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Förord  
 

Höstterminen år 2002 började Viktoria den nya utbildningen inom Upplevelseproduktion vid 

institutionen för Musik och Medier i Piteå, under Luleå Tekniska Universitet. Elin började samma 

utbildning under höstterminen år 2003. Vi hade påbörjat varsin uppsats tidigare och eftersom vi båda 

hade intresset att studera Piteå Dansar & Ler och området ”festival” valde vi att arbeta tillsammans 

för att gemensamt slutföra vår C-uppsats. Vår uppsats är skriven vid Avdelningen för Medier och 

Upplevelseproduktion. 

 

Vi har båda utgått från projekt som lagts ut på Examensjobb.nu (www.examensjobb.nu) som är en 

databas med förslag på projekt-, examensjobb och uppsatsuppdrag i samarbete med företag i norra 

Sverige. I och med att vi påbörjade våra arbeten separat utgår denna uppsats från två olika uppdrag. 

Vi vill tacka de som stöttat och motiverat oss att slutföra denna uppsats. Vi vill även tacka de 

respondenter som tagit sig tid att svara på våra enkäter, Niklas Öhlund på PDOL som hållit oss 

uppdaterade samt vår handledare Hans Gelter som varit ett stort stöd under processen. Vi riktar 

även ett kärleksfullt tack till våra respektive som visat stor förståelse för den tid och det engagemang 

som har krävts för att skriva denna uppsats samt för deras assistans när tekniken har krånglat. 

 

Elin Hedström och Viktoria Lindberg 
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Sammanfattning  

 

Syftet med uppsatsen är att studera festivalen Piteå Dansar och Ler (PDOL) utifrån dess image och 

experiencescape samt att lägga fram förbättringsförslag för PDOL utifrån dessa begrepp. Ordet 

experiencescape beskriver området inom vilket en vara eller tjänst produceras och konsumeras. 

Många av festivalerna i Sverige genomgick en kris under åren 2009-2010 och redovisade stora 

förlustsiffror, men det var även vissa festivaler som lyckades skapa vinst. Vårt studieobjekt PDOL var 

en av de festivaler som redovisade förlustsiffror i miljonklassen dessa år och hotades med 

nedläggning. PDOL valde att inför 2011 fortsätta med festivalen efter en omorganisering. 

 

Vi har gjort enkäter var för sig under år 2007 och 2009 innan ett samarbete hade kommit på tal. 

Under sommaren år 2007 låg enkäten ute på PDOL´s hemsida (www.pdol.se) efter festivalens 

genomförande, samt att en studie gjordes på plats under både dag- och kvällstid ur ett 

besökarperspektiv. Data insamlades genom observationer och fotografering. Under år 2009 delades 

en pappersenkät ut under dagtid på festivalen och efter festivalens genomförande låg enkäten även 

ute på PDOL´s hemsida. Resultatet från våra enkäter visade på att det finns utrymme för förbättring 

av festivalen, trots att många av respondenterna klassar PDOL som en av Sveriges bästa festivaler. 

Genom enkätundersökningarna har vi klarlagt hur besökarna upplever PDOL´s image samt var det 

kan finnas behov av förändringar. Vi har även gjort en SWOT-analys utifrån de 

enkätundersökningarna som gjorts där vi försökt klarlägga styrkor, svagheter, möjligheter och hot. 
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Abstract 
 

The purpose of this paper is to study the image and experiencescape of the festival “Piteå Dansar och 

Ler” (PDOL) and make suggestions for improvements. The word experiencescape describes the area 

within which a product or service is produced and consumed. Many of the festivals in Sweden went 

through a crisis during the years 2009-2010 and reported significant loss figures, but there were also 

some festivals that made profits. Our study object “Piteå Dansar och Ler” was one of the festivals 

that reported losses in the sums of million SEK in those years and was threatened with bankruptcy. 

They chose to continue and after making new structures within the organization the festival will be 

arranged in 2011. 

 

We have done surveys separately in 2007 and 2009, before a partnership had been raised. In the 

summer of 2007, the survey was out on PDOL's website (www.pdol.se) during a period of time after 

the festival, and a study was made on site during both day and evening from a visitor's perspective. 

Data were collected through observation and photography. In the year 2009 a questionnaire was 

handed out during the festival and a survey was also posted on PDOL's website. The results from 

both questionnaires showed that there is room for improvement of the festival, although many of 

the respondents rate PDOL as one of the best festivals in Sweden. Through the survey, we attempt to 

clarify how people perceive PDOL's image, and where there may be need for changes. We have also 

done a SWOT analysis from the surveys in which we attempted to clarify the strengths, weaknesses, 

opportunities and threats. 
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1. Bakgrund  
 

I kapitlet nedan beskriver vi begreppet festival och även Piteå Dansar och Ler (PDOL). Här tar vi även 

upp vår problemformulering, frågeställningar, syfte och begreppsförklaring. 

Viktoria har fördjupat sig i festivalers bakgrund och historia med fakta från våra enskilt påbörjade 

arbeten. Elin har skrivit om PDOL samt problemformulering. Vi har tillsammans tagit fram 

frågeställningarna och syftet. 

 

1.1 Event 
 Definitionen av ett event är enligt Getz (2007 s.18) ”en händelse vid en given plats och tid, med en 

uppsättning speciella omständigheter som ger en anmärkningsvärd händelse”. Ett event är unikt och 

inträffar bara en gång och har en tydlig början och slut (Getz, 2007). Planerade events kan däremot 

vara lika men aldrig identiska även om miljön och planeringen är densamma. Utförandet, miljön, 

människorna och programinnehållet gör att de aldrig kan upplevas på precis samma sätt eftersom 

gästernas förväntningar, humör och attityder aldrig är densamma. Det är det som gör ett event unikt 

och konkurrenskraftigt. De är också alltid tillfälliga och begränsade till en eller flera platser som kan 

vara anläggningar likväl som stora öppna ytor.  

Planerade event har ett fastställt program i förväg vilket gör att deltagarna vet vad som väntar. Getz 

(2007, s. 18) definierar: ”planerade events är skapade för att åstadkomma specifika utfall, inklusive 

de relaterade till ekonomi, kultur, samhälle och miljö. Eventplanering involverar design och utförande 

av teman, inställningar, konsumtionsvaror, service och program som föreslår, underlättar eller 

begränsar upplevelser för deltagare, gäster, åskådare och övriga intressenter. Varje eventupplevelse 

är unik, uppkommer från interaktioner av miljö, planering och människor.”  Alla planerade event får 

en ”etikett”, exempelvis festivaler, konferenser, mässor, sport och så vidare. Detta för att ge gästen 

en uppfattning av vad för typ av event det är men också syftet med eventet. 

1.2 Festival 
Ordet ”festival” kommer från latinets festiva’lis och betyder ”festligt” eller ”hörande till en fest” och 

festivus ”festlig”.  Ordet festival används till regelbundet återkommande arrangemang och 

kulturmanifestationer som filmfestivaler eller musikfestivaler (Getz, 2007). En kort definition av en 

festival är ”tematiserat allmänt firande” (Getz, 2007 s.31). Har gäster blivit inbjudna räknas ett event 

som en privat fest och även om biljettförsäljning förekommer kvalificeras inte ett event till att vara 

en festival om inte syftet är till för att vara för och bestå av allmänheten (Getz, 2005). Edström, 

Beckérus, Larsson (2003) menar att för att festivalen ska få legitimitet behöver den anknyta till lokala 

traditioner och intressen. Syftet för firandet som också kan vara temat på festivalen återfinns ibland i 

namnet, exempelvis ”musikfestival” eller ”filmfestival” medan andra festivaler är ett firande av 

samhället självt med många inslag av aktiviteter. I det senast nämnda är syftet att få medborgarna 

att känna gemenskap, stärka identiteten och få dem att känna stolthet över regionen. Många är 
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turistorienterade och erbjuder ett brett utbud som lockar den stora massan med parader, sport, 

fyrverkerier, konserter och mat.  

Även om det finns många traditionella festivaler med lång historia har majoriteten uppstått under de 

senaste årtiondena (Getz, 2005). Festivaler och liknande kulturella evenemang är rika på det sättet 

att de utbildar observatören om världskulturen och samhället.  

1.2.1 Kort festivalhistorik 

Det finns festivaler registrerade redan från 1700-talet, då det arrangerades längre musikevenemang. 

År 1784 ägde ett rum till Georg F Händels ära (Edström, Beckérus, Larsson, 2003). Varje produkt har 

en livscykel, även ett event (Getz, 2007). En livscykel är inte helt tillförlitlig och inte heller 

förutsägbar. Stegen i en produkts livscykel är inte alltid självklara men event har en introduktionsfas, 

den växer och mognar och många event dör eller kräver en förnyelse. Äldre festivaler har studerats, 

en festival i Kina som är 800 år gammal har lyckats hålla sig kvar bland annat genom att förnya sig, i 

det här fallet genom att positionera om sig från att vara en kulturfestival till att bli en sportfestival 

utan att skada sin autenticitet (Getz, 2007).  Många av de tidiga festivalerna var centrerade kring en 

enda tonsättare eller artist (www.ne.se). En av världens mest kända festivaler är 

Woodstockfestivalen som ägde rum 1969 med ett publikantal på omkring 400 000 personer. I Sverige 

har festivaler till stor del ersatt folkparkerna som under 40- och 50-talet var mötesplatserna för 

ungdomarna att få ta del av nöjesliv och internationellt framväxande kultur i form av musik, dans, 

kläder och jargong (O’Dell, 1999). Den mest framgångsrika uttrycksformen sett till antal gäster, men 

också den mest medialt uppmärksammade, kom att bli rockfestivaler. 

1.2.2 Festival som identitetsskapande  

När människor skapar sina identiteter har musik en betydande roll då minnen kopplade till olika ljud 

har visat sig vara lättast att återskapa och minnas (Florida, 2006). Musiken både formulerar och 

framkallar en omedelbar känsla av delaktighet och gemenskap, en form av kollektiv identitet. Det är 

en del av människans identitetssökande och sökandet efter platser som känns som hemma. Sidsel 

Karlsen (2007) upptäckte fyra dimensioner för identitetsskapande, uppdelat i två grupper. I den 

första gruppen en individuell  del av identitetsskapande , i den använder gästerna sig av festivalen 

som en arena för att uttrycka sina livsstilsval för att statuera vilka de är eller hur de vill vara.  . I den 

andra gruppen använder gästen sig av musiken för att känna, komma ihåg och lära genom eller med 

hjälp av den. Musiken fungerar som ett sätt att statuera sig utåt. Personer kan genom att besöka 

musikfestivaler presentera och manifestera sin identitet till omvärlden men också som en anledning 

till att förstärka social och kulturell identitet utifrån valet av artistutbud och uppträdanden. 

Edström m.fl. (2003) beskriver att upplevelsen är grundstenen i ett festivalarrangemang. För det är 

inte bara musiken som lockar gästerna, utan även interaktionen med andra personer och miljön runt 

omkring. Festivalen bidrar till utvecklingen på en ort genom att antalet gäster ökar till kommunen. 

Det gynnar sedan lokala företag då man gör reklam för orten samt ger utbildningsmöjligheter inom 

arrangemang och musikframträdanden. För att vara ett framgångsrikt evenemang är 

lokalbefolkningen en grupp som är viktig att ha i åtanke eftersom de ofrivilligt vistas i ett 

evenemangsområde (Pettersson, 2007). De positiva effekterna av ett evenemang är att vardagliga 

mönster bryts och att något speciellt händer (figur 1). Ett evenemang kan bli en möjlighet att 

utveckla sitt kontaktnät och att interagera med människor de inte annars hade träffat. ”Att vara där 

det händer” kan leda till bättre självkänsla. Den sociala servicen kan utvecklas i och med fler gäster. 

http://www.ne.se/
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De negativa sociala effekterna är att de boende kanske inte längre känner igen sig i sin boendemiljö. 

Områden ser olikt sig ut från hur de brukar vara. Ökad kriminalitet och ökad kommersialisering är 

också något som hör till tillströmmandet av människor.  

 

 Sociala effekter  

Positiva Ökad variation, utökat kontaktnät, förbättrad 

självkänsla, bättre social service 

Negativa Främmandeskap, ökad kriminalitet, ökad 

kommersialisering 

 

Figur 1, Sociala effekter av evenemang, Pettersson s.8 (2007) 

 

1.2.3 Beslutsprocess för event 

De specifika aktiviteterna eller upplevelserna ger önskad effekt om de lever upp till gästens behov 

och förväntningar (Getz, 2005). Det finns många möjligheter tillgängliga, event tävlar inte bara med 

andra event utan även med helt andra aktiviteter (figur 2). Konkurrens om gästen sker på alla plan 

inte bara mellan städerna utan även inom andra turistområden och andra turistattraktioner, som till 

exempel museum, shoppinggallerior och temaparker (Getz, 2005, O’Dell, 2005). Även utställningar 

på en och samma plats konkurrerar med varandra likväl som kulturella upplevelser och moderna. 

O’Dell (2005) listar fyra primära områden där en produkt tävlar om turistens uppmärksamhet.  Här 

har vi valt att byta ut begreppet ”produkt” mot festival.  

1. Konkurrensen från övriga festivaler. 

2. Den sociala och kulturella kontexten där festivalen utspelar sig. 

3. Den fysiska miljön i vilket festivalen tar plats. 

4. Gästens förutfattade meningar av festivalen.  

Figur 2 beskriver beslutsprocessen för event (Getz, 2005 ). Underliggande ska ett intresse för att resa 

eller utöva ett intresse finnas . Gäster förväntar sig att dessa behov ska tillgodoses men alternativen 

är många. Personliga barriärer till deltagande som tid, pengar och sociala influenser kan uppstå och 

även faktorer som är kopplade till eventet som platsen för festivalen, tillgänglighet och kostnad. 

Gästen kan i också helt utebli och välja att stanna hemma istället. 
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MOTIVES 

-Seeking and Escaping 

- Personal and Interpersonal 

 

NEEDS 

-Physical 

-Esteem of Others 

-Self  Esteem 

-Self Actulization  

 

- -- 

EXPECTAIONS OF BENEFITS 

-Past Experience 

-Word of Mouth 

- Communication 

ALTERNATIVES 

-Stay at Home 

-Other Leisure Choises 

-Other Events 

CONSTRAINTS 

-Time and Money 

-Knowledge 

-Social Factors 

-Oter Barriers 

 

DECISION TO ATTEND 

Negotiating 

Constraints 

Repeat Visit 

 

Figur 2, Consumer decision-making process for events, Getz (2005) s.333  

En förutsättning för alla återkommande evenemang är att ha gäster som också är återkommande 

(Mossberg, 2003). Mossberg (2003) liknar upplevelser vid mode det vill säga att förändring och 

omväxling kontinuerligt måste ske. En verksamhet måste ständigt jobba på att utveckla nya 

spännande upplevelser för att behålla sina befintliga gäster och även locka till sig nya. 

1.2.4 Festival - en del av upplevelseindustrin 

Festivaler räknas in i den bransch som KK-stiftelsen valt att samla under rubriken ”turism” (KK-

stiftelsen, 2002). Under en beräkning som gjordes år 2002 var turism det mest betydande och 

starkaste upplevelseindustriområdet i Norrbottens län, följt av konst och musik.  Fokuserat på Piteå 

kommun var turism fortfarande starkast, följt av musik och sedan även media. Inom både turism och 

musik nämndes Piteå Dansar och Ler som en av anledningarna till att dessa områden var stora inom 

kommunen. Det är ett välbekant fenomen att festivaler och evenemang ökar attraktionen hos 

turisten, speciellt då förutsättningar för att någon ska besöka en plats är att det måste finnas 

någonting att upptäcka och uppleva (Nielsén, 2006). Inom upplevelseindustrin är uppmärksamhet en 

viktig beståndsdel, och musiken är ett sådant område som kan sätta enskilda länder på kartan och 

göra dem uppmärksammade internationellt (Davenport, 2001). Många av delområdena inom denna 
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industri är viktiga när det kommer till att skapa image och visa en plats eller ett land från en attraktiv 

vinkel.  

