
 

 
 

 

 

Hot och risker för 

musikfestivaler i Sverige 
Författare: Michael Curacica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kandidatuppsats 

Huvudområde: Turismvetenskap 

Högskolepoäng: 15 hp 

Termin/år: VT/2018 

Handledare: Anders Nordvall 

Examinator: Maria Lexhagen 

Utbildningsprogram: Turism och destinationsutveckling, 180 hp



 

 
 

Förord 
 

Först skulle jag vela tacka min handledare Ander Nordvall som har tagit sig tiden och hjälpt 

mig med tankar, idéer och kunskap. Anders stöd har varit till stor hjälp genom hela studien. 

Vidare vill jag tacka respondenterna som har ställt upp på intervjuerna, det var deras kunskap 

och hjälpsamhet som gjorde det möjligt att utföra denna studie. 

Östersund 7 juni, 2018 

Michael Curacica  



 

 
 

Sammanfattning 
 

Det har visat sig att många svenska musikfestivaler har tvingats lägga ner sin verksamhet. 

Stora festivalnamn som Bråvalla, Peace & Love, Hultsfred och Arvikafestivalen finns inte 

kvar längre. Det är tydligt att svenska musikfestivaler står inför betydliga hot och risker. Med 

vetskapen om att svenska musikfestivaler kämpar för sin överlevnad, finns det fortfarande 

kunskapsluckor inom området. 

Syfte- Denna studie har som syfte att identifiera vilka hot och risker svenska musikfestivaler 

står inför och att få en bättre förståelse kring deras kamp att överleva. 

Frågeställning- Vilka är de mest kritiska hoten och riskerna för svenska musikfestivalers 

långsiktiga överlevnad och framgång? 

Metod- Resultatet för vilka hot och risker som påverkar svenska musikfestivaler har samlats 

in genom fyra semistrukturerade intervjuer. Respondenterna representerade festivalerna 

Storsjöyran, Uddevalla Solid Sound, Hultsfredsfestivalen och branschorganisationen 

SvenskLive. 

Resultat- Fem hot har identifierats i denna studie, vilka är: 1. Unicitet (inte unika nog), 2. 

Ökade kostnader, 3. Vädret, 4. Nya konkurrenter och slutligen ett nytt hot som tidigare 

forskning inte har identifierat vilket är kulturpolitiken. 

Nyckelord: Musikkonsert, svenska musikfestivaler, hot, risker, förnyelsearbete 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Abstract  
 

It is shown that many Swedish music festivals have been forced to shut down. Major festivals 

such as Bråvalla, Peace & Love, Hultsfred and the Arvika festival have disappeared. It is 

apparent that Swedish music festivals are faced with risks that threaten their existence. 

Knowing the fact that Swedish music festivals are fighting for their survival, there are still 

few studies done on the topic leaving a gap in our understanding on why some festivals fail. 

 Purpose- The purpose of this study is to identify the risk and threats that Swedish music 

festivals are faced with and to get a better understanding on their fight for survival.    

Research question- Which are the most critical risks and threats for Swedish music festivals 

in their quest for long-term survival and success? 

Methodology- Four semi-structured interviews were conducted with respondents representing 

the Swedish festival scene. The respondents in the study represented the festivals Storsjöyran, 

Uddevalla Solid Sound, the Hultsfred festival, and the national festival association 

SvenskLive. 

Findings- Five threats were identified in this study, which are: 1. Uniqueness, 2. Higher costs, 

3. The weather 4. New competitors but also a new threat which is cultural politics.  

Keywords: Music festivals, Swedish music festivals, risk, threats, renewal process   
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1. Inledning 
 

Internationella evenemang kan ses som ett verktyg för destinationer, då det används för att 

generera ekonomiska, sociala, kulturella och ekologiska fördelar (Getz, 2013). Effekterna av 

evenemang är väldokumenterade och har en betydelse för destinationers konkurrenskraft (Getz, 

2008). Just begreppet evenemangsturism är relativt nytt, men under de senaste årtiondena har 

det vuxit både som forskningsområde samt som en betydande del för turismsektorn (Getz, 

2008). 

En evenemangsbesökare tenderar att stanna före och efter evenemanget, vilket skapar 

förutsättningar till en ökad handel och konsumtion på andra platser. Detta kan generera ökad 

försäljning i den lokala handeln och hotellbranschen. På lång sikt kan de ekonomiska 

effekterna hjälpa infrastrukturen, öka livskvalitet för invånarna och skapa en starkare bild av 

destinationen (Oklobdzija, 2015).  

Andersson & Getz (2008) menar att festivalers lokala effekter är viktiga i utvecklingen av 

platsvarumärke och destinations marknadsföring, speciellt för deras egenskaper av att kunna 

stärka städer, destinationer och attraktioner. De kan fungera som attraktioner samtidigt som de 

tillför sociala och kulturella fördelar åt det lokala samhället (Andersson & Getz, 2008).  

2013 skrev tidningen Nöjesguiden en artikel med titeln: Är festivalen död? (NG.se, 2013) med 

grunden att flera stora och traditionella svenska festivaler har lagt ner under de senaste åren. 

Några exempel är Arvikafestivalen, Siesta, Peace & Love, Hultsfred och Bråvalla. Detta menar 

Johansson (2013) är på grund av att den svenska festivalmarknaden under de senaste åren har 

upplevt ekonomiska svårigheter och en förändring på marknaden. 

Då festivaler kämpar för överlevnad finns det fortfarande kunskapsluckor inom området. Getz 

(2002) menar att det finns exempel på festivaler som tvingas läggas ner eller som finner sig i 

en hotad tillvaro. I sin studie ”Why Festivals Fail” behandlar han frågan om vad misslyckande 

egentligen är. Som tidigare nämnt är festivalnedläggningar ett faktum, men ändå finns det bara 

ett fåtal studier gjorde kring området. En av faktorerna Getz (2002) tar upp i sin studie är att 

”misslyckanden” är svåra att studera. 

Nordvall & Heldt (2017) gjorde en studie om varför just festivalen Peace & Love beslutade att 

lägga ner. De ville undersöka vilka faktorer som fick Peace & Love att lägga ner. Studien visade 

att det var en kombination av tre olika faktorer som ledde till Peace & Love´s nedläggning. 

Första faktorn handlade om att Peace & Love var en organisation i en sårbar situation, andra 

faktorn var introduktionen av en ny stark konkurrent (Bråvalla) på marknaden och tredje var 

osäkra besökare (Nordvall & Heldt, 2017).  

Carlsen, Andersson, Ali-Knight, Jeager & Taylor (2010) utförde en studie som inkluderade tre 

olika europeiska festivalers nedläggning. Deras studie handlar om varför dessa tre festivaler 

lades ner men också hur de genom innovativt arbete lyckades komma tillbaka och återuppliva 

sina festivaler.   
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Andra studier har gjorts i Australien av Frost & Laing (2015) om festivalers och volontärers 

utbrändhet. Dessa studier beskriver från olika perspektiv vilka hot och risker festivaler kan stå 

inför och hur dessa kan hanteras.   

Som både Nordvall & Heldt (2017) samt Getz (2002) nämner finns det inte så mycket tidigare 

forskning som berör temat. Därför finns det ett betydligt behov för just denna studie. Då det 

kan hjälpa nuvarande och framtida festivalarrangörer i sitt arbete för att motverka problemet. 

Genom att förstå vilka hot och risker det finns, kan de lättare börja jobba emot de. Vidare 

kommer resultatet ifrån denna studie kunna bidra till forskningsområdet, 

festivalmisslyckanden.  
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1.2 Syfte 
 

Syften med denna studie är att identifiera hot och risker som svenska musikfestivaler står inför. 

Vidare syftar denna studie till att få en bättre förståelse kring svenska festivaler och deras kamp 

att överleva. Utifrån detta har följande frågeställning formulerats:  

1. Vilka är de mest kritiska hoten och riskerna för svenska musikfestivalers långsiktiga 

överlevnad och framgång? 

2. Hur hanteras dessa hot och risker? 

1.3 Avgränsning 
 

För att möjliggöra ett tillfredställande resultat så har vissa avgränsningar bestämts. Studien 

ligger under ramarna för evenemangsforskning och vidare i festivalmisslyckanden. En 

tidsmässig avgränsning har satts för att identifiera dagens upplevda hot och inte dåtida. Detta 

för att skapa en så aktuell bild som möjligt. Vidare har en geografisk avgränsning tillämpats, 

den geografiska avgränsningen är att studien bara kommer behandla svenska musikfestivaler.   
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2. Disposition 
 

I teorikapitlet kommer studiens teoretiska ramverk presenteras. Kapitlet är uppdelat i fyra 

olika delar, fenomenet musikfestival, varför festivaler misslyckas, teorier/modeller för att 

förstå hot och risker och slutligen teorier/modeller för att förstå hanteringen av hot och 

risker.  

Då syftet är att identifiera svenska musikfestivalers hot och risker har denna uppdelning gjorts 

för att inledningsvist visa hur en festivals nätverk och en festivals livscykel kan se ut. Därefter 

presenteras tidigare forskning inom festivalmisslyckanden. Kapitlet avslutas genom att 

presentera olika teorier och modeller som belyser olika hot och risker festivaler kan stå inför 

och hur dessa kan hanteras. 

I metodkapitlet presenteras de valda metoderna, hur studien har gått tillväga för att samla in 

empiri och hur materialet har blivit bearbetat. Därefter kommer en presentation av 

respondenter och en tabell som visar information om vilken organisation de tillhör. Kapitlet 

avslutas med en metoddiskussion. 

Resultatkapitlet baseras på intervjuerna som utfördes med fyra representanter från svenska 

festivalbranschen. Här presenteras en punktlista med alla hot och risker respondenterna 

identifierat. Vidare presenteras de hot och risker som respondenterna tyckte var extra viktiga 

eller som diskuterades mer utförligt. 

I analyskapitlet har resultatet analyserats med hjälp utav teorikapitlet. Utifrån resultatet har 

studien kunnat komma fram till fem olika hot och risker. I analysen har endast dessa fem hot 

analyserats. Vidare kommer en diskussion utifrån analysen om hur hoten är kopplade till 

varandra. Slutligen ett stycke om vidare forskning och ett stycke om begräsningar. 
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3. Teori 
 

3.1 Fenomenet Musikfestival  

I detta kapitel ges en inblick i vilka intressenter som tar del av ett festivalnätverk, vidare 

beskrivs en modell som visar hur en festivalslivscykel kan se ut. 

