 
genomföras. Det handlar ofta om projektanställningar, konsulter eller 
föreningsmänniskor. 
 
Som mest har festivalen haft ett besökarantal på 150 000 och innan Lenny tog över 
festivalen upplevdes en lätt nedåtgående trend. Denna trend har bromsats upp och detta 
har märkts utifrån att responsen varit god från, vad Lenny kallar, tre externer och dessa 
är uppdelade i besökare, beställare och media. Ur denna synvinkel var det ett tydligt 
trendbrott, men å andra sidan var det samma år som festivalen omorganiserades till att 
bli gratis. I och med detta koncept tar företaget detta uppdrag på största allvar och 
menar att det gäller att fixa en större medvetenhet. Det är viktigt att denna gratisfestival 
skall vara till alla. Från att tidigare fokuserat på musik och öltält är det ett helt annat 
uppdrag som gäller för företaget. Festivalen bjuder in olika föreningar, olika kulturer, 
mat och olika musikföreningar som får ställa ut på festivalområdet och erbjudas en 
möjlighet att marknadsföra sig gentemot festivalens besökare. I samband med detta 
berättar Lenny om det uppdrag de har från kommunen och vad det innebär i termer av 
upplåtandet av ytor på området. Även om det finns en yta som skulle kunna säljas och 
generera intäkter kan beslut om att ytan istället ska tillfalla en mindre förening som 
faller inom ramar som integration och mångfald vilket finns inbakat i uppdraget. Att 
sådana ekonomiska uppoffringar är gångbart att göra då bottnar i att de är ett 
kommunalt bolag och därmed har bolaget ett helt annat lönsamhetskrav på det de gör, 
jämfört med andra mer traditionella festivalarrangörer. 
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Mediabilden för festivalen har varit negativ i perioder, men mycket av detta kom från 
politiker som såg att det fanns möjligheter att göra någonting för staden och festivalen. 
Det som tidigare har varit att bygga varumärken för näringsliv har fått en modernisering 
där frågan handlar om att det ska se bra ut. Innan det nya konceptet hade festivalen fått 
en hel del kritik från räddningstjänsten, framförallt då ytor hade sålts till krögare som 
såg till att sälja öl i kopiösa mängder. Detta gjorde att många upplevde festivalen som 
en festival med mycket fylla och onykterhet. Då var det viktigt för företaget att få till en 
förändring varpå Lenny svarade med att de såg till att göra en större förändring.  
 
Artistbokningarna genomförs via ett programråd bestående av aktörer som inte jobbar i 
företaget. Det finns en mässa där bokningsföretagen presenterar de artister som kommer 
vara ute på turné under året. Under mässan läggs förslag fram till programrådet där 
prisförslag diskuteras och vilka artister som är intressanta att ha till festivalen. Lenny är 
personen som har sista ordet, men beslutet släpps som regel till projektledaren. Det är 
företaget som håller i pengarna och därför vill de vara med och förhandla med 
bokningsbolagen för att det kanske går att förhandla fram priserna. Det är skillnad mot 
en vanlig musikfestival i den bemärkelsen att festivalen startades upp av ett 
musikkollektiv där intresset för musiken är starkt och då behövs inte ett externt 
programråd i det fallet. 
 
Tankar om miljö och hållbarhet finns i festivalen. De ligger inte i framkant, men 
däremot är de inte dåliga. “Vi är liksom inte i framkant heller på att vara dom absolut 
bästa och leder inte utvecklingen, men vi hänger med i utvecklingen, det gör vi 
absolut”. Företagen som är på festivalområdet och de som sponsrar ser Lenny som ett 
mål från festivalen att de har kunskapen inom sortering och miljö. 
 

5.1.2 Marknadsföring 
De marknadsföringskanaler som festivalarrangör 1 använt sig av har bestått av en mix 
av flera olika kanaler, bland annat TV, sociala medier och hemsidan. Den budget som 
festivalen rör sig med säger Lenny är fullt jämförbar med andra festivaler. Däremot 
mixen som sådan menar han går alltid att titta på gällande vad som är den mest 
lönsamma kanalen. En resurs som Lenny nämner som festivalen varit mindre bra på är 
via sociala medier och hemsida där målsättningen är att bli bättre och detta har även 
åtgärdats. För detta år har det nämligen tillkommit en ny resurs som kommer hjälpa till, 
framförallt med sociala medier-sidan såväl som att lägga ut material och uppdatera 
kontinuerligt på hemsidan. Marknadsföringen riktar sig inte specifikt till lokal eller 
kranskommunerna. Detta för att det skrivs om festivalen redaktionellt och även syns i 
lokal-tv och därav känner befolkningen till att festivalen arrangeras den specifika 
helgen. Vad som är viktigt är att förmedla budskapet om det som finns i festivalen. 
Lenny utvecklar vidare: “Alla är ute, man träffar människor. Det är liksom nya 
mötesplatser och med tillfälliga restauranger och liksom vattenytor och så vidare som 
man inte har till vardags och då får man möjligheten att vara ute. Man får träffa 
klasskamraterna från gymnasiet som man liksom träffar en gång per år och det är 
liksom när man träffas på den här”. Vad som gäller för festivalen är att verkligen locka 
folk att berätta vad festivalen innebär och trycka mer egentligen på varför festivalen 
skall behövas istället för att nämna när den går av stapeln. 
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Marknadsundersökningar brukar genomföras. Det har dock inte gjorts för 2014:s års 
festival, men en undersökning under den festivalen kommer göras med två olika 
inriktningar där en siktar sig mer mot näringsidkare i staden, kommunen och materiella 
samt immateriella värdet. Den andra gäller för själva upplevelsen av festivalen och vad 
som värderas att komma på festivalen för besökaren. Dessa marknadsundersökningar 
används framförallt för att få en inblick kring festivalens upplägg. Företaget tittar till 
om marknadsföringen nått ut, om gästerna är nöjda med maten, om aktiviteter och om 
musiken. Det är viktigt att titta till för att se vad som har lockat besökarna till festivalen 
och detta följs upp med kartläggning om vilka ytor på festivalområdet de främst rör sig 
på. Upptäcks det att besökarna undviker ett särskilt område eller om något område inte 
uppskattades berättar Lenny att de lägger mycket energi på att strukturera och allokera 
resurser inför nästa upplaga av festivalen och kanaliserar in mer insatser på de ytor som 
uppskattades mest. Festivalen skall uppnå budget och helst gå bättre än det. Visar det 
sig att det finns en aktivitet som efterfrågas av besökarna väljer festivalen att prioritera 
den specifika aktiviteten framför att sälja ytan till sponsorer. 
  

5.1.3 Interna drivkrafter 
Lennys tidigare erfarenheter inom arrangemang är något som driver honom att fortsätta 
jobba inom detta område. Ett utav faktorerna till att han jobbar på företaget som 
arrangerar festivalen är att hans tidigare uppdrag inte haft ett fokus på nöjda kunder. I 
detta fall är det flera instanser som ska uppskatta evenemanget och där blir besökarna 
per automatik den viktigaste faktorn. Utöver det vill Lenny också visa att det är möjligt 
att arrangera denna typ av evenemang med en balanserad ekonomi och påpekar att 
organisationen inte ska luta sig mot finansiärer och sponsorer för att blir festivalen för 
beroende kommer fallet bli stort när detta stöd försvinner, det vill säga att eventuella 
förluster inte ska uppstå på grund av att dessa aktörer tagits för givet. Ambitionen är 
alltid att göra festivalen bättre och där handlar det främst om att den blir uppskattad av 
uppdragsgivare, media och framförallt besökare. 
 
Det finns möjligheter att förtära alkohol, men det är inte festivalen som står för 
utskänkningstillstånden. Festivalen tittar aktivt och väljer vilka krögare som skall finnas 
på området och där uppmuntras lokala krögare i staden alternativt kommunerna i 
närområdet att bedriva sin verksamhet på festivalområdet. Det är inget snack om att 
alkohol skall förbjudas utan alternativet skall finnas tillgängligt, likväl som de 
alkoholfria områdena. Festivalen jobbar med ett projekt där ungdomar som inte är 
myndiga uppmanas att registrera sig på internetbaserad portal där målet är att de som är 
nyktra under festivalen belönas med en biobiljett eller liknande av festivalen. 
Festivalområdet har förutom detta projekt, som uppmanar till nykterhet, även 
vattenbarer där lokala politiker delar ut vatten och pratar med folk. Festivalen 
uppmuntrar även ungdomar till säkra beteenden genom att arrangera drogfria aktiviteter, 
exempelvis dans och disco. Dessa projekt ger festivalen bort ytor gratis för att 
uppmuntra aktörer att bedriva aktiviteten och om någonting skulle behövas som kostar 
pengar hjälper festivalen till med budgeten genom att bidra med eventuella utgifter som 
uppstår. 
 
Innan sommaren var det en del orosmoment med tanke på att senaste upplagan hade fått 
negativ kritik för onykterheten och när festivalen blev gratis valdes insläppspunkterna 
bort varpå besökare kunde strömma in från olika håll. När de, tillsammans med polisen 
sammanställde hur situationen hade sett ut, visade det sig att resultaten var mycket 
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positiva. Nivåerna på alkohol hade närmare halverats jämfört med tidigare och 
dessutom hade det varit ett rekordlågt antal omhändertaganden, narkotika och slagsmål. 
Lenny tror att detta kan ha och göra med att festivalen är gratis och det pengarna som 
skulle gå för att köpa biljetten nu går till att konsumera på festivalområdet istället för att 
förfesta och häva i sig alkohol. 
 
Besökarna måste lockas till området och att ha möjligheten att förtära alkohol i en 
annan miljö med andra människor är något som dessa evenemang kan bidra med. Lenny 
berättar också att 40-talisterna inte växt upp med restauranger och de skulle vanligtvis 
inte äta ute en vanlig kväll, men när väl festivalen drar igång kan de gå ut och äta en bit 
mat med grannen och ta ett glas. Krögarna är viktiga för festivalen då de täcker 10 % av 
budgeten och de skulle förmodligen inte slå upp sina tält om de inte fick sälja alkohol 
på området.	  
	  

5.1.4 Externa beteenden 
Trots att Lenny inte vill kalla festivalen för en musikfestival brukar artistsläppen vara 
något som marknadsförs lite extra. Festivalen satsar på att ha mycket mediabevakning 
där de har möjligheten att släppa olika nyheter som handlar om festivalen. Då festivalen 
dessutom är ett av de största publikarrangemangen i staden finns alltid ett medialt 
intresse kring festivalen. Som Lenny nämnde tidigare har festivalen inte varit ledande 
gällande sociala medier, vilket de påpekat att de kommer att bli bättre på. 
Arrangemangen som Lenny jobbade på tidigare anammade en betydligt offensivare 
strategi som involverade sociala medier i mycket stor utsträckning. “Vi vart ju utsedda 
gång på gång av Aftonbladet till Sveriges värsta spammare. Med viss pride kunde vi ta 
det också liksom, men där kan man säga där hade vi liksom 3 till 4 pers i Sverige för 
svenska marknaden som bara satt och jobbade med att trycka ut mail, bottar, 
erbjudanden på Facebook och så vidare. Det är på en helt annan nivå”. Mycket utav 
detta är också en generationsfråga berättar Lenny. Det är en ganska ny företeelse med 
sociala medier och personer inom företaget är inte i framkant och har ett konto på dessa 
medier och har därför inte den kunskapen i lika stor grad som människor som har växt 
upp med detta fenomen. Detta har inneburit att företaget valt att ta in en extra resurs till 
ändamålet som har jobbat med det på ett annat sätt istället för att tvinga någon i 
företaget att ta den biten och som kanske inte har lika stor förståelse inom området. 
 

5.2 Festivalarrangör 2 
Festivalarrangör 2 är en liten, intim organisation med 10 anställda där alla jobbar 
mycket nära inpå varandra. Festivalen, som arrangerats årligen sedan år 2000, har alltid 
haft en målsättning att tilltala en stor mängd människor. Detta har inneburit att 
arrangören siktat på att besökarna inte nödvändigtvis ska tycka om allting på festivalen, 
men att det åtminstone ska finnas något för alla vilket betyder att de alltid plockat in 
akter för barn samt för äldre. Festivalen knyter även an till flera lokala arv, varför 
arrangören försöker ha något som orienteras mot dessa typer av musik också. 
 
Konrad är festivalens general och har tillika yttersta ansvaret för festivalen i alla dess 
former. Detta inkluderar artisterna, säkerheten, personalen och festivalområdet. Konrad 
är även ansiktet utåt, i den bemärkelsen att all kontakt med media sker via honom. 
Presstexter till annonsbilagor, program och så vidare ingår i detta ansvar. Festivalen 
som sådan drivs av en musikförening, vilket innebär att staben utgörs i huvudsak av 
föreningens medlemmar. I denna förening har Konrad varit medlem sedan 2004 och 
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mellan 2007 och 2013 var han ordförande. Festivalgeneralmanteln axlades av Konrad 
under hösten 2011. 
	  
Första året som Konrad var huvudansvarig för festivalens arrangemang, 2012, gick 
festivalen med stor vinst, vilket kopplas till att organisationen blev mindre, mycket 
pengar kunde sparas och festivalen hade flyt med artistbokningar. 2012-års upplaga av 
festivalen var en av de mest besökta, vilket Konrad förvisso tycker är roligt men han 
menar att det samtidigt blev lite snöpligt när det minskade under 2013. ”Det går i 
vågor, men festivalen har gått ihop och gått runt och gått lite plus också dem bägge 
åren som vi hittills har drivit det”. Dock påpekar han att det är svårt att ange en 
definitiv besökarsiffra då alla besökare under 18 år går in gratis i målsmans sällskap 
samt att en av dagarna är helt gratis för alla åldrar. Enligt Konrad utgörs målgruppen av 
familjens alla medlemmar och påtalar att de strävar efter att boka akter för alla åldrar 
och smaker. ”Det finns alltid någonting för de äldre, det finns för ungdomar, det finns 
för hårdrockare, det finns för schlagerdiggarna. Ingen särskild målgrupp. Det är en 
väldigt bred festival, vi har inte nischat oss på något sätt”. Vidare berättar han om att 
festivalen har blivit en institution i staden och att många besökare planerar sin semester 
efter den och pratar om den i stor utsträckning, både före och efteråt. Många besökare 
består av hemvändare som kommer hem för festivalens skull, vilket innebär att 
besökarsiffran uppvisar en förhållandevis stadig siffra från år till år. 
 

5.2.1 Strategi 
Sedan starten har tanken med festivalen varit att locka många olika målgrupper, med 
stor variation i karaktäristika, genom sina bokningar av artister. Festivalarrangör 2 
tillgodogör sig sociala medier när det gäller artistbokning, där de frågar vilka akter folk 
önskar och önskemålen utgör sedan ramen för vilka artister som bokas. I stor 
utsträckning strävar de efter att studera vad som är ”inne”. Exempelvis är 
Melodifestivalen ett stort svenskt fenomen och populära akter därifrån är ofta åtråvärda. 
Främst söks akter som täcker stora målgrupper och som kan tänkas locka en bred 
publik. ”Man tittar alltid på att försöka få, inte den smalaste utan lite den här mellan så 
att du har dom här som ’amen jag tycker Europe är bra jag går och lyssnar på dom, det 
är inte vad jag lyssnar på alltid men’”. Konrad berättar att de oftast lyckas med dessa 
bokningar vilket resulterar i en mycket blandad publik. Han tillägger att det finns 
exempel från historien innan han tillträdde på posten som festivalgeneral, där en akt 
som initialt sett var ganska smal, men eftersom området som sådant är förhållandevis 
litet var det många besökare som stannade till vilket ledde till att publiken växte ganska 
mycket. 
 
Bokning av artister involverar stora pengar och budgeten blir således viktig för vilka 
typer av bokningar som kan genomföras. Även om festivalens artistbudget inte är stor 
besitter de ett mycket bra kontaktnät med bokare runt om i Sverige och med sina 
huvudbokare. Eftersom festivalen varit igång under en längre tid finns ett stort nätverk 
som möjliggör bokningar till mycket förmånliga priser. Konrad berättar att han upplever 
att festivalen är en mycket aktad festival och att många artister självmant vill komma dit 
och spela, varför det har hänt att de fått tacka nej till sådana förfrågningar. 
”Arrangörerna är väl medvetna om vilka vi är, bokningsbolagen har vi väldigt bra 
kontakt med, dem är väldigt måna om att vi finns kvar för det är en häftig festival, den 
är speciell, törs jag skryta om”. Vidare trycker Konrad hårt på att det i budgeten aldrig 
kompromissar på säkerheten, varför han i egenskap av general aldrig velat spara in på 
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personalen inom detta område. Budgetens totala storlek, i mening om hur mycket som 
finns att totalt distribuera på de olika områdena kan ofta sättas ganska hårt efter 
besökarantalet, då de relativt säkert kan uppskatta detta, förklarar Konrad. Även om 
2013 kan betraktas som ett mindre bra år, relativt toppåret 2012 har festivalen som 
sådan aldrig gjort någon intäktsförlust utan ofta är det istället fråga om utgifter som 
dragit iväg. Festivalens koncept har funkat i flera år och Konrad ser ingen anledning att 
ändra på det, även om han påpekar att det kan låta framstegsfientligt. Han menar dock 
att det ”vinnande konceptet” i många hänseenden syftar på ekonomiska perspektiv, hur 
de bokar och hur de arbetar och eftersom dessa fungerar ser han ingen anledning att 
förändra det. ”Jag vet vad besökarna vill ha och vad som gör att de kommer tillbaka 
och därför är det det jag fokuserar på. Det är mitt uppdrag att genomföra den festivalen 
som besökarna vill ha, inte vad jag själv vill ha”. 
 
