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Inledning 

Jag har engagerat mig ideellt så länge jag kan minnas. Redan som barn var jag en del av byns 

föreningsliv och har sedan dess engagerat mig i allt från teater till taekwondo, för att som 16-åring 

hitta min väg in till musiken och kulturområdet. Med kultur i detta avseende menar jag termen inom 

politikområdet kultur, det vill säga musik, dans, teater, konst etc. Det är den innebörden ordet kultur 

kommer att ha genom hela denna uppsats. Jag har själv varit inblandad i projekt inom både teater, 

konst och musik, och det som jag spenderat mest tid till är musik i form av festivaler. 

För mig har det alltid kommit naturligt att engagera mig ideellt i något jag tycker är roligt. Jag har 

också insett att jag tycker bättre om att få vara en del av något istället för att bara ta del av det som 

besökare eller åskådare. Ideellt arbete för mig handlar om att få vara en bit av något större och 

tillhöra en gemenskap. Det jag ibland kan få som ”betalning” i form av biljetter eller liknande ser  

jag som en bonus och inte som den drivande kraften i varför jag engagerar mig.

Under de senaste åren har jag utvecklats som person mer än vad jag gjort någonsin förut. Detta 

beror  dels  på  att  jag  flyttat  hemifrån,  till  en  ny  stad,  läst  på  universitet  och  arbetat  på  olika 

arbetsplatser. Men de senaste åren har dessutom varit mina mest aktiva år som ideell arbetare, och 

det är något jag också har märkt varit en stor bidragande faktor till min utveckling. Detta eftersom 

att  jag fått träffa människor med liknande värderingar,  fått ta eget ansvar i  arbetsprocesser och 

tvingats ta kontakt med okända människor. Jag vet hur jag själv ser på ideellt arbete och varför jag  

väljer att engagera mig, men jag skulle vilja veta hur andra känner och tycker. Om de också ser den 

stora bilden och engagerar sig för att bli en del av en gemenskap, eller om många känner att det 

handlar om vad en själv vinner på det i form av förmåner.

Denna uppsats är mitt examensarbete för den tvååriga utbildningen Kulturentreprenörsprogrammet 

på  Umeå  Universitet.  Under  dessa  två  år  har  vår  klass  vid  flertalet  tillfällen  kontaktats  av 

entreprenörer från olika håll som erbjudit oss att exempelvis få arrangera något åt dem. Det har varit  

deella arbeten som lyfts fram på ett sådant sätt att jag känt mig utnyttjad snarare än utvald, något jag  

vet att fler i klassen också känt. Att vår ”kunskap om arrangemang” egentligen handlar om att vi  

inte kostar något att anställa. Detta är en känsla som jag tror har avskräckt vissa i klassen som aldrig 
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tidigare jobbat ideellt. Något som också slagit mig är att jag, som har erfarenhet från flera olika  

föreningar och organisationer, aldrig upplevt den känslan förut. Därför, utöver att ta reda på varför 

människor engagerar sig ideellt, vill jag också titta närmare på vilken roll ideellt arbetande har för 

föreningar. Är de bara billig arbetskraft eller fyller de något annat syfte också?

Syfte och frågeställning

Syftet med denna uppsats är att undersöka människors ideella arbete vid musikfestivaler.  För att 

göra detta har jag utgått från två frågeställningar:

• Vad är drivkraften för ideellt arbete och vad kan arbetet innebära för individen? 

• Vad har ideellt arbete för betydelse för musikfestivaler? 

Avgränsningar

Ideellt arbete förekommer på en mängd olika områden. Jag som studerar vid kulturentreprenörs-

programmet ville därför begränsa mig till att titta på ideellt arbete inom kulturfältet, och begränsade 

mig ett steg till genom att bara titta på hur ideellt arbete ser ut på musikfestivaler. Detta för att 

arbetet annars hade blivit för stort och resurskrävande ifall jag tittat på ideellt arbete inom alla olika 

kulturgenrer.1 Jag valde också att begränsa mig till föreningsdrivna musikfestivaler i övre Norrland 

och bestämde mig för att titta på tre olika musikfestivaler med tre olika arbetssätt. Jag valde ut en 

från  Luleå,  Norrbotten  Hardcorefest,  en  från  Skellefteå,  Trästockfestivalen,  och  en  från  Umeå, 

Umeå Open, och intervjuade en ansvarig arrangör från varje musikfestival. I enkäten begränsade jag 

mig till att bara kontakta ideellt engagerade i övre Norrland.

1 Conny Svenning, Metodboken (Eslöv, 2000), 95.
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Material och metod

Materialet till min undersökning består av intervjuer av musikfestivalarrangörerna samt en enkät-

undersökning som riktar sig till ideellt engagerade i Norrland. Även mina egna erfarenheter går in 

under material.

Intervjuer

Som  metod  för  att  samla  empiri  till  frågeställningen  vad  har  ideellt  arbete  för  betydelse  för  

musikfestivaler? har jag valt att göra kvalitativa intervjuer. Jag gjorde intervjuer som rörde sig på en 

glidande skala mellan strukturerade och ostrukturerade.2 Detta eftersom att jag ville utgå från ett par 

nedskrivna  frågor,  men även ha  plats  för  följdfrågor  på  deras  svar  som jag  inte  skulle  kunna 

förutspå  i  förväg.  Jag  gjorde  tre  stycken  personliga  intervjuer  med  en  arrangör  från  varje 

musikfestival.  Vid  ett  tillfälle  besökte  jag  intervjupersonens  arbetsplats,  och  vid  de  två  andra 

tillfällena använde jag Skype på grund av det geografiska avståndet mellan oss. Vid skypesamtalen 

hade vi båda igång våra webbkameror för att kunna se varandra dels för att det kändes trevligare, 

men det var också bra för mig då jag hade möjlighet att tolka in kroppsspråk, mimik och gester i  

svaren.3

Jag  spelade  in  alla  mina  intervjuer,  något  som  de  intervjuade  självklart  informerades  om. 

Inspelningen var bara till mig själv så att jag kunde transkribera intervjuerna i efterhand. Jag ville  

att det mesta av mitt fokus under intervjuerna skulle vara på att lyssna, och det skulle inte gå ifall  

jag behövde anteckna allt  som sades.  Så därför underlättade det att jag spelade in allt  och inte 

behövde fokusera på att skriva. Inspelningen gjorde det också enklare att få med korrekta citat som 

gick att använda i uppsatsen.4

Jag har valt att skriva ut namnen på både mina intervjupersoner och festivalerna jag har undersökt.  

Detta för att jag anser att min frågeställning inte innefattar ett så känsligt ämne så att de skulle  

behöva vara anonyma i sina svar. Dessutom har ingen av de intervjuade uttryckt något önskemål att 

2 Eva Färgerborg, ”Intervjuer”, i Etnologiskt fältarbete, red. Lars Kaijser & Magnus Öhlander (Lund, 1999), 55.
3 Svenning, Metodboken, 113.
4 Färgerborg, ”Intervjuer”, i Etnologiskt fältarbete, 67.
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få vara anonyma utan gärna berättat om sig själva och sin roll i musikfestivalen de tillhör.

Jag har i mina intervjuer försökt vara neutral, inte väga in mina egna åsikter och inte ställa ledande 

frågor. Vad jag tycker och tänker får inte påverka de intervjuades svar. Jag har försökt få en bra 

balansgång mellan att fråga och lyssna för att få intervjun att flyta på bra så att de intervjuade skulle 

känna sig trygga, hörda och vilja berätta det som är viktigt.5

I vissa delar av denna uppsats har jag angett mina egna erfarenheter som referens. Då jag själv 

arbetat med både Trästockfestivalen, Umeå Open och några mindre musikfestivaler sedan 2007 så 

anser jag mig själv vara en pålitlig källa. 

Webb-enkät

För att få svar på frågan vad är drivkraften för ideellt arbete och vad kan arbetet innebära för  

individen? så har jag gjort en kvantitativ enkät på internet som jag skickade ut till personer jag vet 

engagerar sig ideellt. Anledningen till att jag valde att göra en kvantitativ undersökning var att jag 

ville nå ut till fler och få in många svar så att jag skulle kunna få en ordentlig procentuell överblick 

på svaren.6 Jag gjorde en väldigt enkel variant med endast tre frågor för att personerna som fick 

enkäten skulle orka ta sig tid att svara på den. Jag skickade även ut två påminnelser om att svara på 

den för att få in så många svar som möjligt.7 37 personer svarade på enkäten. Enkätundersökningen 

valde jag att göra anonym då jag inte hade något behov av att veta vem som känner och tycker vad,  

och i min uppsats finns det heller inget behov för den vetskapen.