3.1.1 Intressenter i festivalnätverk 

Getz, Larson & Andersson (2007) har identifierat de olika aktörerna och intressenter som 

finns i festivalers nätverk. Denna lista visar på hur stort och komplex en festival eller 

evenemang kan vara. 

Det skapas förhållanden mellan alla aktörer och intressenter, där alla aktörer i nätverket har 

sina egna tankar och intressen. Detta kan då skapa friktion eftersom det kan vara svårt att veta 

vad alla i nätverket har får mål med samarbetet (Larson, 2003).  

En annan faktor är att festivaler oftast är temporära eller nyetablerade, vilket kan skapa nya 

och unika regler för varje tillfälle. Arrangörer måste vara flexibla och kunna anpassa sig efter 

bästa förmåga ibland med små marginaler (Larson, 2009).  

1. Festivalorganisationen består av chefer, personal och volontärer som ansvarar för att 

planera, sköta och utföra allt arbete som krävs för festivalen. 

2. Besökarna/Publiken är festivalens viktigaste intressenter, om man vill ha ett lyckat 

evenemang. 

3. Staden/kommunen där festivalen kommer att hållas spelar en central roll i utförandet 

av evenemanget. Eftersom det är kommunen som oftast sitter på tillstånden, arenorna 

och parkerna.  

4. Musiksektorn på den berörda marknaden, exempel Svensklive som är en ideell 

förening som samlar svenska livemusikens röst. 

5. Restauranger och boenden spelar en stor roll i festivalernas nätverk. 

6. Media i alla sina former, tidningar, radio, tv och internet. Media har en väldigt 

betydande roll, då de har makt att påverka. 

7. Leverantörer av både varor och tjänster, oftast i ett samarbete med arrangören. 

Exempel Norrlands Guld och Max Hamburgare. 

8. Sponsorer som genom att betalt och hjälpa festivalerna finansiellt får marknadsföra sig 

på platsen. 

9. Samarbeten mellan festivalerna. 

10. Allmänheten och invånarna som bor i den berörda staden/kommunen. Även de har en 

stark påverkan på festivalen. 
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3.1.2 Evenemangslivscykeln  
 

Getz (2005) har bearbetat en tolkning utifrån Butlers modell (1983) som han kallar för 

evenemangslivscykeln.  

Den innefattar olika steg, det börjar med en ide som blir till introduktion som sedan fortsätter 

till tillväxt, mognad, stagnation, förnyelse, nedgång eller avveckling. Som Andersson, Larsson 

och Mossberg (2009) nämner att många evenemang organiseras endast tillfälligt, därefter finns 

det evenemang som är återkommande i flera år. Några exempel är evenemang som Hultsfred, 

Peace & Love, Bråvalla och Way Out West. 

Återkommande evenemang skiljer sig ifrån tillfälliga, då besökaren kan ha vissa förväntningar, 

minnen och känslor kopplade till de återkommande evenemangen (Andersson, m.fl., 2009). 

Evenemangslivscykeln visar att problematiken oftast finner sig efter mognadsfasen, här krävs 

det att festivalen inte blir statiska. Här riskerar festivalen att hamna i avvecklingsfasen, för att 

undvika detta måste festivalerna arbeta med ett förnyelsearbete. Detta för att hålla festivalen 

intressant och locka nya besökare (Larson, 2009). Evenemangslivscykeln är tillämpningsbar i 

denna studie då det går att applicera vilken festival som helst i kurvan för att se var de befinner 

sig. Då studien har intervjuat både nya och gamla festivaler, så är det intressant att se var de 

befann/befinner sig. 

                                                                               Mognad 

 Förnyelse 

 

  Tillväxt Nedgång 

Ide  Introduktion Avveckling 

 

Figur 1: Egen bearbetning av evenemangslivscykeln (Getz, 2005). 
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3.2 Varför festivaler misslyckas 
 

Här beskrivs tidigare studier med grund i festivalmisslyckanden.  

Getz (2002) försöker i sin artikel ”Why Festivals Fail” undersöka vilka orsaker som kan leda 

till festivalers nedläggning men också identifiera andra faktorer som kan hota 

festivalarrangörer. Getz (2002) använder sig utav Jones (1993) fråga om det kan finnas för 

många evenemang på samma plats? Jones ger exempel från England där det uppskattades 

hållas runt 900 festivaler varje år och menar att det finns en risk att marknaden upplever en 

mättnad. Vidare beskriver hon att mer än hälften av festivalerna gick i förlust och att de 

upplevde det svårt att konkurrera med alla andra festivaler.    

Artikeln beskriver en undersökning där en enkät skickades ut till 100 festivalarrangörer i 

Nordamerika 2002. Enkäten innehöll en lista med olika hot och risker för festivalarrangörer, 

dessa faktorer fick respondenterna sedan besvara på en skala 1 till 3, där 1 betydde 

(osannolikt en anledning till nedläggning) och 3 betydde (mycket sannolikt). 

Resultatet från Getz (2002) enkät visade att det fanns fem sannolika faktorer som var grunden 

till festivalmisslyckanden. Dessa fem faktorer var: Vädret, brist på sponsring, allt för 

beroende av en inkomstkälla, otillräcklig marknadsföring och slutligen brist på 

avancerad/strategisk planering. Det är dessa upptäckter som kommer ligga centralt för denna 

studie. 

Då artikel är från 2002 så kommer den fortfarande vara till stor hjälp, dessa faktorer kommer 

användas som underlag för studiens intervjuer. Getz undersökning genomfördes 2002, vilket 

gör att resultaten är över 16 år gamla. Därför blir det intressant att jämföra Getz resultat mot 

studiens frågeställningar, för att se om det finns några skillnader eller likheter. Tidsmässiga 

skillnader samt geografiska skillnader då enkäten utfördes i Nordamerika. 

Vidare har Johansson (2013) utfört en studie kring begreppet ”festivaldöden”.  Den svenska 

festivalmarknaden har förändrats inom de senaste åren. Många välkända musikfestivaler har 

försvunnit, Siesta! i Hässleholm, Peace & Love i Borlänge, Tivolirock i Kristianstad och 

Sundsvalls Gatufest. Arvikafestivalen lades ner 2011, 2010 lades Hultsfredsfestivalen ner för 

att senare komma tillbaka 2011. Hultsfredsfestivalen bytte ägare men lades senare ner igen 

2013 (Johansson, 2013).  

Det var under denna tid det började talas om ”festivaldöden”, men under samma period 

började det komma nya musikfestivaler i Sverige som ersatte de gamla. Way Out West 

startade 2007, Gateway startade 2011, Stockholm Music & Arts startade 2012, Summerburst 

startade 2012 och Bråvallafestivalen startade 2013 (Johansson, 2013). 

Även fast den svenska musikfestivalsmarknaden har ändrats under de senaste åren så handlar 

”festivaldöden” mer om hur olika festivaler har ersatts, än själva fenomenet att festivaler har 

dött (Johansson, 2013). Så begreppet ”festivaldöden” kan ses som överdrivet då Johanssons 

(2013) studie visar att betalade besökare på de största festivalerna har ökat. 
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Dessa nedläggningar kan få negativa konsekvenser, då besökarna väntar längre innan de 

köper biljetter för att vara säkra på att festivalen faktiskt blir av. En annan konsekvens kan 

vara att osäkerheten med nerlagda musikfestivaler får besökaren att välja musikkonserter 

istället då de känns tryggare (Johansson, 2013). 

Nordvall & Heldt (2017) utförde en studie som behandlar den svenska musikfestivalen Peace 

& Love nedläggning. I denna studie finner man tre centrala faktorer till varför festivalen 

Peace & Love festivalen lades ner.  

1. Första faktorn var en festival i en sårbar situation. Nordvall & Heldt (2017) beskriver hur 

festivalen började som en icke vinstdrivande organisation. För att sedan bli en ”mer” 

professionell organisation. Problemen var att organisationen saknade ett ekonomiskt tänk och 

att de inte sparade från föregående år. Det andra skälet var att organisationen saknade 

tydlighet i deras vision, mål och strategier. 

2. Nya starka konkurrenter. Nordvall & Heldt (2017) menar att introduceringen av Bråvalla 

festivalen på svenska marknaden var en bidragande faktor till att festivalen lades ner. Bråvalla 

skulle komma att hållas på samma datum och med liknande artister, alltså en festival som 

tilltalar liknande publik.  

3. En ändring i besökarbeteendet. Nordvall & Heldt (2017) menar att besökarna var tvungna 

att ta ett beslut om vilken festival de skulle besöka och att det skapades en förändring i 

köpbeteendet, vilket resulterade i att besökarna väntade med att köpa biljetter. Bråvalla ansågs 

av många ha bättre artister och att vara det ”nya” och spännande. Det fanns även ett visst 

missnöjde med Peace & Love från tidigare år. Det var dessa tre faktorer som tillsammans lede 

till Peace & Love nedläggning.  

Många stora festivaler har lagt ner, strukturen har ändrats från icke-vinstdrivande till 

vinstdrivande. Nya internationella aktörer har klivit in på den svenska marknaden, 

festivalmarknaden har blivit mer professionell med högre konkurrens (Nordvall & Heldt, 

2017).   
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3.3 Teorier/modeller för att förstå hot och risker 

I denna del presenteras två teorier om hot som kan påverka festivaler. 

 

3.3.1 Isomomorfism 
 

DiMaggio & Powell (1983) menar att organisationer tendera att hamna i en process då de 

efterlikna varandra. Begreppet som bäst beskriver processen är isomorfism. Isomorfism kan 

uppkomma från både informella samt formella krav/restriktioner från andra organisationer och 

eller sociala/kulturella koder från omgivningen. Formella krav kan vara lagar som 

organisationen måste förhålla sig till, informella krav kan komma från samhället man verkar i, 

som att män och kvinnor ska ha lika lön (DiMaggio & Powell, 1983).  

Isomorfism kan uppkomma vid osäkerhet eller när det upplevs ostabilt inom organisationen. 

All isomorfism uppkommer inte bara av tvång, utan efterliknelse skapas även av osäkerhet 

(DiMaggio & Powell, 1983). Isomorfism kan ha många olika anledningar, organisationen kan 

känna sig hotade, vara i en kris, ha för höga kostnader, vara nystartade eller oerfarna. Dessa 

faktorer kan leda till att man imiterar en annan mer framgångsrik och stabil organisation. 