Miljö och hållbarhet är något som ligger Konrad varmt om hjärtat och han menar att 
finns möjlighet och ekonomi ska det miljövänligaste alternativet ha företräde, inte bara i 
festivalsammanhang utan året runt. Han förklarar att det skapar en trevligare atmosfär 
om det är rent och snyggt och att han anser att energisnåla alternativ bör väljas i så stor 
utsträckning som ekonomin tillåter. Finns det inte ekonomi blir det upp till kommunen 
eller huvudsamarbetspartners att hjälpa till att tillhandahålla ett bra alternativ eftersom 
det är något alla strävar efter, förklarar Konrad och menar att det är deras samt 
arrangörernas ansvar. Konrad tror att festivalen alltid haft det tänket, då flera aktörer 
som varit inblandade under tidens gång präglats av miljötänk i stor utsträckning, samt 
att kommunen har varit en huvudsamarbetspartner, varför medvetenhet troligen alltid 
har funnits. 
 
Vid samtliga beslut som ska fattas är det alltid Konrad som har det sista ordet. Han har 
tillika förmåga att trumfa sina kollegor när det gäller vissa beslut, även om han påtalar 
att han aldrig behövt göra det eftersom alla strävar efter samma mål. Konrad tror att det 
framgångsrika festivalkonceptet bottnar i att samarbetspartners aldrig har betraktats som 
undersåtar, utan snarare som medarbetare i strävan mot att genomföra en festival på 
bästa sätt. Detta har lett till att Festivalarrangör 2 har en mycket bra relation med allt 
från vakter, till scenarbetare, till turnéledare och så vidare och de jobbar mycket nära 
varandra. Konrad påtalar även att de syns väldigt mycket och förklarar att han tycker att 
hans och projektledarens viktigaste jobb är att synas på festivalområdet och finnas 
tillgängliga för besökarna. ”Ibland gör vi inte särskilt mycket, man går runt, man har 
sin snäcka i örat och vakternas radio i den andra. Man skapar en trygghet för 
besökaren eftersom de känner igen mig för jag syns mycket i media”. Han menar att den 
trygghet som skapas av att han, i egenskap av festivalgeneral, syns på området är en av 
de viktigaste faktorerna i en festival som är liten och intim. Konrad utvecklar med att 
förklara att detta kanske inte fungerar för en större festival där det är mer oklart vem 
som bestämmer, medan på en sådan liten festival vet folk att det är han som är chefen. 
Tryggheten beskriver Konrad som ett nyckelord och berättar att vakternas dialog med 
besökare oftast är bra. ”Ibland måste man ju köra ut folk, men förra året såg jag inte ett 
enda slagsmål vilket är ganska ovanligt på en festival med tanke på att det är öltält och 
allting”.   
 

5.2.2 Marknadsföring 
Festivalen marknadsförs via en lokal annonstidning, som dels täcker staden där 
festivalen hålls samt ett par kransstäder, samt att de försöker synas i största möjliga 
utsträckning i länstäckande tidningar. Utöver dessa kanaler tillgodogör sig 
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Festivalarrangör 2 även sociala medier, radio samt att de upprätthåller en hemsida, även 
om Konrad menar att det nu för tiden inte är särskilt många besökare som går in på 
hemsidan. Över sociala medier strävar de efter att hålla igång ett antal dialoger i syfte 
att skapa en diskussion, då Konrad anser att det i sammanhanget inte finns någon dålig 
publicitet. Exempelvis kan en sådan dialog utgöras av artistsläpp, där de på sociala 
medier påtalar att något nytt ska släppas kombinerat med en fråga om vad besökarna 
skulle vilja se. Vanligen skapar detta en diskussion mellan besökarna själva och 
eftersom Konrad sitter som administratör för sidan kan de själva se hur många som har 
nåtts av inläggen, vilket han tycker är ganska intressant. Några egna 
marknadsundersökningar om vilka artister som besökarna skulle vilja se på festivalen är 
inget som de själva utför. Dock har de ett samarbete med gymnasieskolan där elever 
från turism-, marknads- och mediaprogrammen får göra enkätundersökningar bland 
gymnasie- och högstadieelever om vilka artister de vill se och resultaten från dessa 
brukar Konrad ofta navigera ganska hårt efter. Konrad berättar att de i år inte har fått in 
några resultat, då de hade behövts i januari senast, och han utvecklar med att berätta att 
festivalen är tidigt på året varför det inte finns hur mycket tid som helst att ta in dessa. 
 
Marknadsföringsbudskapet utgörs av ett antal stolpar under åren som festivalen i sin 
kommunikation strävar efter att trycka på. Konrad förklarar att många av de besökare 
som kommer gör det relativt automatiskt då de alltid går på festivalen och den har 
utvecklats till att bli mer av en tradition. Målet med kommunikation är således att locka 
de besökare som inte har denna självklarhet utan som snarare ställer sig tveksamma till 
om det kommer finnas något som de kommer tycka om. ”Det vi trycker på i år är 
såklart att det är femtonårsjubileum. Första året tryckte vi på att det var nya 
arrangörer. Det varierar”. Konrad berättar även att de ibland lyfter artister som de 
redan offentliggjort ytterligare en gång. Om de exempelvis hittar ett bra videoklipp från 
ett tidigare framträdande brukar detta ofta publiceras ihop med en text. Konrad berättar 
att han ofta brukar lära sig relativt mycket om de artister som kommer, varför texterna 
som publiceras ihop med klippen ofta innehåller spännande kuriosa om akten. Han 
utvecklar och berättar att han tycker att det skapar ett mervärde för intresserade 
besökare om de får se att festivalgeneralen också besitter ett genuint intresse och inte 
bara betraktar det som ett jobb. 
 
Konrad anser att de aldrig kan tro att de vet exakt vad besökarna vill ha utan han menar 
att de alltid måste prata med folk och följa förändringar och trender i deras preferenser. 
Vad de vet dock är att målgruppen uppskattar att arrangören är synlig. Konrad utvecklar 
detta med att förklara vikten av att vara tydlig och inte skapa förvirring genom att inte 
ändra på saker i onödan. Själva tog de chansen första året att organisera om i samband 
med att de tog över och i samband med detta ändrades även logotyp. Konrad menar att 
varumärken är mycket känsliga för förändringar, varför det är lätt hänt att det skapas 
förvirring. Även mindre förändringar på området kan resultera i sådana förvirringar. 
”Om en bajamaja stått på ett ställe i alla år och sedan flyttar du den så blir det bara 
’jaha, dem har inga bajamajor på området’”. Konrad anser att det är dumt att förändra 
de saker som besökarna förväntar sig, medan saker som de inte tänker på kan ju 
förändras om det finns incitament för det från andra håll. Eftersom festivalen pågår 
under en kort tid varje år finns det ingen mening med att skapa förvirring, förklarar 
Konrad. 
 
Eftersom Konrad, i egenskap av festivalchef, skriver alla texter till tidningar skriver han 
på ett visst sätt. ”Jag uttrycker mig väldigt formellt i media och när jag skriver på 
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sociala medier så är det som att jag skriver lättsamt på ett mer bildligt sätt”. Att skriva 
på sociala medier är nästan som att vara en konferencier eftersom det blir direkt till 
besökarna, varför det blir mer ”Är ni med!?”, vilket inte platsar i en mer formell 
regional tidning. Konrad menar att det är viktigt att tänka på hur texterna formuleras 
givet vem som ska läsa dem och i vilket sammanhang läsaren befinner sig. Han anser 
själv att han är mycket skicklig på att uttrycka sig i skrift för att fånga upp folk. Konrad 
anser att det är något som en person i hans position måste kunna, då det innefattar den 
rollen mot direkt media, förklarar Konrad. 

 
5.2.3 Interna drivkrafter 
Musikföreningen som Konrad är med i har varit involverad i festivalen under alla år, i 
samband med att föreningen drev en av de mindre scenerna, varför Konrad innan sitt 
tillträde som festivalgeneral var införstådd i festivalarbetet. Första året som arrangör 
brann han för utmaningen i arrangemanget och andra året var det mer orienterat mot det 
roliga i att arrangera något som är speciellt. Konrad tycker att det är spännande att sitta 
och planera festivalen med artister, pussla ihop det och få till det med allt vad det 
innebär. Detta planeringsarbete innebär frågeställningar som vilka akter är ute, går 
gagerna att sänka, vem vinner Melodifestivalen med mera. Överlag är det väldigt roligt 
att planera och genomföra en festival, berättar Konrad. 
 
Denna känsla av att det är roligt med festivaler tycker Konrad är mycket viktig att 
förmedla, då festivalen annars blir ganska opersonlig. Detta är något som ligger Konrad 
varmt om hjärtat, då han vidare berättar att han kan tycka att många av de större 
festivalerna tappat det personliga elementet då de blivit lite för stora. En av den egna 
festivalens målsättningar var att få dit internationella artister, något som de nu lyckats 
med. Konrad belyser risken med att blir festivalen för stor kan de tappa bort det som 
symboliserar den, vilket inte nödvändigtvis behöver vara artisterna utan likväl kan vara 
något annat. Exempelvis kan det vara besökarna och deras känslor när festivalen pågår. 
Att skapa en närhetskänsla och att besökare, såväl som volontärer, känner sig delaktiga i 
skapandet av hela festivalen är något som Konrad tycker är mycket viktigt. Han viger 
mycket tid åt att träffa och prata med alla, inklusive exempelvis stängselvakter, de som 
plockar skräp efteråt och så vidare, och ge dem en känsla av delaktighet. Det handlar 
om att han som festivalgeneral inte ska uppfattas som en person som bara sitter på sitt 
kontor, går runt lite och sedan går in på kontoret igen. ”Man vill ju ha den här känslan 
av att det är VI som gör det här. Och det har jag alltid haft och jag trycker alltid på det 
i mina texter att det är (…)borna som gör festivalen. Besökarna, volontärerna, 
företagen som är med och samarbetspartners”. 
 
Konrad förklarar att resonemangen om priserna cirkulerar kring att det inte ska vara dyrt 
och det ska dessutom vara lätthanterligt. Målet är jämna hundratal och Konrad menar att 
för 15 artister är priset relativt billigt. De jämna hundratalen handlar om att göra det lätt 
för besökarna och eftersom biljettkassan är det första de möts av när de kommer till 
området ska det gå fort och smidigt. ”De ska komma in fort och få sina band och bli 
bemötta trevligt, det ska inte vara något bråk där utan det ska vara lugnt och skönt”. 
Konrad berättar att det är viktigt att priset hålls statiskt och inte utsätts för förändringar 
samt att förköpsbiljetter är billigare än de biljetter som köps i biljettkassan på plats. Om 
priset förändras märker besökarna det direkt och reaktionerna skulle bli stora. 
 
Att det finns besökare som kommer till festivalen med syftet att dricka alkohol är ingen 
hemlighet, förklarar Konrad. Detta bottnar dock inte bara i alkoholkulturen som finns 



	  
	  

61	  
	  

lokalt i staden utan Konrad menar att Sverige har en alkoholkultur där folk gärna vill 
sitta ner, dricka en öl eller ett glas vin eller en cider och prata med varandra. ”Kanske 
ungarna har varit och tittat på Yohio på kvällen och så går dom hem sen och då får 
morsan och farsan vara lite lediga, träffa sina polare som kommit hem”. Han tror att ett 
vanligt scenario är att folk har suttit hemma, grillat och druckit lite öl varpå de sedan går 
på festivalen, slår sig ner i ett öltält och går runt och kollar på lite artister. Utan 
möjlighet att sälja öl skulle åtminstone den festivalen som Konrad är ansvarig för få 
svårt att locka besökare, även om han vet att det finns festivaler som inte har det 
problemet då de är helt alkoholfria. Eftersom föreningen som Konrad är engagerad i är 
alkoholfri anser han att det vore ett bra koncept att jobba efter, även om det för denna 
specifika festival blir svårt att implementera, då alkohol funnits tillgängligt på området 
under alla år som festivalen pågått. 
 

5.2.4 Externa beteenden 
Konrad jobbar hårt för att folk ska prata om festivalen och detta orienteras ofta åt olika 
håll. Eftersom många av festivalens besökare kommer från staden själv är den som 
resmål svår att framhäva för dessa, utan det passar snarare bättre mot besökare från 
andra delar av landet. Många av de element som är unika för staden upplevs inte som 
något märkvärdigt för invånarna, medan samma sak kan få en besökare från någon 
annan stad att häpna. Konrad berättar att de också gör insatser för att locka artister till 
att närvara och berättar att festivalen är speciell och att artisterna vet att de får en häftig 
festival. Han menar vidare att festivalen som sådan är enkel att sälja in utåt och han 
påtalar att de arbetar extensivt för att måna om artisterna och skapa mervärde för dem 
på det sättet. Konrad berättar att de är mycket medvetna om vad de som stad har att 
erbjuda och när artister kommer dit anordnar de många aktiviteter för att erbjuda 
artisterna möjlighet att fullt ut uppleva allting som staden har att bjuda på. Genom att 
erbjuda en helhet för artisterna när de kommer till festivalen skapas det ett rykte bland 
bokningsbolagen om att de erbjuder en service som artisterna tycker är bra vilket leder 
till förmånliga priser. Långsiktighet och relationsbyggande är något som Konrad 
värderar på många sätt. Samtidigt berättar han att det är flera gånger som han har fått 
avböja när artister har ställt orimliga krav på tjänster och service. Därför är de mycket 
tydliga med vad de kan erbjuda från första början för att undvika besvikelse och 
problem med upprätthållande av avtal. Konrad berömmer även bokningsbolagen i detta 
avseende och menar att de är medvetna om att festivalen i sig själv är ganska liten och 
att tjänster inte kan skickas ut åt alla håll utan begränsningar. 
 
När besökarna ska köpa sina biljetter tror Konrad att det viktigaste är att allting är 
okomplicerat, att informationen är lätt att förstå och att det är enkelt. Han menar att det 
aldrig kan bli för tydligt i hur besökaren skall gå till väga för att boka sin biljett, det 
kommer alltid att finnas besökare som hör av sig och berättar att de tycker det är 
komplicerat och att de inte förstår. Därför är det viktigt att hela processen är kort och 
koncis. Informationen ska vara lätt och tydlig, loggan ska vara tydlig och varumärket 
ska vara kristallklart. När någon ser loggan ska det direkt kopplas till festivalen och 
festivalens datum ska vara som ett mantra. Konrad berättar att festivalen alltid går av 
stapeln en given tid efter en högtid, det vill säga festivalen är inte bunden till ett datum 
utan till en högtid, vilket leder till tydlighet i termer av när festivalen går av stapeln. 
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5.3 Festivalarrangör 3 
Festivalarrangör 3 var en organisation, som på årsbasis hade runt 15-20 anställda, innan 
konkursen var ett faktum 2010. Festivalen som arrangören stod bakom ägde rum första 
gången år 1986 och arrangerades på årsbasis fram till 2010 då festivalens arrangör gick i 
konkurs. Initialt var hela festivalen ursprungen från en pionjärsanda och de två första 
åren handlade snarare om att etablera processer och rutiner vid framtagandet av ett 
större festivalkoncept. Exempelvis var pengar och finansiering en sådan fråga, där 
Festivalarrangör 3 första åren sagt att de inte ville nyttja sponsorer vilket de senare 
ändrade i samband med insikten att de pengarna faktiskt kunde behövas och utnyttjas 
för att göra festivalen ännu bättre. 
 
Helges formella titel under de två sista åren var festivalchef, även om han belyser att de 
inte var särskilt formella och använde den typen av titulatur. Dock var han, under de 24 
år som festivalen gick av stapeln anställd i någon form i 16 år, bland annat som 
sammankallande till ledningsgruppen samt som ordförande, varför det är få personer 
som har mer insikt i festivalen och dess historia än Helge. Under hans tid som 
ordförande i ledningsgruppen, under år 1999-2003 ingick även personalansvar, och 
Helge berättar att under den tiden hade festivalens organisationsstruktur utvecklats 
påtagligt, jämfört med de allra första åren. 
 
Även om ledningsstaben under Helges tid bestod av cirka 15 personer byggdes 
festivalen i stor utsträckning på ideella krafter och Helge förklarar att många av de 
inblandade inte enkom jobbade med festivalen. Som mest engagerades närmare 3000 
volontärer i festivalen, vilket var mycket betydelsefull för genomförandet. Helge 
berättar att eftersom staben var förhållandevis liten fanns exempelvis positioner som 
logistikansvarig och säkerhetsansvarig men eftersom de saknade en marknadsansvarig 
var det exempel på en tjänst som köptes in, varför det blev en stor omsättning på 
frilansare åt olika håll med olika roller. Under Helges sista år som festivalchef, året 
innan konkursen hade festivalen en besökarsiffra på ungefär 22000. ”Från 1986 till 
slutet av 90-talet gick man från 7000 till 25000 besökare. Sen låg man ganska stabilt 
med två toppar på 00-talet där man låg på nästan 30000. Sen sjönk det ju tyvärr då 
2007, då var vi ju nere på 20 igen, sen 08-09 så låg vi omkring 20-22 dem två åren”. 
 