1.3 Internationella festivaler 
Festivaler är en viktig del av upplevelseindustrin internationellt, den svenska webbplatsen 

Festivalinfo.se (www.festivalinfo.se) presenterar nationella och internationella musikfestivaler på sin 

hemsida så att besökarna lätt ska kunna få en överblick av det utbud som finns. De presenterar en 

topplista över internationella festivaler på sin hemsida (www.fesivalinfo.se) där de i år (2011) listar 

dessa festivaler: 

 Reading Festival, 26- 28 augusti (Storbritannien) – Världens äldsta populära musikfestival 

som fortfarande existerar där rock, indie, punk och metall dominerar. Festivalen hålls på 

Little Johans Farm i centrala Reading. 

 Roskilde Festival (Danmark) – Årligen återkommande, i den danska staden Roskilde. 

Festivalen är en av de två största festivalerna i Europa. Startade år 1971. Stora världsstjärnor 

har uppträtt bland annat Bob Marley, U2 och Metallica.  

 Inferno Metal Festival 20-23 april (Norge) – Rock och Metalfestival, i Oslo. 

 Nova Rock 11-13 juni (Österrike)- Rockfestival som har sin sjunde upplaga i år i Nockelsdorf. 

 Nibe Festival 29 juni – 2 juli (Danmark) – Anordnas i Ålborg, mest nationella artister, några 

internationella.  

 Bloodstock Open Air 12 – 14 augusti (Storbritannien) – Metalfestival I Assembly Rooms I 

Derby. 

1.4 Nationella festivaler 

1.4.1 Festivaler i Sverige  

Enligt ”eventbarometern” som gjordes år 2010, där uppmärksamhet mäts i antal tidningsartiklar, var 

PDOL på plats nummer tre bland landets mest populära stadsfester med 301 publicerade artiklar 

under år 2010 (www.pitea-tidningen.se). Enligt Svenska Dagbladet (www.svd.se) visar tabellen nedan 

(figur 3) de fem största festivalerna i Sverige sett till antal gäster, där Peace & Love är på första plats 

(www.svd.se).  Här fanns inte Piteå Dansar och Ler med trots att NSD (www.nsd.se) samma år 

publicerade en artikel där PDOL´s besökarantal uppgår till 30 500, vilket innebär att de skulle hamna 

på fjärdeplats i tabellen över de största festivalerna i Sverige. Festivalinfo (www.festivalinfo.se) har 

även de en topplista där Peace & Love är på första plats men till skillnad mot figur 3 är den sedan följt 

av Way Out West, Arvikafestivalen, Hultsfredsfestivalen och till sist Sweden Rock Festival. 

Rangordning Festival Stad Period Antal gäster 

1 Peace & Love Borlänge 28 juni-3 juli 37 000 

2 Sweden Rock Sölvesborg 9-12 juli 35 200 

3 Sonisphere Stockholm 7 augusti 35 000 

4 Storsjöyran Östersund 29-31 juli 26 200 

5 Way Out West Göteborg 12-14 augusti 25 000 

Figur 3, Egen tabell över de fem största festivalerna i Sverige (sett till antal gäster) år 2009,  

utifrån en artikel i nätupplagan av Svenska Dagbladet (www.svd.se, 2010). 

http://www.festivalinfo.se/
http://www.pitea.tidningen.se/
http://www.svd.se/
http://www.svd.se/
http://www.nsd.se/
http://www.festivalinfo.se/
http://www.svd.se/
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Övriga stora festivaler var Hultsfred (24 000 gäster), Arvikafestivalen (22 500 gäster) och 

Trästocksfestivalen i Skellefteå (22 500 gäster) (www.svd.se). Sweden Rock slog sitt publikrekord det 

året vilket också Peace & Love gjorde. Trots det stora publikantalet gjorde Hultsfred och 

Arvikafestivalen stora ekonomiska förluster.   

1.4.2 Festivaler i norra Norrland 

I en artikel från NSD (www.nsd.se), listades sommarens festivaler år 2009 i norra Norrland. 

 Meänfestivaali (Pajala) – Återkommande kulturarrangemang där rysk rock, arabiska 

folktoner, finsk punk och country möts. Även film och teater. 19-21 juni (2009).  

Festivalens hemsida: www.meanfestivaali.com. 

 Kirunafestivalen (Kiruna) – Skandinaviens nordligaste festival och Sveriges enda festival 

norr om Polcirkeln. 25-28 juni (2009). 

Festivalens hemsida: www.kirunafestivalen.com. 

 Boden Alive (Boden) – I centrala Boden, främst en festival för bodensare och tillfälliga 

gäster. Festivalen är gratis. 24-29 juni (2009) 

Festivalens hemsida: www.bodenalive.com. 

 Trästocksfestivalen (Skellefteå) – Trästocksfestivalen är gratis och hålls i Skellefteå i 

norra Västerbottens län. 16-18 juli (2009). 

Festivalens hemsida: www.trastockfestivalen.se. 

 Luleåkalaset (Luleå) – Hålls i centrala Luleå ”från hamn till hamn”. Här finns musik och 

aktiviteter för unga som gamla. 30 juli – 1 augusti.  

Festivalens hemsida: 

http://www.luleaexpo.se/arrangemang/luleakalaset/luleakalaset2011/luleakalaset.4.3c8

52e4112be4fd7b2a800021324.html 

1.5 Piteå Dansar och Ler 
PDOL har en historia som sträcker sig bakåt till år 1961 men har bara gått under det namnet sedan år 

1990 då det blev ett årligt återkommande evenemang (se bilaga 1). När festivalen startades på 60-

talet kallades den för ”Nattivalen” och målet var att ”öka kommunens attraktivitet som turiststad” 

(Edström, Beckérus, Larsson, 2003). År 1969 ströks delar av programmet vilket ledde till att festivalen 

försvann till början av 1990-talet då man beslöt att återuppliva arrangemanget under annat namn. 

Enligt Edström m.fl. (2003) har Piteå Dansar och Ler AB under årens lopp ”avknoppat” en del andra 

företag som till exempel North Bend som sysslar med sportkläder och reklambyrån Dynamit.  

Festivalen är traditionsenligt sista helgen i juli och pågår torsdag till söndag med aktiviteter även 

dagtid förutom på söndagen (www.pdol.se). När PDOL äger rum inhägnas centrala Piteå med staket. 

Inom området byggs scener upp, det finns matförsäljning, tivoli och en mängd olika aktiviteter. Enligt 

Edström m.fl. (2003) har programmet, sedan början av 1990-talet, fått en struktur som innebär att 

torsdagen domineras av vuxna medan fredagen domineras av ungdomar och lördagen i sin tur är mer 

balanserad åldersmässigt. Inträde måste betalas för alla kvällar, men under dagtid är det gratis och 

festivalområdet är tillgängligt för alla (www.pdol.se). PDOL startade år 2007 ett nytt projekt mot 

minderårigas alkoholintag kallat ”Drogfri Exit”. Det innebär att de ungdomar som anmält sig 

tillsammans med sina föräldrar och lämnar ett negativt alkoholtest vid huvudingången innan 

http://www.svd.se/
http://www.nsd.se/
http://www.meanfestivaali.com/
http://www.kirunafestivalen.com/
http://www.bodenalive.com/
http://www.trastockfestivalen.se/
http://www.luleaexpo.se/arrangemang/luleakalaset/luleakalaset2011/luleakalaset.4.3c852e4112be4fd7b2a800021324.html
http://www.luleaexpo.se/arrangemang/luleakalaset/luleakalaset2011/luleakalaset.4.3c852e4112be4fd7b2a800021324.html
http://www.pdol.se/
http://www.pdol.se/


7 
 

hemgång får en biobiljett eller lite pengar tillbaka. Totalt var det omkring 700 ungdomar som gjorde 

alkoholtestet Drogfri Exit under premiäråret 2007 (www.pitea-tidningen.se). 

PDOL´s affärsidé är att: 

”producera nyskapande och ledande upplevelser” 

Detta planerar de att uppnå genom att: 
 

”1. Bibehålla rollen som nyskapande inom branschen. 
2. Hålla högsta möjliga kvalitet inom ramen för budgeten. 
3. Befinna oss i ständig utveckling. ” 

(Öhlund, 2011-04-04, bilaga 2) 
 

Under åren 2009 och 2010 redovisade festivalen stora förlustsiffror på omkring en miljon kronor per 

år och hotades med nedläggning (www.pitea-tidningen.se). De beslutade sig slutligen för att 

genomföra festivalen 2011 men med en ny organisation (www.nsd.se).  

1.5.1 Antalet gäster på PDOL per år, 2007-2010 

Genom att studerar de besökssiffror som publicerats i de lokala tidningarna (www.nsd.se, 

www.pitea-tidningen.se, www.kuriren.se) syns en tydlig nedåtgående trend (se figur 4). Det är denna 

nedåtgående trend som uppmärksammat behovet av omstrukturering inom festivalorganisationen 

och som även ger en indikation över läget med festivalens ekonomi (www.pitea-tidningen.se) 

30 500

32850

30500

28681

2007 2008 2009 2010  

Figur 4, Egen tabell över antal gäster på PDOL år 2007-2010 

(www.nsd.se, www.kuriren.se, www.pitea-tidningen.se) 

1.5.2 Organisation och anställda 

Under tidigare år har PDOL haft en person anställd som VD som har haft huvudansvaret. Jan 

Wimander lämnade sin roll som VD och festivalchef år 2009 efter fyra år på posten och efter åtta år 

som anställd på PDOL (www.musiknyheter.nu).  Den 1 januari 2010 gick Åsa Stocksén in i rollen som 

festivalchef och VD men efter ett år avsade hon sig det ansvaret.  

En av de stora omstruktureringarna under år 2011 är anställningen av Niklas Öhlund på heltid och 

anställningen av Fredrik Johansson som projektanställd, de har tillsammans rollen som 

huvudansvariga och titeln VD används inte längre. Niklas ansvarsområden är festivalen som helhet, 

han tituleras bland annat som områdesansvarig och har även hand om PDOL´s övriga evenemang 

som till exempel Öjeby kyrkmarknad. Fredrik ansvarar för marknadsföring och artistbokning (Öhlund, 

http://www.pitea-tidningen.se/
http://www.pitea-tidningen.se/
http://www.nsd.se/
http://www.nsd.se/
http://www.pitea-tidningen.se/
http://www.kuriren.se/
http://www.pitea-tidningen.se/
http://www.nsd.se/
http://www.kuriren.se/
http://www.pitea-tidningen.se/
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2011-04-04). Åsa Stocksén som var VD under 2010 kommer att fortsätta arbeta med sponsringen via 

en provisionsanställning. De har även anställt Anna-Carin Johansson, som varit VD på festivalen innan 

Jan Wimander, som konsult och stödperson från januari år 2011 (www.pitea-tidningen.se). 

Närmare sommaren stärks organisationen med ytterligare festivalarbetare, allt från säkerhetschef, 

biljettförsäljare, reseplanerare, byggchefer med mera (Öhlund, 2011-04-04). Sedan tillkommer även 

omkring 500 personer som arbetar som staketvakter, entrévärdar, nattvakter, brandvakter och med 

renhållning. Många av dessa är funktionärer från föreningslivet och PDOL ersätter föreningen för det 

arbete de genomför vilket genererar omkring 500 000 kronor till föreningslivet.  

1.5.3 Finansiering och aktiefördelning 

Festivalen finansieras i första hand av biljettförsäljningen vilket representerar 60-65 % av intäkterna 

(Öhlund, 2011-04-04). Resten av finansieringen sker via inkomster från markhyrorna (20-25%) och 

sponsring, som utgör endast 15-20 % av finansieringen. Sponsring från kommunala bidrag har 

historiskt varit cirka 1,75–2,5 % av omsättningen. 

PDOL är ett aktiebolag och aktieägarna är främst företag, även fyra av Piteås hockeyprofiler är ägare 

av aktier med 1 % vardera (figur 5). När det gäller företagen är Piteåföretaget Lindbäcks Bygg AB den 

största ägaren med 19,30 % och de innehar ordföranderollen i styrelsen. 

Lindbäcks Bygg AB
20%

Telemäklarna i Sverige 
AB

19%

Almgrunds Åkeri AB
16%

Piteå Taxi AB
11%

Wimander Sv.AB
10%

Travelhouse North AB
5%

Aktebolaget Infjärdens 
Värme

5%

Skoogs City Hotell
5%

Twäit´N AB
5%

Lars Hurtig
1%

Tomas Holmström 
1%

Mikael Renberg
1%

Mattias Öhlund
1%

          

Figur 5, Eget diagram över PDOL´s aktiefördelning (Öhlund, 2011-04-04). 

http://www.pitea-tidningen.se/
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1.6 Problemformulering 
Under år 2009 och 2010 började tidningarna uppmärksamma den så kallade ”festivalkrisen” där 

många festivaler redovisade förlustsiffror. Det innebar bland annat att Rockparty-koncernen som 

arrangerar den välkända Hultsfredsfestivalen ansökte om konkurs med skulder på uppemot 30 

miljoner kronor. Räddningen för Hultsfred blev när varumärket köptes upp av arrangören FKP Scorpio 

som är ett tyskt boknings- och produktionsbolag (www.svt.se). Det innebär att de tänker genomföra 

festivalen i år (2011). Krisen märktes inte bara bland de större festivalerna utan även på mindre 

stadsfester som till exempel Västerås Cityfestival. År 2009 fick de börja ta inträdesavgift för att täcka 

sin budget då flera av festivalens samarbetsparters hoppade av i samband med festivalkrisen 

(www.vlt.se). Även Piteå dansar och Ler upplevde denna kris, under år 2009 och 2010 redovisade 

festivalen förlustsiffror och hotades med nedläggning (www.nsd.se). PDOL beslutade sig för att 

genomföra festivalen år 2011 med ny ledning i hopp om att det ska skapa en nytändning till 

festivalen. 

Dessa år innebar inte enbart förlustsiffror för landets festivaler. Peace & Love, Sweden Rock och Way 

Out West var festivaler som redovisade höga besökarantal och framgång (www.aftonbladet.se). 

Sweden Rock var med i sin lokala tidning under år 2009 och berättade att de satsade mycket på 

festivalen år 2009. Dels bytte de ut bajamajorna mot vattentoaletter vilket kan ses som en stor nyhet 

inom festivalvärlden och lade ner mycket tid på att planera entréer för att förenkla för sina gäster 

samt byggde storbildsskärmar vid alla scener (www.blt.se). Detta kan ses som ett tecken på att 

festivaler måste utvecklas för att överleva. Ett tydligt tecken på att PDOL vill utvecklas är att de 

vänder sig till Examensjobb.nu för att få hjälp. PDOL vill behålla de befintliga besökarna och samtidigt 

växa genom att öka antalet gäster utanför Norrbotten och norra Västerbottens län där de flesta 

besökarna kommer från idag. Vi har utifrån detta antagit uppdrag via Examensjobb.nu att skriva vår 

gemensamma C-uppsats på uppdrag av PDOL.   