Metodreflektion

Jag  tycker  att  insamlandet  av  empiri  utifrån  mina  valda  metoder  har  gått  väldigt  bra,  men  i 

efterhand finns det  självklart  en del  saker  man tänker att  man kunnat  göra annorlunda.  Att  jag 

5 Färgerborg, ”Intervjuer”, i Etnologiskt fältarbete, 59.
6 Jan Trost, Enkätboken (Lund, 2012), 23.
7 Svenning, Metodboken, 116.
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kände alla de intervjuade privat är något som kanske har påverkat svaren på mina frågor. Vissa delar  

av intervjuerna tenderade att bli mer som ett samtal mellan kompisar, även fast jag aktivt försökte 

undvika detta och hålla mig så neutral som möjligt. Hade jag fått göra om allt hade jag kanske valt 

att prata med några andra personer för att få helt nya perspektiv från andra håll där jag själv inte är  

involverad  på  något  sätt.  Det  hade  förmodligen  gett  andra  resultat  på  studien,  då  jag  utöver 

intervjuer med okända personer på okända musikfestivaler, även skulle haft möjlighet att ta in mina 

egna perspektiv från de musikfestivaler där jag engagerat  mig. Dock tror jag att det  hade varit  

svårare för mig att genomföra denna studie genom att söka mig utåt efter nya perspektiv, detta på 

grund av att jag varit involverad i många av de musikfestivaler som finns i Umeå, där jag bor, och 

de närmsta grannstäderna. Därför skulle jag behövt söka mig till andra städer och kontakta okända 

människor vilket jag av erfarenhet vet är svårt, och att få till tre kvalitativa intervjuer hade varit en  

mycket större utmaning. Som det blev nu så har mina egna erfarenheter varit till hjälp för studien 

genom att de har blivit en extra kunskapsnivå inom festivalerna. Sedan tror jag faktiskt att min 

relation till intervjupersonerna har varit till min fördel när jag har arbetat med mina transkriberade 

texter. Detta för att jag känner till deras kroppsspråk och hur de uttrycker sig, något som jag då kan 

läsa ut även ur en skriven text. Hade jag intervjuat helt okända personer så hade jag behövt lägga 

ner mer tid till att reflektera och ta in rörelser och mimik under samtalet, så att jag sedan kunnat på 

något  sätt  formulera  in  det  i  de  transkriberade  intervjuerna.  Något  som  också  har  underlättat 

insamlandet av material är att jag haft möjlighet att enkelt komplettera intervjuerna via mail och 

telefon då jag känt att något saknats. Enkelt på så sätt att jag känner dessa personer så väl att jag  

kunnat skicka ett sms eller skriva på Facebook ifall jag undrat över någon liten grej, och inte behövt 

känna mig påstridig som man lätt kan känna sig ifall man kontaktar en okänd person flera gånger.

Jag måste ju kunna lita på att svaren jag får stämmer överens med verkligheten, men det går kanske 

inte alltid att kontrollera. Till min fördel har jag engagerat mig ideellt både i Trästockfestivalen och 

Umeå Open och har därmed en ganska bra insyn i hur arbetet ser ut eller har sett ut. Norrbotten  

Hardcorefest har jag inte själv besökt, men intervjun jag gjorde var med en av huvudarrangörerna 

Kornelia som också råkar vara en barndomsvän till mig. Därför anser jag att mina källor är pålitliga, 

och svaren jag fått har inte varit av utstickande karaktär utan verkat rimliga. Sedan har inte heller  

mina frågor varit av den karaktär att de intervjuade haft anledning till att ljuga för att exempelvis 

framstå i god dager eller få musikfestivalen att verka vara något den inte är.

Jag tycker att det varit svårt att hitta passande litteratur till  ämnet. Det finns mycket som berör 

området men inte riktigt på det sätt som jag önskat. Många av mina källor kommer från internet 
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vilket ibland kan kännas lite otryggt då vem som helst kan publicera i stort sätt vad som helst. Men 

jag har ändå försökt hitta trovärdiga källor, och tycker att det material jag använt känns relevant. 

Mitt ämne kan vara känsligt beroende vilken vinkel man väljer att studera det, till exempel så finns 

det mycket åsikter om att ideell arbetskraft utnyttjas på fel sätt. Men den vinkel jag valt är inte så 

känslig och därför finns det ingen anledning att tro att de källor jag använt har förskönat statistik 

eller liknande. 

Även om jag aktivt jobbat med att vara så objektiv som möjligt på grund av min inblandning i de  

båda  musikfestivalerna,  så  finns  det  ju  ändå  en  risk  att  jag  inte  lyckats.  Hade  jag  kontaktat 

musikfestivaler där jag inte alls haft någon inblandning eller några erfarenheter ifrån hade jag fått 

en annan ståndpunkt i ett utifrånperspektiv, och risken för att inte vara objektiv hade minskat.

När jag valt att göra en enkät så var det viktigt för mig att göra den klar och skicka ut den så fort  

som möjligt för att kunna få in så många svar som möjligt. I efterhand har jag känt att det kanske 

hade varit bra med någon fråga till och att formuleringen skulle varit lite annorlunda. På sista frågan 

hade det varit bra att ha svarsalternativ till varför de engagerat sig ideellt och följt upp den frågan 

med utrymme för fri text och förklaring till sina val. Då hade det varit mer lättöverskådligt rent 

procentuellt vad som är de mest bidragande faktorerna, och mindre spretigt bland svaren vilket 

försvårade sammanställningen. Dock hade ju det inneburit en risk i att svarspersonerna kände att det  

räckte med att  bara  välja  något  av alternativen  jag angett,  och  svaren  skulle  inte  ha  varit  lika 

utförliga som de blev nu. Jag fick in många svar trots den korta tiden enkäten låg ute, och även med 

tanke på hur många jag spred den till. Svaren är också material jag kan använda och känns relevanta  

till frågeställningen.

Teori och begrepp

Här presenteras kort de teoretiska begrepp som jag kommer att utgå ifrån när jag analyserar svaren 

på mina intervjuer och min enkät i senare del av uppsatsen. Jag kommer även efter varje presenterat 

begrepp att förklara varför jag anser dem vara relevanta till mitt ämne.
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Social tillit & socialt kapital

När vi har tillit, det vill säga förtroende, tilltro, godtrogenhet,8 till andra människor som vi känner så 

är det en så kallad social tillit. Det innebär att vi litar på dessa personers handlande gentemot oss 

och andra. Allmän social tillit handlar om att inte bara ha tillit till de personer du känner utan även 

de du inte känner, ”folk i allmänhet”. Att ha tillit till de personer man har i sin närhet kan också vara 

en förutsättning till att kunna känna tillit till alla andra.9 

Socialt kapital kan beskrivas som en persons tillgångar i form av nätverk med personer där det finns 

mellanmänsklig tillit.10 Därför är social tillit något som går hand i hand med att ha ett socialt kapital,  

då det är svårt att utveckla sitt sociala kapital om du inte har så stor social tillit. Enligt Robert D. 

Putnamn,  amerikansk professor  i  statsvetenskap vid  Harvard  University,  handlar  socialt  kapital 

bland annat om en ömsesidighet mellan människor. 

Jag gör detta för dig nu, utan att vänta mig att genast få något i gengäld och 

kanske till och med utan att känna dig, i fast förtröstan att du eller någon annan  

kommer att göra mig en gentjänst någon gång länge fram.11

Som ideellt  arbetande är  det  inte ovanligt  att  du engagerar  dig i  flera  olika  organisationer  och 

föreningar,12 och  därför  får  du  flera  olika  nätverk  där  tillit  är  viktigt.  Varför  dessa  begrepp är 

intressanta i mitt arbete är för att jag tror att ideellt engagemang är något som bidrar till större social 

tillit. När du arbetar med något tillsammans med andra, vare sig det är personer du känner eller inte, 

och  det  är  i  en  situation  där  ingen  får  betalt  och  det  därmed  inte  kan  förväntas  en  särskild  

motprestation från arbetsgivarens håll, så handlar det mer om att arbeta för varandra. Därför måste 

tilltro till varandra finnas. Det innebär alltså att om du engagerar dig ideellt så är chansen att inte 

bara din sociala tillit blir större, utan också att ditt sociala kapital vidgas. Jag kommer att analysera 

hur de olika musikfestivalerna byggs upp och se ifall det finns rum för utveckling av social tillit hos 

de ideellt engagerade, samt se hur musikfestivalernas organisation ser ut och om det även finns plats  

8 Erik Blennberger, ”Att tolka tillit – begrepp och grundfrågor”, i Tillit i det moderna Sverige: den dumme svensken  
och andra mysterier, red. Lars Trädgårdh (Stockholm, 2009), 19.

9 Ibid., 28.
10 Maria Oskarson & Bo Rothstein, ”Den sociala tilliten – håller vi på att tappa de unga?” i I framtidens skugga, red. 

Lennart Weibull, Henrik Oskarsson & Annika Bergström (Göteborg, 2012), 539.
11 Robert D. Putnam, Den ensamme bowlaren: den amerikanska medborgarens upplösning och förnyelse, (Angered, 

2001), 141.
12 Lars Svedberg, Johan von Essen, Magnus Jegermalm, ”Svenskarnas engagemang är större än någonsin”, Ersta  

Sköndals högskolas hemsida, 
http://www.esh.se/fileadmin/erstaskondal/ESH_Gemensamt/Arbetsrapporter/arbetsrapport_68.pdf, 2014-05-07.
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att öka sitt  sociala kapital. Jag vill också undersöka svaren från mina enkäter för att se ifall de 

svarande har möjlighet till social tillit och socialt kapital utifrån vilken inställning de har till ideellt 

engagemang.

Civilsamhället

Civilsamhället är ett begrepp som nyligen slagit igenom i svensk kulturpolitik.13 Alla verksamheter 

och organisationer som till största del består av ideellt engagemang är de som skapat detta samhälle. 

Sverige är ett land med ett  väldigt utbrett civilsamhälle tack vare att vår befolkning i hög grad 

engagerar sig ideellt i föreningar och organisationer. Civilsamhällets organisationer är en stor del i 

samhällets välfärd tack vare att de utan vinstintresse och med ideella krafter bidrar till vinster för  

samhället i stort.14 

Civilsamhället kan, tillsammans med familjen, staten och marknaden, beskrivas som vårt samhälles 

fyra sfärer.  Familjen är en sfär som enbart  handlar om privatlivet och innefattar  släkt och nära 

relationer. Staten handlar om lagar och regler och dess organisationer är oftast offentligt ägda och 

skattefinansierade.  Marknaden  är  oftast  privat  ägda  organisationer  med  vinstintresse,  och 

civilsamhället är som tidigare nämnt ett samlingsnamn för ideellt drivna organisationer som drivs 

utan  vinstintresse.  Dessa  sfärer  kan  dock  överlappa  varandra  i  exempelvis  familjeföretag  med 

vinstintresse,  eller  föräldrar som engagerar sig ideellt  i  samband med barnens inblandning i  en 

idrottsförening.15

Fem huvudfunktioner kan tillskrivas civilsamhället:

• Röstbärare 

• Serviceproducent

• Gemenskap

• Demokratiskola

13 Tobias Harding, ”Ideellt arbete i kultursektorn – en förstudie för Myndigheten för kulturanalys”, Myndigheten för 
kulturanalys hemsida, http://www.kulturanalys.se/wp-content/uploads/2012/03/Tobias-Harding1.pdf, (Stockholm, 
2012), 4.