Förändringen kan ske via nya kunder, anställda eller om man använder sig av konsulter vilka 

då kan komma med erfarenheter av hur andra organisationer jobbar (DiMaggio & Powell, 

1983).  

Isomorfism kan handla om professionalism. Personer med samma akademiska bakgrund har 

ofta liknade värderingar och tankar som de för med sig in i organisationen. Alla dessa faktorer 

kan skapa efterliknelse (DiMaggio & Powell, 1938). Eftersom musikfestivaler är organisationer 

så anses dessa faktorer vara relevanta och hjälpsamma i arbetet att besvara denna studies 

frågeställningar. 

3.3.2 Fem Strukturella Krafter 
 

De fem strukturella krafterna (se figur 2) är ett sätt att positioner sig på marknaden och ett 

verktyg för att utvärdera externa och inre hot. Ett sätt att analysera marknaden och skapa 

taktiska strategier (Porter, 1980). Bruzelius (2011) beskriver de fem krafterna så här: 

Konkurrensintensiteten är redan befintliga konkurrenter inom samma bransch. 

Konkurrenstrycket från nya aktörer är introduktionen av nya liknande eller nytänkande 

aktörer, vilket kan skapa tuffare konkurrens. Substituttrycket är nya teknologier eller 

alternativa sätt introduceras på marknaden för att tillgodose kundens behov på ett mer 

effektivt sätt. Kunderna, alltså kundens makt, styrka och förhandlingskraft till att använda ens 

vara. Med leverantörer menas deras styrka, makt och förhandlingskraft (Bruzelius, 2011). 

Faktorer som påverkar nya festivaler är ökade kostnader, lagar, otillräckliga resurser och 

redan befintliga liknade evenemang (Getz, 2002).  Leverantörer kan ha mycket att säga till om 

eftersom de kan erbjuda utrustning och tjänster, men detta kan festivaler motverka med 



 

10 
 

smarta sammabeten och volontärer.  En faktor som påverkar festivaler är sponsorerna och 

bidragen, utan dessa kan det vara svårt att fortsätta (Getz, 2002).  

En festivals kunder är besökarna som köper biljetter. Alla festivaler måste locka besökare, 

men inte alla är lika fokuserade på de ekonomiska effekterna. Många festivaler är gratis, i 

dessa fall handlar det om andra faktorer än just att vara vinstdrivna. Festivaler kämpar mot 

liknade evenemang eller andra fritidsaktiviteter. Skulle besökarna tappa intresset eller att 

biljetten blir för dyr byts festivalen ut (Getz, 2002).  

Konkurrenterna är inte bara andra festivaler utan kan vara andra organisationer som använder 

sig utav samma resurser och medel. Getz (2002) ställer frågan om festivaler samarbetar eller 

tävlar?  Konkurrens ska leda till innovation, kvalitetsökning och marknadsdifferentiering. 

Många festivalarrangörer missar detta då de anser att deras produkt är unik och oersättlig. För 

att motverka detta kan festivaler försöka positionera sig på en unik och attraktiv plats 

gentemot konkurrenterna, detta för att locka nya leverantörer, sponsorer och besökare för att 

på så sätt skilja sig från konkurrenterna (Getz, 2002).  Vidare ska festivalarrangörerna försöka 

förändra marknaden och inte bara anpassa sig efter marknadens förändring (Getz, 2002). 

 

Figur 2. Egen bearbetning av Porters fem strukturella krafter (Porter, 1980).  

Befintlig 
konkurrens

Nya aktörer

Köparens 
styrka

Ny teknologi

Leverantörens 
styrka
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3.4 Teorier/modeller för att förstå hanteringen av hot och risker 

Denna del presenterar två olika teorier om hot och hur de kan hanteras 

3.4.1 Proaktivt och reaktivt förnyelsearbete 
 

Andersson, m.fl. (2009) använder de sig av Larsons modell (2003), (se figur 3) som beskrivit 

det proaktiva och reaktiva förnyelsearbetet. Reaktiv förnyelse händer som ett resultat på 

utomstående händelser, det betyder att man ändrar programmet på grund av en negativ 

utvärdering. Det kan ske som svar på olyckor som tidigare inträffat på andra festivaler och 

därför används reaktivt förnyelsearbete för att förbygga framtida olyckor (Andersson, m.fl., 

2009). Detta kan ses som ett sätt att hantera förändring i marknaden och i omvärlden, därför 

blir det viktigt att kunna identifiera tendenserna i marknaden och anpassa sig efter de 

(Andersson, m.fl., 2009). Proaktivt förnyelsearbete betyder att förnyelsen sker konstant, här är 

ambitionen ”ligga före” istället för att anpassa sig efter marknaden (Andersson, m.fl., 2009). 

I modellen (se figur 3) är steg 1 anpassning, individerna i evenemangsgruppen studerar 

marknaden och försöker tyda trender. De försöker se förändringar i marknadens efterfråga och 

letar efter nya trender (Larson, 2003). Ett exempel på en sådan förändring är när Way Out 

West endast började servera vegetarisk mat på sina festivaler för att öka miljömedvetenheten 

och minska sin påverkan på miljön. I denna anpassningsfas gäller det alltså att hitta trenderna 

som marknaden efterfrågar och implementera de. Samtidigt som steg 1 pågår, försöker 

arrangörerna genom steg 2, kreativt skapa en marknad genom ett kreativt förnyelsearbete 

(Larson, 2003). Way Out West lyckades genom vegetarisk mat skapa upplevelser för 

besökare och samarbetspartners som de inte visste att de ville ha och därför inte efterfrågat.  

 Evenemangsorganisation 

          1. Anpassning 2. Kreativt skapande 

 

 Marknad 

Figur 3. Egen bearbetning utav Proaktivt och reaktivt förnyelsearbete (Larson, 2003) 

3.4.2 Festivalinnovationer 

   

Larson (2009) skrev en artikel som handlar om festivalers komplexa nätverk. Denna studie 

involverade tre svenska festivaler Storsjöyran, Malmöfestivalen och Göteborgskalaset. I hennes 

rapport menar hon att festivalers innovation är ett samarbete mellan olika intressenter. Inte bara 

förhållandet mellan arrangör och intressent utan också relationen mellan intressent och 

intressent (Larson, 2009).  

Tidigare presenterades Getz, m.fl. (2007) en festivals nätverk och olika intressenter. Larson 

(2009) menar att festivalers nätverk påverkar förnyelsearbetet (se figur 3). Rapporten tar upp 

svårigheten och möjligheten med de dynamiska förändringarna av intressenter och hur det ofta 

byts ut (Larson, 2009).  
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Det är viktigt med nya samarbetspartners och deras nya idéer, men också i att inte ha en allt för 

öppen miljö då långtidssamarbeten är viktiga och skapar tillit (Larson, 2009). Improvisation 

inom festivaler kan vara spontana och ibland under tidspress, men oftast genom etablerade 

tillvägagångsätt och erfarenhet (Larson, 2009). Larson (2009) menar att de tidspressade 

situationerna framhäver det kreativa hos människorna vilket kan leda till nya och banbrytande 

lösningar, men löper större risk än de redan etablerade lösningarna.  
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4. Metod 

 

Vid valet av en kvantitativ, kvalitativ eller flermetodsundersökning så valdes en kvalitativ 

undersökning. Då studien sökte utförliga svar och på ett explorativt sätt ville undersöka ett 

relativt outforskat område. Skillnaderna mellan kvantitativ forskning och kvalitativ forskning 

är att den kvantitativa forskningen, betonar kvantifieringen när det gäller analys av data. Den 

kvalitativa forskningen lägger vikt vid ord och inte kvantifieringen under insamlingen av data 

och analys (Bryman, 2011). 

Leavy (2017) menar att kvalitativa forskning används för att undersöka sociala fenomen, 

individers beteende, situationer eller gå på djupet och försöka förstå vissa dimensioner av det 

sociala livet. Det passar bra på undersökningar som försöker förstå, beskriva eller förklara ett 

fenomen. 

Då syften med denna studie är att identifiera och skapa en bättre förståelse kring vilka hot och 

risker svenska musikfestivaler står inför, anses en kvalitativ studie passa. Detta för att skapa 

större flexibilitet. Bryman (2011) menar att en kvalitativ forskare lättare kan ändra inriktning 

och fokus än den kvantitativa forskaren, då det tenderar att finnas ett mer inbyggt 

rörelsemönster i den kvantitativa forskarens datainsamling. Då studiens syfte är att skapa en 

förståelse och att ge respondenterna möjlighet till egna svar om vilka hot och risker de anser 

finnas, har inte en enkätundersökning eller kvantitativ studie tillämpats. 

4.1.1 Forskningsansats 
 

Ett induktivt angreppsätt är där empirin är utgångspunkten och ett deduktivt angreppsätt är där 

befintliga begrepp och teorier är utgångspunkten (Eriksson & Wiedersheim -Paul, 2014). I 

denna studie har först ett deduktivt angreppsätt tillämpats eftersom intervjuguiden grundade sig 

på Getz (2002) enkät, alltså i en befintlig teori. Senare har ett induktivt angreppsätt tillämpats 

där det empiriska materialet har varit utgångspunkten genom hela studien. Eftersom både 

induktion och deduktion har använts går det att benämna angreppsättet som abduktion. Ett 

abduktivt angreppsätt är en mix av induktion och deduktion (Eriksson & Wiedersheim -Paul, 

2014).  



 

14 
 

4.1.2 Utformningen av intervjumallen 
 

Intervjumallen grundar sig i den tidigare relevanta forskningen, men också i Getz (2002) 

enkätundersökning. Som tidigare nämnt i teorikapitlet så skickades denna enkät ut till 100 

festivalarrangörer i Nordamerika 2002. Den innehöll olika hot och risker som eventuellt skulle 

kunna leda till nedläggning. Dessa alternativ fick respondenterna värdera från ett (inte troligt 

problem) till tre (viktigt problem). Detta för att kunna identifiera de största hoten festivaler stod 

inför då (Getz, 2002).  

Tanken med att använda sig utav Getz (2002) enkät som grund var för att skapa validitet och 

trovärdighet. Eftersom grunden finner sig i redan trovärdiga studier, fungerar enkäten och de 

tidigare studierna som en guide i detta arbete.  

Efter att ha diskuterats Getz (2002) faktorer med respondenterna har intervjun fortsatt till sina 

tre primära frågor.  

1. Vilka huvudsakliga hot/risker finns det idag för er musikfestival? 

2. Om ni var tvungna att välja de tre största, vilka skulle det vara? 

3. Hur hanteras dessa hot? 

För fullständig intervjumall se bilaga 1. 