Examensjobb.nu (www.examensjobb.nu) är en databas med förslag på projekt-, examensjobb och 

uppsatsuppdrag i samarbete med företag i norra Sverige. Vi har valt samskriva vår C-uppsats som till 

en början var två enskilda uppsatser och också två olika uppdrag.  

 

Originaltiteln på uppdrag 1 som publicerades år 2009 var: ”Hur ska PDOL attrahera fler långväga 

besökare?” och ämnesområdet för uppsatsen var marknadsföring och turism.  

 

 

”Beskrivning av projekt (Projektbeskrivningen ska ses som ett förslag): Piteå dansar och 

ler (PDOL) är en av de största gatufestivalerna i Sverige. Under de senaste åren har det 

dock blivit allt större konkurrens från andra festivaler och arrangemang, vilket gör att 

man nu behöver tänka till lite extra för att fortsätta vara ett attraktivt evenemang. 

Många av besökarna kommer i nuläget från Piteå och övriga Norrbotten, samt norra 

delarna av Västerbotten. PDOL skulle vilja locka fler tillresta, långväga besökare - och hur 

ska man göra för att lyckas med detta? En SWOT-analys skulle vara intressant att göra, 

för att utreda festivalens styrkor och svagheter, samt hot och möjligheter.” 

 

http://www.svt.se/
http://www.vlt.se/
http://www.nsd.se/
http://www.aftonbladet.se/
http://www.blt.se/
http://www.examensjobb.nu/
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Uppdrag 2, som publicerades 2007, hade originaltiteln ”Hur ska upplevelsen ökas” riktat mot 

ämnesområdena turism och beteendevetenskap.  

Projektbeskrivning: 

 

 

Utifrån den första projektbeskrivningen kommer vi att studera festivalens image med målet att göra 

den mer attraktiv för långväga gäster.  Utifrån denna kommer vi även att göra en SWOT-analys. 

Projektbeskrivningen från år 2007 utgår vi ifrån när vi sedan skapar förslag på hur PDOL kan gå 

tillväga för att förstärka besökarnas upplevelser samt festivalens image.  

 

1.7  Syfte 
Syftet med uppsatsen är att utifrån nuvarande festivalkris föreslå utvecklingsmöjligheter för PDOL 

baserat på festivalgästernas upplevelser av festivalens image och experiencescape. 

 

1.8 Frågeställningar 
1 Hur upplever festivaldeltagarna PDOL och dess image? 

2 Vad består PDOL´s image av? 

3 Hur upplever festivaldeltagarna PDOL´s experiencescape?  

4 Hur anser deltagarna att PDOL kan förbättras? 

5 Hur kan PDOL vidareutvecklas utifrån att stärka sin image och förbättra sitt experiencescape? 

 

1.9 Avgränsningar 
Utifrån vår bakgrund har vi valt att utgå från ett upplevelseperspektiv med fokus på image och 

experiencescape.  

Vi har valt avgränsa omfattningen av den här uppsatsen utifrån ett gästperspektiv och sett till det 

område (experiencescape) där festivalen PDOL tar plats.  Vi fokuserar på att studera festivalens 

image och experiencescape samt presentera förbättringsförslag för detta. 

 

”Upplevelseindustrin är en framtidsbransch eftersom upplevelser är en allt viktigare del i 

människors liv. PDOL vill ta fasta på det och göra en plan på hur befintliga event och 

arrangemang under PDOL bör utvecklas för att öka/ förstärka upplevelsen för besökarna. 

PDOL tror också att arbetet med att öka upplevelsen handlar om att förbättra 

områdesutsmyckning, områdesplanering, information mot besökare, försäljnings- och 

serverings ytor. ”   
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1.10 Begreppsförklaringar 

1.10.1 Evenemang 

Vi använder ordet evenemang i denna uppsats för att beskriva någonting som medvetet producerats 

och organiserats. När vi syftar på evenemang i den här uppsatsen menar vi sådant som händer inne 

på festivalområdet men ibland även till festivalen som en helhet.  

1.10.2 Festival 

Med ordet festival syftar vi till årligen återkommande musikfestivaler med ett inhägnat 

festivalområde, där man som gäst betalar inträde för att kunna ta del av konserterna. Andra 

musikfestivaler i Sverige är till exempel Hultsfredsfestivalen, Luleåkalaset, Kirunafestivalen och 

Sweden Rock festival.  

1.10.3 Gäst  

Vi har valt att använda ”gäst” som begrepp när vi talar om kunden eller besökaren av festivalen, dock 

ändrar vi inget begrepp vid citat. Gäst är det uttryck som gärna används inom upplevelseproduktion 

då detta känns mer intimt och inbjudande (Gunnarsson, Blohm 2002). Vissa rekommenderar att man 

helt ska sluta kalla sina besökare för kunder, och istället använda sig av just ordet gäst som 

samlingsnamn för den som besöker en verksamhet. 

1.10.4 Experiencescape 

Begreppet experiencescape är sammansatt av två ord: experience (upplevelse) och landscape 

(landskap)(O’Dell, 2005). Experiencescapes är organiserade av producenterna och aktivt eftersökta 

av gästerna.  De är platser för nöjen, njutning, underhållning och möten mellan olika typer av 

människor som förflyttar sig och kommer i kontakt med varandra. I kapitlet Teoretisk referensram 

beskrivs begreppet vidare samt Lena Mossbergs definition som hon valt att kalla 

”upplevelserummet” som även innefattar interaktionen mellan gäst och personal. Vi har valt att 

använda oss av Tom O´Dells definition av begreppet. 

1.10.5 Word of Mouth och buzz marketing 

Enligt Lena Carlsson (2010) har marknadsförare i alla tider utnyttjat det faktum att vi litar mycket på 

det som personer i vår närhet berättar för oss.  Den formen av informationsutbyte är en sorts 

marknadsföring som kallas för Word of Mouth (mun till mun-marknadsföring). Carlsson (2010) 

skriver även om fenomenet ”buzz marketing” som liknar Word of Mouth då det handlar om att skapa 

ett ”buzz” och få människor att prata om produkten eller tjänsten man vill marknadsföra och vilja 

sprida informationen vidare. Hon påpekar även att dessa sorters marknadsföring kan vara både 

positiv och negativ. Bland den bästa sortens marknadsföring är när någon som provat tjänsten eller 

varan är nöjd och rekommenderar det till andra, men om gästen är missnöjd blir det motsatt effekt. 

Det är viktigt att inse att gästen är ”så mycket mer än en konsument”, personen är även 

marknadsförare av det han eller hon varit med om och kan även bli en ”produktutvecklare och 

producent av sina egna personliga upplevelser” (Gunnarsson, Blohm 2002, Mossberg, 2003). Carlsson 

(2010) påpekar även att de sociala medierna, som till exempel Facebook och Twitter, gör att ryktena 

kan spridas oerhört snabbt, så det gäller att hålla sig intressant så att människor vill reagera och 

sprida informationen och därmed skapa uppmärksamhet kring varumärket. 
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2. Metod 
 

Under denna rubrik beskrivs metodteori, metodval och kvalitet. Under metodval beskrivs 

enkätundersökningarna som gjordes under åren 2007 och 2009. 

Viktoria har haft huvudansvaret för detta avsnitt eftersom vi i huvudsak har använt oss av den 

enkätundersökning som hon genomförde under år 2009. Elin har beskrivit begreppen under rubriken 

kvalitet och SWOT-analys samt skrivit om den mindre enkätstudie som hon genomförde under 2007. 

 

2.1 Metodteori 

2.1.1 Vetenskapligt förhållningssätt 

Positivism är menat som ett logiskt förhållningssätt genom att separera teori från observation (Patel 

& Davidson 2003). Forskarens förhållningssätt kännetecknas av subjektivitet där forskarens person 

inte ska kunna påverka forskningsresultatet genom värderingar, exempelvis politiska eller religiösa. 

Positivism är förknippad med kvantitativa statiska datametoder för analys oftast i naturvetenskaplig 

forskning där forskarrollen är objektiv och osynlig.  

Hermeneutiken är motsatsen till positivismen där forskarens roll är subjektiv och öppen för 

förståelse och tolkning (Patel & Davidson 2003).  Hermeneutiken började som en tolkningslära för att 

tolka bibeltexter sedan även till att tolka texter som inte var av religiös karaktär. Ståndpunkter för 

hermeneutik är att mänsklig verklighet ter sig i språklig karaktär där det handlar om att förstå andra 

människor genom tolkning av det talade och skrivna språket och även i handlingar. En hermeneutisk 

forskare är subjektivt inställd till sitt forskningsobjekt utifrån sina egna erfarenheter och sin 

förståelse. Positivisten ser oftast till delarna av ett studieobjekt medan hermeneutiken ser till 

helheten.  

Det två sorters metodteoretiska förhållningssätt när forskning ska genereras, bearbetas och 

analyseras är; kvantitativ och kvalitativt inriktad forskning (Patel & Davidson 2003). Kvantitativ 

inriktning innebär kortfattat i huvudsak mätningar vid datainsamlingen och statistiska bearbetnings- 

och analysmetoder. Med kvalitativ forskning menas datainsamling som fokuserar på kvalitativa 

intervjuer med verbala analysmetoder där målet är att hitta en förståelse. 

Vi har valt att använda oss av det positivistiska förhållningssättet. Vi använder oss främst av en 

enkätundersökning som är en typisk kvantitativ undersökningsmetod där styrkan är att vi får kontakt 

med ett större antal människor. 

2.2 Metodval 

2.2.1 Litteraturundersökning 

Till största delen har vi använt litteratur som varit en del av kurslitteraturen vi haft under 

utbildningen i upplevelseproduktion. Vi har även fört en diskussion med vår handledare och fått tips 

på namn som är aktuella inom festival- och evenemangsforskning och hittat vetenskapliga rapporter 

som varit bidragande till utformandet av våra enkäter.  Vid sökningar i Luleå Tekniska Universitets 
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databas Lucia samt i databasen Emerald har vi använt följande sökord för att hitta vetenskapliga 

artiklar kring frågeställningarna; ”experiencescape”, ”festival” och ”event”. 

2.2.2 Egna observationer 

Under år 2007 gjorde Elin egna observationer på festivalområdet genom fotografering och 

anteckningar (figur 6). Observationerna gjordes både under dag- och kvällstid där syftet var att 

undersöka festivalen ur ett besökarperspektiv. 

2.2.3 Enkätundersökning 

Två enkätundersökningar genomfördes, år 2007 och 2009 (figur 6). Första studien gjordes efter 

festivalen år 2007 via PDOL´s hemsida (www.pdol.se) där gäster uppmanades att svara på enkäten. 

Enkäten publicerades på hemsidan direkt efter festivalen, vecka 31-33 (2007). Syftet med enkäten 

var att undersöka möjligheten att utveckla festivalens experiencescape. 

En enkätundersökning gjordes även under festivalen år 2009 med två insamlingsmetoder. Enkäterna 

delades ut på plats och respondenterna hittades på festivalområdet under festvalens genomförande. 

Enkäten låg även efter festivalens slut ute på PDOL´s hemsida från vecka 32-37 (år 2009). Syftet med 

studien var att undersöka besökarnas intryck av PDOL´s image och experiencescape.  

Metod Enkätundersökning 
(webb, www.pdol.se) 

Enkätundersökning 
(på plats, PDOL) 

Egna observationer 

År 

 2007 - Elin x   x 

 2009 - Viktoria x x   

Figur 6, Egen tabell, Enkätundersökningar och egna observationer 

 

De som svarade på enkäterna (år 2007 och 2009) kunde vara anonyma vilket innebar att varken 

namn, nummer eller annan identifiering var möjlig. Detta var också det första som fanns med i 

presentationerna i början av enkäterna samt att det i den senare enkäten (år 2009) fanns med en 

kort beskrivning av bakgrunden till enkätundersökningen (se bilaga 3). I båda enkäterna fanns 

demografiska frågor för att avgöra respondentens kön, ålder och bostadsort. I den senare enkäten 

(år 2009) fanns även frågor om antal besök på festivalen och övriga festivaler. Respondenten fick 

även senare i enkäten från år 2009 ranka PDOL mot andra festivaler. 

I nästa del av enkäten från år 2009 har vi använt oss av en semantisk differentieringsskala (Trost, 

2001) där motsatsförhållanden har ställts mot varandra. I det här fallet respondentens intryck av 

PDOL´s experiencescape. Detta är en beprövad metod som vi lånat av Hosany, Ekinci, Uysal (2006) 

som också gjort en imagestudie. Vi har använt samma påståenden, exempel; rent – smutsigt, 

folktomt - överbefolkat och lättillgängligt – isolerat. Vidare har vi använt en likertskala där 

attitydsfrågor ställts, exempelvis frågan ”Kommer du att besöka PDOL i framtiden?”. Skalan är 

densamma, 1-10 där 1 är alternativet; ”Nej, definitivt inte” och 10 är; ”Javisst, självklart”.  Frågorna i 

båda enkäterna har till stora delar varit så kallade ”icke öppna”, strukturerade frågor, det vill säga 

frågor som har haft fasta svarsalternativ.  

Öppna frågor är sådana där respondenten fritt får uttrycka sig (Patel, Davidson, 2003). Trost (2001) 

menar att det finns nackdelar med öppna frågor, bland annat att de är väldigt tidskrävande att 

bearbeta. Svar som är skrivna för hand kan vara svåra att utläsa men också sättet respondenten 

http://www.pdol.se/
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formulerar sig på kan vara svårtolkat. Vi har använt oss av en befintlig metod i enkäten från år 2009 

(Crotts, Pan, Raschid, 2008) där respondenten får lista de tre saker de tycker är bäst samt de tre de 

tycker är sämst med festivalen. Det finns även frågor i båda undersökningarna som är helt öppna 

som till exempel; ”Beskriv hur du uppfattar PDOL´s image?”, ”Vad har du för tips för att göra PDOL 

bättre?” och ”Om du jämför övriga festivaler du besökt i år med årets PDOL, vilka anser du vara de 

största skillnaderna?”. Här tyckte vi att det var nödvändigt att ha öppna frågor som annars inte skulle 

rymmas inom ramen för de icke öppna frågorna.  

2.2.4 Kontakt med PDOL 

Vi har haft e-postkontakt med Niklas Öhlund från PDOL där han har skickat information till oss, 

främst gällande organisationens uppbyggnad och aktiefördelning men han har även nämnt lite av 

problematiken som varit under åren 2009-2010. Vi har inte genomfört någon intervju utan de frågor 

som ställts har främst gällt statistisk information. 

2.2.5 Urval 

För vår studie har det varit intressant att undersöka både befintliga och eventuella gäster. Ett sätt att 

komma i kontakt med gäster var att befinna sig på plats under festivalens genomförande år 2009 och 

delade ut enkäterna. Ett icke slumpmässigt urval, ett så kallat bekvämlighetsurval gjordes på gäster 

på PDOL´s festivalområde (Trost, 2001). Enkäten från år 2009 delades ut till förbipasserande tills de 

100 upptryckta exemplaren tagit slut.  Genom att ha webbenkäter båda åren fångar vi även upp de 

som inte besökt PDOL, eller de som inte var på plats just det året. Gäster på PDOL´s webbplats 

uppmanades att svara på de webbaserade enkäterna (år 2007 och 2009). 

2.2.6 SWOT-analys 

Vi har valt att använda oss av en SWOT-analys som var föreslaget i uppdrag 1, utifrån de svar vi fått 

fram i empirin.  En SWOT-analys används som ett strukturerat sätt att utvärdera den strategiska 

positionen av ett företag genom att identifiera dess styrkor, svagheter, möjligheter och hot (Kotler, 

Bowen, Makens 2010) Enligt Kotler m.fl. (2010) så ses styrkor och svagheter som interna, 

kontrollerbara och möjligheter och hot som externa, okontrollerbara (figur 7).  