14 Tobias Harding, ”Framtidens civilsamhälle”, Divas hemsida, http://www.diva-
portal.org/smash/get/diva2:566826/FULLTEXT01.pdf, 2014-05-16, 11.

15 Tobias Harding, ”Ideellt arbete i kultursektorn – en förstudie för Myndigheten för kulturanalys”, Myndigheten för 
kulturanalys hemsida, http://www.kulturanalys.se/wp-content/uploads/2012/03/Tobias-Harding1.pdf, (Stockholm, 
2012), 4-5.
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• Motvikt

Det som är mest relevant för mitt ämne är civilsamhällets funktion som gemenskap då det handlar 

om socialt kapital i olika former. Dels som en sammanhållning mellan människor i olika grupper, 

och dels som en sammanhållning mellan grupper i samhället.16 De föreningar jag undersökt i denna 

uppsats tillhör  civilsamhället  eftersom de till  största del  driver sin verksamhet tack vare ideellt 

engagerade människor, och de driver sina verksamheter utan vinstintresse men med inställningen att 

ge något åt samhället. Musikfestivaler skapar arbeten, om än obetalda, som ger människor chansen 

att utveckla sin sociala tillit och sitt sociala kapital. Samhället får en plats där erfarenheter byts och 

skapas  vilket  också  gynnar  välfärden  eftersom  det  görs  utan  utbetalda  löner  och  för  andra  i 

samhället. Därför är det intressant för mig att ta reda på mer specifikt hur de olika musikfestivalerna 

jag undersökt, aktivt eller passivt, arbetar för sig själva, varandra och andra.

Sociala rörelser

Social rörelse, eller folkrörelse17, är ett begrepp som uppstod i Europa på 1800-talet när världen 

genomgick  stora  förändringar  i  och  med  industrialiseringen  som  startade  igång  på  1700-talet. 

Fattiga arbetare utan formell makt samlades för att uttrycka sitt missnöje över hur världen såg ut i  

försök att påverka de som hade makt och möjlighet att förändra. Det kunde uttrycka sig i upplopp 

ute bland allmänheten, men också bakom stängda dörrar där arbetarna samlades för att diskutera 

frågor och utforma krav om förändring i samhället.18

Anledningen  till  att  sociala  rörelser  är  intressant  för  mig  och  min  frågeställning  är  för  att  de 

musikfestivaler jag undersökt är skapade och drivs av människor som inte har just någon formell 

makt i samhället. Med formell makt menar jag att de inte tillhör de högre uppsatta bestämmande 

aktörerna så som kommun, landsting, regering, stat etc. Vi lever i en demokrati vilket innebär att  

befolkningen i Sverige är de som har makten genom att låta folkvalda politiker ta beslut. Dessa 

musikfestivaler skapas och drivs av befolkningen i Sverige och har ju på så vis möjlighet att vara en 

del av demokratin, men musikfestivalen i sig är inte en organisation som har makt att ta beslut som 

16 Tobias Harding, ”Framtidens civilsamhälle”, Divas hemsida, http://www.diva-
portal.org/smash/get/diva2:566826/FULLTEXT01.pdf, 2014-05-16, 138-140.

17 Nationalencyklopedins uppslagsord ”folkrörelser”, Nationalencyklopedins hemsida, http://www.ne.se/folkrörelser, 
2014-05-19.

18 Håkan Thörn, Modernitet, sociologi och sociala rörelser, (Göteborg, 1997), 48-53.
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berör samhället. Men de kan vara med och påverka genom att exempelvis låta sina musikfestivaler 

genomsyras av ett budskap. Det kan handla om att stå upp för något eller ifrågasätta något som 

påverkar samhället vi lever i. Därför vill jag se ifall de aktivt tar ett ställningstagande i någon debatt 

eller gör något särskilt för att låta sin röst höras i något ämne som påverkar samhället.

Presentation av temat och tidigare forskning

I detta avsnitt så presenterar jag mitt ämne genom att reda ut vad ideellt arbete innebär, hur stor del  

av Sveriges befolkning som engagerar sig ideellt  och vad man som ideell  arbetare kan ha som 

uppgifter  på musikfestival.  Sedan följer  sammanfattningar på tidigare forskning jag  hittat  inom 

ämnet.

Ideellt arbete

När du utför en obetald arbetsinsats så arbetar du ideellt.19 Volontär är ett samlingsnamn som ofta 

används för att benämna en ideell arbetare, frivilligarbetare, aktiv medlem eller förtroendevald.20 

Arbetsinsatsens storlek för ideellt arbetande kan vara allt från den minsta lilla uppgift till att arbeta 

med något året om. I Sverige så engagerar sig 48% av befolkningen ideellt på något sätt. Störst 

andel  hittar  du  inom  idrott,  fackföreningar/boende,  socialt  arbete  och  kultur.  Sveriges  ideellt 

arbetande lägger i snitt 16 timmar i månaden till just ideellt arbete, och varje år utförs därför totalt  

ca. 400 000 årsheltidsarbeten ideellt. I snitt så engagerar sig de ideellt arbetande svenskarna i 1,8 

olika organisationer, det är alltså mycket vanligt att vara aktiv med flera uppdrag. 21 

Om man som ideell arbetare tar emot lön så handlar det inte längre om ideellt arbete. Det spelar  

19 ”Många olika typer av uppdrag”, författare okänd, Ideellt arbetes hemsida, http://ideelltarbete.se/vad_ar.html, 2014-
05-09. 

20 ”Vad är en volontär?”, författare okänd, Volontärbyråns hemsida, http://www.volontarbyran.org/fragor-svar/, 2014-
05-09.

21 Lars Svedberg, Johan von Essen, Magnus Jegermalm, ”Svenskarnas engagemang är större än någonsin”,  
(Stockholm, 2010).
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ingen roll om det är en symbolisk summa eller en lön som ligger under marknadspris. Det räknas 

ändå inte längre som ideellt arbete.22

Som  ideell  arbetare  på  musikfestival  kan  du  bland  annat  jobba  som  scenvakt,  entrévärd, 

biljettansvarig, eller med etablering, information och att bre mackor. Du kan få rigga ljud och ljus, 

testa ljud, hämta artister, ta hand om artister eller sälja mat. Du kan även få dra el till scener, bygga 

dekor, bära möbler, eller boka artister och ta hand om ekonomin. På mindre musikfestivaler med få 

anställda så sker nästan allt arbete ideellt, framförallt det arbetet som syns utåt för besökarna. 23

Tidigare forskning

Volontärbyrån är en ideell organisation som finns till  för att göra det enklare för människor att 

engagera sig ideellt genom att samla ideella arbetsuppgifter från föreningar på ett och samma ställe. 

De fungerar som en kontakt mellan de ideella arbetarna och föreningarna som behöver arbetskraft. I 

åtta  års  tid  har  de  gjort  årliga  undersökningar  där  de  exempelvis  tittar  på  motiven  till  varför 

människor vill engagera sig ideellt. Volontärbarometern kallas denna undersökning och barometern 

för  2013  är  ännu  inte  klar  så  den  senaste  är  från  2012.  I  volontärbarometern  undersöker  de 

volontärers engagemang och vad som driver ideellt engagemang. De frågar sina volontärer vilka 

anledningarna var till att de anmälde sig till sina uppdrag, vad de får ut av att vara volontärer, vad 

de känner att de bidragit med i sitt arbete och om deras syn på ideellt engagemang i samhället.  

Svaren de fick 2012 visar att volontärer gärna vill göra nytta för andra, att de vill utvecklas och att  

de tycker att ideellt  arbete gör samhället mer medmänskligt. Många tycker också att ideellt arbete 

ökar tilliten mellan människor och att engagera sig ideellt i olika föreningar tillsammans bidrar till 

att generations-  och kulturskillnader minskar mellan människor.24

2009 genomförde Statistiska Centralbyrån en undersökning om ideellt engagemang på uppdrag av 

professor Lars Svedberg, teol dr Johan von Essen samt fil dr Magnus Jegermalm vid Enheten för 

forskning om det civila samhället på Ersta Sköndal högskola.  De tre har tidigare gjort liknande 

22 Håkan Lorentzen, ”Begrepp i frivilligt arbete”, i Handbok i frivilligt arbete, sammanställd av Civildepartementet på 
uppdrag av Ideella beredningen (Stockholm, 1994), 21.

23 Intervju med Elenor Nordström 2014-04-29. Intervju med Kornelia Nilsson 2014-05-02. Intervju med Tea Lindholm 
2014-05-05. Egna erfarenheter.