5.3.1 Strategi 
Festivalens första år drevs av pionjärsanda snarare än strategiskt tänk vilket bottnade i 
att de som stod bakom festivalen inte hade speciellt mycket kunskap i drivandet av en 
festival. Helge beskriver de tidigaste åren som att de innehöll väldigt lite strategi, 
mycket var handfast och de hade ett enormt fokus på programmet eftersom det var det 
viktigaste. Professionaliseringen av festivalens drift och organisation kom in i början av 
90-talet och med den kom även mycket strategi i termer av beslutsfattande och 
artistbokning. 
 
Gällande artistbokningar fanns det en väldigt tydlig ordning, berättar Helge. De första 
åren, fram till 1994, bestod festivalen av en väldigt liten ledningsgrupp på fem personer 
och tillsammans fattade de samtliga av de tunga besluten. Under den tiden bokades alla 
artister manuellt från ledningsgruppens medlemmar, något som försvann i samband med 
professionaliseringen och att festivalen kom upp på nivå och började boka betydligt 
större och tyngre artister. I samband med detta etablerades en separat bokningsenhet 



	  
	  

63	  
	  

som var mycket mer professionell. Helge berättar att under denna resa bokades mycket 
av festivalens egen bokningsenhet men att de även nyttjade andra företag som bokare. 
Bokandet av artister kom ofta ihop med långa och komplicerade diskussioner, berättar 
Helge, samtidigt som han påpekar att det många gånger handlade om variabler som 
vilka akter som fanns tillgängliga och vad det kostade. Grundpelare i dessa diskussioner 
var deras målsättning om att de skulle göra det oväntade och de skulle göra något som 
de ansåg skulle passa den stora massan. Helge påpekar dock att det som de ansåg skulle 
passa den stora massan inte alla gånger uppskattades av publiken. Samtidigt berättar 
Helge att de mer internationella och större artisterna kom i samband med att festivalen 
växte till sig och blev framgångsrik samt att de som arrangörer var väldigt duktiga. 
 
Initialt fanns det inga större tankar eller hänsynstagande till miljö och hållbarhet. Helge 
förklarar att det kom in mer under de senare åren, men att miljöbegreppet på allvar 
anammades redan 1993-1994. Festivalen etablerade då kontakt med Håll Sverige Rent 
och redan 1995 hade festivalen blivit miljödiplomerad. På det sättet kom miljö in 
ganska tidigt och det var mest av ekonomiska orsaker. ”Vi insåg ju liksom att det är ju 
helt vansinnigt, det vi håller på med här, och vi kan ju faktiskt tjäna pengar på det här”. 
Således genomsyrades hela organisationen av miljöbegreppet och miljötänk redan från 
denna tid och framåt. Hållbarhetsbegreppet å andra sidan beskriver Helge som ett 
fenomen från 00-talet men berättar att han hade svårt att göra rätsida på vad det betydde 
och vad det innebar. Dock är han övertygad om att det fanns en konkurrensfördel i deras 
miljötänk och han tror att fallet är likadant även idag. Han tror att människor numera 
förväntar sig det av evenemangsarrangörer generellt och tänkandet i dem banorna är helt 
naturligt, varför han menar att det var välkommet när det anammades tidigt av 
festivalen. 
 
Helge beskriver Festivalarrangör 3:s budget som allt annat än statisk och menar att den 
snarare var väldigt dynamisk. I samband med professionaliseringen var de medvetna om 
att mer pengar kunde läggas på större artister men att detta även fordrade att pengar 
kunde hittas på andra ställen utöver intäkter från biljettförsäljningen. Vidare menar han 
att det inte är någon hemlighet att festivaler lever på att sälja öl och mat, varför 
professionaliseringens avtryck där visade sig i form av en bättre upphandlingsapparat. 
Detta ledde bland annat till bättre avtal med bryggerier vilket öppnade för intäkter som 
inte var direkt kopplade till biljettförsäljningen eller sponsorer. Helge berättar att 
organisationen tidigt avbröt sitt sökande av bidrag, då dessa var mycket svåra och 
komplicerade att få. Insikten om att de således behövde driva festivalen utan bidrag 
ledde i sin tur till insikten om att de behövde bli mer professionella och förmå att dra in 
pengar på andra sätt också. 

 
5.3.2 Marknadsföring 
Gällande marknadsföring berättar Helge hur deras metoder var orienterade mot gatan i 
form av exempelvis affischer, flyers, klistermärken och så vidare. Majoriteten av 
festivalens historia ligger innan internet exploderade på det sättet som det har gjort, 
vilket gör att de istället fick ta till metoder som att sätta upp en enorm mängd affischer 
överallt. Dessa planterades dock inte i någon större i utsträckning i själva området där 
festivalen ägde rum, då Helge förklarar att hela orten ändå var mycket engagerad i 
festivalen och de flesta jobbade på den, varför fokus snarare låg i att nå ut till andra 
orter och städer i övriga delar av landet. Detta gjordes genom att ett stort nätverk av 
affischombud över hela landet etablerades, för att skapa denna spridning av 
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medvetenheten om festivalen. Även om metoden idag kan verka ganska främmande 
menar Helge att det faktiskt var en mycket effektiv metod på sin tid. 
 
Helge berättar vidare om att en annan viktig marknadsföringskanal var lokala 
skivbutiker. Även om dessa är ett fenomen som idag finns i mindre utsträckning, som 
följd av internets framfart, var det mycket vanligt tidigare. ”Det fanns liksom inga 
digitala biljettforum, så vi sålde ju våra biljetter i skivaffärer över hela landet”. 
Skivaffärerna kom således att bli ett vitalt organ för att festivalen skulle kunna sälja sina 
biljetter och marknadsföra sig. Gällande huvudbudskapet i marknadsföringen berättar 
Helge att det var relativt okomplicerat och bestod mest av ”KÖP DIN BILJETT!” samt 
en presentation av programmet med vilka akter som skulle närvara.  
 
Helge menar att de visste ganska mycket om sin målgrupp och om publiken som 
besökte festivalen. De första åren fanns ingen uppföljning om målgruppen men efter ett 
antal år hade de börjat få en känsla för vad det var för personer som närvarade, förklarar 
Helge. Från början var det exklusivt musikintresserade människor som kom, med en 
relativt jämn spridning ur ett åldersperspektiv. Denna trend varade fram till slutet av 
1990-talet, då festivalen blivit associerad som en folkfest i betydligt större utsträckning. 
”Då fick vi, kanske en tredjedel i publiken som var där för festens skull och ryktet gick 
att det var en satans rolig fest, så deras primära mål var helt enkelt att supa och 
knulla”. Vidare förklarar Helge att festivalen var ganska tidiga med att ha ett dansgolv, 
och de lyckades väl med att få in bra DJ:s och andra dansakter redan under mitten av 
90-talet. Detta ledde till att festivalen i stor utsträckning lyckades locka en klubbpublik, 
som samtidigt som de var musikintresserade också var mycket duktiga på att festa. Det i 
sin tur ledde till att de fick med sig ett ekipage av människor som kom till festivalen, 
enbart för att festa, berättar Helge. Han trycker samtidigt på att i samband med ryktet 
om att festivalen var en sådan fest blev det allt viktigare att trycka på detta specifikt i 
kommunikationen utåt och verkligen tala om vilken bra och rolig fest det var. 
 

5.3.3 Interna drivkrafter 
Helge berättar att den största glädjen i att driva festivalen tar han i lyckan att se andra 
människor ha roligt. Även om det fanns andra företaganden som det fanns mer 
lönsamhet i trumfades det av glädjen och inspirationen i att arrangera festivalen, 
förklarar Helge. Han berättar vidare att festivalen drevs av ett stort musikintresse, men 
att de också drevs av att det var kul att göra stora saker. Saker som gärna uppfattas som 
omöjliga för andra, det skulle gärna vara saker som ingen annan gjort. Även om Helge 
menar att det fanns många drivkrafter, inte bara från hans sida utan också från hans 
medarbetare och festivalens besökare, var det just det omöjliga som var största 
lockelsen. ”Lusten också! Att folk verkligen hade kul och att det funkade”.   
 
För besökarnas del berättar Helge att den sociala aspekten och känsla av samhörighet 
var något som besökarna värderade extremt högt. Han beskriver publiken som en stor 
klan som samlades under ett fåtal dagar varje år med den enda gemensamma nämnaren 
att de köpt en festivalbiljett och bestämt sig för att gå. Han tror dock att besökarna hade 
betydligt mycket mer gemensamt än det, om än att det är svårt att sätta fingret på. ”Jag 
tror faktiskt att den samhörigheten och den känslan, det okomplicerade mötet, totalt 
prestigelöst, hade ingen betydelse vad du hade för jobb eller status eller någonting, 
utan du bara hängde på festen och hade kul”. 
 



	  
	  

65	  
	  

I organisationen fanns en hög ambition att hålla nere priset i största möjliga 
utsträckning. Initialt var de prishöjningar som gjordes mycket modesta eftersom detta 
var på tiden då konkurrensen var näst intill obefintlig. Efterhand blev de duktiga på att 
hitta pengar på andra sätt än intäkter genom biljettförsäljning varför priset kunde hållas 
nere hyggligt, och konkurrensen började hårdna först i början av 2000-talet, förklarar 
Helge. Fram till dess hade det inte varit några större problem och klagomålen från 
besökare som reagerat på att det var för dyrt var få. Allteftersom fler nya aktörer klev 
fram och konkurrensen hårdnade dök denna fråga upp på allvar och blev betydligt 
viktigare. Helge berättar att det fanns en annan festival som de bevakade ganska hårt 
och att deras festival hade ett viktigt mål i att vara billigare än den andra festivalen. Han 
menar även att de var väldigt duktiga på att berätta för besökarna om vad deras festival 
hade att erbjuda. 
 
Helge påtalar återigen om besökarskaran som kommer till festivalen för att dricka 
alkohol och menar att det är en viktig alternativ källa till inkomst utöver biljettintäkter. 
Han förklarar att han inte såg några problem i att besökare som hade åldern inne drack 
på området och inga särskilda restriktioner fanns. Dock påpekar han att det tog ganska 
lång tid innan de hade fått utskänkningstillstånd till publiken, men att när det trädde i 
kraft fungerade det som i princip vilken restaurang som helst. I samband med detta gör 
Helge dock skillnad på festivalområdet, då besökarna inte fick ta med sig alkohol in på 
området medan han sedan beskriver campingområdet som en egen värld. Restriktioner 
fanns även för de ideellt engagerade i festivalen, vars policy innebar att de skulle jobba i 
minst 24 timmar, komma i tid och att de skulle vara nyktra. För de anställda fanns 
initialt ingen policy mot alkohol, utan den infördes först 1994 och eskalerade till 
nolltolerans på vissa nyckelpositioner 1999. 

 
5.3.4 Externa beteenden 
Helge förklarar att de var mycket flitiga i användandet av PR och la ner mycket energi 
på det. Detta mynnade ut i ett stort nätverk av journalister som de regelbundet pratade 
med om vad som hände på festivalen. Eftersom festivalen tillika var en av de första att 
dra igång blev de tidigt tillräckligt intressanta för att journalister självmant skulle 
kontakta dem varför de kunde bli lite mindre aktiva, förklarar Helge. 
 
Eftersom att programmet var viktigt för festivalen för att locka besökare var det kärnan 
som presenterades. Festivalens huvudsakliga tillväxt skedde innan internet börjat 
tillämpas i större utsträckning, vilket i sin tur innebar att de fick ta till andra alternativa 
metoder för att nå ut till sin målgrupp och sprida medvetenheten om festivalen. 
 
Helge menar även att festivalen skapade ett positivt inflytande på svensk lagstiftning för 
större evenemang eftersom detta inte fanns vid festivalens start. Många av de 
säkerhetsregler och principer som växt fram genom åren var det Festivalarrangör 3 
själva som var med och skapade. Detta banade även väg för andra aktörer som var 
mycket duktiga på det området som festivalen kunde samarbeta med, men när de nådde 
25000 besökare skapades en oro över att något skulle hända. Helge berättar hur de då 
vände sig till Holland då det där fanns säkerhetskonsulter med erfarenhet från större 
evenemang. Allt detta mynnade ut i ett enormt nätverk, inte bara på artistfronten utan 
även mot offentligheten, lagstiftarna och politikerna vilket öppnade för att de kunde 
berätta vad de tyckte. 
 



	  
	  

66	  
	  

Säkerheten har således alltid legat Helge varmt om hjärtat, men han förnekar inte att det 
har förekommit bråk på festivalen och beskriver det som att de gick igenom olika faser. 
Det fanns perioder när de fick problem med en speciell typ av människor, även om de 
ofta åkte hem efter första dagen varpå det blev en ganska snabb självsanering. Utöver 
detta startades ett år ett upplopp av AFA (Antifascistisk Aktion) som resulterat i stort 
tumult men det är egentligen det enda mer allvarliga som har hänt, berättar Helge. 
 

5.4 Festivalbesökarna 

5.4.1 Demografi 
Totalt besvarades enkäten av 170 personer och bortfallen uppgick till totalt 7 
respondenter. Av dessa bortfall bestod fyra av respondenter som inte gett samtycke till 
att delta, vilket vi respekterar, och en enkät var felaktigt ifylld, varför den inte kan 
räknas med. Då vi kan se tidpunkt när enkätsvaren skickades in har vi även kunnat 
utreda att två enkätsvar skickats in i dubbletter och dessa har korrigerats i syfte att inte 
påverka svarens validitet. Vidare anser vi att eftersom endast en respondent inte kunnat 
fylla i enkäten på ett korrekt sätt har enkäten uppfyllt sitt mål i att vara tydlig och lätt att 
förstå. 
 
Enkätrespondenterna uppvisar en förhållandevis jämn könsfördelning med viss fördel 
för kvinnorna, som utgör 56%, över männen som utgör 44%. I absoluta tal innebär detta 
att av 163 respondenter var kvinnorna 92 stycken och männen 71 stycken. Deras 
medelålder är 24.2 år med en median på 23 år, även om det ska påpekas att spridningen 
på åldrarna var relativt stor. Enkätens äldsta respondent var 53 år och den yngsta var 19. 
Att medelåldern ändå resulterade i cirka 24 år beror på att bland respondenterna kan vi 
se en mycket tydlig dominans hos personer som är 30 år eller yngre. Av 163 
respondenter var 152 stycken, motsvarande cirka 93.3%, 30 år eller yngre, och endast 
11 respondenter, motsvarande ungefär 6.7%, var över 30 år. Vad detta innebär för 
resultaten är att de inte kan anses spegla hela populationen, då denna inkluderar 
människor som är betydligt äldre än enkätens respondentomfång. Dock menar vi att 
resultaten desto bättre speglar åldersgruppen 20 till 30, då enkäten har 147 respondenter, 
90.2% av totalen, inom detta åldersspann. 
 
Majoriteten av respondenterna har tidigare varit på en festival i någon form. 137 
respondenter, 84% av samtliga, har varit på en festival medan de övriga 26 (16%) inte 
har det. Av resultaten att döma anser vi att detta inte tycks vara typiskt för en speciell 
åldersgrupp. 70% av respondenterna, motsvarande 114 personer, var studenter vilket 
också speglar den förhållandevis unga respondentåldern. Detta innebär att speciellt detta 
segment av den totala populationen finns förhållandevis väl återgiven i våra enkätsvar. I 
geografisk mening kan vi tydligt urskilja två dominanter. Bland respondenterna bor 
49%, motsvarande 80 stycken i Umeå, och 32.5%, motsvarande 53 stycken, bor i 
Stockholm. Såsom frågan var ställd har vi fått reda på vilken stad de bor i just nu, varför 
vi kan ifrågasätta denna geografiska fördelning. Eftersom en stor del av respondenterna 
är studenter tänker vi oss att många av dem ursprungligen kan vara från någon annan 
del av Sverige men att de nu har angett att de bor i Stockholm eller i Umeå, i samband 
med att de studerar. Detta innebär att geografiska omfånget de facto kan vara betydligt 
större än vad som direkt speglas i enkätens resultat. Detta fångas till exempel upp av två 
respondenter som för stunden bor i utlandet, men ändå kan ta ställningstaganden till 
svenska festivaler i Sverige. Vad vi därför vill påpeka är att även om resultaten visar att 
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respondenterna i huvudsak bor i Umeå eller i Stockholm är detta allt annat än synonymt 
med att de nödvändigtvis kommer därifrån. 
 