            

      Internt 

 

 

      Externt 

 

          Positivt  Negativt 

Figur 7, SWOT-analys (Kotler, Bowen, Makens 2010)  

Kotler, Bowen och Makens (2010) skriver att styrkor (strengths) innefattar resurser och positiva 

faktorer som hjälper företaget att ge service till sina gäster. Svagheter (weaknesses) handlar om de 

 

Strengths 

(Styrkor) 

 

Weaknesses 

(Svagheter) 

 

Opportunities 

(Möjligheter) 

 

Threats 

(Hot) 
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interna begränsningar och negativa faktorer som kan påverka företagets effektivitet och som kan 

innebära hinder på vägen till företagets mål. De beskriver även att möjligheter (opportunities) är 

externa faktorer som företaget kan utnyttja till sin fördel. Hot (threats) är extern påverkan som kan 

innebära problem och utmaningar för företaget. Målet med en SWOT-analys är enligt Kotler m.fl. 

(2010) att uppmärksamma företagets positiva delar (styrkor och möjligheter) samt att kunna arbeta 

förebyggande mot det negativa (svagheter och hot) (Kotler, Bowen, Makens 2010). 

 

2.3 Kvalitet 
För att säkra kvaliteten och vetenskapligheten i en uppsats finns det vissa krav, bland annat validitet 

och reliabilitet (Kvale, 1997; Hartman, 2004).  Men även standardisering och strukturering är viktiga 

delar i att stärka kvaliteten när man gör en kvantitativ undersökning (Patel & Davidson, 2003; 

Hartman, 2004). 

2.3.1 Validitet 

Validitet innebär att man mäter det man avser att mäta, en giltighet i undersökningen (Kvale, 1997; 

Hartman, 2004). Det handlar om att använda rätt metod under genomförandet för att ”visa världen 

som den är”. Validering är någonting som pågår genom arbetet där man kontrollerar trovärdigheten 

löpande för att se till att den blir så korrekt som möjligt. Validitet innebär att man ska ifrågasätta och 

få svar på frågorna ”vad” och ”varför” före frågan ”hur” (Kvale, 1997; Hartman, 2004).  

Datainsamlingarna under år 2007 genomfördes från onsdag-söndag, de dagar som var annonserade 

som festivaldagar det året.  Området undersöktes under dag och kvällstid ur ett besökarperspektiv 

där datainsamlingen skedde genom fotografering och anteckningar. Under år 2009 genomfördes 

datainsamlingarna dagtid under två dagar, fredag och lördag då festivalområdet inte varit inhägnat. 

Detta dels för att det var mest praktiskt, bland annat på grund av den lägre ljudnivån och pågående 

händelser på området i form av konserter och liknande som sker under kvällstid.  

Enkätundersökningarna som legat ute på webben mätte mer över tid, vilket stärker validiteten.  

Hosany, Ekinci, Uysal (2006) har i sin imageundersökning vänt på skalorna, till exempel på frågan om 

PDOL ”Kan inte bli bättre – Kan förbättras” har det positiva svaret (1) varit i början av skalan och 

negativa svaret det högsta (10) . Detta för att undvika slentrian hos respondenterna.  

2.3.2 Reliabilitet 

Reliabilitet, pålitlighet, innebär att man genom att göra samma observationer flertalet gånger kan 

stärka resultatet (Hartman, 2004). Det ska även vara möjligt för andra personer att göra samma 

observationer om de gör en likadan undersökning. 

Det som gör att reliabiliteten stärks är att vi har använt oss av befintliga beprövade metoder i 

utformandet av enkäten från år 2009, Crotts, Pan, Raschid, 2008; Hosany, Ekinci, Uysal, 2006. 

Eftersom vi valt använda två olika insamlingssätt samt att undersökningen skett under två olika 

perioder är det svårare att upprepa undersökningen, vilket gör att reliabiliteten sänks.  

2.3.3 Standardisering 

För att ha en hög grad av standardisering ska frågorna, frågornas ordning och omgivningen vara 

bestämt i förväg samt vara lika för alla respondenter (Patel & Davidson, 2003; Hartman, 2004). En 
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enkät med fasta svarsalternativ räknas som en hög grav av standardisering, då det är enkelt att 

jämföra och generalisera från en sådan undersökning.  

Frågorna består till största delen av fasta svarsalternativ i de två enkäterna och har ställts i samma 

ordningsföljd vilket ger en hög grad av standardisering. Omgivningarna där undersökningarna tagit 

plats har skett i två olika miljöer, dels på PDOL´s festivalområde och på PDOL´s webbplats, 

www.pdol.se.   

2.3.4 Strukturering 

När man ska utforma frågor bör man reflektera över vilket utrymme respondenten har att göra egna 

tolkningar utifrån tidigare erfarenheter (Patel & Davidson 2003; Hartman, 2004). En helt strukturerad 

intervju ger intervjupersonen mycket litet utrymme för egna reflektioner och tolkningar. En ”ja” eller 

”nej” fråga är strukturerad då den består av förutbestämda svarsalternativ medan en öppen fråga 

har en låg grad av strukturering då respondenten kan tolka fritt.  

I båda enkäterna har vi till största delen använt oss av fasta svarsalternativ där respondenten haft 

väldigt lite utrymme att fritt få uttrycka sig. Vi har dock tyckt att det varit relevant med några öppna 

frågor för att få dynamik i vår undersökning där vi inte tyckte att svaren rymdes inom ramen för de 

strukturerade frågorna med fasta svarsalternativ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pdol.se/
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3. Teoretisk referensram 
 

I kapitlet nedan beskriver vi de begrepp vi utgår från och vilka definitioner vi har arbetat utefter. Vi 

fördjupar oss begrepp som till exempel upplevelse, upplevelseproducent, experiencescape och image. 

Elin har haft huvudansvaret för detta kapitel och har arbetat med att sammanfoga våra påbörjade 

arbeten. Genom detta är vi båda delaktiga i denna del av arbetet. 

 

3.1 Upplevelse, upplevelseproduktion och upplevelseproducent  
Ordet upplevelse (engelska Experience) härstammar från latinets ”experientia” som betyder 

”knowledge gained by repeted trials” det vill säga kunskap man får genom upprepade försök (Gelter, 

2006). Det engelska ordet ”experience” kan ha två betydelser på svenska, antingen erfarenhet eller 

upplevelse. Enligt Lena Mossberg (2003) är en upplevelse någonting utöver det vanliga, som sticker 

ut från vardagen. I detta arbete är begreppet ”upplevelse” använt på någonting som har producerats 

av en person, den så kallade producenten, för att upplevas och genomföras av någon annan, i detta 

fall gästen. Det är när gästen är med om det som producerats som själva upplevelsen skapas (Nielsen 

2006).  

Det var i slutet på 90-talet som KK-stiftelsen uppmärksammade tillväxtpotentialen inom en näring 

som kom att kallas upplevelseindustrin, i USA och England kallad Creative Industries och i Finland och 

EU-kommissionen Cultural Industries eller Culture Sectors (Algotson & Daal, 2007). KK-stiftelsen 

(Stiftelsen för kompetens- och kunskapsutveckling) definierar upplevelseindustrin så här: 

”Upplevelseindustrin är ett samlingsbegrepp för människor och företag med ett kreativt 

förhållningssätt som har till huvuduppgift att skapa och/eller leverera upplevelser i någon form.”  

KK-stiftelsen delade in industrin i 15 delområden: dator- och tv-spel, design, film, foto, konst, 

litteratur, marknadskommunikation, media, mode, musik, måltid, scenkonst, turism/besöksnäring 

och upplevelsebaserat lärande. Upplevelseindustrin står för 5 % av Sveriges BNP och sysselsätter mer 

än en kvarts miljon människor är därmed en av de snabbast växande industrierna i Sverige. 

Upplevelseproduktion är en kandidatutbildning (180 högskolepoäng) via Luleå tekniska universitet 

(www.ltu.se). Utbildningen är unik då den har upplevelseproduktion som huvudämne. Turism och 

evenemang & kulturproduktion är de två huvudinriktningarna. På en bas av upplevelsekunskap, 

gestaltning, marknadsföring och storytelling bland annat lär man sig som student att innovativt och 

kreativt utveckla upplevelseprodukter för att berika människors livskvalitet, image och livsstil.   

En upplevelseproducent är den person som i detalj producerar och skapar de upplevelser som gästen 

sedan deltar i (Gelter, 2006). Den personen har en övergripande roll och ansvarar för detaljerna men 

även för kvaliteten på ljus, ljudkvalitet, känslor, förväntningar och så vidare när upplevelsen ska 

designas, både det materiella och immateriella. Vi vill se oss själva som kreativa människor och vill ha 

en livsstil som är centrerad kring denna sorts upplevelser, vi söker omväxling samt chansen att delta 

aktivt (Florida, 2006). Det är upplevelseproducentens roll att skapa upplevelser som är 

mångfacetterade och kreativa. 

http://www.ltu.se/
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3.2  Servicescape 
Mary Jo Bitner (1992) skriver om möjligheterna att genom den fysiska miljön påverka gästernas 

beteenden, hon kallar det servicescapes. Hon skriver att ett servicescape kan påverka hur nöjd gästen 

upplever sig att vara. Det finns undersökningar inom organisationer som visar att den fysiska miljön 

även påverkar de anställda och seras produktivitet och motivation. Bitner (1992) skriver att 

omgivningen kan ses som en form av icke verbal kommunikation.  

Olika objekt i omgivningen kommunicerar underförstådda signaler till gästerna om meningen av 

platsen, normer och förväntningar för hur man beter sig på den platsen. Som till exempel vita dukar i 

en restaurang och dämpad belysning signalerar ett relativt högt pris och kvalitet. (Bitner, 1992) 

Genom olika dimensioner i miljön så som temperatur, musik, lukt, möblemang med mera så kan man 

påverka gästen, man kan uppmuntra ett beteende och undvika ett annat. Bitner (2002) skriver även i 

sin rapport att man kan förutse mycket av gästens beteende då vissa mönster i beteendet är 

associerat till vissa miljöer.  Bitner (1992) skriver om att det upplevda rummet och utrymmet kan 

påverka människor på enbart fysiska sätt, för högt ljud kan ge obehag, temperaturen i ett rum kan få 

folk att hacka tänder eller svettas och ljusstyrkan kan göra det svårt att se eller helt enkelt orsaka 

fysisk smärta i ögonen. Alla de olika fysiska detaljerna påverkar gästens upplevelse och kan avgöra 

om personen kommer stanna och njuta av omgivningen. Bitner (1992) skriver även att när personer 

blir obekväma, till exempel när de sitter på en hård stol i en snabbmatsrestaurang så går de flesta 

personerna inom en förutsägbar tidsrymd. Hon beskriver forskning som visat att om personer är 

obekväma på grund av exempelvis  temperaturen så är deras respons till främlingar mindre positiv än 

om de är fysiskt bekväma. Det handlar om att skapa ett intresse hos gästerna som gör att de känner 

sig motiverade att involvera sig i aktiviteterna. De så kallade emotionella värdena är viktiga när man 

ska skapa detta intresse (Mossberg, 2003) och det handlar om att förmedla positiva känslor.  

Det finns olika typer av tjänster; självservice, interpersonella tjänster och tjänster som levereras på 

distans (Bitner, 1992, Mossberg, 2003). Självservice omfattar till exempel bankomater och övriga 

automater som levererar det vi eftersöker utan att vi behöver interagera med personal för att 

underlätta vid konsumtion. De interpersonella tjänsterna betyder att gästerna interagerar med 

personalen, vid till exempel biobesök, restaurangbesök och liknande, då är gästerna i företagets 

experiencescape. De tjänster som levereras på distans innebär enkelt att gästerna inte besöker ett 

experiencescape men ändå har viss interaktion med personalen, till exempel vid telefonförsäljning. 

En festival skulle i detta fall klassas som en interpersonell tjänst, som har mycket självservice 

interagerat på olika platser.  

3.3 Experiencescape 
Begreppet experiencescape är sammansatt av två ord: experience (upplevelse) och landscape 

(landskap)(O’Dell, 2005). Begreppet landskap används för platser som är strategiskt planerade, 

utlagda och designade. Det finns även andra typer av ”landskap” bland annat medialandskap, 

finanslandskap och technolandskap (O’Dell, 2005). De som ingår i dessa lanskap delar en kunskap 

som har sin bakgrund i kulturella referenser. De kan vara visuella världar såsom föreställda. Som en 

del av globaliseringen gör det att dessa metaforiska landskap där människor kan föreställa sig 

alternativa liv eller livsstilar inte behöver finnas i deras naturliga närmiljö. O’Dell (2005) menar att 

experiencescapes kan befinna sig på en specifik kulturell plats men att de också är en del av en större 

global ekonomi inte är bunden till någon fysisk plats, region eller nation.  
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Experiencescapes är inte bara organiserade av producenterna utan även aktivt eftersökta av 

gästerna.  De är platser för nöjen, njutning, underhållning och möten mellan olika typer av människor 

som förflyttar sig och kommer i kontakt med varandra. Experiencesapes kan ses som permanenta 

och icke permanenta (Mossberg, 2003). Exempel på permanenta experiencescapes är byggnader 

såsom teatrar, konserthus och museer. Ickepermanenta experiencescapes är tillfälliga evenemang 

som byggs upp under en bestämd tid och som ibland är återkommande såsom festivaler och 

idrottsevenemang. Experiencescapes visuella utformning har även en marknadsföringsfunktion av att 

ge gästen en hint av vad ett företag erbjuder och samtidigt locka en viss typ av målgrupp. Platsens 

utformning kan anpassas för att fylla praktiska funktioner med exempelvis belysning, parkering, 

teknisk utrustning och design allt anpassat för just den tänkta målgruppen men också som ett sätt för 

företaget att skilja sig från sina konkurrenter. Hur man utformar ett experiencescape påverkar 

gästernas känslor och omgivningen har stor betydelse.  

Detta är av stor vikt då experiencescapes ofta har en viktig roll inom marknadsföringen, speciellt då 

word-of-mouth är en form av snabb marknadsföring. Mossberg (2003) skriver att gästernas känslor 

kan påverkas genom utformningen, och de kan ta emot olika mer eller mindre omedvetna 

meddelanden via experiencescapes, bland annat vad gäller företaget och vad de erbjuder. 

Utformningen av experiencescapes är även viktigt då det kommer till att attrahera den målgrupp 

som företaget inriktat sig mot samt för att underlätta för gäster och anställda att utföra sina 

respektive aktiviteter. 

Skillnaden mellan O’Dells definition av experiencescape och Mossbergs (2003) ”upplevelserum” är 

som översättningen menar, Mossberg (2003) byter ut begreppet ”landskap” mot ”rum”. Mossberg 

(2003) väljer att se till de rumsliga faktorerna och interaktionen mellan gäst och personal. Hon 

definierar begreppet ”Med upplevelserummet menas den fysiska omgivningen, vilken tjänsten 

produceras, levereras och konsumeras inom” (Mossberg, 2003 s.113). Pine & Gilmore (1999) 

beskriver de kommersiella upplevelserna som något som iscensätts där platsen är scenen, 

personalen skådespelarna och gästerna är åskådarna. Mossberg (2003) tar också upp kopplingen till 

teatern då hon talar om ”frontstage” och ”backstage”. ”Frontstage” handlar om den front som 

företaget väljer att visa upp och ”backstage” är motsatsen, det vill säga det gästen inte ska se. 