24  Vanja Höglund, ”Volontärbarometern 2012”, Volontärbyråns hemsida,

      http://www.volontarbyran.org/wp-content/uploads/2013/08/Volontarbarometern-2012.pdf, 2014-05-07.
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undersökningar i Sverige 1992, 1998 och 2005. Svedberg, von Essen och Jegermalm har sedan 

utifrån SCB:s undersökning satt ihop en rapport och jämför resultaten med de andra resultaten från 

tidigare år. Något som tydligt gick att se var att det ideella engagemanget i Sverige har varit stabilt 

de senaste ca. 20 åren, särskilt bland männen där det bara skiljer enstaka procentenheter mellan 

åren. Männen är också en aning mer representerad procentuellt bland alla ideella arbetare. Det är 

något som har sett likadant ut i alla år, men med lite större marginal 2009 då andelen män har haft  

sin högsta nivå och andelen kvinnor sin lägsta.25 Det som de anser vara det mest anmärkningsvärda i 

resultatet är att mellan 1992-2009 har Sverige haft olika ekonomiska tillstånd. 1992 var början på en 

ekonomisk nedgång och sedan har vi från slutet på 90-talet till början på 20-talet haft det väldigt bra 

ekonomiskt, för att sedan mötas och påverkas av den globala finanskrisen 2008. Trots detta så har 

alltså de ideella arbetsinsatserna i Sverige hållit sig stabil genom olika ekonomiska tillstånd. 26 

Johanna Sandmark och Carolina Svantesson, två studerande vid Linnéuniversitet i Malmö, skrev i 

höstas en kandidatuppsats där de undersökte volontärers motivation till att jobba på musikfestival. 

De arbetade själva som volontärskoordinatorer på två större svenska musikfestivaler i Sverige under 

sommaren, och har i sin undersökning bland annat gjort en enkät de skickat ut till sina volontärer 

från sommaren. Upplevelsen och belöningen, i detta fall musikfestivalbiljetten, var de två största 

faktorerna till varför de valde att arbeta som volontärer. Erfarenheten och det sociala var ungefär 

hälften så viktigt, och att det kändes bra att hjälpa till tyckte endast 10% av de tillfrågade. 27

Tobias Harding har gjort en undersökning om ideellt arbetande inom kultursektorn där han bland 

annat skickade ut en enkät för att se hur organisationer och ideellt arbete såg ut på olika festivaler.  

Trots en låg svarsfrekvens så går det tydligt se skillnaden mellan antalet anställda och antalet ideellt  

arbetande, där den ideella arbetskraften är kraftigt dominerande.28

25 Svedberg, von Essen, Jegermalm, ”Svenskarnas engagemang är större än någonsin”, 13.
26 Ibid., 57.
27 Johanna Sandmark & Carolina Svantesson, ”Kaffe, kramar och jordgubbar: vad motiverar volontärer på 

musikfestivaler?”, Divas hemsida,  http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:691958/FULLTEXT01.pdf, 2014-
05-09, 41.

28 Tobias Harding, ”Ideellt arbete i Kultursektorn”, Myndigheten för kulturanalys hemsida, 
http://www.kulturanalys.se/wp-content/uploads/2012/03/Tobias-Harding1.pdf, 2014-05-09, 19-20.
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Musikfestivalerna och arrangörerna

I  detta  avsnitt  beskrivs  kort  musikfestivalerna  jag  undersökt.  Även  mina  intervjupersoner 

presenteras kort. Detta för ge en övergripande insyn på vad det är för musikfestivaler jag undersökt 

och för att få en inblick i hur deras verksamhet fungerar. 

Trästockfestivalen

Trästockfestivalen  är  en  gratisfestival  som anordnats  utomhus  på  Nordanåområdet  i  Skellefteå 

sedan 1991. Det är en tredagarsfestival innehållande livemusik, scenkonst och mat som arrangeras 

och ägs av Kulturföreningen Mullberget. I dagsläget har föreningen en anställd, Tea Lindholm, som 

är  verksamhetsutvecklare  och  jobbar  halvtid  med  musikfestivalen.  Hennes  roll  på  Trästock-

festivalen är festivalgeneral, projektledare och producent. Tea har läst event- och mötesproducent-

utbildningen i  Åre och kom till  Trästockorganisationen via praktik genom utbildningen. När en 

tjänst öppnade sig förra våren sökte hon den och fick jobbet vilket innebär att hon har gjort en 

festival och är på väg mot sin andra. Tillsammans med ca. 160 ideella arbetare, varav ca. 25 arbetar 

året runt, så skapar de Trästockfestivalen.29

Umeå Open

I samband med att Umeå blev utsedd till årets popstad av Sveriges Radio P3 år 1997 så anordnades 

en Popstadsfest,  som sedan året efteråt utvecklades till  musikfestivalen Umeå Open. Från att ha 

startat  som en liten musikfestival på Campusområdet i  Umeå har den vuxit  till  att bli  Sveriges 

största  inomhusmusikfestival  med flera  tusen  besökare  varje  år.30 Umeå Open drivs  av Kultur-

föreningen Humlans tre anställda som tillsammans med en styrelsegrupp på ca. 30 ideellt arbetande 

personer  jobbar  året  om med att  skapa  festivalen.  Under  Umeå  Open arbetar,  utöver  Humlans 

personal och styrgruppen, ca. 150 personer ideellt med uppbyggnaden, genomförandet och värd-

skapet  under  festivaldagarna.  Elenor  Nordström  är  utbildad  journalist  och  sambo  med  en  av 

29 Intervju med Tea Lindholm 2014-05-05. Egna erfarenheter.
30 ”Om”, författare okänd, Umeå Opens hemsida, http://umeaopen.se/info/, 2014-05-11.
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styrgruppsmedlemmarna i Umeå Open. Genom honom fick hon veta att en tjänst öppnats upp på 

Humlan,  och  med  sin  journalistiska  utbildning  samt  tidigare  erfarenheter  som  exempelvis 

stationschef  på  studentradion i  Umeå fick hon jobbet  som kommunikatör  för  Kulturföreningen 

Humlan i början av våren 2013. Till hennes huvudsakliga uppgifter hör att formulera projekt, skriva 

ansökningar samt driva vissa projekt och delar av verksamheten, och hon har än så länge varit med 

och arrangerat Umeå Open två gånger.31

Norrbotten Hardcorefest

Norrbotten Hardcorefest är en tvådagars hardcorefestival som anordnats två gånger, 2013 och 2014. 

Det är en musikfestival som helt och hållet drivs av ideellt engagemang och utan vinstintresse. Den 

huserar på Föreningsgatan 7 i Luleå som är en föreningslokal för musiker och drivs ekonomiskt av 

besökarna.32 Norrbotten Hardcorefest har i nuläget en styrgrupp på ca. 10 personer som jobbar året 

runt, och under festivaldagarna finns det ca. 30 ideellt arbetande. Kornelia Nilsson har jobbat med 

musikfestivalen sedan starten och har under 2014 haft ett större ansvar och jobbat med ekonomin. 

Hon har sedan 14 års ålder engagerat sig ideellt  och började som vimmelfotograf på Trästock-

festivalen i Skellefteå. Sedan dess har hon fortsatt engagera sig på Trästockfestivalen, med Luleå 

Pride, Musikens Makt i Luleå samt Punkfest i Umeå. Hon studerar nu till lärare och jobbar med 

Norrbotten Hardcorefest på sin fritid.33

Uppsatsens disposition 

I det inledande kapitlet har du fått ta del av studiens syfte och frågeställning, vilka metoder jag 

använt  mig  av,  lite  tidigare  forskning och teoretiska begrepp som jag kommer  att  utgå  ifrån i  

nästkommande kapitel. I kapitlel två,  Att bygga en musikfestival med underrubriken  Gemenskap,  

utveckling och belöning presenteras musikfestivalernas behov av ideellt arbetande samt hur social 

31 Intervju med Elenor Nordström 2014-04-29. 
32 ”Norrbotten Hardcorefest 2014”, författare okänd, Föreningsgatan 7:s hemsida, 

http://foreningsgatan7.blogspot.se/p/norrbotten-hardcorefest.html, 2014-05-11.
33 Intervju med Kornelia Nilsson 2014-05-02.
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tillit  och  socialt  kapital  är  något  som  en  person  kan  vinna  genom  ideellt  engagemang.  Här 

diskuteras också resultatet från min enkätundersökning och vad svaren innebär i större perspektiv. 

När musikfestivalen blir något mer handlar om hur musikfestivalerna tillhör civilsamhället och vad 

det  har  för  betydelse  samt  om  hur  en  musikfestival  kan  vara  en  social  rörelse.  Kapitel  tre, 

Framtiden handlar om hur de olika musikfestivalarrangörerna ser på hur framtiden kommer se ut 

volontärsmässigt och vilka problem som kan tänkas uppstå samt vad lösningen på de problemen 

kan  vara.  I  slutet  av  kapitel  tre  svarar  jag  även på  mina  frågeställningar  utifrån  analysen  och 

diskussionen av  mina resultat.  Till  sist  följer  en  sammanfattning  av hela  uppsatsen  följt  av  en 

källförteckning.

17



Att bygga en musikfestival

Gemenskap, utveckling och belöning

Att musikfestivaler har ideellt arbetande handlar självklart om en ekonomisk aspekt. Ifall all den 

arbetskraft som behövs för att skapa en musikfestival skulle ha lön för sitt arbete skulle det innebära 

för  exempelvis  Umeå  Open  att  ca.  30  årslöner  skulle  utbetalas  istället  för  3,  plus  att  ca.  150 

projektanställningslöner också skulle tillkomma. Att musikfestivalerna inte betalar ut löner handlar 

inte om att de inte vill eller för att de försöker tjäna mer pengar själva, utan det handlar helt enkelt 

om att utan de ideella krafterna skulle det inte finnas någon musikfestival över huvud taget. De 

musikfestivaler jag har undersökt tillhör inte marknaden i samhället, detta på grund av att de har  

inget vinstintresse utan gör detta för att ge något till samhället.34 Dock är det så komplext att de 

ändå tillhör marknaden för musiker, eftersom musikfestivaler är en plats som musiker behöver för 

att synas och nå ut till  sin publik. Men de är en diskussion vi lämnar utanför denna studie.  Att 

musikfestivalen går med vinst är inget man räknar med utan det blir i så fall en bonus. Det handlar  

snarare  om  att  gå  runt  och  inte  gå  back,  för  att  kunna  ha  möjlighet  att  fortsätta  arrangera 

musikfestivalen kommande år. Vid eventuell  vinst  så sparas de pengarna och används till  nästa 

musikfestival eller inom föreningen till andra arrangemang.35 Större musikfestivaler så som Way out 

West, som ägs och drivs av ett stort bolag, har också som mål med musikfestivalen att dra in pengar.  