4.1.3 Datainsamling 
 

Utifrån studiens syfte har semistrukturerade intervjuer utförts vid datainsamlingen. Där 

forskaren har en lista med förhållandevist specifika frågor som ska beröras under intervjun även 

kallad intervjuguide. Men respondenten har stor frihet att utforma svaren på sitt egna sätt. 

Intervjuaren har också chansen att under intervjun ställa nya frågor (Bryman, 2011). Studien 

har använt sig utav semistrukturerade intervjuer kring hot och risker. Detta för att inte styra 

svaren utan ge respondenten möjligheten att svara så fritt som möjligt (Bryman, 2011).  

Intervjumallen skickades på förhand, detta för att ge respondenterna tiden att gå igenom 

frågorna och förbereda sig. Under intervjuerna har respondenterna tillsammans med 

intervjuaren gått igenom de översatta hoten och riskerna från Getz (2002) enkät, för att 

samtidigt kommentera kring de redan befintliga alternativen eller lägga till nya hot och risker 

som de fann relevanta. Detta tillvägagångsätt visade sig vara effektiv då det genererade 

intressanta diskussioner, samt ett helt nytt hot som tidigare forskning inte berört.   Intervjuerna 

tog mellan 40 – 60 minuter och spelades in med hjälp av en diktafon.  

Eftersom det handlar om att identifiera och skapa en bättre förståelse kring vilka hot och risker 

som svenska musikfestivaler står inför, anses denna metod vara lämplig. Därför har studien inte 

använt sig utav enkäter eller observationer. Enkäterna hade behövt veta exakt vilka frågor som 

skulle besvaras och svaren hade inte blivit så djupgående, observationer utesluts eftersom 

studien inte vill visa på några specifika beteenden (Bryman, 2011). 
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4.1.4 Intervjuer 

Presentation av intervjupersoner: 

 

Andrea Wiktorsson började som sommarjobbare på Storsjöyran, nu är hon VD och 

programansvarig för Storsjöyran i Östersund. Samtidigt är hon ordförande på Svensk Live. Vi 

träffades i person och utförde intervjun. 

Joppe Pihlgren är sångare i bandet Docenterna, han är verksamhetsledare i Stockholm för 

branschorganisationen Svensk Live. Vi utförde intervjun via telefon. 

Simon Tehyrell var grundare för nu nerlagda festivalen Uddevalla Solid Sound, just nu sitter 

Simon som Affärsutvecklare på Storsjöyran. Vi träffades i person och utförde intervjun. 

Per Alexandersson grundaren till Hultsfredsfestivalen, festivalgeneral och enhetschef för 

Malmöfestivalen och nu arbetar han på Liseberg som underhållningschef. Vi utförde intervjun 

via telefon. 

Dessa personer valdes eftersom de har arbetat med eller sitter på höga positioner inom 

musikfestivaler och innefattar en lång erfarenhet inom svenska musikfestivals branschen. När 

frågan ställdes om respondenterna ville vara anonyma eller inte, svarade samtliga att de ville 

använda sina riktiga namn. Detta respekterades och därför används respondenternas riktiga 

namn i studien. 

Intervjuerna transkriberades och kategoriserades genom öppen kodning. Kodning är en viktig 

fas i en kvalitativ studie då man samlar in mycket intressant data, som är ostrukturerad i sin 

form. För att kunna organisera och analysera detta material måste forskaren koda (Bryman, 

2011). Genom att kritiskt granska och leta efter samband i koderna skapas nyckelord som senare 

gör det lättare att analysera intervjuerna (Bryman, 2011).  Kodningen utfördes genom att skapa 

övergripande teman som ekonomi, personal eller organisation. Vidare specificerades det som 

hade diskuterats djupare och mer genomgående. Efter en ytterligare genomgång av materialet, 

omvandlades de stora temana till mer konkreta, ”ekonomi” omvandlades till ”ökade kostnader” 

och på detta sätt blev resultatet mer hanterbart i analysen och slutdiskussionen.  

4.1.5 Urval 

 

I denna studie har ett icke-sannolikhetsurval tillämpats, alltså ett urval där man inte får fram 

genom en slumpmässig urvalteknik. Det betyder att vissa individer i populationen har större 

chans att komma med i urvalet (Bryman, 2011).  

Personer med direkt koppling till svenska musikfestivaler har kontaktats, men då det visat sig 

att personerna i fråga inte kunde hjälpa eller inte gick att få tag på så har ett snöbollsurval 

tillämpats. David (2016) beskriver ett snöbollsurval så här: När populationen är dold och svår 

att identifiera tar forskaren då kontakt med ett lämpligt fall av populationen som i sin tur sedan 

kan hjälpa forskaren komma i kontakt med andra ”liknande” fall. Första kontakten var Andrea 
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Wiktorsson på Storsjöyran, Andrea rekommenderade Simon Tehyrell, vidare 

rekommenderades Joppe Pihlgren och slutligen Per Alexandersson. 

Valet att bara intervjua fyra personer går att motivera genom att dessa personer har erfarenhet 

och skapar en god bredd. Andrea representerar Storsjöyran som är Sveriges äldsta festival, 

vilket gör att Andrea kan erbjuda erfarenheten.  Simon representerade Uddevalla Solid Sound 

som hade erfarenheten av en ny arrangör som har behövt lägga ner. Joppe jobbar för Svensklive 

vilket gör att han kunde komma med erfarenheten av att hjälpa arrangörer och artister. Per 

grundade Hultsfredsfestivalen, var med och arrangera Malmöfestivalen. Per hade erfarenheten 

av att ha jobbat med olika festivaler hela sitt liv. Dessa respondenter valdes på grund av att alla 

kunde tillföra sina unika synpunkter på problemet. Eftersom dessa respondenter besitter lång 

erfarenhet av festivalbranschen och dess hot och risker ökar de resultatets trovärdighet.  

Vidare presenteras en tabell som visar vilken festival/organisation respondenterna tillhör, om 

organisationen är privatägd eller ideell, om de är pågående eller nerlagda, hur länge de har 

funnits alltså ålder och till sist vilka roller respondenterna har om de är arrangörer eller 

branschrepresentanter. Denna modell har skapats för att tillföra en tydlighet/översikt i min 

metod och mitt urval. 

 

 

Tabell 1. Respondenternas organisationer 

NAMN ÄGANDESKAP PÅGÅENDE/ 

NERLAGD 

År     

0–10/+10          

 

ARRANGÖR/ 

BRANCSHREPRESENTANT 

Storsjöyran Privat Pågående 10+ Arrangör 

Uddevalla 

Solid Sound 

Privat/Offentlig Nerlagd 0–10 Arrangör 

Svensk Live Ideell  Pågående 0–10 Branschrepresentant 

Hultsfred Ideell/Privat Nerlagd 10+ Arrangör/ 

Branschrepresentant 
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4.1.6 Metoddiskussion 
 

Kvalitativ forskning kan kritiseras för att vara för subjektiv, genom att den bygger på 

forskarnas osystematiska uppfattningar om vad som är viktigt och betydelsefullt. Men även 

den nära kontakten forskarna kan skapa med sina respondenter (Bryman, 2011).  

Då denna studie har som mål att identifiera och skapa en förståelse kring de hot och risker 

musikfestivaler står inför, har en diktafon använts vid datainsamlingen för att säkerställa att 

författaren inte tolkat svaren på sitt egna sätt. Detta för att minska risken av egna värderingar 

och tolkningar. 

Vidare menar Bryman (2011) att en kvalitativ undersökning kan vara svår att replikera eller 

generalisera. Då en kvalitativ undersökning kan ses som ostrukturerad, i en kvalitativ 

undersökning är forskaren det viktigaste redskapet. Det som observeras och registreras är till 

stor del inom forskarens egna intressen (Bryman, 2011). När forskaren utför ostrukturerade 

intervjuer med ett litet antal personer inom specifika områden, blir resultaten svåra att 

generalisera till andra områden (Bryman, 2011). Genom att vara medvetet om denna kritik, 

har studien försökt vara så transparent som möjligt genom att ha en intervjumall och tydliga 

steg på hur studien utförts. Detta ger möjligheten för andra att utföra liknade studier. 

Slutligen går det att diskutera vilka källor studien har använt sig utav. Den teoretiska 

referensramen har behandlat tidigare forskning om festivalmisslyckanden, teorier och 

modeller som har varit inriktade mot festivaler/evenemang. Alla källor förutom två stycken i 

inledningskapitlet har varit vetenskapligt granskade artiklar och akademisk litteratur. 
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5. Resultat 
  

Efter att ha kodat och skapat teman av empirin har fyra kategorier utformats, externa hot, 

personal, ekonomi och organisationen. I resultatet har inte allt material redovisats, utan bara 

där respondenterna har gett djupare svar. Punktlistan visar alla hot som nämnts under 

intervjuerna, resultatet kommer bara gå igenom hoten som respondenterna ansåg vara mest 

relevanta. 

5.1 Externa hot 

Då respondenterna tillhör olika organisationer, så har deras svar varit unika med vissa 

liknelser. De externa hoten har behandlat: 

 Säkerhetsfrågor (Terror) 

 Konkurrens från andra länder (liknade festivaler) 

 Konkurrens från musikkonserter 

 Konkurrens med stora artister 

 Konkurrens med människor fritid 

 Vädret 

 Gratisfestivaler 

 Endags festivaler 

 Brist på stöd från politiker 

 Möjligheten för nya band att växa 

 Sexuella ofredande 

 Inflation 

 Misslyckandet med att skapa lojala besökare 

5.1.1 Konkurrens från musikkonserter 

 

En av faktorerna alla respondenter har nämnt som ett externt hot, är när enskilda artister 

spelar på konserter. Alltså konsertspelningar på stora arenor som Ullevi, Globen eller Tele2 

Arena. Detta har setts som ett ”nytt” hot.  

Andrea (Storsjöyran) menar att för bara 10 år sedan fanns det nästan bara festivaler och någon 

enstaka konsert. Men detta faktum har nu ändrats, då konserter ökar i antal och priset per 

biljett är billigare. Hoten av de ökande musikkonserterna håller Simon (Uddevalla Solid 

Sound) med om, då han ger exemplet på att de hade bokat Laleh som två veckor tidigare 

spelat på Liseberg. 