Personalen befinner sig tillsammans med gästerna ”frontstage” och interaktionerna mellan dem och 

mellan övriga gäster är viktiga för upplevelsen.  Vid olika evenemang och festivaler så sker ett direkt 

möte med gästen,  dessa branscher omsätter ofta en stor mängd personal vars bemötande kan 

påverka gästens totala upplevelse (Nielsén, 2006). Nielsén (2006) menar som Mossberg (2003) att 

upplevelsen skapas i samarbete mellan gäst och personal, mellan producenten och konsumenten.  

3.4 Image 
Kotler, Bowen och Makens (2010) skriver att image är hur en person eller målgrupp uppfattar en 

produkt, ett företag eller en plats baserat på sina förväntningar. Eftersom upplevelser inte är fysiska 

produkter som kan inspekteras innan köpet så spelar imagen stor roll.  Den uppfattade imagen kan 

variera beroende på gästens tidigare upplevelser och är alltså individuell. Det som upplevs på ett sätt 

hos en gäst kan upplevas helt annorlunda hos en annan (Kotler, Bowen, Makens 2010). Med hjälp av 

ett väldefinierat tema kan en image förstärkas, exempel på detta är Hard Rock Café och Disney World 

(Mossberg, 2003).  Enligt Kotler, Bowen och Makens (2010) söker gästen efter att tillfredställa ett 
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behov och vill kunna hitta lösningen snabbt, och det är där produktens koncept kommer in. Ju lättare 

det är att uppfatta konceptet, imagen, desto bättre (Kotler, Bowen, Makens 2010).  Mossberg (2003) 

beskriver att en image helst ska vara något som involverar alla sinnen och vara unik, det vill säga 

skilja sig från andra platser eller verksamheter. Förhoppningen med en image är att upplevelsen ska 

förstärkas så att gästen ska få en wow-upplevelse och komma ihåg och tala väl om den till andra, så 

kallad word-of-mouth. 

Förväntningar är någonting som påverkar gästens slutgiltiga upplevelse av företagets image. Kotler 

m.fl. (2010) beskriver hur gästens förväntningar är baserade på flera faktorer. Det handlar dels om 

tidigare köp, vänners åsikter (word-of-mouth) och marknadsföring. För att få nöjda gäster gäller det 

enligt Kotler, Bowen och Makens (2010) att skapa förväntningar som varken är för höga eller för låga. 

Om man i marknadsföringen lovar någonting man inte sedan lever upp till blir gästen besviken då 

dess höga förväntningar inte möttes. Och om man endast lyckas skapa låga förväntningar hos en gäst 

kan det vara svårare att engagera gästen till ett besök eller köp (Kotler, Bowen, Makens 2010). För 

att attrahera nya gäster gäller det enligt Kotler m.fl. (2010) att ha förståelse för hur man skapar ett 

värde på marknaden samt att kommunicera denna image till gästerna. Det gäller även att skapa 

förväntningar hos gästen som företaget sedan kan överträffa, på så sätt får man enligt Kotler, Bowen 

och Makens (2010) nöjda gäster. Enligt dem handlar det om att ”smart companies aim to delight 

customers by promising only what they can deliver and then delivering more than they promise.” 

(Kotler, Bowen, Makens 2010, s.14) 

3.5 Individanpassning 
Att individanpassa handlar om att identifiera och fokusera på de utvecklingsmöjligheter som finns 

och undersöka gästernas ouppfyllda behov samt att försöka ta reda på vilken uppoffring som skulle 

vara av störst värde för gästerna om den försvann (Pine, Gilmore 2000).  Gäster vill ofta inte ha fler 

valmöjligheter, de vill ha exakt det de önskar sig när, var och hur de vill. I boken ”Markets of One” 

står det att variation inte är samma sak som individanpassning eller specialanpassat.  

Man kan se en tydlig trend där konsumenten är mer delaktig i hela processen och i och med det får 

större frihet och kontroll. (Nielsén, 2006). Människans konsumtionsmönster har förändrats och 

gästerna är inte längre sammanbuntade i en klump utan det är vanligt att försöka erbjuda varje gäst 

en lösning speciellt anpassad för just de. Mossberg (2003, s. 32) skriver att det ”beror på att kundens 

roll har ökat i dominans, vilket innebär att konsumentens roll har blivit svagare.” Människor har idag 

börjat vänja sig vid individanpassade erbjudanden i många delar av livet och har börjat förvänta sig 

liknande även i övrigt (Pine, Gilmore 2000). Genom att skräddarsy en vara så skapar man service, och 

genom att skräddarsy service så skapar man en upplevelse. En upplevelse beskrivs då som en 

minnesvärd händelse som engagerar gästerna personligen.  

Det finns fyra nyckelsteg mot att skapa en individualiserad upplevelse, enligt Pine & Gilmore (2000), 

innebär att de första två stegen är mer intern analyserande och de två senare är externa som 

gästerna kan se. Det första man bör göra är att identifiera sina gäster, och även lokalisera och 

kontakta ett antal viktiga gäster för att lära känna de så detaljerat som möjligt. Sedan är nästa steg 

att identifiera gästernas olikheter för att kunna hitta den gästgrupp som är viktigast för företaget. 

Detta gör det även lättare att ta fram lämpliga strategier för olika situationer. Det tredje nyckelsteget 

är att interagera med gästerna, och en väl fungerande och informativ hemsida ger mycket i 

kommunikationen med gästerna. Det fjärde och sista steget är att forma produkten eller servicen så 
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att den passar gästernas individuella behov. Företaget ska försöka anpassa sig för att möta gästernas 

olika krav. Dessa fyra steg överlappar varandra men kommer ändå i den rangordningen.   
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4. Empiriskt resultat från enkäter 
 

Vi har utgått ifrån den mindre enkätstudie som Elin genomförde år 2007 samt från de enkäter som 

Viktoria samlade in under år 2009. Först ges en presentation av demografin och sedan presenteras 

enkätfrågorna som är sorterade efter frågeställningarna. 

Elin har sammanställt de flesta av de öppna frågorna i enkäterna samt enkätresultaten från 2007 och 

Viktoria har sammanställt de övriga. Viktoria har sedan skapat diagrammen och skrivit 

sammanfattningarna. Utöver detta har vi sammanfattat våra egna enkätresultat.  

 

Figur 8 visar att enkätundersökningen från år 2007 (bilaga 3) hade 82 respondenter, varav 43 kvinnor 

och 39 män. Ålderskategorin 15-19 år var högst representerad med 50 %. Vi kunde se i våra 

enkätstudier att på festivalen år 2007 hade  89 % av respondenterna besökt festivalen tidigare.  

 

KÖN ANTAL PROCENT 

kvinna 43 52 % 

man 39 48 % 

vet ej/ej svarat 0 0 % 

ÅLDER   

<14 år 1 1 % 

15-19 år 41 50 % 

20-24 år 17 21 % 

25-29 år 9 11 % 

30-34 år 5 6 % 

35-39 år 3 4 % 

> 40 år 6 7 % 

HEMORT   

Piteå 53 65 % 

Övriga Norrbotten 12 15 % 

Västerbotten 6 7 % 

Mellansverige (Svealand) 5 6 % 

Södra Sverige (Götaland) 3 4 % 

Utanför Sverige 2 2 % 

vet ej/ej svarat 1 1 % 

BESÖKT PDOL TIDIGARE   

Ja 73 89 % 

Nej 9 11 % 

 

Figur 8, Egen tabell, Demografi och antal besök av festivalen PDOL år 2007. 
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Enkätundersökningen från år 2009 (bilaga 4) består både av resultatet från webbenkäten och från 

enkäten som genomfördes på plats på PDOL´s festivalområde (bilaga 4). Undersökningen hade 194 

respondenter med nästan jämn könsfördelning (se figur 9). Största åldersgrupperna var 15-20 år och 

21-30 år som utgjorde 61 % av de svarande. 77 % uppgav att de kom från Norrbotten, av dessa 56 % 

från Piteå. 96 % anger att de besökt festivalen minst 1 gång, 85 % uppger att de besökt festivalen 2-5 

gånger eller fler. 

KÖN ANTAL PROCENT 

kvinna 97 50 % 

man 94 48 % 

vet ej/ej svarat 3 2 % 

ÅLDER   

<15 år 21 11 % 

15-20 år 59 31 % 

21-30 år 58 30 % 

31-40 år 21 11 % 

41-50 år 21 11 % 

51-60 år 9 5 % 

61-70 år 3 2 % 

> 70 år 1 1 % 

vet ej/ej svarat 1 1 % 

HEMORT   

Piteå 104 56 % 

Övriga Norrbotten 39 21 % 

Övriga Norrland 27 15 % 

Mellansverige (Svealand) 11 6 % 

Södra Sverige (Götaland) 4 2 % 

Utanför Sverige 1 1 % 

vet ej/ej svarat 8 4 % 

ANTAL BESÖK   

Aldrig 7 4 % 

1 gång  21 11 % 

2-5 gånger 54 28 % 

6-10 gånger 53 27 % 

> 10 gånger 59 30 % 

vet ej/ej svarat 0 0 % 

 

Figur 9, Egen tabell, Demografi och antal besök av festivalen PDOL år 2009. 
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4.1 Frågeställning nr. 1: Hur upplever festivaldeltagarna PDOL och dess 
image? 

4.1.1 Vad är ditt allmänna intryck av PDOL´s image? 

Figur 10 visar att respondenterna generellt har en mycket god bild av PDOL´s image där nästan var 

femte svarat med högsta betyg och där medelvärdet ligger på 7,0.    

3%
2%

1%
2%

4%

11%

13%

20%

16%

10%

19%

Vet Ej Riktigt 
dåligt

2 3 4 5 6 7 8 9 Riktigt 
bra

 

Figur 10, Allmänna intryck (2009)  N=187 

 

4.1.2 Jag anser att PDOL: inte Kan bli bättre – Kan förbättras 

En fjärdedel av de tillfrågade anser att PDOL kan förbättras, medelvärdet ligger på 6,7 (figur 11). 

1%

5% 4%

13%

5% 5% 6%

14% 14%

9%

25%

 

Figur 11, Kan inte bli bättre – Kan förbättras (2009) N=188 
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4.1.3 Kommer du att besöka PDOL i framtiden? 

63 % av de tillfrågade har uppgett att de definitivt kommer att besöka PDOL i framtiden, medelvärdet 

är 8,6 (figur 12). 

 

Figur 12, Möjlighet till återbesök (2009)  N=188 

 

4.1.4 Kommer du att rekommendera PDOL till dina vänner? 

Mer än hälften har svarat att det är mycket sannolikt att de kommer att rekommendera PDOL till sina 

vänner, medelvärdet är 8,3 (figur 13). 

2% 2% 2%
5%

1% 3%
6% 5%

11% 10%

55%

  

Figur 13, Rekommendera till andra (2009)  N=187 
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4.1.5 Stämmer dina upplevelser av PDOL överens med dina förväntningar? 
När vi studerar enkätundersökningen kan vi se att upplevelserna av PDOL övervägande stämmer bra 

in på förväntningarna besökarna hade innan (figur 14).  Medelvärdet är 3,9. 

14%
12%

21%

12%

17%

6%

3% 3% 3%
4% 4%

 
Figur 14, Förväntningar (2009)   N=177 

4.1.6 Hur rankar du PDOL mot andra festivaler i Sverige? 
Figur 15 visar att 65 % av respondenterna har en övervägande positiv bild och tycker att PDOL är en 

av de tio bästa festivalerna i Sverige, 15 % tycker att den är bäst i Sverige. 19 % av de som svarat har 

svarat ”vet ej” på den här frågan.  

 

Figur 15, Rankning av PDOL (2009)  N=176 
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4.1.7 Sammanfattning, frågeställning nr. 1 

Respondenternas intryck av PDOL´s image är mycket positivt men de flesta tycker att festivalen kan 

förbättras. En övervägande majoritet (63 %) svarade att de självklart skulle besöka PDOL igen och att 

det är mycket sannolikt (55 %) att de kommer att rekommendera PDOL till sina vänner. 

Upplevelserna av PDOL stämmer väl överens med respondenternas förväntningar, 40 % anser att 

PDOL är bland de topp tre bästa festivalerna i Sverige och av dessa rankar 15 % festivalen som den 

absolut bästa i Sverige.  

4.2 Frågeställning nr. 2: Vad består PDOL´s image av? 

4.2.1 Lättillgänglig – Isolerat 

En övervägande majoritet tycker att PDOL är lättillgängligt (figur 16). En mycket liten andel anser att 

festivalen är isolerad. Medelvärdet är 3,18. 

 
Figur 16, Lättillgängligt eller isolerat? (2009) N=191 

4.2.2 Livligt – Stagnerat 

Stora majoriteten anser att festivalen är betydligt mer livlig än stagnerad, medelvärdet är 2,9 (figur 

17). 

 
Figur 17, Livligt eller stagnerat? (2009) N=191 
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4.2.3 Folktomt – Överbefolkat 

Medelvärde 6,89, respondenterna upplever det som att PDOL varken är folktomt eller överbefolkat 

(figur 18). 

 

Figur 18, Folktomt eller överbefolkat? (2009)  N=193 

 

4.2.4 Underutvecklat – Överutvecklat 

PDOL upplevs varken som under- eller överutvecklat, medelvärdet är 5,1 och spridningen jämn (figur 

19).  

 

Figur 19, Underutvecklat eller överutvecklat? (2009) N=180 
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4.2.5 Spännande – Trist 

Figur 20 visar att 26 % av respondenterna uppger att de upplever PDOL som spännande, medelvärdet 

är 3,7. 

 

Figur 20, Spännande eller trist? (2009) N=187 

 

4.2.6 Kan inte bli bättre – Kan förbättras 

En fjärdedel anser att festivalen kan förbättras (Figur 21). Medelvärdet är 6,8. 

 

Figur 21, Kan inte bli bättre eller kan förbättras? (2009) N=186 
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4.2.7 Sammanfattning, frågeställning nr.2 

PDOL´s image består av att festivalen upplevs som mycket lättillgänglig, livlig, varken överbefolkat 

eller folktomt. Inte heller upplevs PDOL som under- eller överutvecklad. De flesta tyckte att PDOL är 

en spännande festival men som kan förbättras (25 % ansåg att festivalen definitivt kunde förbättras). 

 

4.3 Frågeställning nr. 3: Hur upplever festivaldeltagarna PDOL´s 
experiencescape? 

4.3.1 När du ska besöka en festival, vad är det då som får dig att välja just den 
festivalen?  

I enkätundersökningen från år 2007 (bilaga 3) ställdes frågan. Flera alternativ var tillåtna och den 

innehöll även ett öppet svarsalternativ, majoriteten av respondenterna (98 %) valde att använda sig 

av de fasta svarsalternativen.  

I figur 22 ser vi att majoriteten av respondenterna väljer festival beroende på musikutbudet och de 

artister som festivalen har bokat. Vännerna påverkar till stor del detta val, vilket även festandet kring 

öltälten gör. Övriga svar (öppet svarsalternativ) var pris (1 %), antalet gäster (1 %) och Tivolit (1 %). 

 

 

Figur 22, Varför den festivalen (2007) N= 82 
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4.3.2 Fick du någon stark (extraordinär) upplevelse? 

Denna fråga fanns med i enkäten år 2009 (bilaga 4) och består av huvudfrågan ”Fick du någon stark 

(extraordinär) upplevelse?”, med fasta alternativ och två öppna följdfrågor; ”Om JA, vad bestod 

upplevelsen av?” och ”Om NEJ, vad tror du det beror på att du inte fick några starka upplevelser?”. 