Då gör de ideella arbetskrafterna att vinsten blir större, vilket de så klart strävar efter.36

För  Trästockfestivalen  i  Skellefteå  så  finns  det  ännu  en  anledning  till  varför  ideellt  arbetande 

behövs, och det är en insikt som de fått  senaste åren. Hur organisationen är uppbyggd och hur 

34 Tobias Harding, ”Ideellt arbete i kultursektorn – en förstudie för Myndigheten för kulturanalys”, 
http://www.kulturanalys.se/wp-content/uploads/2012/03/Tobias-Harding1.pdf, (Stockholm, 2012), 4-5.

35 De pengar Umeå Open får som överskott går till andra arrangemang så som konserter och minimusikfestivalen  
Popup de arrangerar på hösten. Trästockfestivalen har inga inkomster från biljettförsäljningen eftersom det är en  
gratisfestival, därför går alla pengar de får i bidrag till att boka artister. Enda inkomsten de har är från matvagnar och  
utställare på området som betalar hyra för sin plats. Blir det över några pengar så sparas det till nästkommande 
festival eller används till projekt relaterade till Trästockfestivalen under året. Norrbotten Hardcorefest finansieras  
enbart av biljettförsäljningen och blir det pengar över så går det till föreningen som använder pengarna till andra 
arrangemang under året.

36 Wictor Johansson, ”Festivaler ger stora vinster”, http://www.proletaren.se/inrikes-arbetsmarknad/festivaler-ger-
stora-vinster, 2014-05-20.
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många anställda musikfestivalen haft  har sett olika ut från år till  år, något som efter förra årets 

musikfestival också har ändrats till i år. Tea var en av de som arbetade och hade en lön år 2013, 

tillsammans med ett  antal  projektanställda.  Det  var  ett  koncept  som inte  riktigt  fungerade  som 

önskat. Problemet med att anställa någon är att det genast krävs en typ av motprestation från den 

anställde på ett helt annat sätt än hos en ideellt arbetande. Därför har man till årets musikfestival  

valt  att,  bortsett  från  Tea,  inte  ha  någon  avlönad  anställd  då  man  insett  att  Trästockfestivalen 

fungerar bäst när den drivs ideellt till så stor del som möjligt.

Festivalen  fungerar  bättre  ju  färre  som har  betalt,  om man kan  säga så.  Då 

jobbar man mer för varandra.37

Trästockfestivalen, Umeå Open och Norrbotten Hardcorefest  är tre väldigt olika musikfestivaler 

uttrycksmässigt och innehållsmässigt, men något de alla har gemensamt är att de ideella arbetarna 

på musikfestivalerna består av två grupper. Den mindre styrgruppen som arbetar mer eller mindre 

året om, samt den större gruppen av volontärer som endast arbetar under musikfestivalen. I dessa 

två grupper finns dessutom mindre grupper som har ansvar för olika områden på musikfestivalen, 

det kan vara allt från entrévärdar till backstagepersonal. Jag som har erfarenhet av att tillhöra flera 

av dessa olika grupper vet att det är otroligt viktigt  att kunna lita på varandra inom gruppen. I 

dagsläget är  jag ansvarig för  dekoren på Umeå Open vilket  innebär att  jag sitter  i  styrgruppen 

tillsammans med de andra ansvariga för andra områden. För att inte mitt jobb ska bli övermäktigt så 

ansvarar jag och har koll endast över mitt område, och har bara ett hum om vad de andra gör på sina 

områden. Det innebär ju då att jag helt enkelt måste lita på att de andra sköter sitt samtidigt som att 

de litar på att jag sköter mitt. Sedan måste vi alla också lita på att de personer vi har som jobbar med 

oss inom våra mindre områden, exempelvis volontärerna som tillkommer under festivalveckan, gör 

vad de ska. Även om dessa grupper finns under samma tak, som i detta fall är en musikfestival, så 

handlar det fortfarande om olika nätverk med olika relationer till varandra. Det finns flera grupper 

inom den stora gruppen som vi måste ha tillit inom och mellan, en social tillit. Den tilliten gör med 

sin existens i flera olika grupper också gör att ett socialt kapital kan byggas på bland de ideella 

arbetarna.38 Självklart fungerar det på samma sätt ute i arbetslivet på ”vanliga” jobb. Det vill säga 

att man ansvarar för sitt område och har inte koll på exakt allt som händer på andra områden, och  

måste lita på att andra sköter sina delar. Jag tror dock att en person som engagerar sig ideellt på  

musikfestival har mycket nytta av grupparbetet på så sätt att de blir till viktiga erfarenheter ute i  

37 Intervju med Tea Lindholm 2014-05-05.
38 Maria Oskarson & Bo Rothstein, ”Den sociala tilliten – håller vi på att tappa de unga?” i I framtidens skugga, red. 

Lennart Weibull, Henrik Oskarsson & Annika Bergström (Göteborg, 2012), 539.
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”riktiga” arbetslivet. Att de personer som engagerar sig ideellt och är vana att arbeta i grupp och lita 

på varandra, också har lättare att känna tillit till varandra även på sina arbetsplatser.

Putnam skriver att socialt kapital handlar om ömsesidighet mellan människor. Att när du gör något 

för en annan person, så räknar du inte med att den personen ska göra något för dig direkt därpå.  

Utan du nöjer dig med hoppet om att en dag så kanske den personen, eller någon annan, gör något 

för  dig.39 Det  beskriver  väldigt  bra  hur  arbetet  med musikfestivaler  fungerar.  Alla  har  sitt  eget 

område att sköta, men finns det behov av hjälp någon annanstans eller om det uppstår ett problem så 

finns alla där för varandra i den mån det går. Men hjälper jag exempelvis till med att ta emot en 

artist på grund av att artistvärden är fast någon annanstans så behöver inte det innebära att just 

artistvärden hjälper mig senare, och det är inte heller något jag räknar med. Behöver jag hjälp med 

något  så letar jag efter första  möjliga som är  tillgänglig,  och så fungerar hela musikfestivalens 

arbete.40 En  musikfestival  i  den  formen  som  Trästockfestivalen,  Umeå  Open  och  Norrbotten 

Hardcorefest skulle aldrig fungera om de arbetande var egoistiska och enbart hjälpte någon ifall det 

också innebar att personen som bad om hjälp blev skyldig en gentjänst. Jag har inte så stor inblick i 

de större musikfestivalernas arbetssätt i Sverige, men jag kan bara anta att den mentaliteten inte 

fungerar där heller.

Något jag fann intressant med min enkätundersökning var svaren på frågan om varför de engagerar 

sig ideellt. Det var mer än hälften som skrev att en av anledningarna till att de engagerar sig ideellt 

är helt enkelt för att det är roligt. Gemenskapen är också något som lockar nästan lika mycket, och 

den personliga utvecklingen samt erfarenheterna man får kommer tätt inpå. Även känslan att få vara 

med och skapa något som bidrar till samhället är en drivande faktor för många av de svarande.41 I 

undersökningen Sandmark och Svantesson gjorde 2013 tyckte knappt 20% att det sociala, det vill 

säga gemenskapen, var det viktigaste med musikfestivalarbete, och att det kändes bra att hjälpa till  

tyckte endast 10% av de tillfrågade. Belöningen var däremot en av de starkast drivande faktorerna,42 

till skillnad från min undersökning, där endast en av 37 uttrycker att det handlar om förmånerna i 

form av ”... tex. öl, festivalbiljett etc.”43 Vad detta konkret innebär för de arbetande tror jag är att de 

39 Putnam, Den ensamme bowlaren: den amerikanska medborgarens upplösning och förnyelse, 141.
40 Jag har arbetat i olika grupper under åren och vet att allting inte alltid flyter på som det ska. Men jag har aldrig fått  

panik när något krisat för jag vet att det alltid finns någon att be om hjälp. Under årets Umeå Open-festival 
ansvarade jag över dekoren men fick mycket hjälp av etableringsgruppen med att hänga upp saker. De hade dock 
ingen nytta av min hjälp så krävde inget tillbaka. När någon sedan bad mig om hjälp, till exempel entrégruppen, så 
var det ju självklart för mig att stå till hands.

41 Enkätundersökningen ”Ideellt engagemang”.
42 Sandmark & Svantesson, ”Kaffe, kramar och jordgubbar: vad motiverar volontärer på musikfestivaler?”, 41.
43 Enkätundersökningen ”Ideellt engagemang”.
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som går in med inställningen att gemenskap, utveckling och erfarenheter är grundtanken till varför 

man engagerar sig ideellt också har större chans att bygga upp sin sociala tillit i gruppen. De går in 

och vill jobba med varandra och för varandra, men de som ser belöningen i form av en biljett eller 

liknande som målet med arbetet arbetar också för sig själva på ett annat sätt. Därför, om man ska 

utgå  från  min undersökning,  så  borde  det  innebära  att  man i  överlag har  bättre  social  tillit  på 

musikfestivaler i Norrland. Vad drivkraften till att engagera sig ideellt egentligen beror på kan vara 

ifall personen har jobbat ideellt någon gång tidigare, och i så fall vad den har för erfarenhet från det 

arbetet.  Har du engagerat dig inom något där du trivts bra och mått bra så kanske du väljer att  

fortsätta med andra grejer också just för att det är roligt. Men har du haft dåliga upplevelser där du 

inte trivts eller mått så bra så kanske du till  nästa gång, om det blir en sådan, bara gör det för 

belöningen.