5.4.2 Strategi 
När en eller flera artister spelar på en festival är det blandade resultat gällande 
anledningen att gå på en festival. Av våra enkäter kan vi utläsa att majoriteten av 
respondenter, med ett svarsmedelvärde på ungefär 3.42, väljer att gå på festival när 
artister de gillar spelar. Lockelsen att komma till en festival för artisterna väger över 
klart mycket mer än att köpa produkter relaterade till dessa artister, där medelvärdet 
endast uppgår till cirka 1.9. Att gå på en festival med ett artistutbud med oetablerade 
artister föll inte våra respondenter i smaken där majoriteten väljer att inte gå på en 
festival för att ”upptäcka” nya artister, vars medelvärde landade på 2.18.  
 

 
Figur. 6: Festivalbesökarnas uppfattningar om artister 
 
Överlag är miljö och hållbarhet någonting som kan anses vara viktigt av resultaten vi 
har samlat in, med ett medelvärde på cirka 3.72. Vi skiljer även på våra respondenters 
tankar om miljö och hållbarhet i förhållande till hur respondenterna agerar i sitt 
beteende när det kommer till valet av hur miljövänlig en produkt är. Där har vi en stor 
spridning med delade åsikter kring konsumtionen av miljövänliga produkter och 
medelvärdet landade på 2.98. I tankesättet finns det en medvetenhet gällande miljö och 
hållbarhet, men benägenheten att verkligen köpa produkter som är miljövänliga sjunker. 
Majoriteten av våra respondenter känner till fenomenet, men när det kommer till deras 
eget agerande är det inte någonting som prioriteras högst. Festivaler som profilerar sig 
och är aktiva inom miljö och hållbarhet väger inte respondenterna in i särskilt hög grad, 
då medelvärdet endast blev runt cirka 2.5. Resultaten visar ett svagt intresse kring detta, 
vilket kan bero på att det numera förväntas av arrangörerna att tänka på att värna om 
miljön och agera hållbart. 
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Figur 7: Miljö och hållbarhet 
 
Den viktigaste faktorn som efterfrågades av respondenterna var genomgående 
artistutbudet på en festival. En klar majoritet hade artistutbudet som första prioritet i 
valet av en festival och den faktorn fick även relativt hög frekvens som andra och tredje 
prioritet, även om den dock inte var lika hög. Tittar vi till svaren på andra prioritet var 
priset en faktor som efterfrågades. En del respondenter kommenterade detta med att 
priset tar de med i beräkningarna om festivalen arrangeras på en annan ort, vilket leder 
till ökade kostnader samt kostnader för boende om festivalen inte har campingområde. 
Den tredje prioriteringen hade också priset som mest framträdande, som var 
betydelsefull stod jämnt mellan sociala sammankomsten och geografiskt läge där 
sociala sammankomsten hade en liten fördel. En respondent nämnde att festivalbesöken 
skilje sig beroende på vilken typ av festival respondenten väljer att gå på. En del 
festivaler väljer personen då festivalen har ett starkt artistutbud och andra festivaler åker 
personen oavsett artistutbud för att upplevelsen för den sociala sammankomsten spelar 
en högre roll. Dessa beskrivna figurer återfinns i sin helhet i figuren nedan. Faktorerna 
nedan rangordnades av respondenterna där siffrorna 1-3 speglar vilken faktor de 
prioriterar högst, där 1 är det högsta.  
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Figur 8: Resultatmodell – Vad efterfrågar du från en musikfestival? 
 

5.4.3 Marknadsföring 
Enkätsvaren visar att en stor del av våra respondenter är mycket vana internetanvändare 
och spenderar mycket tid på internet, med ett medelvärde 4.42. Å andra sidan visar 
resultaten att det inte är riktigt samma konsensus bland våra respondenter gällande 
sociala nätverk, även om det fortfarande är högt med ett medelvärde på 4. Gemensamt 
för dessa påståenden är att ingen respondent svarat att de inte alls instämmer. Angående 
båda dessa påståenden vill vi belysa att de involverar orden ”mycket” och ”aktiv”. 
Dessa kan variera i hur de uppfattas eftersom detta är högst subjektivt och vad enkäten 
har fångat, såsom påståendena är ställda, är hur respondenten förhåller sig givet sin egen 
referensram till dessa begrepp. Respondenternas åsikter om huruvida marknadsföring 
via sociala medier är effektivt är förhållandevis eniga. Det finns respondenter som inte 
alls håller med om detta påstående, men det är ändå tydligt att en stor del anser att det är 
effektivt, då medelvärdet här uppgår till 3.7. Desto mer påtagligt var spridningen i 
graden av hur mycket respondenterna följer företag genom internet. Medelvärdet 
uppgick till cirka 2.99 och det är svårt att tydligt läsa ut något från dessa svar, mer än att 
vi kan konstatera att det är relativt blandat huruvida konsumenter gör det – det finns de 
som gör det i en mycket stor utsträckning och det finns de som gör det i en mycket liten 
utsträckning. 
 
Att internet som kommunikationskanal för festivaler spelar roll för musikfestivaler 
råder det dock inget tvivel om. Det är ett medium som en övertygande majoritet av 
respondenterna nyttjar för att söka fram mer information om festivalerna. Det finns 
dock inget i resultatet som direkt antyder på att det är internet som exklusivt används för 
detta ändamål, utan andra kommunikationskanaler spelar också en roll. Näst efter 
internet som angavs av 63%, motsvarande 102 personer, som den viktigaste kanalen för 
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att få kännedom om nya festivaler var muntlig kommunikation. Denna kanal angavs av 
28%, motsvarande 46 personer. Att muntlig kommunikation är vanligt förekommande 
är något som enkätens svar vidare kan styrka. Svaren visar att det är någorlunda vanligt 
att besökarna pratar med varandra om produkter och tjänster som de gillar alternativt 
som de inte gillar. Dock vill vi påtala att detta inte nödvändigtvis är synonymt med att 
enkätrespondenterna skulle prata med varandra om festivaler som de besökt, eftersom 
dessa kan vara förhållandevis svårklassificerade. Det är därför inte otänkbart att 
respondenterna vid svarstillfället inte inkluderat festivaler som en produkt eller tjänst 
som de skulle prata om med sina vänner, men svaren visar att muntlig kommunikation 
icke desto mindre är en viktig kanal. 
 

 
Figur 9: Via vilken kanal får du, i huvudsak, kännedom om nya festivaler? 
 

5.4.4 Interna drivkrafter 
Att musikens roll är av betydelse för våra respondenter är något som tydligt kan utläsas 
i samband med att de lyssnar mycket på musik, med ett medelvärde som uppgår till 
4.18, vilket vidare styrker vikten av artisterna på en musikfestival. Betydelsen av att det 
finns akter på en musikfestival som besökarna gillar är påtaglig, även om vi vill påtala 
att det inte exklusivt är den avgörande faktorn för våra respondenter. Vidare kan vi även 
se att många av respondenterna tenderar att känna ett förhållandevis starkt emotionellt 
band gentemot artister som de tycker om, med ett medelvärde på 3.33. 
 
Flera av våra respondenter betraktar sig själva som sociala personer och många tycker 
om att umgås med många människor på en och samma gång, där medelvärdena uppgick 
till 4.11 respektive 3.87. Vi vill dock påtala att påståendet om huruvida respondenten är 
social kan tänkas uppfattas som ganska personlig, varför det kan vara svårt att i en 
respondents sits inte instämma, på grund av rädsla att se ner på sig själv. Vid påståendet 
om huruvida att vara del av en publik är en av festivalers största lockelser får vi en viss 
spridning på resultatet, med ett medelvärde på 3.03, men vi anser ändå att det styrker 
vikterna hos de sociala aspekterna. Påståendet är formulerat med ordet ”största”, vilket 
innebär att även respondenter som kan tycka att det är av betydelse har rankat det 
förhållandevis lågt då de anser att det finns andra faktorer som väger tyngre. Vidare är 
spridningen förhållandevis jämn på påståendet om en orsak till att gå på en festival är att 
träffa nya, likasinnade människor, där medelvärdet resulterade i 2.9. Resultaten antyder 
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att det är av väsentlighet för många av våra respondenter att åka på en festival för de 
sociala aspekternas skull, samtidigt som de finns de som tycker att annat väger tyngre. 
Resultaten visar även att priset för att gå på en festival är förhållandevis viktigt, med ett 
medelvärde på 3.7. Det är viktigt att tänka på att olika personer troligen uppfattar 
termen ”pris” på olika sätt och tillika räknar in olika saker i det. Exempelvis kan en 
respondent ha resonerat om det som enkom den monetära insatsen för självaste biljetten, 
medan en annan kan ha inkluderat kringkostnader kopplat till festivalen, som boende, 
resa, tid och så vidare. Oavsett hur respondenten har tolkat det kan vi utläsa att det är 
viktigt vid beslutet, om än det bör påtalas att det kan vara ett resultat av 
studentdominansen hos respondenterna. Liksom mycket annat är pris subjekt för 
förändring och våra respondenter uppvisar en liten tendens till känslighet för en sådan 
förändring. En mycket intressant sak som vi vill påtala angående denna förändring, 
kopplat till priskänslighet, är att det inte tycks vara det faktiska monetära värdet som är 
av essens utan resultaten antyder att känsligheten snarare är kopplat till en 
prisförändring. En resultatmatris över de scenarion vi utsatte respondenten för i vår 
enkät återfinns nedan. Resultaten från scenario 1 och 3, med medelvärden på 3.5 
respektive 4.16, är högre än scenario 2 och 4, vars medelvärden är 3.25 och 3.88, vilket 
antyder att problemet med pris inte ligger i den direkta kostnaden, utan att villigheten att 
betala även influeras av hur priset har sett ut historiskt. Sett till absoluta värden kan vi 
även konstatera att villigheten att betala i stor utsträckning påverkas av vad det är 
besökaren anser att denne betalar för. I scenario 3 och 4 som rör fler än bara en akt som 
motivation är trenderna betydligt tydligare än i scenario 1 och 2 där spridningen är 
aningen större. I matrisen nedan redogörs resultaten som vi beskrivit. Y-axlarna i 
figurerna motsvarar frekvensen på antal respondenter, medan x-axlarna utgör den 
likertskala på 1 till 5 som var de alternativ respondenterna hade att välja på.  
 

 
Figur 10: Resultatmatris från enkätscenarier 
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5.4.5 Externa beteenden 
Enkätsvaren visar på att respondenterna värderade företagens närvaro på sociala medier, 
där medelvärdet blev 3.8. Vidare väljer respondenterna, till viss grad, att följa möjligtvis 
några utav de företagen som de är intresserade av på sociala medier. Däremot är det inte 
direkt något beteende som är starkt mot något utav hållen, då medelvärdet som nämnt 
ovan var 2.99. Om vi jämför resultatet på företagens närvaro på sociala medier kontra 
företagets närvaro på internet via en hemsida ser vi tydligt att detta värdesätts i högre 
grad av respondenterna. Detta kan förvisso ha sin betydelse gällande vilket 
målgruppssegment företaget har och hur aktiv det specifika segmentet är inom detta 
medium. Företagen har oftast möjligheter att konsumera dygnet runt via deras 
internetbutik. Detta syns tydligt när respondenterna fick frågan om de tyckte att det var 
smidigt att köpa produkter via internet, då medelvärdet uppgick till 4.3. En klar 
majoritet höll med detta påstående, och om än de var något försiktigare i sina svar om 
tryggheten att köpa produkter via internet, där medelvärdet blev 3.9, kan det fortfarande 
betraktas som högt. Respondenterna tycker att det är bra med möjligheten att handla via 
internet, men väljer att vara mer försiktig även om detta inte är en påtaglig skillnad på 
resultaten. Närvaron med internetbutik och sociala medier skiljer nog beroende på vilket 
budskap som behöver nås ut till kunderna. Företag och organisationer har större 
möjligheter att ha direkt kommunikation till sin publik via sociala medier, som i fallet 
med festivaler där arrangörerna kan få igång sin sida genom att låta besökarna spekulera 
om kommande artistsläpp. 
 
Våra respondenter håller sig oftast till varumärken de har bekantat sig med sedan 
tidigare och väljer att konsumera produkter de känner till istället för att köpa liknande 
produkt fast från ett varumärke de inte känner till eller inte har någon uppfattning om. 
Detta medelvärde uppgick till 3.87, vilket kan betraktas som förhållandevis högt. 
Intresset att prata och diskutera om produkter respondenterna har köpt är något färre 
mot att konsumera varumärken som våra respondenter bekantat sig tidigare med, då 
medelvärdet blev 3.6. 
 
Anledningen till att våra respondenter går på festivaler är olika. Av våra enkätsvar 
lockas våra respondenter att gå på en festival om de har hört att deras vänner ska 
närvara på festivalen, då medelvärdet där blev 3.56. Vad som också spelar roll för våra 
respondenter gällande vilken festival de väljer att gå på är utifrån deras tidigare 
erfarenheter. Där väljer en övervägande majoritet att gå på en festival de har varit på 
tidigare och som de dessutom gillade, med ett medelvärde på 3.43. Påståendet om 
alkoholhaltiga drycker lockade våra respondenter visade sig få ett medelvärde på exakt 
mitten av skalan, med ett medelvärde på 3, varför vi kan konstatera att det inte är helt 
oviktigt men heller inte den allra största drivkraften. Spridningen på dessa svar är 
relativt påtaglig vad som kan förklara att respondenterna inte instämmer helt kan bero 
på att de har andra faktorer de ser som viktigare, även om dessa absolut inte är oviktiga. 
De figurer vi resonerar kring finns återgivna nedan 
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Figur 11: Anledningar att närvara på festival 
 
Något som inte var riktigt populärt bland våra respondenter var hur pass benägna de var 
på att delta på hemvändarrelaterade evenemang, där medelvärdet endast blev 2.7. 
Förvisso är det varierade svar med fördel mot att respondenterna inte stämmer in i 
påståendet. De flesta markerade svar runt mitten alternativt undre halvan. Det vi kan 
konstatera är att vissa respondenter kanske inte har en stad som arrangerar lokala 
festivaler eller hemvändarrelaterade evenemang. Vissa respondenter kanske är från 
större städer där det inte är lika vanligt förekommande. Som vi även nämnde under 
sektion 5.4.1 om besökarnas demografi, att många respondenter är studenter och således 
inte nödvändigtvis bor i samma stad som de kommer ifrån, kan det tänkas att de är 
oförmögna att resa hem till den typen av evenemang på grund av studierna. 
 
Internet som svar har varit väldigt vanligt förekommande genom hela enkäten och även 
detta gäller för att söka fram mer information om festivalerna, där medelvärdet blev 3.9. 
Våra respondenter väljer i hög grad att söka mer information om en festival de är 
intresserade av att gå på för att till sist bestämma vilken de väljer att delta i. 
 

5.4.6 Resultatsummering 
Sammanfattningsvis gällande festivalbesökarnas uppfattningar av en festival och vilka 
incitament de har för att besöka en festival bottnar i flera faktorer. Festivalbesökarna 
attraheras inte enbart av att se artister i sådan stor utsträckning i en festival utan det 
verkar vara flera olika anledningar som påverkar vid beslutet. Generellt är miljö och 
hållbarhet viktigt för festivalbesökarna, men i festivalsammanhang prioriteras inte detta 
då de förmodligen förväntas av att festivalerna agerar miljövänligt och hållbart. 
 
Vad som efterfrågas av en festival är i första hand artistutbudet följt av priset och 
sociala sammankomsten. Det som påpekades av festivalbesökarna var att gällande priset 
togs kostnader i beräkningarna utöver festivalbiljetten om festivalen arrangeras i en 
annan ort. Festivalbesökarna spenderar mycket tid på internet där sociala medier 
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används i stor utsträckning där det är lätt att kommunicera med vänner och planera 
vilken festival de vill gå på tillsammans. Det är numera enkelt att ta del av information 
och festivalbesökarnas beteende har förändrats där de går att jämföra festivaler för att 
till sist bestämma vilken som lockar bäst. De kommunikationskanaler som dominerade 
för att få kännedom om nya festivaler var via internet och muntlig kommunikation. 
Dessa verktyg kan kombineras för att få mer information om en festival som en person 
aldrig tidigare hört talas om på ett helt annat sätt än tidigare. 
 
Festivalbesökarna lyssnar mycket på musik, vilket är vad som efterfrågas mest av 
festivalbesökarna i artistutbudet, även om detta inte är exklusivt avgörande faktorn att 
besöka en festival då det finns flera aspekter. Många väljer att gå på en festival för att 
umgås med mycket folk på samma gång, vilket festivaler möjliggör då ett tillfälligt 
nöjesområde rustas upp under få dagar där festivalbesökarna har chansen att träffa folk 
och umgås med sina vänner i större skala än i normala fall. För festivalbesökarna är 
priset viktigt för att gå på en festival och troligtvis har fler aspekter tillkommit gällande 
pris som innefattar den totala monetära insatsen under hela festivalens arrangemang för 
enskilda festivalbesökaren som tas med i beräkningarna. Trots att priset ansågs vara 
viktigt för festivalbesökarna visade det sig att prisförändringar är något som överväger 
vid beslutet att välja en festival. Där visar det sig att festivalbesökarna är mer villiga att 
besöka en festival när fler intressanta artister spelar, även om det skulle innebära en 
prishöjning på festivalbiljetten. 
 