38 % anger att de fick en extraordinär upplevelse (se figur 23). Av dessa svarade 51 % att den 

frambringades av artisterna och de konserter de besökt, exempel på påståenden var ”Att se Promoe, 

det var mäktigt när han drog igång Svennebanan och varenda människa stod och sjöng” och ”Fick se 

Hammerfall för första gången och det var superbra!”. 20 % sade att denna extraordinära upplevelse 

skapades av stämningen och de människor de hade runt omkring sig. 12 % sa att det var tivolit som 

bjöd på denna upplevelse, 4 % svarade att det var marknaden och maten de kunde köpa på området 

som var extraordinärt. 6 % svarade vet ej på detta alternativ.  

37 % har svarat att de inte fick någon extraordinär upplevelse (figur 23), flest svarade att det 

handlade om att de inte hade några förväntningar eller hade förväntningar som inte uppfylldes, det 

var 29 % angav att det var förväntningarna som gjorde att den upplevelsen saknades. Exempel på 

påståenden: ”Samma sak varje år” och ”Har varit där så många gånger och det händer inte många 

nya saker”. 22 % säger att de inte fått någon extraordinär upplevelse på grund av artisterna, det som 

för många var den största anledningen till att de fick en extraordinär upplevelse. ”För dåliga artister 

och var så fullt på Dead by April” och ”Lame dåliga artister” var några av kommentarerna.  7 % av 

respondenterna nämnde att det hade att göra med all fylla och att det var för mycket fest på 

området, 4 % svarade priset. Dålig områdesplanering, dåligt aktivitetsutbud och dålig information fick 

2 % vardera. 27 % svarade vet ej på denna fråga. 

 

 

Figur 23, Extraordinär upplevelse (2009) N=184 
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4.3.3 Varför valde du att besöka PDOL? 

På den här frågan, från enkäten år 2009 (bilaga 4), fick respondenterna ange flera svarsalternativ.  

Den största kategorin med 17 % (figur 24) uppges vara Artisterna som är anledningen till 

festivalbesöket följt av Gemenskap (16 %), Festandet (13 %), Tidigare erfarenhet (11 %) och 

Aktiviteterna (11 %). 

 

Figur 24, Anledning till besök av PDOL (2009)  N=188 

 

4.3.4 Vilka är de tre saker du tycker bäst om med PDOL? 

Detta var en öppen fråga som ställdes i enkäten år 2009 (bilaga 4), alla respondenter gav inte tre 

alternativ och de som listade samma alternativ tre gånger räknades som en röst.  

Det alternativ som var mest frekvent förekommande var ”artisterna” med 20 %. I rangordning följde 

sedan maten (17 %), att det var mycket folk (13 %), att det är bra stämning (12 %) samt all fest och 

öltälten som tillsammans genererade 11 %. Andra alternativ som respondenterna uppskattade var, 

utan inbördes ordning, tivolit (6 %), vädret (1 %), marknaden (5 %), området och läget (6 %), 

aktiviteterna på området både dagtid och kvällstid (6 %), vattenbaren där de bjöd på gratis smaksatt 

vatten (2 %) samt vakterna (2 %).  

 

I enkätundersökningen från år 2007 (bilaga 3) ställdes frågan ”Vad var bra med årets PDOL?”. Detta 

var en öppen fråga med möjlighet till flera svarsalternativ.   

Fördelningen blev enligt figur 25 där artisterna och området var de alternativ som flest respondenter 

angav tätt följt av att det var helheten som var bra. 
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Figur 25, Vad var bra med årets PDOL (2009)  N=79 

 

4.3.5 Vilka är de tre saker du tycker minst om med PDOL? 

Detta var en öppen fråga som ställdes i enkäten år 2009 (bilaga 4), alla respondenter gav inte tre 

alternativ och de som listade samma alternativ tre gånger räknades som en röst. 

På denna fråga svarade flest respondenter att det var smutsigt (14 %). Lika många procent nämnde 

öltälten samt att de ansåg att det var för mycket fylla på området (14 %). Artisterna nämndes även 

som någonting negativt, 11 % av respondenterna nämnde detta. 10 % av de som svarade på enkäten 

ansåg att priserna var för höga, både biljettpriset och priserna inom festivalområdet berördes. 

Övrigt som respondenterna listade under denna frågeställning var, utan rangordning, att det var för 

mycket folk (9 %), det regniga vädret (7 %), toaletterna (7 %), områdets öppettider (1 %), 4 % ansåg 

att stämningen var dålig samt nämnde bråk inom området och 2 % nämnde att det var lite och 

otrevliga vakter. 3 % av de svarande klagade på områdets planering, 4 % på tivolit, 1 % tyckte att 

utbudet på marknaden var dåligt samt 1 % nämnde bristen på transportmedel (främst bussar) till och 

från festivalen som något negativt. Att festivalen upplevdes som oprofessionell, att det var dåligt 

med aktiviteter på området och att utgång var lika med hemgång genererade alla 1 % vardera. Det 

var 5 % av de som besvarade enkäten som ansåg att ljudnivån inom området var för hög. 1 % av 

respondenterna svarade ”ingenting” på frågan. Maten (1 %), dålig variation på aktiviteterna under 

dagarna, att det var dåligt skyltat samt att det saknades sittplatser, för lite folk var övriga faktorer 

som räknades upp.   

I enkätundersökningen från 2007 ställdes även frågeställningen om det var någonting som 

respondenten saknade under det årets PDOL. Bättre eller andra artister var det svar som var mest 

representerat följt av önskan om ett bredare matutbud. Då det var en öppen fråga var det stor 

spridning i svaren där andra populära svar var (utan inbördes ordning) önskan att få tillbaka 

Wallmans Salonger, fler sittplatser och ståbord, bättre utrymme, bättre skyltning samt större tivoli. 
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4.3.6 Sammanfattning, frågeställning nr. 3 

Musikutbudet och artisterna är det som är det viktigaste vid val av festival, vilket de flesta nämner 

som anledning till att de fått en extraordinär upplevelse, vilket 38 % uppger att de fått. Öltält, 

festandet och vänner är den näst viktigaste vid val av festival och respondenterna anger stämningen 

och de människor de hade runt omkring sig som den näst största anledningen till den extraordinära 

upplevelsen.  37 % av deltagarna uppger att de inte fått någon extraordinär upplevelse och den 

största anledningen till detta berodde på förväntningar som inte uppfylldes eller att de inte hade 

några förväntningar. Artisterna var den näst största anledningen till utebliven extraordinär 

upplevelse, efter det nämndes fylla som en annan orsak.  

Artisterna, gemenskap och festande är det största anledningarna till varför besökarna valt att gå på 

PDOL år 2009. En av sakerna som var bäst med PDOL år 2007 var artisterna, vilket det också var år 

2009. Området, helheten, scenerna och öltälten följde i rangordningen från 2007. År 2009 var det 

maten, bra stämning, fest och öltält som var det som deltagarna tyckte bäst om. De saker besökarna 

tyckte minst om med PDOL (år 2009) var att det upplevdes som smutsigt, för mycket fylla på området 

och att det var höga priser både på inträdet och inne på festivalområdet. 

 

4.4 Frågeställning nr.4: Hur anser deltagarna att PDOL kan förbättras? 

4.4.1 Vad har du för tips för att göra PDOL bättre?  

Detta var en öppen fråga som ställdes i enkäten år 2009 (bilaga 4), med totalt 102 svar. Några hade 

flera förslag på förbättring. 

Artisterna stod för 35 % av förslagen och 16 % hade nämnt att de ville ha större, internationella 

artister. Förslag som ”Istället för att ha flera mindre kända, enbart svenska artister – satsa på färre, 

mer kända och internationella artister” och ”Ta dit någon riktig superartist, satsa riktigt hårt på en 

bra och inte på flera halvbra”. 6 % hade förslag som rörde musikgenren på festivalen, en nämnde 

”mer rockband till festivalen”, en annan ”Kanske nischa sig lite när det gäller artister, alltså satsa på 

att försöka få in mest pop eller rock...”. Övriga svar som rörde artister var ”Fortsätt ta in varierat 

utbud av artister”, ”Boka bättre artister” och även sådana som var kopplade till specifika artister 

”Fixa Promoe dit varje år så kommer jag i alla fall vara där”.  

18 % tyckte att biljettpriset behöver sänkas. Nämndes ibland i samband med förslag på artister bland 

annat ”Mer kända artister, större plats för publik på Babylonscenen och lägre biljettpriser”.  

13 % hade förslag som rörde scener och utformning av festivalområdet, bland annat nämndes 

missnöje över platsbrist och att inte kunna gå på ett uppträdande ”Flytta de artister man vet ska dra 

mycket publik till stora scenen, att de stoppade insläppet på Dead by April var verkligen inte kul” och, 

”Ungdomsgrupper behöver mer ’röj-utrymme’ än ta till exempel Laleh. Fel att lägga dem på en trång 

bakgård med en kulle som bidrar till extra tryck framåt”. Tivolit och karuseller nämndes av 5 % till 

största delen som något negativt bland annat förslag på att ta bort det som en aktivitet eller som ett 

exempel på brist på övriga aktiviteter på området.  Totalt nämnde 7 % av respondenterna alkohol 

som ett problem. 5 % föreslog renhållning och toaletter som förslag på förbättring bland annat i form 

av bättre och renare toaletter, bättre städning i staden under och efter festivalen. Övriga förslag på 
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förbättring var; ta bort ”utgång=hemgång”, fler alternativ av mat inne på området (respondenterna 

nämnde att det var dåligt med vegetariska alternativ), fler sittplatser vid Matlandet, fler nattöppna 

butiker som Lustgården, fler performers som exempelvis eldslukare och att fortsätta med 

vattenbaren. 

4.4.2 Hur ska PDOL attrahera fler långväga gäster? 

Den här frågan är en öppen fråga från enkäten år 2009 (bilaga 4), här har vissa respondenter angett 

flera förslag. Totalt 93 svar, varav 11 % av dessa ”Vet ej” och 2 % skrev ”Se ovan” (refererande till 

fråga under punkt 4.4.1). 

41 % nämnde artisterna som ett sätt att locka fler långväga gäster, de flesta föreslog större, 

internationella artister, några hade även som förslag att PDOL skulle välja unika artister, en skrev 

”Större artister som gör sin enda Sverigespelning här”. Billigare inträde eller ”inte för höga inträden” 

tyckte 14 % av respondenterna. 12 % tyckte att PDOL borde satsa på marknadsföring genom reklam i 

TV, radio och tidningsannonser, 2 % tyckte att detta skulle ske även utomlands. 11 % nämnde 

boende och boendepaket som förslag.  Kommunikationer i form av bättre och fler busstider var 

föreslaget av 4 %. Att vara ”Norrländsk” hade 3 % av respondenterna nämnt som ett förslag, genom 

att spela på bilden av den norrländska kulturen med Norrlandsguldreklamen som förebild. Övriga 

förslag var bland annat; fler erbjudanden, mer mogen dans, fler karuseller och bättre marknad.  

 

4.4.3 Sammanfattning, frågeställning nr.4  

Artisterna nämndes som största kategori som förslag på förbättring. De flesta hade nämnt att de vill 

ha större internationella artister. Några föreslog nischning, andra hade som förslag på att satsa på att 

vara unik och boka artister som har sin enda spelning i Sverige på PDOL, för att locka fler långväga 

gäster. Många tyckte att biljettpriset behövde sänkas och det var också många som lämnade förslag 

på utformning av festivalområdet (experiencescape) där missnöje över platsbrist vid vissa scener 

bland annat nämndes. Renhållning och toaletter och att ta tag i fyllan på området var andra tips. Att 

satsa mer på marknadsföring, ha bättre kommunikationer och att spela på det ”norrländska” var 

även det idéer för att locka fler långväga gäster. 
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5. Analys 
 

I kapitlet nedan går vi djupare in på forskningsfråga nr. 5 ” Hur kan PDOL vidareutvecklas utifrån att 

stärka sin image och förbättra sitt experiencescape?”. En SWOT-analys baserat på det empiriska 

resultatet från enkätundersökningarna har gjorts där styrkor, möjligheter, svagheter och hot har 

identifierats. Slutsats kring hur t.ex. hoten kan elimineras diskuteras vidare under rubriken 

6.4  - Diskussion av SWOT-analys. 

 

Elin har haft huvudansvaret för SWOT-analysen med diskussion samt beskrivningen av uppdragen 

men vi har båda varit delaktiga genom analysen. 

 

5.1 Uppdrag 1 
Uppdrag 1 som var publicerat på Examensjobb.nu år 2009 gick ut på att undersöka hur PDOL skulle 

kunna locka fler långväga gäster samt konkurrera med andra festivaler. Det var genom detta uppdrag 

vi gjort en SWOT-analys. 

De frågeställningar som detta arbete är baserat på utgår från båda uppdragen. Då vi anser att 

uppdragen gränsar väldigt nära till varandra så innebär det även att vissa av forskningsfrågorna 

passar till båda uppdragen. Detta uppdrag har främst legat till grunden för dessa forskningsfrågor: 

 

1. Hur upplever festivaldeltagarna PDOL och dess image? 

2. Vad består PDOL´s image av? 

 

Sedan har de två uppdragen tillsammans varit grunden för forskningsfråga 5: Hur kan PDOL 

vidareutvecklas utifrån att stärka sin image och förbättra sitt experiencescape? 

5.2 Uppdrag 2 
”Uppdrag 2” som publicerades på Examensjobb.nu år 2007 var fokuserat på att utveckla det 

befintliga evenemanget för att öka upplevelsen, med inriktning mot områdesplanering, utsmyckning 

och information till gäster med mera.  

Detta uppdrag har legat till grunden främst för dessa forskningsfrågor: 

 

3. Hur upplever festivaldeltagarna PDOL´s experiencescape? 

4. Hur anser deltagarna att PDOL kan förbättras? 

 

De två uppdragen tillsammans varit grunden för forskningsfråga 5: Hur kan PDOL vidareutvecklas 

utifrån att stärka sin image och förbättra sitt experiencescape? 

5.3 SWOT-analys 
SWOT-analysen är baserad på svaren från de enkätundersökningar vi genomfört. Innehållet i figur 26 

diskuteras vidare under respektive rubrik. 
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Strengths - STYRKOR Weaknesses - SVAGHETER 
    

Lojala gäster Gästerna anser att PDOL "kan förbättras" 

Gästerna rankar PDOL högt vid jämförelse  Gästernas förväntningar uppfylldes, inga överraskningar 

Gäster som sprider positiv Word of Mouth Vissa gäster var negativa till artistutbudet 

Gästerna uppskattar helheten av festivalen Flödena inom området tveksamma 

Positivt från gästerna om artistutbudet Festivalen upplevs som smutsigt 

Positivt från gästerna gällande området Kallas i folkmun för ”Piteå Super och Spyr” 

Bra matutbud Höga priser, både vid inträde och inne på området 

  PDOL nämns inte som den fjärde största festivalaktören 

    

Opportunities - MÖJLIGHETER Threats - HOT 
    

Internationella och unika artister Krävs förnyelse för att bibehålla positiv Word of Mouth 

Skapa olika boendepaket Risk att hamna i slentrian 

Bättre kommunikationer, bussar mm. Risk för ovilja att satsa på grund av tidigare förlustsiffror 

Utveckla arbetet mot hög alkoholkonsumtion   

Större utbud för gäster i åldrarna 30-60 år   

Tematisera PDOL   

    

Figur 26, Egen tabell, SWOT-analys över PDOL 

 

5.3.1 Strengths – styrkor  

Några av de styrkor vi kan se genom att studera svaren från enkätundersökningarna är att PDOL har 

lojala gäster, 85 % av respondenterna angav att de besökt PDOL fler än 1 gång, 57 % av dessa fler än 

sex gånger (figur 8 och 9). 63 % anger att de definitivt kommer att besöka festivalen i framtiden (figur 

12) Detta är mycket positivt då vi tidigare hänvisat till det Lena Mossberg (2003) skrivit om att en 

förutsättning för alla återkommande evenemang är att ha gäster som också är återkommande. Att 

stora delar av gästerna är nöjda över festivalen syns då 65 % svarade att festivalen var en av de tio 

bästa festivalerna i Sverige, varav 15 % tycker att de är den bästa svenska festivalen. 55 % kommer 

mycket sannolikt att rekommendera PDOL till sina vänner (figur 13). Genom detta får PDOL mycket 

gratis marknadsföring genom word-of-mouth och buzz-marknadsföring. 