I  min  enkätundersökning  kunde  man  också  se  att  många  av  de  som svarat  har  varit  eller  är  

engagerade inom flera olika områden vilket också styrker resultatet från Svedberg, von Essen och 

Jegermalms undersökning från 2009, där de visade att svenskar i genomsnitt engagerar sig i 1,8 

organisationer.44 Dessutom svarade fler än hälften att de varit engagerade i fem år eller mer,45 vilket 

innebär att de haft gott om tid till att bygga upp sin sociala tillit. Tidsaspekten samt att de engagerat 

sig inom flera områden kan också innebära att de tillhör eller har tillhört många grupper där social 

tillit är och har varit viktigt, vilket också borde innebära att de sociala kapitalet hos dessa personer 

är högt. Det är självklart positivt för individen då det finns samband med högt socialt kapital och 

bättre hälsa, hög utbildning och låg arbetslöshet.46

Det är ju egentligen omöjligt att mäta tillit hos en människa då det inte riktigt går sätta siffror på en 

känsla. Men som en slutsats skulle jag kunna säga att ja, jag tror att den sociala tilliten ökar hos  

människor som engagerar sig ideellt, men att graden av tillit beror på vilken inställning du har som 

ideellt arbetande. Jag tror att du vinner mer ifall anledningen till att du arbetar ideellt inte handlar  

om  belöningen  du  får  i  fysisk  form  utan  utveckling,  gemenskap  och  sammanhållning  är  din 

drivkraft. Att ideellt arbete påverkar ditt sociala kapital hänger också ihop med tilliten, så har du rätt 

inställning och engagerar dig inom flera olika grupper så är chansen mycket stor att du har ett stort  

socialt kapital.

44 Svedberg, von Essen, Jegermalm, ”Svenskarnas engagemang är större än någonsin”, 15. Enkätundersökning ”Ideellt  
engagemang..

45 Enkätundersökning ”Ideellt engagemang”.
46 Oskarson & Rothstein, ”Den sociala tilliten – håller vi på att tappa de unga?” i I framtidens skugga, 539.
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När musikfestivalen blir något mer

En musikfestival är inte bara en musikfestival. Åtminstone inte om det är en musikfestival som 

drivs av ideellt  engagemang,  vilket  mina undersökta musikfestivaler gör,  för då tillhör  de även 

civilsamhället.47 De sociala konstellationerna som finns inom dessa musikfestivaler skapar plats för 

utveckling av social tillit och uppbyggnad av det sociala kapitalet.  De skapar arbetsmöjligheter, 

bortsett  från  de  ideella  som  denna  uppsats  fokus  ligger  på,  så  finns  det  även  försäljare  på 

musikfestivalerna som får jobbtillfällen. Staden där musikfestivalen arrangeras får ett tillfälle att 

locka besökare och öka försäljningen i näringslivet vilket gynnar både staden i stort men även dess 

invånare. Musikfestivaler gynnar också välfärden på så sätt att något skapas för samhället utan att 

kosta så mycket. Musikfestivalerna kan också bli som en brygga mellan samhällen då samarbeten är 

vanliga inom musikfestivalbranschen. Trästockfestivalen och Umeå Open samarbetar en hel del och 

då oftast genom att hjälpa varandra under festivalerna, det vill säga att de byter ideella krafter med 

varandra. Umeå Open har också samarbetat med musikaktörer från södra Sverige genom att ge dem 

en scen på Umeå Open som de har fått fylla med artister.48 De kan också skapa en brygga mellan 

aktörer  inom staden genom samarbeten.  Det  kan  vara  allt  från  att  låta  arkitektstudenter  bygga 

matplatser,49 till att låta an annan musikfestival från staden boka en artist,50 eller låta en konstnär 

ställa ut sina verk.51 

Att en musikfestival kan vara en social rörelse kanske vid en första tanke inte låter logiskt. Men en 

social rörelse handlar om att människor, utan formell makt att ta beslut i samhället, vill förändra 

något som de inte tycker är bra, och gör det som en grupp. När de sociala rörelserna uppkom så fick 

man göra sina röster hörda via uppror,52 men idag behövs inte ett uppror för att synas utan det finns 

mängder av sätt att ta plats och uttrycka sina åsikter. 

För musikfestivaler kan det vara känsligt att ta en politisk eller religiös ställning, Trästockfestivalen 

till  exempel  finansieras  av  Skellefteå  Kommun och  är  officiella  samarbetspartners  med Kultur 

47 Harding, ”Framtidens civilsamhälle”, 11.
48 2012 hade Debaser Stockholm ansvar för en scen och 2013 var det Popaganda Stocholm.
49 Trästockfestivalen lät ett år arkitektstudenter från Umeå Universitet ansvara över sittplatser och bord på matområdet  

på festivalen.
50 Umeå Open har under flera år haft samarbete med MADE-festivalen i Umeå på så sätt att Umeå Open har bokat en  

artist till MADE och tvärtom.
51 Föreningsgatan 7 har bland annat haft en konstutställning om våld mot kvinnor i sina lokaler.
52 Thörn, Modernitet, sociologi och sociala rörelser,  48.
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Skellefteå  vilket  därför  innebär  att  de  är  politiskt  och  religiöst  neutrala.  Tea  som  som  är 

festivalgeneral  berättar  dock  att  de  tagit  ett  ställningstagande  i  och  med  att  de  arrangerar  en 

gratisfestival för att alla ska ha möjlighet att delta och ta del av kulturen. Dessutom har de i år aktivt 

arbetat  med  att  försöka  skapa  en  jämställd  scen,  något  som  verkligen  ligger  i  tiden  i 

samhällsdebatten. Umeå Open och Norrbotten Hardcorefest jobbar också aktivt med en jämställd 

scen, något som är svårt. Det största problemet ligger i att fastän du bokar en kvinnlig artist så har 

hon oftast med sig fem män i bandet, vilket gör att målet mot jämställdhet snarare tar fem steg 

tillbaka än ett steg framåt. Norrbotten Hardcorefest är en ganska liten musikfestival och lyckades i 

år att boka hälften män och hälften kvinnor på scenen, något Umeå Open och Trästockfestivalen 

också kämpat  med men är  svårare för  dem då de har  fler  scener  och fler  artister  att  räkna  in. 

Musikscenen i  Sverige  är  allt  annat  än  jämställd.53 Därför  anser  både  Umeå Open,  Norrbotten 

Hardcorefest och Trästockfestivalen att det är en viktig debatt att ta ställning i och aktivt jobba för 

att  bryta  trenden  med alla  dessa  män på  scen,  till  skillnad  från  exempelvis  Bråvallafestivalen, 

Liseberg och Gröna Lund som har blivit väldigt kritiserade för årets line up då den till största del 

består av män.54

Umeå  Open  och  Norrbotten  Hardcorefest  är  i  överlag  musikfestivaler  som  är  aktiva  i 

samhällsdebatter och låter sina röster höras. Inför 2013 års festival så tillskrevs Umeå Open temat 

”Öppet sinne”, som under till 2014 utvecklades till ”Umeå Open mind”. Umeå Open genomsyras 

därför  av  det  temat  och  det  syns  bland  annat  i  föreläsningar  som  hålls  på  dagtid  under 

festivalhelgen. 2013 låg fokus på rasism då det var ett  extra aktuellt  ämne på grund av att den 

oklippta filmen när Sverigedemokrater beväpnade sig med järnrör kom upp till ytan under hösten 

2012.55 Tyvärr var ämnet även aktuellt 2014 vilket gjorde att föreläsningarna handlade om rasism, 

fascism och nazism även i år. Samtycke, ett annat aktuellt och debatterat ämne, tog också plats på 

festivalen och Ida Östensson från kampanjen Fatta!56 föreläste. Umeå Open tog också ett  aktivt 

beslut om att vara en del av den sociala rörelse som under våren stod upp för Showan Shattak efter 

nazistattacken i Malmö i maj.57 Detta gjordes genom att visa stöd i form av att ta en bild på Umeå 

53 ”Sammanställningen”, författare okänd, Jämställd festivals hemsida, http://jamstalldfestival.se/sammanstallningen-
2013/, 2014-05-21.

54 Sandra Wall, ”Mest män på scen även i år”, Norrköpings Tidningars hemsida, http://www.nt.se/kultur-noje/bravalla-
festival/mest-man-pa-scen-aven-i-ar-9464845.aspx. 2014-05-21. Hugo Rennéus, ”Männen dominerar sommarens 
scener”, Sveriges Radios hemsida, http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1646&artikel=5827807, 
2014-05-21.

55 Christian Holmén & David Baas, ”Almqvist och Ekerot beväpnar sig med järnrör”, (2012), Expressens hemsida, 
http://www.expressen.se/nyheter/almqvist-och-ekeroth-bevapnar-sig-med-jarnror/, 2014-05-21.

56 Här kan du läsa vad Fatta! är för kampanj, http://fatta.nu/om/.
57 Jens Lindqvist, ”Nu kämpar hela världen för Showan”, Nyheter24:s hemsida, http://nyheter24.se/sport/764243-har-

kampar-hela-varlden-for-showan, 2014-05-21.
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Opens  styrgrupp  med texten  ”Kämpa  Showan”  som sedan  publicerades  i  olika  sociala  medier 

tillsammans med bilder på några andra kulturaktörer från Umeå som gjorde samma grej. 

Umeå Open 2014 valde också att endast servera vegetarisk mat till sina arbetare och besökare under 

festivalen  som ett  ställningstagande  till  Earth  Hour som råkade inträffa  under  festivallördagen. 

Detta på grund av att det inte är möjligt att släcka ner hela festivalen under en timme, och eftersom 

Earth Hour är ett sätt att värna om miljön valde Umeå Open istället att värna om miljön genom bara 

servera vegetarisk mat. Göteborgsbaserade musikfestivalen Way out West är också en festival som 

har ett miljötänk, och de visar det bland annat genom att endast ha vegetarisk mat på festivalen,58 

vilket var inspirationskällan för Umeå Opens agerande i år. Norrbotten Hardcorefest är också en 

musikfestival  som  endast  serverar  vegetarisk  mat,  något  som  genomsyrar  all  verksamhet  på 

Föreningsgatan 7.59 Kornelia berättar också att även fast de är en politisk obunden förening så har 

de anordnat feministiska fester, politiska debatter och första maj-firande. Till årets festival tog de 

tydlig ställning i att alla människor är lika värda.