”Vi hade bokat Laleh, som två veckor tidigare hade spelat på Liseberg för 50 spänn. Det blir 

ju inte bra” (Simon, 2018). 

Detta faktum är ett påtagligt hot menar vissa av respondenterna att det samtidigt kan ses som 

en möjlighet. Joppe (SvenskLive) menar att musikkonserterna är ett hot, men också en 

möjlighet för svenska festivaler. Fler festivaler kan få möjligheten att skapas eftersom 

arenorna ger möjligheten att arrangera festivaler året runt. 
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5.1.2 Konkurrens från andra länder 

 

Svenska musikfestivaler konkurrera inte längre bara med svenska musikfestivaler, utan mot 

musikfestivaler utomlands och människors fritid. Det kan handla om att besökarna har börjat 

väga festivaler mot semesterresor, alltså att man har börjat konkurrera mot besökarnas tid 

(Andrea, 2018). Vidare menar hon att i kombination med att folk reser så konkurrerar svenska 

musikfestivaler med musikfestivaler utomlands.  Hon ger exemplet Way Out West, då de kan 

ses inte bara konkurrera med den svenska festivalmarknaden utan även Saint West i Ungern 

och Prima Vera i Spanien.  

Internationella musikfestivaler som Glastonbury har 10 gånger så många besökare än 

Storsjöyran. Joppe menar att Sydamerika och Asien börjar komma fram som nya marknader. 

5.1.3 Brist på stöd från politiker 

 

Denna aspekt har tre av fyra respondenter påpekat som ett stort hot. Just att kulturpolitiken 

inte ger det önskade stödet.  

Per (Hultsfred) menar att kulturpolitiken inte är tillräckligt bra, just i hanteringen av 

popkulturen, allmänna medel och på sättet frågan hanteras. Då han jämför oss med våra 

grannländer, Danmark har inte kommit långt i processen men där finns ambitionen och viljan 

att förändra. I Norge anser Per att problemet är löst och popkulturen får de medel de behöver 

för att växa.  

”Hotet är den statliga kulturpolitiken generellt, de allmänna medlen och hur man hanterar 

frågan överhuvudtaget. Vi har samma kulturpolitik som under Gustav den tredjes tid, det blir 

Kalle Anka allting” (Per, 2018). 

Joppe som är verksamhetsledare på SvenskLive menar att det är detta han jobbar för. Att 

arbeta mot det offentliga och regionen för att förklara hur viktigt det är. Om inte medlen finns 

kommer den svenska musikscenen inte utvecklas och han oroar sig att detta i följd kommer 

leda till att inga nya artister födds.  

Hade denna process varit enklare så hade det underlättat en hel del menar Simon. För att få 

det att funka var de tvungna att söka bidrag av kommun, region och stiftelser. För att kunna 

söka dessa bidrag var de tvungna att skapa en förening, men gentemot bokningsbolagen var 

de tvungna att vara ett aktiebolag. De gick under två olika organisationsformer vilket var 

tidskrävande och skapade problem, oftast i att det tog tid från deras riktiga arbete som var att 

arrangera en musikfestival. 

5.1.4 Vädret 

 

”Vi hade regn i fem av sex år” (Simon, 2018). 

Vädret är hotet alla respondenter har varit enade om. Då det är ett hot som inte går att 

kontrollera mer än att förberedda sig och hoppas det inte kommer.  
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”Vi alla har ju sju olika väderappar, alla som jobbar med evenemang måste hålla koll på 

vädret” (Andrea, 2018).  

5.1.5 Sexuella ofredande 

 

Ett nytt hot är de sexuella ofredandena som har anmälts på musikfestivaler. Andrea menar att 

det är ett viktigt hot som alla måste ta på stort allvar. We Are Stockholm festivalen fick 

väldigt mycket negativ media efter deras festival då det hade anmälts många sexuella 

oredanden. Andrea menar att om inte festivalarrangörer hanterar detta faktum så finns risken 

att uppfattas som en farlig eller osäker festival vilket resulterar i att besökarna väljer ett annat 

alternativ. Andrea menar att det är ett hot man måste arbeta mycket mot och det kommer bara 

bli viktigare i framtiden. 

5.2 Personal 

Följande hot har diskuterats: 

 Volontärer 

 Kompetensförlust 

 Oerfarenhet/okunnighet 

5.2.1 Volontärer 

Per menar att ett hot kan vara volontärer inte längre kan motiveras att jobba gratis i 24 timmar 

för mat och en t-shirt, han menar att hotet kan vara att arrangörer inte lyckas motivera eller 

skapa något som är kul. Detta är en faktor som vissa arrangörer missar och som i sin tur kan 

leda till att man tappar sina lojala medarbetare.   

Simon lyckades undgå detta hot då han aldrig upplevde något problem med volontärer. 

”Vi hade ju 130 volontärer som mest de sista åren, men det har aldrig varit några problem. 

Det har alltid funnits folk som vill hjälpa till” (Simon, 2018). 

Storsjöyran har löst problemet då de inte har volontärer utan anställda medarbetare. 

5.2.2 Kompetensförlust 

 

Andrea beskriver att det kan ses som ett hot om man tappar kompetens och därför viktigt att 

syresätta organisationen med nya idéer. Per och Joppe menar samma sak, de betonar vikten av 

att behålla kompetensen inom organisationen.  

5.2.3 Oerfarenhet/okunnighet 

 

Per menar att ett stort hot är att många festivalarrangörer inte har ett syfte. Alltså att de inte 

har klart för sig varför de håller på, att de vet vad de gör men inte varför och detta kan ses 

som ett hot. 

”Jag tror att vi har x antal festivaler som inte vet varför de håller på, den här sommaren 

kommer säkert någon gå i konkurs tyvärr” (Per, 2018). 
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Simon grundade Uddevalla Solid Sound, han beskriver det som att det började som en ”kul 

grej”. ”Det är ett hot, men för vår del var det mest en inkompetent chef” säger han 

självkritiskt (Simon, 2018).  

Joppe menar att det kan vara ett stort hot för nya festivalarrangörer då okunnigheten kan leda 

till många problem. Det kännetecknar många festivaler, de börjar smått och så växer 

festivalen fort. Ibland växer festivalen så snabbt att arrangören inte kan hantera det. 

”Till en början är det 1000 personer i publiken och nästa år är det 10 000 besökare. Frågan är 

då om de har kompetensen att hantera så många människor” (Joppe, 2018). 

Joppe menar att det finns exempel på hur två arrangörer har betalat olika pris för samma artist. 

Oerfarna arrangörer som inte vet hur branschen fungerar, har betalat 800 000 kr samtidigt som 

kollegor betalade 400 000 kr.  

”Det är ju som att du och jag båda köper likadana Volvobilar, jag betalar 300 000 och du 

betalar dubbelt så mycket. Så länge du inte vet, gör det inget. Men så fort du får reda på att du 

betalat dubbelt så mycket känns det ju inte så jävla bra” (Joppe, 2018).  

5.3 Ekonomi 

Följande hot har diskuterats: 

 Inflation  

 Okunnighet kring sponsorer 

 Ökande/höga kostnader för livemusik 

 Små marginaler  

 Svårigheten med att visa sina ekonomiska fördelar 

 Tillgång till stora artister 

5.3.1 Okunnighet kring sponsorer 

 

Per menar att ett hot kan vara att många arrangörer inte vet hur man jobbar mot sponsorer. 

Sponsorerna finns men inte kunskapen hur man jobbar med dem. Vidare menar han att det 

finns många sponsorer som vill synas i festivalsfären. Man måste vara beredd att erbjuda 

något i gentjänst, det är ett samarbete. För att stärka en annans varumärke måste det passa in i 

sitt eget varumärke.  

”Man måste hitta en harmoni i arbetet, annars blir det lose – lose istället för win – win. Ett 

samarbete måste vara win – win annars är det meningslöst” (Per, 2018).  

Simon upplevde detta hot då de bara var tre stycken totalt i organisationen. De försökte jobba 

med företagssponsring men fick aldrig igång det. Det var väldigt tidskrävande, det är denna 

uppgift han har på Storsjöyran på heltid. Under Uddevalla Solid Sound var han ansvarig för 

samma sak fast på en 25 % tjänst. Hade de lyckats bättre med företagssponsringen, hade de 

kanske fortfarande varit en festival idag. 
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5.3.2 Ökade/höga kostnader 

 

Alla respondenter håller med om att de ökade kostnaderna är ett stort hot. Det är ett hot alla 

musikfestival arrangörer måste jobba mot. 

Andrea menar att kostnaden för livemusik är högre än någonsin och därför ett hot. 

Anledningen till att kostnaderna har ökat är till följden att artister inte lyckades sälja 

tillräckligt många skivor. Då måste de hitta andra medel och det är att göra flera live 

uppträdanden, vilket i sin tur har gjort att artistgagerna har stigit. Denna utveckling har sedan 

lett till att moderna akter utvecklar sina uppträdande och produktionen har blivit dyr. 

Vidare menar Andrea att om man som arrangör bokar en DJ, så betalar man först gaget sedan 

så måste man betala för produktionen, t.ex. pyroteknik och ljus.  

”Ta en artist på Stortorget, en stor DJ akt. Där får man säkert betala en halv miljon kronor 

bara i produktionskostnad” (Andrea, 2018).  

Joppe beskriver samma sak då han är medlem i bandet Docenterna, de har gått igenom samma 

sak. Som arrangör måste man betala artisterna i förväg, en kostnad som ökar. Men även som 

band, så har nästan all inkomst flyttats över på live spelningar.  

”Att spela in ett album är pengar som man aldrig får tillbaka, om man inte är ett stort känt 

band” (Joppe, 2018).  

Simon håller med om att de ökade kostnaderna är ett stort hot. Alla andra runt vår festival 

tjänade pengar förutom vi, restauranter, hotellen, de som satte upp tälten och de som sålde 

maten. Medens Uddevalla Solid Sound gick ifrån med plus, minus noll. 

5.3.3 Tillgången till stora artister 

 

Detta hot är till följd av de ökade kostnaderna, då gagerna höjs ökar konkurrensen och priset 

för de största artisterna. 

Uddevalla Solid Sound försökte boka stora internationella band som ingen annan hade, för att 

locka publik. Tanken var att om de lyckades bokade dessa exklusiva band skulle publiken 

komma. Men eftersom artisterna var så dyra så kunde de inte marknadsföra som planerat.  

Han menar att de aldrig hade de tillräckliga resurserna att marknadsföra på ett bra sätt. 