Företagens närvaro på sociala medier uppskattades, men däremot väljer 
festivalbesökarna inte i stor grad att följa dessa företag. Internet har gjort det möjligt att 
ta del av företagen på flera olika sätt där sociala medier har skapat ett rum för företag 
och besökare att kommunicera direkt, vilket flera personer kan ta del av samtidigt då 
allmänheten kan ta del av denna kommunikation. Internet har gjort det möjligt att 
handla under tider som sträcker sig över ordinarie öppettider, vilket även gjort att köp 
via internet blivit alltmer vanligt och normaliserat. Festivalbesökarna har även 
möjligheter att köpa festivalbiljetten via internet, vilket uteslutande gällde via 
skivbutiker tidigare. Att handla via internet klassades som smidigt och även någorlunda 
tryggt bland festivalbesökarna. Festivalbesökarna håller sig till varumärken de bekantat 
sig med, vilket även också är något som de väljer att prata vidare och diskutera om. 
 
Festivalbesökarnas val av en festival bottnar i flera olika delar där de bland annat åker 
på en festival om de har hört att deras vänner ska närvara eller om de har haft tidigare 
erfarenheter från festivalen. Att förtära alkohol ansågs inte vara den främsta 
anledningen att närvara på en festival i lika stor utsträckning då andra faktorer klassats 
som viktigare.  
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Kapitel 6: Analys 
I detta kapitel ställer vi studiens teoretiska utgångspunkter mot det empiriska materialet 
och analyserar det utifrån den modell som förenade dessa utgångspunkter mot slutet av 
kapitel 3. Tillika ligger fokus på faktorerna strategi, marknadsföring, interna 
drivkrafter och externa beteenden.  

6.1 Strategi 
Inom festivalrelaterad strategiteori har vikten av ett tydligt koncept lyfts fram. Efter ett 
antal återkommande upplagor av festivaler etableras kärnvärden hos besökarna och 
detta kan leda till att det i framtiden blir svårare för festivalen att ändra denna initialt 
valda inriktning (Larson, 2011, s. 287-288). En festival som gått av stapeln flera år 
bygger ofta också upp ett rykte kring sig som besökare också tar i beaktning, även om 
teori (se ex. Leenders et al., 2005) lyfter fram att artisterna är den största bidragande 
faktorn för besökarna i deras beslut. Kommunikationen och profileringen av en festival 
speglas på ett bra sätt av festivalerna där omständiga förändringar genomförs som följd 
när festivaler får ett negativt rykte som kan betraktas som avskräckande för besökare. 
Artistbokningsprocessen är en viktig del för festivalerna där valet av artister speglar i 
stor grad hur hög musikintresset är i organisationerna. Oftast sköts detta proffessionellt 
via bokningsbolagen, men allt som oftast deltar de högst beslutande personerna i 
förhandlingarna om de artister som bokas till festivalen. Det råder konsensus mellan 
festivalarrangörerna att artisterna spelar en stor roll i festivalens attraktionsvärde och 
kommunikation. Dessa tankegångar bekräftas av festivalbesökarna där resultaten tydligt 
visar på att artister är en av de huvudsakliga lockelserna till en festival. 
 
Av Leenders et al. (2005) beskrivs en framgångsrik festival som uppbyggd av ett bra 
innehåll och ett bra format. En nischad festival skiljer sig mot festivaler som inte klassas 
vara nischad där de centrala resonemangen som gäller för den senare typen av festivaler, 
vid artistbokningar och upplägg av program, rör hur de ska locka en bred mängd 
besökare. Att deltagande artister är viktigt vid profilering av denna bredd är 
arrangörerna överens om, då det är en viktig del i vad festivalen strävar efter att 
kommunicera och det är något som besökarna också värderar. Således går det i linje 
med den slutsats som Leenders et al. (2005) drar om artistens vikt, vilket även vidgas 
till att insatser för att marknadsföra ett budskap eller tema är något som inte ger 
påtagligt utslag. Samtliga festivaler som studien undersöker har varit aktiva i minst 10 
år, vilket innebär att de har kunnat bygga ett rykte omkring sig, något som 
festivalarrangörerna är väl medvetna om och som de förlitat sig på i marknadsföringen 
av kommande festivaler. Även besökarkapaciteten lyfts som viktig av Leenders et al. 
(2005, s. 152) och där kan vi se vissa skillnader i tankar hos arrangörer beroende på om 
det finns utrymme och kapacitet för expandering. En festival som arrangeras i en stad 
skiljer sig mot en festival som arrangeras på en mer avlägsen plats där en festival som 
arrangeras i en stad är mer benägen att locka lokalinvånarna istället för en festival som 
arrangeras på en avlägsen ort där målet snarare är att växa och göra festivalen större och 
bättre. Oavsett var en festival äger rum är det viktigt att den bjuder på en upplevelse 
som besökarna betraktar som unik (Leenders et al., 2005, s. 149), vilket samtliga av 
studiens arrangörer ansåg att de gjorde på olika sätt. Det är alltså en fråga om hur 
festivalen rent konceptuellt ser ut och vilka värden och upplevelser besökarna associerar 
med festivalen. 
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Bilden som Leenders et al. (2005) återger om att festivalmarknaden har växt och att 
konkurrensen mellan dem har ökat är något som alla festivalarrangörer i studien har 
uttryckt medvetenhet om. Detta var särskilt kännbart för Festivalarrangör 3, som var en 
pionjär i sammanhanget och tillhörde en av de första festivalerna i Sverige varför de 
fick utveckla sina interna processer och beslutsfattandet i samband med att 
konkurrensen ökade. Alla arrangörer i studien tycks dock vara medvetna om vikten av 
att kunna locka besökare. Dessa förutsättningar ställer kraven på arrangörerna att de har 
metodik och processer för att fatta beslut som gynnar de långsiktiga målen. De vi pratat 
med, hos festivalarrangörerna, satt alla på den ytterst ansvariga posten för festivalen, 
varför de alla har haft det sista ordet i de beslut som ska fattas. Samtidigt påpekade 
samtliga att det var en makt som de sällan utnyttjade. Istället tryckte de på att festivalen 
skapas genom gemensamma krafter varför det inte var lönt att köra över förslag som 
arbetats fram, särskilt eftersom dessa på olika sätt kopplats till besökare och vilket 
utseende och vilka artister de ville ha på festivalen. 
 
Vidare beskrev Leenders et al. (2005, s. 155) en situation där fler festivaler har kommit 
till och att besökarskaran således presenteras med fler alternativ att välja på. I samband 
med detta tenderar besökare att dras till andra festivaler än de som de traditionellt går 
på, i syfte att få prova på den nya upplevelsen (Leenders et al., 2005, s. 155). Detta kan 
vi inte verifiera med våra enkätsvar, då de snarare visar en motsatt trend att besökare 
föredrar festivaler som de har varit på tidigare och som de gillade. Även 
festivalarrangörerna talade om hur de såg för sig att det fanns en grupp personer som 
gick på festivalen varje år av ren tradition. Det visade sig särskilt hos Festivalarrangör 3 
som beskrev att när de väl lyckats locka en grupp personer av en viss typ kunde de 
övertyga fler personer att gå på festivalen på grund av ryktet om att det var en rolig fest. 
 
I huvudsak handlar det om att marknaden och förutsättningarna för både aktörer och för 
festivalbesökare förändras. Carlsen et al. (2010) påtalar att festivaler består av en stor 
konstruktion där det inte bara är fråga om vilka artister som ska komma utan det finns 
en vikt av finansiell planering och en plan för hur festivalen ska marknadsföras mot 
besökare. På just den finansiella frågan finns en påtaglig skillnad mellan de 
festivalarrangörer som behandlas i studien. En festival brukar generellt vara ett projekt 
som kommunerna stöttar då de ser möjligheter att marknadsföra kommunen och visa 
staden för att locka nya invånare. Festivaler utgörs bland annat av kommunalt intresse, 
men också även sponsorer. Överlag kan vi konstatera att festivalarrangörernas budgetar 
tenderade att vara dynamiska, snarare än statiska. Ofta kan festivalarrangörer skatta 
relativt väl hur höga biljettintäkterna kommer att bli, varför om mer pengar behöver 
spenderas blir det förhållandevis enkelt att uppskatta hur mycket pengar som måste 
komma in från andra håll, som exempelvis sponsring. Ofta utgjordes budgeten av 
skattningar om biljettintäkter, sponsring samt övrigt försäljningsverksamhet på 
festivalområdet under festivalen. Carlsen et al. (2010, s. 120) diskuterar även vikten för 
festivalarrangörer att vara medveten om de potentiella externa hoten som finns och de 
utvecklar detta med att orsaker till att arrangerande organisationer gått i konkurs har 
berott på mer än bara finansiella faktorer.   
 
Brooks et al. (2010, s. 292) för resonemanget om att festivalarrangörer generellt är 
intresserade av miljömässig hållbarhet och menar vidare att flera av dem anser att det 
finns en konkurrensfördel i det. Detta utvecklas av Mair & Jago (2010 i Mair & Laing, 
2012, s. 687) som menar att det också är något som efterfrågas av konsumenterna. 
Överlag kan vi konstatera att det från arrangörshåll finns ett stort intresse av miljö- och 
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hållbarhetstänk och många av dem har redan integrerat det i sin verksamhet. Oftast 
bottnar detta i att det brukar finnas en sponsor eller annan intressant som är mycket 
engagerad inom detta, varför festivalen kunnat ta del av deras expertis på området. 
Brooks et al. (2009, s. 292) menade även att största problematiken inte ligger i en ovilja 
att arbeta mot miljömål, utan att det snarare handlar om att arrangörer inte vet fullt ut 
hur de ska gå tillväga. Gemensamt för alla arrangörerna är att det tycks råda någon form 
av konsensus om att miljö och hållbarhet kan vara en konkurrensfördel, i samband med 
att den yngre generationen är betydligt mer medveten om det. Huruvida fler besökare 
skulle lockas av att gå på en festival som särskilt profilerade sig med ett miljötänk är 
något som våra enkätsvar kan stödja i en liten utsträckning även om det påtalats som 
viktigt. Att det finns en medvetenhet och en önskan om hållbarhet är något som är 
mycket tydligt av våra resultat att döma, även om det finns ett gap mellan hur det 
faktiskt prioriteras vid köpet och hur det prioriteras generellt. Festivalarrangör 3 
påpekade att ett sådant tänk är något som i större utsträckning rent av förväntas idag, 
vilket Festivalarrangör 1 också instämmer i då de inte tror att en särskild profilering mot 
detta skulle resultera i många fler besökare. Överlag kan vi konstatera att våra resultat 
tydligt kan relateras till tidigare teori i mening av ett intresse finns från arrangörsfront, 
dock är det inte lika tydligt i mening av om det skulle innebära en väsentlig 
konkurrensfördel. 
 

6.2 Marknadsföring 
Gemensamt för festivalarrangörerna är att flera olika kanaler används när de 
marknadsför sina festivaler och arrangörerna har dessutom försökt anpassa sig efter hur 
marknaden och konsumenters beteende utvecklats genom åren. De traditionella 
kanalerna i form av affischer, flyers, klistermärken, skivbutiker, tidningar, TV, radio 
och hemsida används flitigt för att upplysa folket om att festivalen kommer att 
genomföras. Vilken målgrupp festivalarrangörer marknadsför sig till kan tydligt kopplas 
till sina respektive festivalkoncept. De arrangörer som arrangerar festivaler i större 
städer fokuserade främst på att profilera festivalen hos de lokala invånarna, medan en 
festival som arrangeras mer avlägset från en storstad redan tenderar att engagera många 
lokalt i volontärverksamhet. Fokus låg därför på att nå ut till orter och städer över hela 
landet, vilket Hede & Kellett (2009, s. 994) påpekar att festivalerna i deras studie också 
gjorde för att öka folks medvetenhet om en festivals existens och datum då festivalen 
skulle äga rum. Då konceptet som Festivalarrangör 3 hade fick sin prägel tidigt skiljer 
sig kanalerna åt mellan de festivalarrangörer som studien berört men överlag tycks 
arrangörer alltid ha en önskan och strävan efter att hänga med i utvecklingen. Att vissa 
kanaler blivit mer effektiva poängteras även av Hede & Kellett (2009, s. 996) som 
menar att festivalarrangörer bör marknadsföra sig med utgång från besökarnas vanor. 
Att tiderna förändras har framförallt visat sig bland våra enkätsvar där majoriteten ägnar 
och spenderar mycket tid på internet och sociala medier och detta är något 
festivalarrangörerna bör ha i beaktning för att nå ut med budskapet om sin festival via 
rätt marknadsföringskanal. Om en kanal som mottagaren inte tyr sig till används från 
avsändaren kan det leda till minskad köpintention nämner Danaher & Rossiter (2011. s 
33) och resonerar vidare att avsändaren väger in karaktäristika och beteenden hos 
mottagaren för att avgöra vilken kanal som är effektivast, istället för att navigera enligt 
vad avsändaren själv tror är effektivt (Danaher & Rossiter, 2011, s. 33). 
 
Detta beteende har skapat nya möjligheter för folk att hitta information om 
musikfestivaler, nationellt som internationellt. Att närvaron dessutom ökat markant på 
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sociala medier innebär för organisationerna att det är extra viktigt, oavsett 
festivalkoncept, att finnas tillgänglig och följa med i utvecklingen (Se ex. Kaplan & 
Haenlein, 2009). Anledningen till att arrangörerna bör vara aktiva inom sociala medier 
är möjligheterna till direkt kontakt med intressenter och folk som är villiga att besöka 
festivalen. En variant på detta är att festivalarrangörer nyttjar detta forum för att ställa 
frågor till besökare samt besvara frågor som besökarna kan ha. Festivalarrangör 2 
påtalade även att det med detta medium finns möjlighet att se exakt hur många personer 
som tagit del av informationen som de publicerat. I förhållande till andra verktyg är 
detta en liten kostnad att marknadsföra sig via och effektivt då festivalarrangörer kan 
publicera innehåll direkt till besökarna och i sin tur kan de leda till att de sprider 
informationen vidare via sina sidor på sociala medier. Denna syn finner även stöd via 
teorin från Kaplan & Haenlein (2009, s. 65) som påpekar att denna 
kommunikationskanal är lämplig då den är billig, men ändå når ut till många människor. 
Marknadsföring via sociala medier har uppmärksammats av festivalarrangörerna och 
Hudson & Hudson (2013, s. 207) påpekar att denna kanal inte längre kan undvikas då 
människor, framförallt den yngre publiken, är uppkopplade mot nätverk där de 
kommunicerar med sina vänner som påverkar köpbeslutet. Vad som är viktigt i valet av 
kanal är att använda den kanal som tänkbara besökaren är mest mottaglig för att öka sitt 
intresse att köpa biljett. Idag är det lättare att få information om festivaler och 
konsumenterna kan via sociala medier eller internet enkelt jämföra priser, artistutbud för 
att sedan samla ihop sitt kompisgäng som gemensamt tar beslut gällande vilken festival 
de väljer att gå på. En annan faktor som spelade roll för våra respondenter var att de fick 
kännedom om nya festivaler via muntlig kommunikation och det leder till att det blir 
viktigt för arrangörerna att erbjuda en upplevelse som överträffar konsumenternas 
förväntningar. Noterbart är att Court et al. (2009) nämner att muntlig kommunikation, 
konsumentrecensioner har lett till att konsumentorienterad marknadsföring ökar 
besökarnas medvetenhet och att besökarna väljer i större utsträckning att vara pålästa 
och utifrån det beslutar vilken festival som ska besökas. 
 
För att kunna urskilja konsumenternas behov finns möjligheter att till exempel ordna 
flera olika varianter av biljetter där besökarna själva kan välja exempelvis hur de vill bo. 
Det gäller att på något sätt erbjuda någonting som besökarna väljer att prata om i 
efterhand efter festivalens genomförande, vilket också Hudson & Hudson (2013, s. 207) 
konstaterar. För festivalarrangörerna klassas det som viktigt att marknadsföra för att 
hålla liv i ryktet om festivalernas existens och fortsätta jobba hårt efter festivalens 
genomförande. Något som även är viktigt bland festivaler är att inte skapa förvirring 
genom att göra större förändringar på festivalområdet eller liknande och efter att första 
genomförandet av festivalen gjorts ska förändringar undvikas helt. Court et al. (2009) 
menar att i sista fasen av den cirkulära beslutsprocessen bygger kunder uppfattningar 
och idéer om produkten eller tjänsten som sedan präglar kommande köpprocesser. Även 
om denna studie som sådan inte förmått att testa huruvida besökare är känsliga för 
förändringar kan vi konstatera att det råder konsensus mellan festivalarrangörerna att ha 
ett tydligt koncept som består år efter år och att förändringar som görs antingen är 
mycket små eller mycket stora. Arrangörerna föredrar att göra större förändringar i 
samband med att en ny arrangör tagit över festivalen då förändringen som sådan kan 
motiveras på ett bra sätt, varför besökarna kan tänkas bli mer förlåtande mot det. 
 