År 2007 fick respondenterna svara på vad som var bra med PDOL, främst inriktat på det året, 

majoriteten svarade artisterna (21 %) samt området (21 %), 18 % att det var helheten som var det 

bästa. I enkätundersökningen från år 2009 fick respondenterna lista tre saker de tyckte vad bäst med 

PDOL, artisterna hamnade fortfarande i topp med 20 %.  Karlsen (2007) menar att valet av 

artistutbud och uppträdanden har en betydande roll för lokalbefolkningen då den bland annat har 

som syfte att visa vilka de är, eller hur de vill uppfattas av omvärlden. Här tror vi att om valet av 

artister stämmer överens med stadens invånares (56 % av respondenterna var pitebor) bild av sig 

själva upplevs festivalen som lyckad och något att vara stolt över. Efter artisterna följde maten, att 

det var mycket folk och en ”härlig stämning”. All fest och öltälten nämndes också.  

En annan av PDOL´s styrkor är att festivalen upplevs som lättillgänglig, 25 % av respondenterna i 

enkäten från år 2009 svarade detta, varav 86 % av de som svarade var från medel och uppåt till 

svarsalternativet som var det högsta (lättillgängligt).  
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Vi kunde även avläsa utifrån enkätstudien (2009) att PDOL varken upplevdes som under- eller 

överutvecklat bland respondenterna, medelvärdet var 5,1 och spridningen var jämn (figur 19). 

Genom enkätundersökningarna, samt egna observationer, har vi upptäckt att festivalområdet 

erbjuder stor variation av aktiviteter, det finns en bra uppdelning i ålder där det för den äldre 

ålderskategorin finns det så kallade Krokodiltorget som är väldigt uppskattat. Det finns olika scener 

där de vissa år har funnits en uppdelning efter musikkategori vilket besökarna ser som en av PDOL´s 

styrkor. 

26 % av enkätens (2009) respondenter anser att PDOL är spännande, och majoriteten av de övriga 

svarande var nära det svaret. Det är en bra styrka att det är en minoritet av gästerna som anser att 

festivalen är tråkig. Detta kan även höra samman med att 34 % anser att festivalen är livlig medan 

det endast var 11 % som höll sig under medelvärdet och tyckte att det var mer stagnerat. Resten av 

respondenterna i den frågan höll sig över medelvärdet och ansåg att festivalen var mer livlig än 

stillsam. 

5.3.2 Weaknesses – svagheter 

I enkätstudien från år 2009 ansåg majoriteten att PDOL kan förbättras, 25 % angav det högsta 

svarsalternativet ”kan förbättras”.  De svagheter vi kan utläsa från enkätsvaren är dels att ett antal 

gäster har påpekat att de tycker att priset på biljetter är för högt. Några av respondenterna tycker att 

variationen på området är en svaghet (även nämnt som styrka) med argument att det är svårt att ha 

koll på vad som händer på området vilket gör att det är lätt att missa underhållande inslag.  En annan 

av PDOL´s stora svagheter är ryktet om mycket fylleri samt att festivalen i folkmun kallas för ”Piteå 

Super och Spyr”. 

Artisterna är något som även nämndes som en styrka, men faktum kvarstår att 11 % ansåg att 

artisterna var en av de saker de tyckte var sämst med PDOL.  

Vi ser tydliga tecken i de enkätstudier vi har gjort (bilaga 3 och 4) att PDOL uppfyller de förväntningar 

som gästerna har och en stor del av dessa gäster är återkommande. Detta kan ses som positivt men 

vi ser även att det kan innebära att de är förutsägbara och att PDOL inte erbjuder några 

överraskningar.  

Under studien som gjordes kvällstid (2007) var det tydligt att gästerna inte hittade till vissa delar av 

området då somliga platser kunde uppfattas som folktomma medan det på andra ställen var trångt. 

Flödena inne på området fungerade inte och upplevelsen av antalet gäster varierade kraftigt 

beroende på var man befann sig. I enkätundersökningen från år 2009 (figur 18) kunde vi se att 

majoriteten av respondenterna ansåg att det varken var folktomt eller överbefolkat med en tendens 

mot överbefolkat. Utifrån studien som gjordes 2007 anser vi att det kan finnas svagheter i flödet som 

behöver utvecklas, även med resultatet från år 2009 som grund då respondenterna ansåg att det 

gränsade till överbefolkat inom området. Med bättre flöden finns det möjligheter att skapa en känsla 

av utrymme utan att det för den delen upplevs som folktomt. 

Då respondenterna i enkäten fick lista tre saker de tyckte var sämst med festivalen så var det 14 % 

som nämnde att de tyckte att området var smutsigt.  

I figur 3 listas de fem största festivalerna i Sverige (sett till antal gäster), utifrån en artikel från 

Svenska Dagbladet. PDOL skulle enligt besökssiffrorna ha hamnat på en fjärde plats med 30 500 
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gäster men fanns inte ens med i artikeln. Inte heller finns PDOL med på hemsidan Festivalinfo.se´s 

topplista över festivaler. 

5.3.3 Opportunities – möjligheter 

Under punkt 4.4.1 fick respondenterna lista tips för att göra PDOL bättre här nämns artister som 

största kategori över förslag och större internationella artister nämns. Vi ser det som en möjlighet för 

PDOL att ta in någon eller några artister som inte spelas på någon annan festival i Sverige. 

Respondenterna fick ge förslag på hur PDOL kan locka fler långväga gäster, 11 % nämnde boende och 

boendepaket. Här tror vi att det finns stora möjligheter för olika typer av paket anpassat efter vilken 

typ av festivalupplevelse man som gäster vill ha. Möjligheter finns att bo bekvämt inne i staden eller 

på ”festivalvis” på en camping och anpassa pris efter det. Kommunikationer i form av bättre och fler 

busstider var föreslaget av 4 % under samma fråga. Valmöjligheten att lämna Piteå måste fortfarande 

finnas kvar för de som önskar och att det inte ska vara något problem som gör att eventuella gäster 

drar sig för att komma till festivalen. Getz (2005) modell (figur 2) beskriver alternativ till att göra 

andra saker istället för att besöka en festival där alternativen är; stanna hemma, andra aktiviteter 

eller andra events som tävlar om gästens intresse. Vi tror att beslutsprocessen är lättare om det är 

enklare att ta sig till och från festivalen.  

PDOL har redan försökt ta tag i ryktet om att vara en ”fylleri-festival” genom att erbjuda Drogfri Exit 

för minderåriga samt ha en vattenbar där de erbjuder gratis vatten med olika smaksättningar. Här 

kan de fortfarande ha möjlighet att utvecklas för att nå ytterligare framgångar i försöket att minska 

fyllan inom området, år 2009 var det 14 % angav att en av de saker de tycker minst om på PDOL är 

fyllan och öltälten. (punkt 4.3.5) 

Det fanns vissa synpunkter på festivalområdets utformning. Bland annat uppger gästerna att det var 

utrymmesbrist vid vissa scener.  

Någonting som vi kan se att gästerna efterlyser är ett större utbud för gäster i åldrarna 30-60 år, i 

enkäten från 2007 var det många som hade specificerat att de saknade Wallmans Salonger som 

tidigare varit ett stående inslag på festivalen men som inte längre var aktuellt från det året. 

På frågan (4.5.3) ”Hur kan PDOL attrahera fler långväga gäster?” föreslog några (3 %) av 

respondenterna från år 2009 att spela på att PDOL skulle vara mer norrländsk och bilden av Norrland 

som bland annat Norrlandsguldreklamen anspelar på. Här finns det möjligheter att jobba på 

utformandet av PDOL´s experiencescape, Mossberg (2003) menar att en image kan förstärkas med 

hjälp av ett tema. Hon menar också att utformningen är viktig för att locka rätt målgrupp. En image 

ska också vara unik, vilket skulle vara en möjlighet för PDOL att särskilja sig från övriga festivaler.  

5.3.4 Threats – hot 

Vi har tidigare nämnt att vännerna har stor del i beslutsfattandet när det är dags att åka på en 

festival, och detta kan även innebära ett hot för PDOL. Det gäller att hitta sätt att förnya och fräscha 

upp festivalen samtidigt som man håller de återkommande gästerna nöjda så att de fortsätter sprida 

word-of-mouth kring PDOL. Det är ett hot att stor andel av respondenterna ansåg att PDOL kan 

förbättras då det, om de inte förnyar och försöker förbättra festivalen, kan leda till att de tidigare 

gästerna slutar rekommendera den till sina vänner. Det gäller för PDOL att kämpa för att hålla denna 

muntliga marknadsföring positiv, men det är dock en marknadsföring som kan vara svår att styra. 
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De hot vi kan se är att PDOL hamnar i slentrian och inte satsar på de nyskapande idéer som kan 

komma upp. Det kan även finnas risk, på grund av deras tidigare förlustsiffror, att de inte vågar satsa 

till hundra procent. De förbättringar som de planerar kring sophanteringen under 2011 ser vi som en 

stor möjlighet, men det gäller att de satsar på denna idé för att hålla sig nyskapande i jämförelse med 

övriga festivaler. Annars kommer det inte att uppmärksammas tillräckligt och inte vara någonting 

som håller PDOL i framkant gällande sådana aktiviteter inom festivalområden. 

 

5.4 Slutsatser av SWOT-analys 
Vi ser tydligt att mängden hot vi kan identifiera med hjälp av vår enkätundersökning är färre i mängd 

än till exempel svagheter (se figur 26). Men då syftet med enkätundersökningen var att undersöka 

behovet av förbättringar av PDOL´s image och experiencescape så anser inte vi att det är ett konstigt 

resultat då styrkorna (det som är bra), svagheterna (det som är dåligt) och möjligheterna 

(önskemålen) är det som respondenterna har fokuserat på. 

Slutsatsen vi får utifrån denna SWOT-analys är att de svagheter som finns är av stor vikt att arbeta 

med och bör tas med stort allvar. De styrkor vi funnit är väldigt bra men kan också vara sårbara, de 

kan snabbt vända från styrkor till svagheter. Det räcker till exempel med en negativ upplevelse för att 

en gäst ska vända sin positiva Word of Mouth till negativ, sprider det sig så att det gäller många av 

gästerna så kan det fort skada den image PDOL byggt upp hittills.  

Det gäller för PDOL att vända svagheterna till styrkor och att arbeta mot hoten som finns i analysen. 

(se figur 27 samt under rubrik 6.5 Förslag på förbättringar) De hot som vi kan se för PDOL undanröjs i 

stora drag genom att våga satsa på festivalen trots tidigare förlustsiffror. Det PDOL har gjort hittills, 

till exempel att helt förnya organisationen, tror vi är mycket positivt. Genom att ta in nya människor i 

planeringsprocessen tror vi att de kan undvika slentrian och även kommer ha lättare att hitta de 

nyskapande idéer som lätt kan missas när man jobbat på samma sätt i flera år. Vi tror inte att 

lösningen är att sänka inträdespriset som många efterfrågade utan snarare öka upplevelsen. Därför 

ser vi även att det vore en bra idé att PDOL har det som system att aktivt förnya sin organisation, på 

så sätt kan de hela tiden få nya synvinklar på festivalen samt kan få in många nya idéer. Samt att 

gärna någon i organisationen försöker göra ”studiebesök” på andra festivaler någon gång för att 

samla inspiration. 

Vi anser att det krävs förnyelse för att fortsätta skapa positiv Word of Mouth. Det gäller att ge 

gästerna mer än det de förväntar sig. Detta hör samman med att hela tiden försöka förnya sig men 

det gäller även att hålla sig uppdaterade kring andra festivaler, så att de inte hamnar i bakvattnet när 

det kommer upp nyskapande arbetssätt. Vi återkommer återigen till de vattentoaletter som Sweden 

Rock började använda år 2009. Detta är ett bra exempel på sådant de snabbt ska följa, i ett sådant 

här fall kan de även se effekterna den satsningen fått på just den festivalen innan de själva väljer att 

satsa. Dock gäller det att inte vänta för länge, vi anser att det gäller att agera helst året efter för att 

fortfarande höra till dem nyskapande och banbrytande (vi anger även detta som förbättringsförslag 

under punkt 6.5.1). 
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Svaghet Sammanfattning förslag på åtgärd 

Gästerna anser att PDOL "kan förbättras" 
Detta tror vi främst handlar om förnyelse, det gäller att jobba för 
att ge gästen mer än han/hon förväntar sig.  

Gästernas förväntningar uppfylldes, inga överraskningar 
Försöka hitta sätt att överraska gästerna varje år och försöka ge 
dem en ny upplevelse för varje besök. 

Vissa gäster var negativa till artistutbudet 
Våga ta in internationella artister och artister som inte spelar på 
andra festivaler i Norrbotten/Sverige. 

Flödena inom området tveksamma Bättre belysning på mörka "genomfartsgator", tydlig skyltning 

Festivalen upplevs som smutsigt Lägga fokus på faciliteter som t.ex. toaletterna och städning. 

Kallas i folkmun för ”Piteå Super och Spyr” 
Fler vattenbarer och att erbjuda "Drogfri Exit" i varje entré samt 
marknadsföra detta bättre. 

Höga priser, både vid inträde och inne på området 
Vi anser inte att entrépriset behöver sänkas i första hand utan det 
handlar om att öka upplevelsen för gästen. 

PDOL nämns inte som den fjärde största festivalaktören Bättre kontakt med journalister från olika svenska tidningar 

Hot   

Krävs förnyelse för att bibehålla positiv Word of Mouth 
Det gäller att skapa nya upplevelser för varje festival och att varje 
år försöka överraska gästerna. 

Risk att hamna i slentrian 
Försöka förnya organisationen och låta någon i organisationen 
besöka andra festivaler för att samla inspiration. 

Risk för ovilja att satsa på grund av tidigare förlustsiffror 
Här tror vi att det enbart handlar om inställning och att  
PDOL ska våga vara kaxiga. 

 

Figur 27, Egen modell, översikt över svagheter och hot samt förslag på åtgärd 

 

5.5  Förslag på förbättringar 
Att det finns utrymme för förbättringar ser vi i enkätundersökningen (2009) där 68 % av 

respondenterna lämnade siffrorna 6-10 på den tiogradiga skalan där nr. 10 var ”kan förbättras” och 

nr. 1 var ”kan inte bli bättre”.  

5.5.1 Förslag till förbättringar inom festivalens servicescape 

PDOL räknas i första hand som en interpersonell tjänst (Bitner, 1992; Mossberg, 2003) vilket innebär 

att besökarna har interaktion med personal. PDOL har en mängd med anställda under festivalen, allt 

ifrån säkerhetsvakter, grindvakter, entrévärdar till renhållning. Denna personal kan ha både positiv 

och negativ inverkan på gästens upplevelse. Det var ett antal respondenter i enkäterna som listade 

vakterna som positivt, men vi märkte även av negativa åsikter. Att samordna den mängd personal 

som ingår vid ett festivalarrangemang kan vara en krävande uppgift, men det är även av stor vikt att 

personalen på området i första hand bemöter gästerna trevligt men även är upplysta om de 

aktiviteter som äger rum om någon gäst har frågor. Om all personal är medveten om deras betydelse 

i gästernas upplevelse samt att det hör till deras arbetsuppgifter att till exempel kunna hjälpa någon 

att hitta rätt tror vi att man i slutändan kan arbeta bort de negativa åsikterna kring personalen. 