”Det finns ju en anledning till att Livenation och Luger kan klara av det, de har ju musklerna. 

Eller Yran som har erfarenheten” (Simon, 2018). 

Joppe menar att anledningen till att svårigheten att boka de stora banden beror på att 

musikbranschen exploderar. Artisterna börjar kolla efter vilket land, vilken arrangör erbjuder 

mest pengar. Det blir stor konkurrens om de stora banden och de små banden har ingenstans 

att spela.  

Joppe beskriver ett exempel om när The Rolling Stones spelade på Friends Arena. Han menar 

att om man räknar med att Friends Arena tar 60 000 besökare och man multiplicerar det med 

700kr för en biljett då får man 42 miljoner kronor. Varför skulle de då spela på en festival för 
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mindre pengar? 42 miljoner blir då deras standard. Det går alltid att förhandla, men han menar 

att det är så logiken fungerar ibland. Vidare så blir det bara de stora musikfestivaler som kan 

möta dessa krav. 

Per menar att svårigheten med att boka de stora banden handlar om förhandlingsförmågan. 

Vidare menar han att det inte alltid är viktigast med de största artisterna utan att man skapar 

lojala gäster. Han använder sig utav två exempel Way Out West och Sweden Rock. Way Out 

West har fyra till fem kända artister men resten är ”nya” band. Sweden Rock bygger på 

nostalgi och stora artister från förr. På det sättet menar han att de säkrar sin publik, gillar du 

ny musik kommer du vara lojal till Way Out West. Gillar du rock och äldre artister blir du 

lojal till Sweden Rock.  

5.4 Organisationen 

Följande hot har diskuterats: 

 Veta vilket syfte man har 

 En organisation som inte är hungrig 

 En festival som inte är unik nog 

 Strategi 

 Interna motstridigheter 

5.4.1 En organisation som inte är hungrig 

 

Andrea menar att ett stort hot är en organisation som inte är hungrig längre. Första året blir 

det succés, så fortsätter man utan att ändra något. Det gör att organisationen stagnerar och det 

finns ingen vilja att fortsätta. Vilket i slutändan resulterar i nedläggning. 

”Ett hot som skulle vara förödande för alla. Det skulle vara om man inte upplevdes som 

intressant längre, då faller allt. Att man tappar publikens förtroende eller att man inte känns 

som ett alternativ längre” (Andrea, 2018).  

Vidare syftar hon på att ett annat hot som är kopplat till en organisation som inte är hungrig, 

är att man inte syresätter organisationen. Alltså om organisationen endast har en aktivitet, då 

riskerar man tappa sina medarbetare och kompetens. Alltså en organisation som inte ligger i 

en utvecklingsfas där man kan komma med nya lösningar, idéer eller affärsmöjligheter. 

På Storsjöyran har de aldrig haft en chef som sitter med budgeten, utan alla är ansvariga för 

sitt område med ständig uppföljning. 

5.4.2 En festival som inte är unik 

 

Simon såg detta som ett stort problem. Han menade att i Uddevalla var deras festival unik, 

men avståndet från Göteborg och Trollhättan är kort. Då de flesta artisterna på Solid Sound 

också spelade i Göteborg, så ansåg Simon det vara väldigt svårt att skapa en unik festival. 

Simon beskriver det som att det var ungefär 150 personer från Göteborg på deras festivaler, 

även fast de satsade 150 000 kronor på marknadsföring just mot Göteborg.  
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Vidare beskriver Simon att de försökte vara så breda som möjligt och att de egentligen skulle 

ha nischat sig mer mot en grupp. Han ger exemplet om de hade varit nischade mot hip-hop så 

hade de fått en tydligare publik, istället för som han beskriver festivalen som ”nu händer det 

något här”. ”Speciellt om man har nära till Göteborg, då hittar man bredden där” (Simon, 

2018).  

Andrea menar att hotet ligger vid festivaler som inte är nyfikna, som inte förnyar sig eller som 

inte har några unika inslag som t.ex. Stråket som en unik festivalpunkt i Storsjöyran. Vikten i 

att inte bli paralyserad i krislägen utan att kunna finna nya produkter eller nya sätt att ta sig 

vidare. 

”Man behöver utveckla sina unika egenskaper för att öka upplevelsen. Så man inte bara gör 

en standardgrej, det tröttnar folk på” (Joppe, 2018). 

Joppe menar att om man ska lyckas locka besökare ta sig tiden med att resa till en specifik 

plats, så måste den vara unik. Han ger exemplet av stadsfester, att de är lika varandra och 

bokar samma artister.  

”Det fungerar när man har en regional publik, men vill man locka andra besökare måste man 

förnya annars tröttnar publiken” (Joppe, 2018). 

Det finns exempel på festivaler som jobbar aktivt med förnyelsearbetet och lyckas. Joppe ger 

två exempel, Storsjöyran som har Stråket, presidenttalet och sina egenproducerade event. 

Eller Way Out West som bara erbjuder vegetarisk mat, detta menar han påverkar 

festivalbesökarna på ett positivt sätt. Genom att delta på Way Out West kanske fler i publiken 

testar vegetarisk mat och sedan i sin tur för det vidare till andra. Det är på så sett är Way Out 

West unika och samtidigt bidrar till samhället. 

Per menar att det finns många festivaler som inte vet varför de finns, festivaler som har 

kopierat andra festivaler genom åren och som tror att de hittat en väg framåt. Utan att veta 

varför. Sweden Rock är ett bra exempel på en festival som vet varför de finns, de vet hur man 

bygger en lojal kundkrets. 

Per menar att det är ett hot med festivaler som är till för ”alla”. Det blir svårt att bygga upp 

nöjda lojala kunder om man ska rikta in sig till alla.  

”I slutändan är hotet att man förlorar lojala besökare, det är en faktor jag inte tror många 

tänker på tillräckligt” (Joppe, 2018). 

Storsjöyran är ett annat exempel på en festival som vet varför de finns. Där skapar man en 

lojalitet mot orten Östersund, Jämtland, stämningen och atmosfären. 

5.5 En sammanfattning utav respondenternas tre största hot och hur dessa 

hanteras 

Här har respondenternas tre största hot redovisats, detta för att skapa en tydlighet i vad som 

kommer analyseras i nästa kapitel. 
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De tre största hoten som diskuterades med Simon: 

 Ökade kostnader 

 Vädret 

 En festival som inte är unik nog 

Ökade kostnader kräver att arrangören har andra inkomstkällor. Eller att man inte bokar 

samma artister som andra festivaler, alltså att man försöker nischa sig mot en bestämd genre 

eller marknad. 

Vädret var inget Uddevalla Solid Sound kunde göra något åt. Men det de gjorde var att 

förberedda sig så mycket som möjligt. De satte upp monterbara tak så publiken kunde sitta 

under tak när det regnade. I slutändan blev taken för dyra vilket resulterade i regnponchos och 

sågspån för att absorbera regnet. Håller man en festival utomhus är det inte så mycket att göra 

mot vädret (Simon, 2018). 

Simon beskriver hotet om att inte vara unik nog.  

”Hur mycket man än vänder på det, hur mycket Gaffa än skriver om en så är det ingen som 

åker från Stockholm till Härnösand stadsfest” (Simon, 2018). 

Vidare menar han att folk var villiga att åka från hela landet för att delta på Emmaboda, 

Gagnef eller Hultsfred. De var unika och därför ville folk besöka. Det krävs att en festival har 

sina unika egenskaper. 

De tre största hoten som diskuterades med Joppe: 

 Kulturpolitiken 

 Ökade kostnader 

 Oerfarenhet 

Kulturpolitiken är en av Joppes huvuduppgifter. Han reser till kommuner och regioner i hela 

landet för att förklara vikten med popkulturen. Han menar att för att hantera detta hot måste 

organisationer som Svensklive fortsätta med sitt arbete. Fortsätta göra studier och rapporter 

som kan övertyga politiker att förstå vikten med popkultur. Svensklive håller idag på att göra 

en undersökning om vad publiken tycker på 13 musikfestivaler. 

Ökade kostnader för artisterna, det hotet går ihop med oerfarenhet. Först diskuterades det att 

en festival måste ha andra inkomstkällor och ett förnyelsearbete för att kunna hantera de 

ökade kostnaderna. Storsjöyran med Guldgalan, stråket, presidentalet och sin egen 

produktion. Eller Way Out West med sin nisch med vegetarisk mat. 

Arrangörer kan hjälpa varandra, man delar med sig av sin erfarenhet. Följden blir då att 

oerfarna arrangörer lär sig förhandla och slipper betala mer än nödvändigt. Det är på detta sätt 

Svensklive genom sina medlemmar försöker hjälpa till. 
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De tre största hoten som diskuterades med Andrea: 

 Vädret 

 Ökade kostnader 

 En organisation som inte är hungrig 

”Vädret kan man inte styra över, alla har 7 olika väderappar” (Andrea, 2018). 

Storsjöyran hanterar vädret genom att vädersäkra. De har fyra scener inomhus, de vädersäkrar 

artisternas elektronik och delar ut regnpochos till publiken. 

De ökade kostnaderna hanteras genom att jobba med affärsutveckling. Att ha andra 

inkomstkällor, sponsorer, samarbeten och eget producerat material.  

”Alla i branschen vet att inte ens Roskilde kan klara sig enbart på biljettintäkter utan de 

överlever på öl och sponsorer, så är det för alla” (Andrea, 2018). 

Hotet av att inte vara hungrig längre kan vara kritiskt menar Andrea. Storsjöyran hanterar det 

genom att syresätta organisationen. Genom att ta in nya människor som kan komma med idéer 

och förbättringsområden. Det är därför Storsjöyran har andra aktiviteter utöver festivalen, 

detta för att kunna hålla en stab hela året och minska risken av att förlora kompetens. 

De tre största hoten som diskuterades med Per: 

 Vikten vid att veta sitt syfte 

 Vikten vid att skapa lojala gäster och inte unik nog 

 Kulturpolitiken 

Att man som arrangör vet varför man finns, han menar att man måste bygga en ide runt sin 

musikfestival. Att tjäna pengar ska inte vara motivationen. 

”Man gör ju inte det för att tjäna pengar, det är en sak som är säker. Det är bara ett få 

undantag som kan göra det” (Per, 2018).  

Per ger några exempel på festivaler som vet varför de finns, Sweden Rock, Storsjöyran, Way 

Out West och några till. Han menar att de har en tydlig plan, deras existens bygger på en ide. 

Då kan man tjäna pengar på sin festival. 