För att hålla sig uppdaterad på festivalens olika områden och speciellt se till att 
marknadsföringen använts effektivt har samtliga festivalarrangörer vi intervjuat 
genomfört marknadsundersökningar mot festivalbesökarna till och från. Om detta 
skriver även Jobber & Fahy (2009, s. 85) som nämner vikten av att 
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marknadsundersökningar bör genomföras för att hålla koll på marknaden då den är 
föränderlig. Alltjämt som internet och sociala medier blivit populärt är det numera 
enkelt att ta del av all information från festivaler som arrangeras i landet samt övriga 
världen. På senare tid har även nya festivaler etablerat sig och nischat sig inom en genre 
som vuxit och blivit populär bland den stora massan. Via marknadsundersökningar är 
det möjligt att utnyttja det som efterfrågas (Jobber & Fahy, 2009, s. 85), vilket är 
någonting som framtida arrangörer bör titta mer noggrant på då marknaden är 
föränderlig. Att festivalarrangörerna har angett olika svar på frågan om 
marknadsföringen via sociala medier kan ha sin förklaring i hur gammal festivalen är 
samt vilken erfarenhet festivalarrangören från respektive festival har från sociala 
medier. 
 
Orsaken till att det finns festivalarrangörer som varit oförmögna att anamma detta 
medium kopplas ofta till avsaknaden av en person som besitter kompetens och således 
kan åta sig uppdraget att hålla dessa kanaler uppdaterade. Sociala medier erbjuder 
festivalarrangörerna en möjlighet att berätta och kommunicera om vad som finns på 
festivalområdet, vilket blir särskilt viktigt när de strävar efter att uppnå en bred publik. 
Då konsumenternas preferenser är föränderliga och dessa förändringar sällan går att 
identifiera är det viktigt att beslut om ändringar har stöd i marknadsundersökningar, 
som Jobber & Fahy nämner (2009, s. 85), varpå det blir viktigt för festivalarrangörerna 
att använda marknadsundersökningarna för att se vad som lockade besökarna och 
därmed väljer festivalen att fördela sina resurser efter populariteten inom de specifika 
sektionerna. Deras metodik för dessa marknadsundersökningar varierar ofta. Dels kan 
de hanteras externt, exempelvis via lokala föreningar eller skolelever, och dels kan den 
genomföras av arrangören själv genom utfrågning. Via marknadsundersökningar och 
diskussioner med besökarna är det möjligt för festivalarrangörer att identifiera trender 
att hänga med i utvecklingen på besökarnas preferenser. Detta bottnar även i den teori 
Jobber & Fahy (2011, s. 85) beskriver om marknadsundersökningar då de menar att det 
skapar ett underlag för att förstå vad kunder vill ha. Detta blir dock desto mer komplext 
när det gäller exempelvis artister inom olika musikgenrer, då preferenser på detta är 
ytterst individuellt varför det kan bli många olika besked åt olika håll. 
Festivalarrangörerna, särskilt de som har ett eget genuint musikintresse, måste därför 
boka de artister som kan fungera för publiken och inte enbart fokusera på vad de själva 
skulle vilja se på sin festival. 
 

6.3 Interna drivkrafter 
Tidigare forskning har kunnat fastställa att musik spelar en tydlig roll för individens 
uttryck och formulering av sin självidentitet (se Hargreaves & North, 1999) och det 
finns på flera plan individuella tillämpningar av musik. Det som driver 
festivalarrangörer att arrangera musikfestivaler handlar mycket om utmaningen att 
kunna pussla ihop en festival och kunna få ihop det på ett bra sätt utan att förlita sig 
alltför mycket på stora sponsorer, vilket eventuellt kan leda till att festivalen får stora 
förluster för att någon finansiär tagits för givet. En annan drivkraft var att arrangera en 
stor fest och få se ett stort antal människor ha roligt. För besökarnas del visar resultaten 
att många tenderar att känna ett starkt emotionellt band gentemot artister som de tycker 
om. Detta går inte endast i linje med vad teorin tidigare har sagt utan också det stärker 
ytterligare resonemanget om vikten av artisterna på festivalen. 
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Våra enkätsvar ger intrycket av att respondenterna tenderar att betrakta sig som sociala 
personer och de känner sig även bekväma i större sociala sammanhang. Huruvida detta 
är något som reflekteras av de artister och den musik som de lyssnar på, samt om dessa 
är något som utnyttjas för att kommunicera sin personlighet är något som vår enkät inte 
riktigt fångar på ett bra sätt. Vidare menar Rondán-Cataluña & Martín-Ruiz (2010, s. 
1411) att många besökare uppskattar att se artister uppträda på plats, med anledning av 
att något överraskande kan hända. Detta är dock något som våra resultat inte förmår att 
verifiera, men Rondán-Cataluña & Martín-Ruiz (2010, s. 1411) resonerar att ett riktigt 
uppträdande skapar en mötesplats för besökarna där de kan träffa nya, likasinnade 
människorna vilket kan tänkas locka besökare som betraktar sig som sociala personer 
och är bekväma i sådana sammanhang. Baserat på våra svar är detta inte helt entydigt 
utan vad vi kan konstatera är att det finns respondenter som vår enkät har fångat upp 
som värderar de sociala aspekterna i en festival högt, medan det samtidigt finns andra 
som anser att det förvisso är viktigt men att det finns andra aspekter som väger tyngre. 
Detta innebär att även om resultaten inte förmått att fånga upp själva uppträdandet som 
lockbete för besökarna kastas fortfarande ljus på vikten av andra, sociala aspekter som 
möjliggörs i samband uppträdandet, som att få vara del av en publik, träffa likasinnade 
människor och så vidare. 
 
Även Pitts & Spencer (2007) för dessa resonemang om de sociala aspekternas tunga 
vikt i festivalsammanhang. De menar att motivationer att närvara på en festival ofta 
utgörs av en blandning av musikaliska och sociala övervägningar (Pitts & Spencer, 
2007, s. 227). Medan vissa besökare kan gå på festivalen som en del av en sällskaplig 
utekväll kan andra individer lockas dit av att få känna intimiteten i en publik genom att 
lyssna och bidra till festivalen tillsammans med en grupp likasinnade människor (Pitts 
& Spencer, 2007, s. 227-228). Den sociala aspekten är en viktig del som 
festivalarrangörer har i beaktning och ser det som essentiellt då de menar att känslan av 
samhörighet är något som besökarna värderar mycket högt. Publiken enas som en stor 
grupp människor som samlades för festivalens skull i syfte att ha roligt och hänga på 
festen. Festivaler skapar en känsla av samhörighet och gemenskap och detta är vad 
festivalarrangörerna strävar efter att besökarna ska känna. För de som inte traditionellt 
sett är ute och träffar mycket människor brukar lockas att gå ut vid större evenemang 
när ett tillfälligt område, som skapas för en kort period, rustas upp där det finns 
möjligheter att umgås med bekanta i större skala. Vidare råder det även konsensus bland 
festivalarrangörer att alkohol och möjlighet att förtära sådan är mycket viktig och rent 
av associerad med festivaler. Det anses som ett naturligt element i festivalmiljön och 
detta klassas även som en intäktskälla utöver biljettförsäljningen för festivaler. 
Alkoholkonsumtion anses bidra till festivalstämningen och det anses svårt att exkludera 
alkohol helt från en festival då de skulle förmodligen leda till svårigheter att locka 
besökare, speciellt när besökarna oftast kommer för att umgås över en öl för att sedan gå 
runt på festivalområdet. Martinus et al. (2010, s. 805) konstaterade att 
alkoholkonsumtion i samband med en festival är något som har kommit att tillhöra en 
beteendenorm bland besökarna. Detta kan våra enkätsvar verifiera, samtidigt som vi kan 
konstatera att det är en beteendenorm som i mycket stor utsträckning har utnyttjats av 
studiens festivalarrangörer i deras finansiella modeller. 
 
Det finns enormt mycket teori kring pris som determinant i köpbeslut och på vilka sätt 
det kan verka som en fingervisning om karaktäristika om produkten eller tjänsten för 
konsumenten (se Öberseder et al., 2011; Zeithaml, 1988). Priset är dock inte 
nödvändigtvis endast en monetär fråga utan det handlar också om tids-, sök- och 
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psykologiska kostnader (Zeithaml, 1988, s. 11). I frågan om pris och priskänslighet 
faller givetvis en gratisfestival helt bort, då det inte är aktuellt. Resonemangen hos 
festivalarrangörer där priset var desto mer relevant var relativt tydliga. De strävar efter 
en enkelhet, på det sätt att de gärna placerar sig på alternativt nära jämna tio- och 
hundratal, och att hålla det statiskt, det vill säga i största möjliga mån motverka 
fluktuationer i priset. Detta bottnar i en tro hos festivalarrangörer att reaktionen på 
prishöjningar är mycket påtagliga, vilket i princip går i linje med att festivalbesökarna 
påvisat tendenser att reagera mer negativt på en förändring i priset. Överlag försöker 
festivalarrangörer hålla ett pris som de själva anser är relativt lågt för sin festival och i 
de fall budgeten inte går ihop, givet skattningar på antal sålda biljetter och priset på 
dem, söker de i första hand pengar från andra håll, exempelvis genom sponsorer, 
framför att genomföra en höjning av priset. Från våra enkätsvar kan vi utläsa att priset 
för att gå på en festival betraktas som förhållandevis viktigt. Att priset har betraktats på 
olika sätt av våra respondenter, i linje med vad Zeithaml (1988) menar att det kan göras 
är mycket tydligt. En respondent kommenterade: ”Till priset räknar jag också 
geografiskt läge då detta kan innebära ökade kostnader. Likadant tänker jag om 
boendet som också kan länkas ihop med själva festivalområdet”. Således verifierar våra 
resultat denna teori. 
 
Priskänslighet hos besökare generellt är en svår term att riktigt reda ut. Våra resultat 
visar på en liten tendens till känslighet i förändring i pris och det ska här påtalas att det 
inte bara är det monetära värdet som är av essens utan resultaten antyder snarare att 
känsligheten som sådan är kopplat till en fluktuation i priset. Rondán-Cataluña & 
Martín-Ruiz (2010, s. 1412) antydde att konsumenter inom festivalkategorin är 
priskänsliga och menar att ett statiskt pris är att föredra. Att ett statiskt pris är att föredra 
kan vi utläsa då vi kan se att villigheten att betala för en festival där priset är statiskt är 
högre än för en festival där det nyligen skett en prisförändring. 
 

6.4 Externa beteenden 
Beslutsprocessmodellen bland konsumenter har översatts till festivalsammanhang från 
modellen av Court et al. (2009). Idag har det skapats forum och möjligheter som har 
gjort att konsumenter har mer information och fler festivaler att jämföra mellan. Via 
sociala medier går det snabbt och effektivt att sprida information bland sina vänner om 
det handlar om artistsläpp på olika festivaler, men också även nystartade festivaler att gå 
på. För att övertyga konsumenterna gäller det för marknadsförarna att utnyttja 
konsumenternas närvaro på internet och sociala medier (Hudson & Hudson, 2013, s. 
211) vilket festivalarrangörerna utnyttjat i viss mån genom att använda sig av kanalerna 
som besökarna utnyttjar mest av. Tidigare var det inte möjligt att köpa biljetter via 
internet utan detta skedde uteslutande via skivbutiker. Dessutom har utbudet bland 
festivaler ökat där det i princip finns festivaler för alla smaker, vilket leder till att 
arrangörerna måste anpassa sig efter marknaden och alltid se till att överträffa 
besökarnas förväntningar för att kunna locka besökarna tillbaka de nästkommande åren. 
Den cirkulära beslutsprocessen är även applicerbar mot konsumenterna i detta fall där 
uppfattningar på en viss vara eller tjänst formas och skapas, vilket karaktäriseras i den 
fjärde efterköpsfasen som Court et al., (2009) nämner är den fasen där lojalitet mot 
varumärken börjar uppkomma. I och med att utbudet har ökat tenderar dock besökare att 
välja den festival som har starkast artistutbud eller annat som de kan lockas av.  
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Att skapa ett rykte kring festivalen och sträva efter att besökarna ska prata om festivalen 
i efterhand är något som, av festivalarrangörer, värderas högt. Festivalarrangörer som är 
verksamma i större städer utnyttjar ofta stadens varumärken och de upplevelser som 
staden kan erbjuda för att locka besökare och artister som inte ursprungligen kommer 
från staden. Av denna anledning marknadsförs ofta mer turistorienterade element i 
samband med festivalen, som exempelvis fiske, museum, teatrar och så vidare. Det blir 
en metod för festivalarrangörer att skapa ett mervärde, både för besökare och artister, 
vilket skapar ett gott rykte om festivalen, både hos besökare men också inom 
bokningskretsar, vilket stärker festivalens varumärke i dessa sammanhang. Gällande 
just varumärken nämner Hudson & Hudson (2013, s. 210) att de effektivaste sätten att 
placera varumärken är bland annat via direkt word-of-mouth, vilket kan uppstå för 
festivalerna om de får bra kritik från besökare samt artister och att dessa parter 
uppmuntras att prata om festivalen. Festivalbesökarna uppvisar tendenser att vara 
förhållandevis benägna att dela med sig om positiva upplevelser och erfarenheter, varför 
det är av stor vikt för festivalarrangörerna att leverera detta till dem. 
 
Våra enkätsvar visade att respondenterna oftast håller sig till varumärken som de har 
bekantat sig med tidigare. I ett festivalsammanhang kan det hända att konsumenterna 
inte är lika benägna att försvara hängivenheten mot en festival likt varumärken för 
produkter och tjänster. Anledningarna kan vara att besökarna ser festivaler bara som en 
upplevelse under några dagar. Woratschek & Horbel (2006, s. 25) har bland annat 
nämnt att konsumenter har en låg lojalitet mot destinationer och detta kan bero på att 
besökarna väljer att gå på en festival endast en gång med motiveringen att de redan varit 
på festivalen och vill uppleva liknande stämning på en annan festival. 
 
Våra respondenter angav flera olika anledningar till deras lockelse att gå på en festival. 
De som lär spela störst roll bland besökarna är förmodligen den monetära biten då det 
tillkommer kostnader, oavsett festivalkoncept, i resa samt boende. Därför är det en 
trygghet att kolla runt bland sina vänner och samla ihop ett gäng för att dra på någon 
festival. Att gå på en festival som traditionsstämplats i hemstaden är inget beteende som 
gäller för våra respondenter och troligtvis beror detta på att de är från större städer, 
varvid de inte är känt i samma grad att delta till skillnad mot mindre städer. 
 
Många utav festivalerna är erkända i staden där de arrangeras och dessa brukar oftast få 
stor mediebevakning och därför är det viktigt att festivalerna får positiva rubriker. Detta 
ser både arrangörer som samarbetspartners viktigt för att inte tappa förtroendet bland 
besökarna. Det arrangörerna har gjort bland annat är att erbjuda alkoholfria alternativ i 
större utsträckning och samtidigt spridit hälsosamma meddelanden till besökarna. 
Eftersom det ligger arrangörer och deras samarbetspartners varmt om hjärtat att bevara 
sin image och undvika negativ publicitet är dessa säkra beteenden något som ska lyftas 
fram och anledningen till att forskning inom detta område är begränsad beror främst på 
att arrangörer och sponsorer ställer sig negativa till detta då negativ publicitet kan 
förekomma (Martinus et al., 2010, s. 796). Det handlar om att sprida hälsosamma 
meddelanden till besökarna för att skapa en norm av det och kapitalisera på det faktum 
att konsumenter drivs till att matcha normen och således anamma dessa positiva 
beteenden (Martinus et al., 2010, s. 804). En viktig aspekt som arrangörerna har i 
beaktning är möjligheten till att förtära alkohol på området där alla menar att det ska 
finnas tillgängligt. Även om det finns vissa som inte sköter sig ser arrangörerna inte 
någon motivering till att förbjuda alkohol. Framförallt bland stadsfestivaler då det är en 
stor variation i åldrarna vilka det är som besöker festivalen, vilket leder till att 
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möjligheter för de som sällan går ut att träffa folk ute samtidigt som de kan äta en bit 
mat samt ha möjligheten till att förtära alkohol inte skall förhindras. 
 
Däremot på senare år har de gjorts ett aktivt val bland vilka krögare som serverar på 
festivalområdet på grund av att det i vissa perioder upplevts som att alkoholnivån varit 
hög bland besökarna vilken en utav festivalerna	   tagit till vara genom att ha en sektion 
som är alkoholfri för bland annat ungdomar. Dessa meddelanden och kampanjer om 
hälsa bör enligt Martinus et al., (2010, s. 803) riktas även mot äldre vuxna personer då 
de oftast inte brukar riktas mot denna grupp. Gemensamt för festivalarrangörer var att 
säkerheten var en viktig punkt som absolut inte skulle snålas på. Detta bottnar i att det 
finns förhållandevis mycket lagstiftning kring arrangemanget av större evenemang. 
Festivalarrangörerna har upplevt bråk genom åren i olika hög grad, och gemensamt för 
dem är att hantera dessa på ett smidigt och friktionsfritt sätt för att undvika negativa 
rubriker i media och negativa rykten som kan skada varumärket.  
 