Vi hade  människor som kom och sålde  olika  saker,  och  tog  då  i  första  hand in 

fanzine-makare med tydlig feministisk och genuskritisk hållning och framtoning. I 

vår  infobroschyr/spelschema stod det  om olika förhållningsregler  -  ingen sexism, 

transfobi eller  rasism. Och vem hen skulle  kontakta om hen kände sig kränk av 

någon/något på festivalen.

Alltså, vad en musikfestival aktivt eller inte aktivt gör som syns utåt är viktigt att tänka på. Att ta 

ställning till något kan inte ske hur som helst då musikfestivalen representerar något större än bara 

personerna som anordnar den. Det blir en slags social rörelse och du som besökare blir också en del 

av denna rörelse och dess ståndpunkter. Att som besökare komma till en musikfestival som bara 

serverar vegetarisk mat, och ta fram en falukorv som snacks skulle inte vara så populärt.60 Eller 

kommer du till en tydligt anti-rasistisk festival iklädd en rasistisk tröja så hamnar du lite fel. Det  

kanske inte innebär att du bli utslängd eller ifrågasatt, du gör ju egentligen inget ”fel” och du bryter 

inte mot någon lag. Men du kommer nog inte känna att du passar in och är en del av gemenskapen 

som de andra är. 

58 ”Maten”, författare okänd. Way out Wests hemsida, http://wayoutwest.se/info/sustainability, 2014-05-21.
59 Föreningen som arrangerar Norrbotten Hardcorefest.
60 Dante Thomsen, ”GT och Way out West i köttbråk”, Dagens medias hemsida, 

http://www.dagensmedia.se/nyheter/pr/article3518797.ece, 2014-05-21.
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Framtiden

När jag frågar de tre musikfestivalarrangörerna jag har intervjuat hur de tror att framtiden kommer 

se ut när det kommer till ideellt engagemang så får jag blandade svar. Tea på Trästockfestivalen ser 

väldigt positivt på framtiden och tror inte att de kommande åren kommer att skilja sig så mycket 

från tidigare år. 

Alltså specifikt för Trästockfestivalen tror jag att vårat koncept kommer hålla ganska 

långt. Så länge festivalens upplägg ser ut ungefär på detsamma så kommer också 

återväxten av volontärer och viljan vara densamma tror jag. Kanske att man kommer 

få jobba lite mer och lite mindre på just den här sammanhållningen men just för 

Trästock tror jag att det kommer funka så länge Trästock ser ut som den gör.61

De som i  nuläget  tillhör  kärngruppen,  gruppledargruppen,  på  Trästockfestivalen  är  till  stor  del 

personer som gick ut gymnasiet 2013. Trästockfestivalen finns som sagt i Skellefteå och arrangeras 

av  Kulturföreningen  Mullberget,  en  kulturförening  som  bland  annat  erbjuder  replokaler  till 

nystartade  och  oetablerade  band  och  artister.  Eftersom  att  Skellefteå  också  har  det  estetiska 

programmet  med  inriktning  musik  som  en  gymnasielinje  faller  det  sig  ganska  naturligt  att 

musikelever skaffar en replokal på Mullberget för att kunna spela musik även på kvällar och helger 

då  skolan  är  stängd.  Därför  finns  också  ett  naturligt  flöde  med  nya  och  unga  människor  som 

kommer in  i  föreningen.  Många av de som som tillhör  kärngruppen är som sagt  personer  som 

nyligen gått ut skolan, eller personer som är i perioder i livet där de är på väg någonstans. Att de 

hänger  kvar  i  Trästockfestivalen  tror  Tea  beror  på  att  ”festivalarbetet  är  ändå  kvar  som  ett  

sammanhang, en del av identiteten, tänker jag.”62

Elenor på Umeå Open ser också ganska positivt på framtiden och tror att åtminstone de närmsta 

åren kommer att vara liknande tidigare år. Umeå är en universitetsstad och till årets musikfestival så 

var nästan 1/3 av alla ideellt arbetande (exklusive styrgruppen) på festivalen utbytesstudenter, något 

som ökat kraftigt de senaste åren på grund av ett intensivare samarbete med Umeå Universitet.  

Dessutom har styrgruppen de senaste åren expanderat och blivit större. Men hon är inte lika säker 

på att det kommer fortsätta finnas ett konstant flöde med nya engagerade arbetare år efter år och har 

61 Intervju med Tea Lindholm, 2014-05-05.
62 Intervju med Tea Lindholm, 2014-05-05.
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en teori om ideellt arbete i framtiden:

Jag tänker att,  och det  här  låter ju motsägelsefullt,  men jag tänker att  ju mer en  

person jobbar ju mindre kommer den att begära tillbaka på ett sätt. Alltså att de som 

är riktigt engagerade och lägger ett år av sin tid har inte frågat efter en biljett över 

huvud taget,  det  är liksom inte det  som är tanken för dem. [...]  Medan när  man 

hoppar in tillfälligt  och inte har den hära långvariga lojaliteten, och att  man inte  

känner att  ”det  här  är  något som jag själv har  byggt upp” så tänker  jag att  den 

individualistiska trenden över huvud taget i samhället handlar mer om sig själv.63

Utifrån mitt eget perspektiv tror jag det kan stämma. Jag som engagerat mig i över 7 år har inga  

egentliga krav på något i utbyte när jag arbetar ideellt, åtminstone inte i de föreningar jag varit 

involverad i länge. Jag kom att tänka på när jag fick veta att vi i styrgruppen på Umeå Open inte 

bara skulle få gå gratis på festivalen utan också ge bort en biljett till valfri person, en förmån som 

för mig var helt fantastisk och som jag hade svårt att ta in. Som jag skrivit tidigare så tror jag att den  

grundläggande drivkraften är det som påverkar mycket. Jag som drivs av att det är roligt och för att 

få vara en del av gemenskapen ser dessa belöningar som ”grädden på moset”, medan de som drivs 

av belöningarna kanske inte uppskattar gemenskapen och det roliga på samma sätt. Att mitt fokus 

hamnar  på  andra  och  känslan  av  vara  ett  vi,  men de  belöningsdrivna  tänker  på  jaget  i  annan 

utsträckning.

När jag frågar Kornelia hur hon tror att det kommer se ut med ideellt engagemang på Norrbotten 

Hardcorefest  i  framtiden  är  hon  inte  lika  positiv  som Tea  eller  Elenor.  Föreningsgatan  7  som 

arrangerar musikfestivalen har senaste åren inte haft så stort nytillskott av unga medlemmar vilket 

de ser som ett problem. Något de kämpar med i hela föreningen är att hitta engagerade 18-åringar 

som vill vara med, då de flesta som är med i föreningen nu är i åldrarna 23-30 med majoritet  

närmare  30.  Senaste  året  har  endast  tre  stycken 18-åringar  blivit  medlemmar  vilket  är  mycket 

mindre än tidigare år. Kornelia tror att det beror på att det är färre unga som har intresset att jobba 

ideellt  med musik idag, för att  de bara ser det  slitiga i  att ”typ bära högtalare och allt  det  där 

jävliga”, och att det blir viktigt för dem att på något sätt belysa det faktum att det är roligt att vara  

en del av gemenskapen i föreningen.64 Så för att Norrbotten Hardcorefest ska ha en ljus framtid så 

måste grundproblemet i föreningen tas hand om.

63 Intervju med Elenor Nordström, 2014-04-29.
64 Intervju med Kornelia Nilsson, 2014-05-02.
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Jag  tror  att  om  vi  lyckas  med  vårt  långsiktiga  mål  att  få  in  yngre  personer  i 

föreningen så kommer det inte vara ett problem att hitta volontärer, men om vi inte 

lyckas med det första målet kommer vi inte lyckas med det andra.65

Tilliten bland unga i Sverige är, och har varit senaste femton åren, lägre bland unga än bland äldre.  

Även om den sociala tilliten överlag är hög i Sverige så är åldersgruppen 16-19 år en grupp som 

ständigt visar lägre tillit än de andra grupperna med högre åldrar.66 Vad detta beror på är inte helt 

klart, men en anledning är nog att de helt enkelt inte haft tillräckligt med tid för att bygga upp sin 

sociala tillit än. De som var 16 på nittiotalet tillhör ju numera en annan ålderskategori som visar 

högre tillit, vilket också kan tyda på att det kommer med åldern och erfarenheter. Problemet som 

Föreningsgatan 7 brottas med är därför inte ovanligt.

Något som dragit in över Sverige de senaste åren är den så kallade festivaldöden67, och den slog till 

extra hårt under 2013 då flera stora musikfestivaler i Sverige tvingades i konkurs. Det var till en 

början tal om att det grundades i ett svek från besökarna, att de helt enkelt inte köpte lika många 

biljetter.  Musikbranschforskaren  Daniel  Johansson  från  Linnéuniversitet  har  gjort  en  under-

sökningen med de tio största musikfestivalerna i Sverige 2000 - 2013 och kommit fram till att så 

inte alls är fallet, utan tvärtom. 2013 var året då flest biljetter såldes till musikfestivaler i Sverige 

någonsin.68 Vad det bland annat kan handla om är att arbetare som tidigare varit ideella plötsligt vill 

ha  lön,  det  tros  vara  en  av  anledningarna  till  att  Peace  and Love-festivalen  i  Borlänge gick  i  

konkurs.69 Jag frågade arrangörerna från de tre olika musikfestivalerna jag undersökt vad som skulle  

hända  ifall  ideella  arbetare  plötsligt  ville  ha  betalt,  och  fick  samma  svar  från  alla  tre: 

musikfestivalen i dess nuvarande form och koncept skulle läggas ned. 