Vikten med lojala gäster och att inte vara unik, Per tycker nya festivaler borde titta på Sweden 

Rock för att lära sig hur man bygger en lojal kundkrets men också hur man skapar en unik 

festival. Skapar man en festival för alla så tilltalar den ingen (Per, 2018). 

Det blir svårt att skapa lojala gäster om man riktar sig till alla, eftersom den gruppen aldrig 

kommer vara homogen. För att hantera detta hot måste arrangörer jobba för att komma på sin 

egen ide och syfte till varför man är en festival. 

Hotet av kulturpolitikens begräsningar kan hanteras genom att fortsätta visa varför 

popkulturen är viktig och genom att stötta Svensklive i deras arbete. 
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6. Analys 
 

I detta kapitel har en analys av det empiriska materialet ställts mot de tidigare teorierna och 

studierna. Syftet med studien har varit att undersöka vilka de största hoten och riskerna är för 

svenska musikfestivaler och hur de hanteras. Analysen endast använt sig utav respondenternas 

största hot, därför har inte alla hot analyserats. Nedan presenteras en sammanställning som 

kan motivera varför dessa fem hot har valts. 

Tabell 2. Respondenternas tre största hot och risker 

Hot R 1 R 2 R 3 R 4 
Ökade 

kostnader 
X X X  

Vädret X X   
Unicitet  X  X 
Kulturpolitik   X X 
Oerfarenhet   X  
Organisation 

som inte är 

hungrig 

X    

Veta sitt syfte    X 

 

Nya konkurrenter i form av musikkonserter och den internationella marknaden nämndes inte 

av respondenterna som ett av de största hoten. Dock så beskrivs det av de flesta som en 

bidragande faktor till de ökade kostnaderna. Därför har valet tagits att inkludera nya 

konkurrenter i studiens hot. 

Vidare har respondenternas enskilda hot och risker grupperats tillsammans under ett hot. 

Detta har resulterat i fem hot och risker. Hoten är unicitet, ökade kostnader, kulturpolitiken, 

vädret och nya konkurrenter. 

6.1 Unicitet 

 

I resultatkapitlet visade det sig att hotet att inte vara unik var avgörande då alla respondenter 

nämnde det som ett hot. Andrea menar att om man tappar besökarnas intresse genom att göra 

samma sak om och om igen, det slutar det troligtvis i nedläggning. Det krävs att man 

syresätter sin organisation, att man konstant ligger i en utvecklingsfas och i ett 

förnyelsearbete.  

Detta går att koppla till Getz evenemangslivscykel (2005), då de flesta festivaler börjar med 

en ide som senare växer från introduktion, tillväxt till mognad. I mognadsfasen är det 

avgörande att man arbetar med en förnyelse eller utveckling så man inte tappar besökarens 

intresse och hamnar i avvecklingsfasen, alltså nedläggning. 
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Uddevalla Solid Sound hade en snabb utveckling och hamnade i mognadsfasen, här var 

festivalen tvungen att på något sätt utveckla sina unika egenskaper, men på grund av att 

ekonomin inte fanns kunde de inte fortsätta på sin ide om att boka unika artister så de var 

tvungna att lägga ner. 

Detta har Storsjöyran lyckats med eftersom de jobbar med förnyelsearbete, genom att skapa 

sin unika ide, andra inkomstkällor och eget producerat material.  

Larson (2003) menar att i ett förnyelsearbete kan man vara reaktiv och proaktiv. Detta går att 

koppla till vad Simon och Andrea beskriver. Simon beskriver att de försökte vara unika och 

jobba med förnyelse, men det fanns inte tillräckligt med pengar. Uddevalla Solid Sound 

började med viljan att vara unika, de försökte jobba proaktivt. Proaktivt förnyelsearbete är när 

arrangören försöker ”ligga före marknaden” istället för att anpassa sig efter marknaden 

(Larson, 2003). Eftersom Uddevalla Solid Sound var nya på marknaden fanns inte resurserna 

för att ”ligga före marknaden”. Vilket resulterar i att de fick ändra sin ursprungliga tanke, 

istället fick de försöka genom reaktivt förnyelsearbete. Reaktivt förnyelsearbete innebär att 

festivalen anpassar sig efter marknaden (Larson, 2003). Storsjöyran har lyckats med 

förnyelsearbetet, genom att både anpassa sig efter marknaden men samtidigt ”ligga före” 

genom att skapa unika programpunkter och eget producerat material. Vidare kan man fundera 

på om ett lyckat förnyelsearbete bara kan uppnås genom många års erfarenhet eller genom 

ekonomisk finansiering.  Denna tanke grundas i Simons svar att mindre festivaler har viljan 

att vara annorlunda men saknar resurserna, vilket resulterar i att man hamnar i ett 

standardkoncept. Vidare menar Simon att förnyelsearbetet kan vara lättare för Way Out West 

som har ekonomin då de ägs av Live Nation eller Storsjöyran som har erfarenheten. 

Simon beskrev svårigheten med att vara unik, Per beskrev hur visa arrangörer saknade en 

egen ide och kopierade andra arrangörer. DiMaggio & Powell (1983) menar att organisationer 

tenderar att efterlikna varandra, det kallas isomorfism. Joppe beskrev att festivaler måste 

utveckla sina unika egenskaper och inte bara göra en standardfestival. Andrea menar att man 

måste var nyfiken och redo att förändras. Det blir tydligt att isomorfism inte är lösningen och 

att detta kan vara en faktor till att festivaler lägger ner. De blir för lika varandra. Som 

DiMaggio & Powell beskriver så börjar organisationer efterlikna varandra i kris, när 

kostnaderna blir för höga, när de är nystartade eller oerfarna. Detta går att jämföra med att 

Uddevalla Solid Sound blev tvungna att boka artister som spelade över hela Sverige, vilket 

resulterade i att de blev en i mängden.  

Som Per beskriver kan det vara bra att studera andra framgångsrika festivaler för att se hur de 

arbetar. Vidare menar han att festivaler fortfarande måste hitta sin egen väg. De kommer inte 

lyckas genom att bara efterlikna andra. Många festivalarrangörer missar denna detalj, de anser 

att sin produkt är unik och oersättlig. Då går det att ställa sig frågan om isomorfism inte 

endast är negativ, utan det kan användas som en riktlinje i sitt förnyelsearbete. För att 

motverka detta kan festivaler positionera sig på en unik och attraktiv plats i marknaden, detta 

för att locka nya leverantörer, sponsorer och besökare för att på så sätt skilja sig från 

konkurrenterna (Getz, 2002).   
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6.1.2 Ökade kostnader 

 

Alla respondenter har sett de ökade kostnaderna som ett hot. Att artistgagerna har höjts 

samtidigt som det blir dyrare med produktionen. Detta till följd av att artisterna inte tjänar 

pengar på att sälja album längre, utan måste tjäna sina pengar på att spela live. Simon beskrev 

det som att alla andra företag runt om festivaler tjänade pengar medens de precis lyckades gå 

plus, minus noll.  

Som Getz (2002) kommer fram till i sin studie, så är beroendet av en inkomstkälla en av 

anledningarna som får festivaler att lägga ner. I Uddevalla Solid Sounds fall var denna faktor 

avgörande, eftersom de ökade artistgagerna gjorde att de blev allt för beroende av en 

inkomstkälla. Som Andrea beskriver, kan ingen festival överleva på bara biljettförsäljning 

utan de måste ha andra inkomstkällor.  

Nordvall & Heldt (2017) beskriver att en av faktorerna till varför Peace & Love lades ner, var 

en festival i en sårbar situation. Festivalen började som icke vinstdrivande, för att sedan bli en 

mer professionell organisation. Då denna studies alla festivalarrangörer har olika bakgrund, 

kan man fortfarande se kopplingen, från att börja med en ide till att växa och behöva bli mer 

professionell. När kostnaderna ökar, blir organisationerna tvungna att vara mer professionella. 

De ökade kostnaderna ställer krav på festivalarrangörerna att utveckla sitt koncept och att 

tänka mer ekonomiskt. 

6.1.3 Nya konkurrenter 

 

Även fast detta hot inte nämndes som ett av de tre största hoten håller respondenterna alla 

med om att hotet från nya konkurrenter i form av musikkonsert på stora arenor är ett nytt och 

viktigt hot. Därför har detta hot inkluderats som en av de fem största hoten. 

Andrea menar att det är ett nytt fenomen, musikkonserter har vuxit fram mer än tidigare. För 

10 år sedan, var det bara en om året. Detta faktum var en svaghet för Uddevalla Solid Sound 

eftersom de låg så nära Göteborg, där artisterna oftast spelade innan deras festival. Vilket 

resulterade i att besökarna redan hade sett artisten. 

Joppe håller med om att det är ett stort hot på grund av att arenorna kan hålla fler besökare, 

vilket resulterar att artisterna kan ta mer betalt och på så sätt höjs artistgaget. Dock menar 

Joppe att denna utveckling kan ses som en tillgång då arenorna ger en möjlighet för 

arrangörer att anordna festivaler hela året. 

Norvall & Heldt (2017) kom fram till att den andra faktorn som kan ha påverkat Peace & 

Loves nedläggning var nya starka konkurrenter i form av en ny festivalarrangör. Då hotet av 

nya konkurrenter i from av en ny festival inte är samma sak som musikkonserter. Går det 

fortfarande att jämföra eftersom det är ett nytt hot för festivaler, bara i en annan form. På 

samma sätt som Bråvallafestivalen hotade Peace & Love, hotar musikkonserterna svenska 

musikfestivaler. Vidare går det koppla till Nordvall & Heldts (2017) tredje faktor som var en 

ändring i besökarbeteendet. Då besökare idag inte behöver betala för en hel festival utan kan 

välja att gå på en musikkonsert och betala för en specifik artist. 
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En annan utveckling med musikkonserterna menar Johansson (2012) kan vara att historian av 

nerlagda festivaler kan få negativa konsekvenser, då besökarna väntar med att köpa biljetter 

för att vara säkra på att festivalen blir av. En annan konsekvens kan vara att osäkerheten 

bidrar till att besökarna väljer musikkonserter då de kan upplevas som tryggare.  