För att förmedla en positiv känsla och känslan av att festivalområdet är en trygg yta att 
vistas och umgås på är det vanligt att festivalarrangörer lägger fokus på PR. Ofta är 
festivalarrangörer för festivaler av större storlekar intressanta objekt för journalister, 
varför det vidare är vanligt att festivalarrangörerna uppsöks av journalister som ställer 
frågor om upplägg och festivalområdet. Med internets framfart har nya kanaler för 
direkt kommunikation med besökarna också vuxit fram och i samband med det även 
nya kanaler för köp. Festivalarrangörer strävar efter att ha en process för 
biljettförsäljning som är tydlig och okomplicerad, vilket internet i stor utsträckning 
bidrar till. Festivalbesökare visar stora tendenser på att vara mycket vana 
internetanvändare och dessutom uppskatta möjligheten att kunna genomföra köp över 
internet, utan att det uppfattas som skrämmande. Detta indikerar dels på att det är en 
säljkanal som i stor utsträckning är anammad både från arrangörsfront och besökarfront. 
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Kapitel 7: Slutsats och diskussion 
I detta kapitel uppfylls studiens syfte och dess problemformuleringar. Studiens syfte är 
att kartlägga festivalarrangörer och festivalbesökare i termer av vad de värderar i en 
musikfestival, samt dra slutsatser om likheter och skillnader mellan dessa, vilket har 
utretts utifrån faktorerna strategi, marknadsföring, interna drivkrafter och externa 
beteenden. Detta syfte har strävat efter att besvara studiens två problemformuleringar; 
”Vad värderas, från arrangörs- respektive besökarperspektiv, i en musikfestival?” och 
”Finns det likheter och/eller skillnader i dessa värderingar, och hur ser de i sådana fall 
ut?”. Initialt drar vi slutsatser och strävar efter att besvara den första 
problemformuleringen och utifrån slutsatserna diskuterar vi sedan vidare för att 
besvara den andra problemformuleringen. 

7.1 Studiens slutsatser och diskussion 
Studien har behandlat tre olika festivalkoncept. Dessa skiljer sig åt gällande vilken form 
av publik som lockas till festivalerna. Utifrån studien kan vi dra slutsatsen att en 
gemensam nämnare för samtliga festivaler är att de, oavsett festivalkoncept, påtalar 
vikten av att locka en bred publik till sin festival, genom att presentera flera artister 
inom olika genrer. De festivaler studien berört, som arrangerades i en stadskärna och 
tillika engagerade en stor del av lokalbefolkning, beskrivs ofta som traditionsenlig för 
besökarna och flera återkommer varje år av ren vana. En av festivalerna som studien 
berört arrangerades dock på en mer avlägsen plats, vilket dels speglade målgruppen i 
den mening att den beskrivits som betydligt mer homogen. Oavsett var festivalen 
arrangeras kan vi dra slutsatsen att artistprogrammet betraktas som nyckeln till att locka 
denna bredd och mängd på sin publik till sina respektive festivaler. 
 
Vidare är det viktigt att ha stabila finanser och att vara medveten om hur mycket pengar 
som drar iväg på de olika aktiviteter som kopplas till festivalen. Vi drar slutsatsen att 
pengar från olika sponsorer är av stor vikt, då festivalarrangörer i någon mån är 
beroende av dessa. Överlag råder konsensus att kontroll över monetära flöden är viktigt 
för att förhindra ekonomiska förluster och hot om konkurser. Intrycket vi fick när vi 
pratade med festivalarrangörerna var att de alla hade stabila finanser. Någonstans 
stämmer det inte, eftersom en av dem gått i konkurs för ett par år sedan vilket antyder 
att det torde ha funnits problematik rörande de finansiella aspekterna. Att det fanns ett 
problem var dock något som intervjun inte lyfte, och det är viktigt att ha i åtanke att 
festivalarrangörerna, i egenskap av just arrangör, gärna blundar för de 
företagsekonomiska problem som kan finnas när festivalen som sådan bottnar i genuina 
personliga intressen. 
 
Vi kan även dra slutsatsen att festivalarrangörer involverar miljöaspekten i någon form 
när de arrangerar sina festivaler. Oftast brukar det finnas intressenter som lyfte frågan, 
varpå festivaler kunna ta del av den expertis företagen erbjudit. När det gäller 
profilering mot miljö uppstår dock svårigheter. Det grundar sig i att det är svårt att 
utläsa hur stor betydelse för festivalbesökaren som detta faktiskt har. Utifrån studiens 
resultat kan vi dra slutsatsen att det sannerligen efterfrågas av festivalbesökarna, 
samtidigt som det inte tycks väga särskilt tungt när det kommer till det faktiska 
köpbeslutet. Trots detta sias det från arrangörshåll om att det kommer att finnas en 
framtid för festivaler att tänka på miljö och arrangera dessa från ett hållbart perspektiv. 
Det kan tänkas att, precis som det har lyfts fram av festivalarrangörerna i studien, att 
denna typ av tänk och profilering numera är något som direkt förväntas av arrangörerna, 
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varför besökarna i sitt beslut inte väger mellan vilken festival som är mer eller mindre 
miljövänlig utan helt sonika gör antagandet att alla festivaler arbetar mot detta, varför 
andra element hos festivalerna väger tyngre. Exempel på sådana element skulle kunna 
vara artisterna och priset, såsom besökarna uppfattar det, som studiens resultat visar 
spelar stora roller vid festivalbesökarnas beslut. 
 
En slutsats rörande den externa kommunikationen är att arrangörers kommunikation och 
varumärkesbyggande mot kunderna är av stor vikt för att marknadsföra festivalen, 
vilket oftast sker via lokal, regional samt nationell press. En viktig 
kommunikationskanal som också nyttjas som marknadsförings- och säljkanal är internet 
och sociala medier. Oftast är festivaler engagerade i sociala medier i någon 
utsträckning, även om detta kan variera. Överlag kan vi därför konstatera att det är 
viktigt för festivalerna att marknadsföra sig via en kanal där den målgrupp som de vill 
ha till festivalen finns, varför kommunikationskanal tenderar att variera beroende på 
vilken typ av publik som är målet. 
 
För festivalbesökarnas del kan vi utifrån studien dra slutsatsen att majoriteten av dem 
känner ett emotionellt starkt band till de artister och den musik som de tycker om. Detta 
resulterar tillika i att de artister som närvarar på festivalen i huvudsak utgör vilken typ 
av publik som lockas att delta och vad festivalen som sådan kommunicerar för 
kärnvärden. Studien har också påvisat resultat, utifrån vilka vi kan konkludera att 
festivalbesökarna uppvisar tendenser till priskänslighet. Rörande priskänslighet ska det 
påtalas att det inte är fråga om enbart monetära värden och vilket värde för vilken 
festival som är högst utan att det snarare är en fråga om prisfluktuationer. Hur priset har 
sett ut historiskt, samt om konsumenten är medveten om denna historik, påverkar 
betalningsvilligheten på det sätt att om priset plötsligt ökar utan att det upplevs som 
underbyggt och motiverat minskar villigheten, i motsats till om det ligger konstant 
statiskt. 
 
Vidare kan vi dra slutsatsen att ytterligare en viktig drivkraft hos konsumenterna som är 
av stor betydelse när det gäller att delta i festivaler är den sociala aspekten. Flera av 
konsumenterna upplever sig själva som sociala personer och de gillar att umgås i stora 
massor. Detta innebär att många festivalbesökare kan lockas till en festival genom 
rentav lockelsen att få vara del av publiken, att få ta del av stämningen och att få träffa 
nya likasinnade personer. Festivaler kan utgöra en mötesplats för många människor och 
att komma till festivalen för att ta del av denna är något som för besökare kan ha större 
betydelse än huruvida det finns en närvarande akt som de särskilt tycker om. Den 
sociala aspekten, med allt vad det innebär, kan tillika vara lika viktig som 
artistprogrammet som festivalarrangören presenterar i samband med kommunikationen 
med festivalbesökarna.   
 
Utifrån studien kan vi vidare konkludera att festivalbesökarna tenderar att hålla sig till 
varumärken de har använt sig av tidigare. Dock kan de lätt påverkas, med tanke på att 
det finns ett stort utbud av olika varumärken, via rekommendationer från andra 
människor. Oftast väljer besökarna att åka på en festival när de känner till att deras 
vänner kommer att vara på plats. När det kommer till det avgörande beslutet kan det 
hända att den enskilda besökaren blir påverkad av sin umgängeskrets att välja festivalen 
som deras vänner valt att närvara på. Detta innebär att grupptrycket kan leda till att en 
tidigare festivalupplevelse väljs bort till förmån för en annan, för besökaren ny och 
främmande, festival. Från studiens resultat kan vi även dra slutsatsen om en benägenhet 
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hos festivalbesökarna att dela med sig av sina positiva och negativa festivalupplevelser, 
men också ta del av andras upplevelser och tillika basera sina beslut på dessa, vare sig 
besökaren ska gå själv eller om den ska gå med vänner. 
 
Utifrån våra resultat kan vi även dra slutsatsen att alkoholkonsumtion och 
musikfestivaler upplevs gå hand i hand, både från arrangörshåll och från besökarhåll. 
Det blir således förhållandevis logiskt att det finns restauranger och krögare på 
festivalområdet som kan tillhandahålla detta. Detta innebär således att festivaler som 
väljer att inte ha möjligheterna till alkoholkonsumtion kan väljas bort av besökarna till 
fördel för en festival som inte har tagit ett sådant ställningstagande i lika hög grad. 
Besökarna förväntar sig helt enkelt att det ska finnas möjligheter att gå ut med sina 
vänner och sitta på festivalområdet för att äta och dricka i en annan miljö än hemma. 
För besökarna skapas det en ny mötesplats där det finns möjligheter för vänner, som 
inte har setts på ett tag, att umgås på festivalområdet. 
 

- Finns det likheter och/eller skillnader i dessa värderingar, och hur ser de i 
sådana fall ut? 

 
Studiens andra problemformulering lyder: “Finns det likheter och/eller skillnader i 
dessa värderingar, och hur ser de i sådana fall ut?”. Besvarandet av 
problemformuleringen bottnar i de huvudsakliga slutsatserna som finns summerade i 
nedanstående punkter. 
 

- Festivalarrangörer vill locka en stor och bred publik 
o Artistbokningar är nyckeln till att lyckas med detta 

- Pengar från sponsorer spelar stor roll för festivalens finansiering 
- Miljö betraktas som viktigt hos festivalarrangörerna 

o Miljö efterfrågas av festivalbesökarna, men är inte styrande vid beslut i 
större grad 

- Extern kommunikation och varumärkesbyggande är viktigt för att marknadsföra 
festivalen 

o Oftast sker det via lokal, regional och nationell press samt internet och 
sociala medier 

- Festivalbesökare känner ett starkt emotionellt band till artister och musik 
o De påvisar tendenser till priskänslighet 

- De sociala aspekterna är en viktig drivkraft för att besöka en festival 
 
Vi kan konstatera att festivalarrangörer vill ha många besökare, vilket innebär att det 
blir viktigt för dem att boka in artister som kan attrahera de besökare som de strävar 
efter att uppnå. Detta är viktigt, eftersom musiken betyder mycket för festivalbesökarna, 
i den bemärkelsen att de kan skapa en stark känsla för artister de tycker om, vilket kan 
motivera dem till att närvara på artisternas framträdanden. Vi ser en likhet mellan 
festivalarrangörerna och besökarna i prioritering av artistutbudet där det är viktigt för 
arrangörerna att boka de artister som tilltalar den publik som festivalerna vill locka till 
sina festivaler. Vid slutgiltiga beslutet är det dock mer än enbart artister som påverkar 
besökarnas val av festival, som exempelvis det geografiska läget för festivalen vilket 
leder till att det blir viktigt för arrangörerna att erbjuda möjligheterna till kringtjänster. 
 
Bland de huvudsakliga syftena med festivalarrangörernas marknadsföring återfinns att 
belysa vad som karaktäriserar festivalen, profilera den hos besökarna och tillika bygga 
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en lojalitet hos dessa. Studien här poängtera en likhet i att festivalarrangörerna önskar 
lojalitet och att lojalitet hos besökarna tillika kan stärka festivalen i kommande 
köpbeslut. Dock fordras ytterligare studier om vad lojaliteten som sådan utgörs av och 
hur denna kan byggas upp på ett effektivt sätt. Att internet tycks vara framtiden när det 
gäller marknadsföring och kommunikation är något som redan idag anammas av 
festivalbesökare i stor utsträckning, varför det är ett viktigt intresse för 
festivalarrangörer att ta tillvara på. Vi kan konstatera att studiens resultat pekar på 
tendenser hos festivalbesökare att hålla sig till varumärken som de tidigare är bekant 
med. Huruvida detta även appliceras när det gäller festivaler är mindre tydligt och också 
mycket intressant att diskutera. Det är svårt att fullt ut sätta likhetstecken mellan en 
festival och en fysisk produkt eller tjänst, eftersom att festivalen är en upplevelse som 
ofta konsumeras över tid. I teorin (se ex. Leenders et al., 2005) lyfts det fram att detta är 
sådant som också vägs in i köpbeslutet. Dock är det viktigt att reflektera över hur 
besökare kan tänkas resonera när det kommer till att välja en festival. Medan studiens 
resultat inte kastar ljus på det, kan det tänkas att eftersom festivaler på många sätt 
betraktas som en upplevelse, blir det en fråga hos konsumenterna att söka sig till nya 
festivaler för att hitta nya upplevelser. 
 
Ett mycket aktuellt begrepp idag är miljö och hållbarhet, ett begrepp som i bred 
utsträckning anammats av många festivalarrangörer som också menar att det finns en 
konkurrensfördel i det. Studien kan intyga att festivalbesökarna har miljön i åtanke i 
samband med sina köpbeslut, samtidigt som den kan konstatera att i ett 
festivalsammanhang rankas miljöaspekten relativt lågt i hierarkin. På denna punkt kan 
alltså en skillnad konstateras, och denna utgörs av att miljön i en festivalkontext 
prioriteras lågt och det finns mycket annat som väger tyngre. 
 
Vidare har studien påtalat vikten av de sociala aspekterna, som är viktiga när det 
kommer till att locka besökare till en festival. Festivalarrangörer erbjuder en möjlighet 
för likasinnade, eller för den delen den stora publiken, att under festivalens gång umgås 
med vänner. Det blir en mötesplats som förser besökarna med möjligheten att planera 
ett festivalbesök tillsammans och umgås på festivalen, alternativt möjligheten att gå till 
festivalen för att rentav träffa nya, likasinnade människor som tänker och tycker på 
samma sätt som dem själva. Ur festivalbesökarnas perspektiv är tongångarna likartade 
där besökarna värderar denna möjlighet att närvara på en festival för det sociala 
umgängets skull i en festivalmiljö. Detta leder till att den sociala aspekten kan vara 
något som besökarna, utifrån ett helhetsperspektiv, väger in vid valet av festival. Det 
ska påtalas att ”sociala aspekter” i sammanhanget blir en form av samlingsbegrepp som 
kan betyda olika saker. För en festival kan det handla om associationer till fest, party 
och skoj, medan det i en annan festivalkontext handlar om ett sätt att träffa gamla 
kompisar i en lite roligare miljö än hemmet. Hur dessa sociala aspekter definierades 
beroende på koncept och målgrupp härleder även till hur besökarna agerar på området i 
exempelvis termer av alkohol, mat och annan varukonsumtion. 
 

7.2 Bidrag 
7.2.1 Praktiskt bidrag 
I studiens syfte framgick att den även strävade efter att ta fram praktiska 
rekommendationer till festivalarrangörer. Festivalmarknaden är under konstant 
förändring och det är därför viktigt med ett tydligt festivalkoncept, då detta har visat sig 
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värderas av festivalbesökarna. Det är även viktigt att festivalarrangören riktar in sig på 
rätt målgrupp och att detta tillåts prägla den interna process som artistbokningarna 
innebär. Om festivalarrangören siktar på en bred festival är det viktigt att festivalen och 
dess tillhörande område har någonting som samtliga i målgruppen kan tycka om. Vidare 
är miljöfrågan mycket viktig ur strategisk synpunkt. Den generation som nu träder fram 
har en stor medvetenhet om problematiken kopplat till miljöfrågor och det är därför 
viktigt att festivalarrangörerna tar tillvara på detta intresse. Även om det är svårt att 
konkret konstatera huruvida det innebär en konkurrensfördel eller inte tycks det nu 
snarare vara förväntat. Detta innebär att besökaren helt enkelt inte anser att avvägningen 
står mellan en miljöhänsynstagande festival en icke-miljöhänsynstagande festival utan 
att det snarare handlar om att besökaren väljer mellan två festivaler som båda tar 
miljöhänsyn, men att det därför vägs mellan andra aspekter hos festivalerna.   
 
Det är viktigt för festivalarrangörer att marknadsföra sig på ett bra sätt mot sina 
besökare. Beroende på festivalen och dess koncept lockas olika människor till olika 
festivaler och det är därför essentiellt för arrangörerna att känna till vilka besökarna som 
deltar i festivalen är. Med detta som bakgrund gäller det för festivalarrangören att välja 
en lämplig kommunikationskanal som den eftertraktade målgruppen tyr sig till. Under 
de senare åren har internet och användandet av internet ökat explosionsartat och det är 
därför av hög vikt att festivalarrangörerna anammar detta forum för sin kommunikation 
och sin marknadsföring. Användarfrekvensen av sociala medier hos många av 
besökarna är hög varför detta högst troligen kommer att bli en av nyckelkanalerna inom 
en förhållandevis snar framtid. Internet och sociala medier ger möjlighet för 
festivalarrangörer att uppnå en effektiv spridning av sitt varumärke och placera 
festivalen inom ramen för besökarnas medvetenhet. 
 