Vi skulle lägga ner. Eller det beror på, om vi säger att de krävde 1000 spänn för en 

helg så skulle de för det första behöva jobba mycket mer, vi skulle behöva ha färre 

volontärer, och biljettpriset skulle gå upp jättemycket så alla skulle inte ha råd att  

komma. Vi skulle inte ha råd att ta in lika mycket artister, och tillslut skulle det inte 

vara någon rolig festival för det skulle typ vara fem band som kostade 5000 spänn 

att se.70

65 Intervju med Kornelia Nilsson, 2014-05-02.
66 Oskarson & Rothstein, ”Den sociala tilliten – håller vi på att tappa de unga?” i I framtidens skugga, 542.
67 Ett yttryck som uppkom efter att flera stora Svenska musikfestivaler gick i konkurs på kort tid.
68 Daniel Johansson, ”Music festivals in Sweden – An analysis of the ten largest commercial festivals 2000-2013”,  

Linnéuniversitets hemsida, http://lnu.se/polopoly_fs/1.98239!Johansson%20D.%20(2014)%20Music%20Festivals
%20in%20Sweden.pdf, 2014-05-21, 6.

69 Janne Näsström, ”Festivaldöden orsakas av dåligt affärsmannaskap”, Driva egets hemsida, http://www.driva-
eget.se/bloggar/janne-nasstrom/festivaldoden-orsakas-av-daligt-affarsmannaskap, 2014-05-21.

70 Intervju med Kornelia Nilsson, 2014-05-02.
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Ja då skulle det inte bli någon Trästockfestival. Så enkelt är det. Sen så kanske det  

skulle kunna gå göra något annat typ av evenemang med andra typ av intäkter och 

kostnader och ha fler betalda arbetare. Men i sin form som Trästock är nu så skulle  

det aldrig gå om folk ville ha betalt i pengar.71 

Att de ideellt arbetande på Trästockfestivalen, Umeå Open eller Norrbotten Hardcorefest plötsligt 

skulle kräva betalt är inget som egentligen oroar någon av arrangörerna. Ingen av de arbetarna de 

har är oumbärliga, det vill säga att de gör ett jobb som ingen annan skulle kunna göra. Därför skulle 

lösningen ifall någon krävde betalt vara att helt enkelt tvingas byta ut den personen, hur hemskt det 

än låter. I en musikfestival som dessa tre, finns det inte utrymme att göra sig oumbärlig på sitt 

område för att utesluta att andra ska kunna komma in. För om det mot förmodan skulle bli  på så vis  

så finns det inga pengar ändå, alltså kan ingen betala för den oumbärliga personen och den kommer 

bli  utbytt  hur  som  helst.  Man  skulle  dock  kunna  säga  att  de  personer  som  är  anställda  vid 

musikfestivalen är oumbärliga, men samtidigt så kan de ju också bli av med sin uppgift ifall de 

börjar  kräva  något  som musikfestivalen  inte  kan  ge  tillbaka.  De anställda  på  Umeå Open och 

Trästockfestivalen är ju inte heller anställda av musikfestivalen utan av föreningen festivalen tillhör, 

och om det vore så att ”oumbärliga” ideellt arbetande personer krävde att få bli anställda eller ta ut 

en lön av föreningen så säger det ju sig självt att det inte skulle fungera. Men de tre arrangörerna 

tror ändå att det kanske kommer att krävas mer från dem ifall de ska upprätthålla ett flöde av nya 

volontärer varje år, samt att behålla de som redan engagerar sig. De tror att det handlar om att ge 

dem ett mervärde snarare än att erbjuda pengar eller fler biljetter. Detta eftersom de märkt att flera 

av de som engagerat sig länge och blivit en del av gemenskapen som finns i gruppen, också stannat 

kvar fastän de flyttat, börjat studera eller fått jobb. Alla musikfestivalerna arbetar aktivt med att 

göra saker för sina ideella arbetare. Det kan handla om spela brännboll, äta middag eller bara umgås 

och ha kul. Dessa aktiviteter stärker sammanhållningen och tilliten mellan de i gruppen och det är 

just den biten av det ideella arbetet som på något sätt måste synas utåt till de nya arbetarna, så att de 

ska förstå mervärdet av arbetet och vilja vara med. Hur det ska gå till rent konkret är det ingen som 

har svar på i dagsläget dock.

71 Intervju med Tea Lindholm, 2014-05-05.
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Slutord

Avslutningsvis  ska jag  summera kapitel  två  och tre  för  att  svara  på  mina  frågeställningar  från 

inledningen. 

Vad är drivkraften för ideellt arbete och vad kan arbetet innebära för individen? 

Det finns självklart olika anledningar till att människor väljer att engagera sig ideellt. Men något 

som visade sig vara en stor drivkraft enligt mina resultat är gemenskapen, utvecklingen och att få 

göra något roligt tillsammans med andra, till skillnad från Sandmark och Svantessons undersökning 

som  visade  att  belöningen  var  en  av  de  viktigaste  drivkrafterna.  Vad  detta  kan  innebära  för 

individen är att inställningen till det ideella arbetet också kan påverka möjligheten till att skapa ett  

social tillit och bygga ett socialt kapital. Med ”rätt” inställning till ideellt engagemang så tänker du 

mer på gruppen när du arbetar, hur ni tillsammans ska genomföra arbetet och det är större chans att 

det då skapas en mellanmänsklig tillit. När belöningen är drivkraften så finns risken att grupparbetet 

som leder till målet inte ”fastnar” hos individen, det vill säga att de personer som endast väljer att  

engagera sig ideellt för att få något i belöning kanske inte heller ser värdet i att arbeta för varandra 

och därmed inte skapar en social tillit till andra på samma sätt. 

 

Vad har ideellt arbete för betydelse för musikfestivaler? 

Nummer ett: det handlar om kostnad. Utan ideellt arbetande, ingen musikfestival. Det arbetet som 

de ideella utför finns helt enkelt inte i musikfestivalernas budget att betala ut löner till. Skulle ideellt  

arbetande kräva att få betalt för sitt arbete skulle musikfestivalerna i det skick som de existerar idag 

inte finnas kvar. Men det handlar också om något mer, något större som inte riktigt går sätta fingret 

på. Om känslan som finns på musikfestivaler som endast kan uppstå av gemenskapen, glädjen och 

skaparlusten  från  de  ideella  krafterna.  Det  handlar  om  att  när  pengar  kommer  in  i  bilden  så 

förväntas en viss typ av motprestation från de arbetande på ett helt annat sätt än när de är ideella. 

Och att  när man arbetar ideellt med varandra för att skapa en festival så arbetar man också  för 

varandra på ett annat sätt. 
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Sammanfattning

Syftet med denna uppsats var att undersöka människors ideella arbete i musikfestivaler genom att 

utgå från frågeställningarna vad är drivkraften för ideellt arbete och vad kan arbetet innebära för  

individen?  och vad  har  ideellt  arbete  för  betydelse  för  musikfestivaler?. Materialet  till  min 

undersökning består av intervjuer av tre musikfestivalarrangörer från Norrland: Umeå Open från 

Umeå, Trästockfestivalen från Skellefteå och Norrbotten Hardcorefest  från Luleå. Jag har också 

gjort en enkätundersökning som riktar sig till ideellt arbetande i Norrland, samt även använt mina 

egna erfarenheter som material vid diskussionen av resultatet.

Jag har analyserat mina svar från enkätundersökning samt intervjuerna med begreppen social tillit 

och socialt kapital för att se ifall ideellt arbete kan påverka en människas tillit och i så fall på vilket  

sätt. Social tillit är inget som egentligen går att mäta då det är en känsla, men utifrån mina resultat 

kan man se att miljön som en musikfestival innebär möjliggör situationer där tillit är viktigt. Som 

ideell arbetare på en musikfestival så handlar det mer om att arbeta för varandra än för sig själv, och 

det leder till att du måste lita på dina medarbetare på ett annat sätt och på så vis skapas social tillit.  

Det visar sig också att många engagerar sig inom flera områden, och har jobbat ideellt i flertalet år 

vilket innebär att de haft många sociala grupper där det krävts en mellanmänsklig tillit. Vilket då 

också innebär att det sociala kapitalet kan bli högt. 

I denna uppsats har jag också undersökt musikfestivalerna i sig för att se ifall de kan räknas som 

sociala  rörelser.  Alla  tre  musikfestivalerna  jag  tittat  på  har  på  ett  eller  annat  sätt  tagit  olika 

ställningstagande  i  det  som  festivalen  visar  utåt  samt  delvis  varit  med  i  vissa  aktuella 

samhällsdebatter. Att musikfestivalerna inte har någon formell makt i samhället gör därför att de 

kan klassas som ett slags sociala rörelser. Jag har också dragit slutsatsen att musikfestivaler i den 

form som jag har undersökt,  det vill säga att  de drivs av ideellt engagemang, gör att de tillhör 

civilsamhället och därmed också bidrar till samhället i större utsträckning.

Som svar på mina frågeställningar så är gemenskap och utveckling något som är en stor drivkraft 

hos de som väljer att arbeta ideellt, vilket jag också tror är en viktig faktor för att skapa social tillit  

och öka sitt sociala kapital. En av anledningarna till att musikfestivaler behöver ideellt arbetande är 
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på grund av ekonomiska skäl då det inte finns pengar till att betala alla arbetare som krävs för att 

bygga en musikfestival. Men att det finns ett behov av ideellt arbetande handlar också om att de i 

större utsträckning arbetar för varandra istället för sig själva, vilket innebär att kvalitén på arbetet 

blir bättre.
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