Vidare menar respondenterna att hotet av nya konkurrenter inte bara är musikkonserter utan 

även internationella festivaler. Det är enklare för människor att resa och det finns ett stort 

utbud av liknande och större musikfestivaler utanför Sverige. Dessa hot går att förstå med 

hjälp av Porters (1980) fem strukturella krafter. 1. Konkurrensintensiteten kan kopplas till 

redan befintliga festivaler. 2. Konkurrenstrycket från nya konkurrenter är i detta fall 

musikkonserterna och den internationella marknaden. 3. Substituttrycket är nya teknologier 

eller alternativa sätt som på något sätt tillgodoser kundens behov på ett bättre sätt. Detta kan 

jämföras med att vi idag lättare kan resa till andra länder (internationella marknaden) därför 

blir det ett hot. Även musikkonserterna erbjuder ett annat alternativ för publiken. Porter två 

sista hot är kunderna och leverantörerna (Bruzelius, 2011). Dessa har inte diskuterats med 

respondenterna och har därför inte analyserats.  Genom att titta på Porters (1980) fem hot, 

visar det sig att även fast modellen är allmän och inte inriktad på festivaler går den fortfarande 

att tillämpa och kan ses som ett verktyg för att utvärdera sin marknad och ett hjälpmedel för 

att utveckla effektiva strategier. 

6.1.4 Vädret 

 

Alla respondenter ansåg att vädret var ett stort hot, ett hot som är svårt att påverka. I Getz 

(2002) enkät blev ett av de största hoten också vädret. Det visar på att det är ett hot som 

många festivaler är medvetna om och kämpar emot. Uddevalla Solid Sound hade regn i fem 

år av sex. De försökte motverka detta genom att sätta upp portabla tak och kasta ut sågspån 

som skulle absorbera vattnet. Då vädret är svårt att motverka går det ändå att jämföra med 

Larson (2003) förnyelsearbete då festivalarrangörer jobbar för att motverka olika hot och 

förnya sig själva. Detta kan man se att Storsjöyran har gjort då de inte bara har scener 

utomhus utan även scener som är inomhus. För att denna förnyelse ska vara möjlig måste 

festivalen ha tillgång till inomhus scener och ekonomin för hyran. Vilket de flesta nystartade 

och små festivalerna kanske inte har.    

6.1.5 Kulturpolitiken 

 

Respondenterna ansåg bristen av stöd vara ett stort hot. Just hur den statliga kulturpolitiken 

hanterar frågan om popkultur och allmänna medel. Konkurrenterna är inte bara liknade 

festivaler utan det kan vara andra organisationer som använder sig utav samma resurser eller 

medel (Getz, 2002). För att få dessa medel behövde Simon skapa två olika 

organisationsformer, en förening och ett aktiebolag. Vilket inte var problemfritt och tog tid 

från deras riktiga arbete som festivalarrangörer. Vidare menade Joppe att kulturpolitiken 

bromsar utvecklingen med sina restriktioner. Getz (2002) menar att utan sponsorer och bidrag 

kan det bli svårt för festivalarrangörer att fortsätta.  
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Joppe i sitt arbete på Svensklive åker runt till kommuner och regioner i hela Sverige, för att 

förklara hur viktigt det är med satsningen mot popkulturen. Vidare menar han att detta hot i 

slutändan leder till att festivalbranschen bromsas och att nya artister får svårare att slå igenom. 
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7. Avslutande diskussion 
 

Syftet med denna studie har varit att identifiera svenska festivalers mest kritiska hot och 

risker. För att ta reda på detta, har semistrukturerade intervjuer hållits med fyra respondenter. 

Tidigare studier har kunnat identifiera att stora och traditionella svenska musikfestivaler har 

blivit tvungna att lägga ner. Eftersom vissa av de tidigare studierna är äldre, har denna studie 

identifierat dagens största hot.  

De största hoten som denna studie kommit fram till är: 

1. Unicitet, alltså hur vissa festivaler kämpar med att vara unika i besökarens ögon. Det 

har visat sig att vissa festivaler tenderar att efterlikna varandra, vilket i slutändan kan 

får besökaren att tappa intresse. Festivaler måste skapa en unik upplevelse, alltså 

kunna erbjuda besökaren något mer än bara en musikfestival. 

2. Ökade kostnader, detta i form av ökade artistgager och produktionskostnader. Detta på 

grund av att artister inte tjänar pengar på sina album längre utan de måste spela live 

för att tjäna pengar. 

3. Nya konkurrenter, i form av en ökning i musikkonserter och tillgången till liknade 

internationella festivaler.   

4. Kulturpolitiken, då den svenska kulturpolitiken i dagsläget gör det svårt för 

festivalarrangörer och artister att utvecklas. 

5. Vädret, i form av att det inte går att kontrollera och att den har en förmåga att påverka 

publiken negativt.  

Dessa hot är kopplade till varandra. Kulturpolitiken sätter standarden på hur processen ser ut. 

För att festivaler ska kunna vara unika och kunna jobba med förnyelsearbeten på ett effektivt 

sätt, krävs ekonomiska resurser. Detta för att ge festivaler bättre möjligheter att motverka 

hoten som nya konkurrenter i form av den internationella marknaden, musikkonserter och 

vädret. Alltså skulle en förändring i dagens kulturpolitik kunna öka möjligheten för festivaler 

att motverka dessa hot. Vidare ska Svensklive arbete ges möjlighet och utrymme att växa, då 

de kan hjälpa utbilda nuvarande festivalarrangörer och framtida. Öka medvetenheten och 

skapa gynnsamma samarbeten mellan festivaler. 



 

33 
 

7.1 Begräsningar 

 

Syftet med denna studie har aldrig varit att skapa ett facit, utan detta resultat kan bara anses 

vara sant för respondenterna som tagit del av studien. Genom att denna studie har varit 

kvalitativ med ett fåtal respondenter blir det svårt att generalisera att säga att dessa hot gäller 

för alla svenska musikfestivaler. För att skapa en generell bild av svenska musikfestivaler hot 

och risker hade det behövts inkludera fler festivalarrangörer i Sverige. En annan begräsning är 

att dessa hot endast gäller idag, om ett år kan dessa hot och risker ha motverkats och nya 

tillkommit.   

7.2 Framtida forskning  

 

Då några av de tidigare studierna inte fullt stämmer med det empiriska resultatet, anses det 

finnas goda möjligheter och ett behov för framtida studier. Denna studie kunde redovisa ett 

nytt hot som inte tidigare forskning upptäckt. Det hotet var kulturpolitiken. Studie grundade 

sin intervjumall på Getz (2002) enkät med olika hot och risker. Efter att ha utfört studien har 

det visats att många av alternativen inte anses vara hot längre, eller att svenska 

musikfestivaler i dagsläget anser det finnas andra mer relevanta hot. Getz (2002) kom fram till 

att hoten var vädret, brist på sponsring, allt för beroende av en inkomstkälla, otillräcklig 

marknadsföring och slutligen brist på avancerad/strategisk planering. I denna studie 

diskuterades dessa faktorer med respondenterna men det var inte de som ansågs som mest 

kritiska förutom vädret. En orsak till att kulturpolitiken inte visade sig vara ett hot kan ha varit 

att Getz inte gav sina respondenter möjligheten att svara fritt, eftersom de fick besvara en 

enkät med förutbestämda svarsalternativ. En annan faktor kan vara att hoten och riskerna har 

förändrats sedan 2002 då Getz utförde sin undersökning. Andra orsaker kan vara att det finns 

olikheter mellan den svenska festivalbranschen och den nordamerikanska.   

Vidare forskning skulle kunna vara att förnya Getz (2002) enkät. Med stöd av denna studies 

resultat skulle man då kunna avgöra vilka hot som inte var relevanta och vilka som skulle 

behövas läggas till. Efter att ha skapat en uppdatera lista som gick att applicera på dagens 

marknad, skulle en enkätundersökning med Sveriges musikfestivalarrangörer kunna 

genomföras för att uppnå en fullständig bild. Detta skulle kunna göras tillsammans med 

organisationen Svensklive för att göra enkäten mer relevant.  
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9. Bilagor 
 

Bilaga 1 Intervjumall 

Här är några hot/risker som är översatta från Donald Getz enkätstudie: Why Festivals Fail. Getz skickade 

enkäten till 100 personer i Nord Amerika 2002. 

Läs igenom dessa och fundera på hur det ser ut i er organisation, skulle ni fastna vid 

någon speciell punkt så diskuterar vi vidare kring den, annars hoppar vi över dem. Vid 

punkten Annat: finns möjlighet att lägga till nya hot som enkäten missat. Längre ner 

finner ni intervjuns tre huvudsakliga frågor.  

Marknadsföring/Planering 

1. Otillräcklig marknadsföring  

2. Brist på avancerad/strategisk planering 

3. Förbiseende kring programmets eller servicens kvalitet 

4. Eventprogram som inte ändras   

5. Otillräckligt arbete kring marknadsundersökning 

6.  Vi har inte visat våra ekonomiska fördelar med vår festival  

7. Festivalen har fått en dålig image, ett dåligt rykte 

8. Festivalen är inte unik nog för att vara attraktiv 

9. Otillräcklig/Oattraktiv plats 

10. Vårt program är inte riktat till rätt publik 

11. Annat:____________________________________ 

Externa hot  

1. Vädret 

2. Konkurrens från liknade festivaler i samma område 

3. Konkurrens från liknade festivaler under samma period 

4. Brist på stöd från politiker 

5. Inflation/Höga kostnader 

6. Förordningar/ Juridiska restriktioner 

7. Motstånd från lokalbefolkningen 

8. Annat:_____________________________________ 

Personalresurser 

1. Inkompetent chef eller personal 

2. Brist på volontärer  

3. Korruption eller stöld 

4. Hög volontäromsättning 

5. Annat:_____________________________________ 

Finansiella resurser 

1. Brist på företagssponsring 

2. Alltför beroende av en inkomstkälla 

3. Inte tillräckligt vinstorienterade 

4. Dålig kontroll över kostnader 

5. Problem med pengaflöde (Alltså att pengarna tar slut innan festivalen) 

6. Annat:_____________________________________ 
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Organisationskultur 

1. Brist på starkt ledarskap 

2. Interna motstridigheter kring mål, strategi och program 

3. Grundarna tillåter inte nödvändiga förändringar 

4. Organisationens struktur tillåter inte nödvändiga förändringar 

5. Annat:____________________________________ 

Intervjufrågor 

1. Vilka huvudsakliga hot/risker finns det för musikfestivaler idag? 

 

 

2. Om ni var tvungen att välja de tre största, vilka skulle det vara? 

 

 

 

3. Hur hanteras dessa hot/risker? 

 

 

 

                                                                                                          

 

 

 