Artistprogrammet på en festival är ett av de främsta medlen för att kommunicera 
festivalens värderingar och kärnvärden. Detta bottnar i att musiken tar upp en påtaglig 
del i livet hos den besökare som närvarar på musikfestivaler. Vikten av att rätt artister 
således närvarar på festivalen, givet den målgrupp som arrangören önskar locka dit blir 
därför extra stor. Många besökare betraktar sig själva som sociala och uppskattar även 
en tillvaro där de umgås med många personer på samma gång. Detta innebär att det 
finns besökare som närvarar på festivalen för att vara en del av publiken och hjälpa fram 
uppträdandet. Dessa sociala aspekter blir därför viktiga för festivalarrangörer att kunna 
fånga, dels i festivalområdets miljö men också i marknadsföringen och 
kommunikationen utåt för att kunna förmedla detta och skapa det ryktet om festivalen. 
Festivalbesökare i detta sammanhang uppvisar också vissa trender till priskänslighet. 
Detta styrker ytterligare vikten av att presentera besökaren med ett solitt koncept, också 
i termer av pris, som besökaren kan förlita sig på i en annars föränderlig 
festivalmarknad.  
 
Många besökare har anammat internet, inte bara i informationssökningssyfte utan även 
när det gäller direkta köp. Det innebär tillika att det blir viktigt för en festivalarrangör 
att hålla sig tillgänglig och möjliggöra för besökaren att utnyttja internet till just detta. 
Allt detta bottnar i att besökaren börjar göra allt mer och mer av köpprocessen över just 
internet. Lojalitet gentemot en festival är något som festivalarrangörer bör eftersträva. 
Det ska dock påtalas att också detta kopplas till festivalens koncept och var den äger 
rum. Det handlar om att vad och hur festivalen är associerad hos besökarna kan styra 
och influera i vilken grad det går att etablera lojalitet hos dem. Om en festival av en 
besökare har traditionsstämplats besöks festivalen årligen av ren vana, medan om en 
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festival ligger mer avlägset och det för besökaren tillkommer insatser som resa, boende 
och tid kan festivalen betraktas mer som en upplevelse. I detta fall kan det vara svårare 
att etablera lojalitet, då besökare kan vara betydligt mer flyktiga och känna att de hellre 
åker någon annanstans för att uppleva något nytt. Vad detta innebär för 
festivalarrangörer är att de måste försöka erbjuda något som besökaren värderar högt 
och som kan skapa lojalitet. En besökare som är lojal gentemot ett varumärke tenderar 
att prata med sina vänner om det och på detta sätt influera andra besökare. För 
festivalarrangörer innebär detta att de behöver arrangera en festival som besökarna 
finner värd att prata om, antingen genom en extraordinär upplevelse om den arrangeras 
på en mer avlägsen plats, eller att den helt enkelt traditionsstämplas av besökare om den 
arrangeras i en stadskärna.  
 

7.2.2 Teoretiskt bidrag 
En övertygande majoritet av de studier som genomförts på musikfestivaler har ofta sitt 
ursprung utanför Sveriges gränser. Ofta studeras en eller flera festivaler som en case-
studie och utifrån detta drar forskaren sina slutsatser. I denna studie har vi endast berört 
ett svenskt festivalsammanhang, där i undersöker svenska festivaler och svenska 
festivalbesökare, varför studiens slutsatser som sådan görs gällande för en svensk 
kontext. Detta innebär att de likheter och skillnader som studien identifierat baserat på 
teori kan kopplas till att det nu varit fråga om en svensk kontext och inte den kontext 
och de förutsättningar i vilka teorin som sådan identifierats. 
 
Miljö och hållbarhet är terminologi som i teorin lyfts flitigt (se ex Brooks et al., 2009, s. 
292; Mair & Jago, 2010, i Mair & Laing, 2012, s. 687) där det påtalas att en ledande roll 
i miljöarbetet innebär konkurrensfördelar för en festival gentemot andra festivaler, då 
det efterfrågas av konsumenterna. Denna studie påvisar resultat som delvis instämmer i 
detta, i den mening att det finns en efterfrågan på produkter åt detta håll och att det av 
konsumenter vägs in vid köpbeslut av produkter. Dock påvisas inte detta när det 
appliceras i ett festivalsammanhang då en festival som profilerat sig mot dessa områden 
inte är något som särskilt attraherar besökare. Detta innebär att det blir svårt att utläsa 
om det faktiskt finns en konkurrensfördel i det när det gäller festivaler. Studien kastar 
inte ljus på problematiken i någon större utsträckning men något som under gång lyfts 
är att det snarare kan vara fråga om att det rentav förväntas från besökarskaran. Detta 
skapar ett scenario där en besökare inte står och väger mellan en miljövänlig festival 
kontra en miljöfarlig festival, på samma sätt som en konsument kan väga mellan en mer 
eller mindre miljövänlig produkt eller tjänst, utan att det istället handlar om att 
besökaren väger mellan två festivaler som båda är flitiga i sitt miljöarbete. Detta antyder 
att frågan om miljö och hållbarhet, snarare än en konkurrensfördel för en festival, har 
blivit ett krav på nya arrangörer som tar sig in på marknaden. I vilken utsträckning 
konsumenten resonerar i dessa banor är dock något som måste undersökas djupare och 
mer specifikt.    
 
Vidare indikerar studiens resultat på att besökarna, i egenskap av konsumenter, tenderar 
att vara lojala mot olika varumärken som de tidigare bekantat sig med och som gjorde 
dem nöjda. I viss utsträckning gäller detta även deras resonemang om musikfestivaler. 
Lojalitet är dessutom ett nyckelord hos arrangörerna i deras marknadsföring, där de 
strävar efter att bygga lojalitet och locka besökare till sina respektive festivaler. Med 
utvecklingen av internet har konsumenterna fått en betydligt större informationsdatabas 
tillgänglig och denna utnyttjas flitigt för att söka reda på information om nya festivaler 
och bekanta sig med dem vilket har format deras beslutsprocess. I kapitel 3 påtalade vi 
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att vi studerade en cirkulär beslutsprocess (se Court et al., 2009) snarare än den 
traditionella, vertikala processen. Vad detta innebär är att människor tar med sig tidigare 
erfarenheter, som kopplas till köpbeslutet, in i nästa köpbeslut, varför resultatet formas 
av dessa erfarenheter. Denna studie har dock påvisat att lojalitet i sammanhanget blir ett 
mycket komplext begrepp, vilket bottnar i att en besökare väger in många aspekter i sitt 
köpbeslut. Vidare kan studien även konstatera att vad besökaren i sin tur väger in, 
kopplas till hur festivalen betraktas i besökarens ögon, hur den associerad och vad som 
lockar besökaren. Studien har därför kastat ljus på två viktiga saker som måste påtalas. 
Dels menar vi att det är farligt att studera ”musikfestivaler” och sedan dra alla dessa 
över samma kam eftersom de kan se mycket olika ut beroende på deras koncept och 
målgrupp, och dels kan vi konstatera att lojalitet av tidigare nämnda anledning blir ett 
mycket komplicerat begrepp, varför studier om vad den utgörs av och hur den skapas 
måste göras i mer specifika sammanhang för att fullt ut kunna dra slutsatser om det.  
 
Öberseder et al. (2011, s. 454) beskriver att priset vid ett köpbeslut är mycket centralt 
och i en festivalkontext utvecklar Rondán-Cataluña & Martín-Ruiz (2010, s. 1412) detta 
med att påtala att festivalbesökare tenderar att vara mycket priskänsliga. Vi anser att 
teorins tillkortakommanden på denna punkt handlar om att de är oförmögna att riktigt 
definiera vad detta innebär, vilket ställer till problem ur praktisk applicering av 
slutsatsen. I denna studie har vi resultat som instämmer i att priset är av stor vikt för 
besökaren och resultaten uppvisar även en antydan till priskänslighet. Det handlar då 
om hur priset och prisutvecklingen sett ut rent historiskt, snarare än att vara fråga om 
absoluta värden som besökaren betalar. Även här vill vi dock belysa resonemanget om 
faran i att dra alla musikfestivaler över samma kam. Eftersom musikfestivaler kan se ut 
på olika sätt innebär det tillika att de av besökaren uppfattas på olika sätt, varför 
besökaren har olika idéer och upplevelser om vad den får för det den betalar. Om detta 
gräver inte denna studie särskilt djupt, men problematiken påtalas och en början till en 
definition av priskänslighet har tagits fram. 
 
Något som återkommande visat sig är att olika moment och delar i 
festivalarrangemanget har skötts på olika sett. Överlag har stora delar av teorin gjort 
slutsatser, baserat på den egna studien om en eller flera specifika festivaler, gällande för 
alla ”musikfestivaler”. Där menar vi snarare att musikfestivaler som arrangemang kan 
skötas på många olika sätt och det finns egentligen inget sätt som är mer fel eller rätt än 
det andra. Istället måste de olika koncepten omfamnas och undersökas utifrån de 
förutsättningar och målsättningar som den specifika festivalen har, medan försiktighet 
bör iakttas i vilken utsträckning slutsatserna generaliseras som gällande för alla 
musikfestivaler. 
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Kapitel 8: Förslag till fortsatta studier 
I detta kapitel presenterar vi ett par förslag till hur forskning kan ta vid där denna 
studie slutat och vilka luckor som finns i denna studie att täppa. 
 
En stor del av befintlig forskning om festivaler bottnar i case-studier som är gjorda på 
utländska festivaler. I vår studie har vi jämfört svenska festivalarrangörer och svenska 
festivalbesökare och undersökt diskrepansen mellan deras uppfattningar om festivaler 
med faktorerna strategi, marknadsföring, interna drivkrafter och externa beteenden som 
begränsningar. Ett förslag till fortsatta studier är att genomföra en sådan 
diskrepansundersökande studie mot två parter, men där studien inte är begränsad till 
musikfestivaler utan istället berör någon annan typ av festival, alternativt festivaler 
generellt. Detta skulle bidra till förståelse om denna studies resultat skulle kunna 
appliceras i en kontext bortom musikfestivaler.  
 
Vi som författare fattade intresse för ämnet, som nämnt ovan under sektion 2.1, av 
mediadrevet kring musikfestivalernas konkurser. I studien har en festivalarrangör som 
gått i konkurs deltagit, men studien som sådan har inte syftat till att kasta ljus på vad 
som orsakade konkursen samt vad som potentiellt sett skulle kunna orsaka en konkurs 
för aktiva festivalarrangörer. Fenomenet festivaldöden i sig skulle vara intressant att 
undersöka, då frågor fortfarande finns om hur det hände och varför. Dessutom skulle en 
sådan undersökning också kunna titta på andra typer av festivaler, för att skapa 
förståelse för om detta fenomen är kopplat till musik och artisteri eller om det rentav var 
något som är kopplat till festivaler som evenemang. 
 
Genom studien har vi tillämpat två metoder, vilket gör att medan vi kan kasta ljus på 
många saker finns det fenomen som inte undersöks djupt nog för att alltför hårda 
slutsatser ska kunna dras. Exempel på sådana är bland annat vad lojalitet gentemot en 
festival hos besökare utgörs av och hur denna kan byggas upp. Detta skulle också kunna 
kopplas till koncept och besökarens uppfattningar och associationer med olika 
festivaler. Då vår studie har berört uppfattningar av festivaler och tillika saknat några 
framgångskriterier anser vi att det vore intressant att se en studie som mäter sådan 
framgång, genom exempelvis besökarsiffror, en procentuell vinstmarginal eller 
liknande, för att på detta sätt kunna skapa djupare förståelse för hur en framgångsrik bör 
resonera i de många strategiska frågor som en festivalarrangör tampas med. Exempelvis 
påtalas vikten av att rätt artister bokas till en festival i vår studie och vi kan också 
analysera hur festivalarrangörerna går till väga i sina bokningar men vi kan inte uttala 
oss om vilken process som är rätt, respektive fel. En sådan studie skulle kunna bidra till 
ökad förståelse inom arrangerandet av en festival och hur det rent praktiskt bör gå till. 
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Appendix 1: Intervjuguide 

 
Formell inledning: 
Först och främst vill vi tacka er för att ni deltar i intervjun till vår studie. 
 
För att kunna undersöka materialet i efterhand utan att behöva besvära dig mer än 
nödvändigt kommer samtalet att spelas in. 
 
Inspelningen kommer endast användas till studien och den kommer inte delas vidare. 
Festivalkoncepten som sådan kommer att beskrivas men inte nämnas vid namn och du 
som intervjuperson hålls anonym. Efter att vi har färdigställt denna studie har ni 
möjlighet att, om du så önskar, ta del av det slutliga arbetet innan publikation och har 
rätt att godkänna att din anonymitet inte har blivit kränkt.  
 
Vi som utför denna undersökning studerar fjärde året på Civilekonomprogrammet, 
varav den ena med inriktning mot Service Management, vid Umeå universitet. Syftet 
med denna uppsats är att undersöka festivalarrangörers upplägg av en festival och 
generera underlag för en kontrasterande analys mot vad som efterfrågas av 
festivalbesökarna. 
 
Tema 1. BAKGRUND OM RESPONDENTEN  
Berätta om dig själv? (Namn, ålder, hur länge har du varit inblandad i 
organisationen?) 
Vad innebär din tjänst? (Hur länge har du haft den tjänsten?) 
 
Tema 2. FÖRETAGETS ORGANISATION 
Hur många anställda finns i er organisation? (Hur ser er omsättning på anställda, 
ruljans på människor eller samma i produktionen ut?) 
Hur många volontärer har ni som engagerar sig i festivalen? 
Hur många besökare hade ni senaste året? (Har detta varit konstant över de senare 
åren, hur ser utvecklingen ut?)  
Beskriv målgruppen som kommer på er festival. (Vilken ålder, musiksmak, livssituation, 
status, ekonomi, familj? Hur betraktar du festivalbesökaren?) 
Vad baserar du detta på? 
 
Tema 3. STRATEGI 
Berätta mer om ert festivalkoncept? (Gratis, stads-, camping, tema? Hur många gånger 
har den arrangerats?) 
Hur fattas det beslut i organisationen? (T.ex artistbokningar, vilka faktorer styr mest? 
Vem har det slutgiltiga ordet?) 
Har du några tankar om miljö och hållbarhet, kopplat till festivalen? (Är det någonting 
ni strävar mot, tror du att det finns en konkurrensfördel i det, tror du att det finns en 
framtid i det? Har det alltid varit så eller har det vuxit fram under senare år?)  
Vad styr i huvudsak budgetens storlek? (Är den statisk eller styrs den av föregående år? 
Hur?) 
 
Tema 4. MARKNADSFÖRING 
Berätta hur ni marknadsförde er till er målgrupp. 



	  
	  

	  
	  

Hur kommunicerar ni med er målgrupp? (T.ex Facebook-kommentarer, hemsida etc. 
Andra kanaler för kommunikation?) 
Vad är huvudsakliga budskapet i marknadsföringen?  
Vad skulle du säga att ni vet om er målgrupp? (Har en marknadsundersökning 
genomförts? 

• Hur skulle ni tillgodogöra er resultatet av marknadsundersökningen. 
• Om den inte gjorts, Varför har den inte gjorts?) 

Anser du att ni tar med målgruppens beteende i beräkningarna vid utformning av 
marknadsföringen? Hur? (T.ex behov, dagliga rutiner, tid på internet) 
 
Tema 5. INTERNA DRIVKRAFTER  
Vad brinner hos dig för att driva och organisera festivalen? 
Är denna känsla viktig att förmedla? (Hur förmedlade du den? Tror du att den känslan 
kan locka besökare? Hur?) 
Tror du att den sociala aspekten och samhörighet är något som besökarna värderar? 
Vilka faktorer påverkar er prissättning? (Skulle du säga att målgruppen är priskänslig?) 
Vad är er alkoholpolicy? (Tror du att alkohol, eller möjligheten att konsumera alkohol 
är något som särskilt kan locka besökare? Hur ser det ut på besökarfront, får de ta med 
in eller endast köpa på plats?) 
 
Tema 6. EXTERNA BETEENDEN 
Hur skapar ni en hajp om festivalen? (Hur får ni folk att prata om festivalen före, under 
och efter?) 
Vad tror du är viktigast vid biljettbokningen? (Vad värderas mest från besökarfront? 
Vad baserar du det på?) 
 
Övriga frågor 
Har du något du känner att du vill tillägga om det vi har pratat om? 
  



	  
	  

	  
	  

Appendix 2: Enkäten 
 

 
 
 



	  
	  

	  
	  

 



	  
	  

	  
	  



	  
	  

	  
	  



	  
	  

	  
	  



	  
	  

	  
	  

 
 
 



	  
	  

	  
	  



	  
	  

	  
	  



	  
	  

	  
	  

 

 
 
 



	  
	  

	  
	  

 
 
Sida 5 i enkäten. 
 

 
 
 