Sweden Rock började år 2009 med att försöka förbättra faciliteterna på festivalen och försöka frångå 

bajamajor som annars är standard på festivaler. Här ser vi möjligheter för PDOL att även de satsa på 

dessa toalettmöjligheter då de skulle vara bland de första festivalerna som satsar på detta, vilket 

även matchar målen de har i sin affärsplan (bilaga 2) där de skriver att de vill vara nyskapande och 

hålla sig i ständig utveckling. Vi ser även att en logisk fortsättning efter förbättringen av faciliteterna 

vore att förbättra sophanteringen, då respondenterna i enkäten fick lista tre saker de tyckte var 

sämst med festivalen så var det 14 % som nämnde att de tyckte att området var smutsigt.  
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När det kommer till städningen så är det ett välkänt faktum att festivaler skapar oreda och 

nedskräpning. Mossberg (2003) beskriver tydligt hur renlighet och städning påverkar gästens 

upplevelse. Även om vissa anser att renlighet inte är sammankopplat med festivaler så tror vi att det 

är ett steg mot att öka gästernas positiva upplevelse, och någonting som kan ses som en viktig del i 

utvecklingen. Pettersson (2007) menar att för att vara ett framgångsrikt evenemang är 

lokalbefolkningen (Pitebor, som representerar 56 % av respondenterna, år 2009) viktig att få med sig. 

Nedskräpningen kan ha som effekt att de kanske inte längre känner igen sig i sin boendemiljö, vilket 

bidrar till en negativ social effekt. Fler och tydligare alternativ där man kan göra sig av med avfall 

vore att föredra för alla parter. Mary Jo Bitner (1992) menar att olika objekt i omgivningen skickar 

signaler om hur gästen kan bete sig på den platsen, alltså om det är mycket nedskräpning så 

verifierar det att det är okey att lägga ifrån sig sina sopor varhelst man befinner sig.  Inför festivalen 

2011 har vi kunnat läsa på PDOL´s hemsida (www.pdol.se) att de satsar på samarbete med Pireva 

(Piteå renhållning och vatten) i ett försök att förbättra just sophanteringen med 

sopsorteringsstationer och särskilda ”sopsorteringskonsulenter” som hjälper gästerna att ta hand om 

skräpet. Under 2007 såg sophantering ut enligt Bild 1.1 där de permanenta sopkorgarna i centrum 

helt enkelt var övertäckta med sopsäckar under festivalen.  Detta ger inget positivt intryck speciellt 

inte då de under det året inte hade ersatt varje övertäckt soptunna med en soptunna gästerna fick 

använda. Resultatet av det var mycket sopor på gatorna under kvällarna. Vi hoppas att de nya 

satsningarna på sophanteringen kommer att eliminera lösningar liknande den i Bild 1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 1.1, sophantering under PDOL 2007. Foto: Elin Hedström 

Bitner (2002) skriver att det upplevda rummet och utrymmet kan påverka människor på fysiska sätt, 

till exempel att för högt ljud kan ge obehag. Detta märktes i vår enkätstudie från år 2009 då det i den 

öppna frågan där respondenterna fick lista tre saker de tyckte var dåligt på festivalen var 5 % som 

ansåg att ljudnivån var så pass hög att det blev en av de sämsta sakerna med festivalen. Att reglera 

ljudnivån på en festival kan vara svårt, speciellt då det säkert är några procent av besökarna som 

tycker tvärtom, det vill säga att ljudet kan vara högre, samt att ljudnivån även påverkas av andra 

gäster. Men vi tror att det kan vara positivt om PDOL är tydligare med var man kan köpa 

hörselproppar eller till och med har det som en service till sina gäster att hörselskydd ingår, för att 

tydligt arbeta mot de hörselproblem som kan uppkomma vid för höga ljud. På så sätt 

http://www.pdol.se/
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uppmärksammar de ljudnivån vilket kan göra att de som tidigare varit missnöjda kan börja tänka mer 

positivt kring hur PDOL hanterar situationen. Då vi inte har några fakta kring hur hög denna ljudnivå 

är enligt rekommendationerna så kan det ju även vara bra om PDOL är noga med att mäta antalet 

decibel så att de är säkra på att de håller sig inom gränserna för vad som är förordat.  

5.5.2 Förslag till förbättringar inom festivalens experiencescape 

Om det fanns gemensamma riktlinjer för de försäljare som samsas inom området så tror vi att de 

skulle kunna skapa en högre känsla av kvalitet på hela festivalen. Det handlar främst om 

sophantering och vad försäljarna väljer att visa upp för gästerna. Det gäller att göra försäljarna 

medveten om att det som visas ”frontstage” är viktigt för upplevelsen. (Mossberg, 2003) I ett flertal 

stånd kunde man se många tomma pappkartonger, påsar och allehanda överflödiga produkter under 

både år 2007 och 2009. (se bild 1.2 från 2007) Om dessa skulle förvaras på en mer undangömd plats 

utom besökarnas åsyn så skulle det kunna höja det övergripande betyget. Detta skulle i sådana fall 

gälla både försäljare på marknaden och de som har öltält, allt för att skapa en renare och trevligare 

festivalupplevelse.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 1.2, en av försäljarna under PDOL 2007. Foto: Elin Hedström 

Om PDOL lade ner mer planering på festivalens flöden kan de undvika områden som blir folktomma 

då detta var vanligt under festivalen 2007. Bitner (1992) skrev att man genom olika dimensioner i 

miljön kan påverka människor för att uppmuntra ett beteende, och det är det vi anser att PDOL kan 

jobba mer på. Vid studierna som gjordes av området kvällstid under 2007 fanns tydliga tecken att 

vissa delar av området inte brukades lika flitigt av gästerna som andra. Vi tror att det är av vikt för 

PDOL att se till att även de delar av området som endast används som ”genomgång” av gästerna är 

ordentligt upplysta för att locka människorna att använda sig av dem då vi anser att mörka områden 

och passager kan verka avskräckande. Annars kan det lätt bli att de välbefolkade delarna av området 

omkring marknadsstånd och mattält skapar mer trygghet och att människorna dras dit vilket skapar 

mer trängsel.  Om alla delar av området har en viss belysning så kan de upplevas trevligare och vår 

uppfattning är att det kan göra mängden gäster jämnare fördelat. Dessa ytor kan man även använda 
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till annat, till exempel utställning av graffitikonstverk, för att skapa naturliga flöden genom att skapa 

ett intresse och en nyfikenhet hos gästerna att välja dessa vägar. Det bör även finnas skyltning som 

gör gästerna medvetna om att de kanske står framför en bra genväg till scenen de är på väg till. I 

enkätundersökningen från 2009 ansåg majoriteten av respondenterna att PDOL upplevdes som 

överbefolkat, med bättre flöden tror vi att det kan skapa en trivsammare upplevelse med mindre 

trängsel.  

Vi tror att det vore en bra idé att ställa upp ytterligare en vattenbar i en annan del av området. 

Vattenbaren var någonting som 2 % av respondenterna tyckte var det absolut bästa på festivalen, 

och vi är övertygade om att det var ytterligare en stor andel gäster som uppskattade detta inslag. Det 

är positivt om vattenbarerna kan vara mer tillgängliga för alla gäster, och besökarna kommer även bli 

mer utspridda om de har flera att välja på. På detta sätt blir det även ännu tydligare att PDOL vill 

komma ifrån den tidigare imagen att de är ”Piteå super och spyr”. Vi ser även att det skulle vara 

positivt att erbjuda ungdomarna ”Drogfri Exit” i alla entréer och inte bara i huvudentrén som det 

varit hittills. 

5.5.3 Förslag till förbättringar av festivalens image 

Vi ser stora möjligheter för PDOL att kunna vara lite kaxiga och försöka förmedla att de faktiskt är en 

av de största festivalerna i Sverige och att de blir rankade högt bland de som besökt dem tidigare.  

Att lyfta fram det i kommunikationen kan skapa en image med höga förväntningar, men om PDOL 

samtidigt drar nytta över de möjligheter vi hittat så tror vi att de kan matcha den imagen. Vi anser 

även att det är viktigt för PDOL att synas när det skapas listor över Sveriges största festivaler, dels i 

dagstidningar men även på Festivalinfo.se. (www.festivalinfo.se) 

Vi anser att det är av stor vikt för PDOL att jobba mer aktivt med sin image för att skapa en kontakt 

med journalister utanför Norrland och närområdet. Om de skulle bjuda in journalister från svenska 

tidningar som till exempel Aftonbladet, Expressen och Svenska dagbladet (SvD), att gratis delta i 

festivalen så ser vi möjligheter att PDOL efter den upplevelsen finns kvar i deras minnen när de 

skapar dessa listor (figur 3). PDOL är en stor festival som egentligen rankar sig högt på dessa listor 

men som av någon anledning ”glöms bort” av journalisterna. I detta fall är det en viktig strategisk 

handling att ta hand om dessa journalister och vi tror även att det kan visa sig vara lönsamt i 

framtiden, speciellt då dessa journalister ofta skriver verklighetsskildringar om festivaler de besökt 

vilket i sin tur kan hjälpa till att locka fler långväga gäster. 

När det gäller image så kan det vara ett komplicerat begrepp, att för en festival hitta en image som 

de kan förmedla år efter år samtidigt som de vill förnya sig och hitta angreppsätt kan vara svårt. För 

de festivaler som är inriktade på en speciell genre ser vi att detta kan vara lättare. PDOL har under 

årens gång lyckats att förmedla en image som kan sammanfattas som positiv då 63 % svarade att de 

planerar att besöka PDOL i framtiden (figur 12), och 55 % kommer rekommendera festivalen till sina 

vänner (figur 13). De förväntningar som besökarna hade på festivalen matchade upplevelserna, (figur 

14) vilket vi tidigare nämnt kan vara både positivt och negativt. Dock så finns det problem i den 

imagen som förmedlas just nu då en stor andel av respondenterna såg utrymme för förbättringar. Ett 

tydligt problem som vi uppmärksammat är att festivalen i vissa sammanhang kallas för ”Piteå Super 

och Spyr”, det är en del av PDOL´s image som inte kommer att försvinna utan ansträngning då det 

var gäster som påpekade mängden fylla, viss mängd bråk samt att området uppfattades som 

smutsigt vilket vi anser kan spä på det negativa smeknamnet. 
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En möjlighet, och önskan från respondenterna i enkäterna, är att PDOL ska satsa på mer 

internationella artister.  Det skulle även vara positivt när det gäller att fräscha upp deras image. PDOL 

är en av Sveriges största festivaler och borde därigenom våga visa upp åtminstone en större artist än 

de nationella som erbjuds. Speciellt med tanke på att majoriteten av respondenterna på frågan 

varför de väljer att gå på en festival 35 % svarade att det var artisterna och musikutbudet som 

avgjorde. Festandet och vännerna är de alternativ som kommer på andra och tredje plats i den 

frågan men där har vi sett tydliga tendenser i enkätstudierna att gästerna dels redan är villiga att 

rekommendera PDOL till sina vänner samt att många redan är återkommande gäster. Det gäller att 

fånga in de resterande besökarna som väljer festival utefter musikutbudet. Sedan tror vi även att en 

sådan satsning vara en bra grund till större omstruktureringar av festivalområdet och den grafiska 

profilen i samband med att de tar in större artister. Men de skulle även synas mer i 

marknadsföringssammanhang, samt även mest troligt skapa ett större ”Buzz”, i jämförelse med de 

övriga festivalerna i länet som i dagsläget har snarlikt upplägg som PDOL och ofta även samma eller 

liknande artister. Sedan tror vi även att en sådan satsning vara en bra grund till större 

omstruktureringar av festivalområdet och den grafiska profilen i samband med att de tar in större 

artister. Men de skulle även synas mer i marknadsföringssammanhang, samt även mest troligt skapa 

ett större ”Buzz”, i jämförelse med de övriga festivalerna i länet som i dagsläget har snarlikt upplägg 

som PDOL och ofta även samma eller liknande artister. 

5.5.4 Förslag till individanpassning av festivalupplevelsen 

Om man vill öka gästens individuella upplevelse och skapa en känsla av att kunna påverka sitt 

festivalbesök så skulle man kunna erbjuda tillägg till den ordinarie biljetten. Detta skulle kunna öka 

intäkterna för Piteå Dansar och Ler och samtidigt öka gästens upplevelse. Som ett förslag till detta 

kan man erbjuda inträde på uteställen/klubbar på området eller resa specifika tält inriktade på olika 

genrer. Det är många som i enkäten efterfrågade fler hårdrocksakter och även hiphop nämndes så 

dessa genrer kan innebära en bra start. De artister som har spelat under kvällen i den genren kan 

erbjudas någon form av ersättning, till exempel mat och tilltugg, för att även de ska lockas att delta. 

På så sätt kan den ordinarie gästen köpa en mer VIP-liknande festivalupplevelse där de möter 

likasinnade och har stor chans att möta de artister de kommit för att se uppträda. Det är som Florida 

(2006) skriver att musiken ”både uttrycker och erbjuder en omedelbar upplevelse av kollektiv 

identitet.” Denna extrabiljett skulle ha en rimlig kostnad för att locka många gäster och syftet är att 

öka upplevelsen och locka till merförsäljning snarare än att öka intäkterna direkt på 

biljettförsäljningen. Denna sorts satsning skulle knyta väl an till det Sidsel Karlsen (2007) skrivit om 

att gästen använder festivalen som en arena för visa vem de är och uttrycka sitt livsstilsval, vilket en 

musikgenre kan vara.  Det skulle även kunna leda till de positiva sociala effekter vi visade i figur 1; ett 

utökat kontaktnät, en bättre självkänsla då gästen kan ”vara där det händer” samt att den sociala 

servicen utökas i och med fler gäster. 

Ett problem som framkom i SWOT-analysen är att PDOL skulle kunna vinna på att utöka 

transporterna i form av bussar från exempelvis PiteHavsbad till centrala Piteå där festivalen hålls. Det 

skulle då vara ett mer attraktivt boende under festivalhelgen för de över 30, då PiteHavsbad har en 

åldersgräns under festivalhelgen samt att de ger gästerna möjlighet att anpassa sitt boende utefter 

vem de är och sina personliga preferenser. Det finns även fler campingar och hotell med längre 

avstånd från centrum som skulle kunna dra nytta av sådana boendepaket i kombination med bussar, 
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till exempel Furunäsets Hotell (www.furunasethotell.se) eller de mindre campingarna som Mohems 

Camping (www.mohemscamping.se) och Hemlunda Camping (www.hemlundacamping.com). 
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6. Diskussion 
 

I kapitlet nedan diskuterar vi ytterligare kring forskningsfråga nr. 5 ” Hur kan PDOL vidareutvecklas 

utifrån att stärka sin image och förbättra sitt experiencescape?” genom att lägga fram 

förbättringsförslag. Vi jämför det empiriska resultatet mot vår förförståelse samt litteratur i en 

analytisk diskussion. Här presenterar vi även en sammanfattning av de slutsatser vi dragit av empiri 

och analys uppdelat på de två uppdragen som legat till grund för arbetet. 

 

I detta kapitel har vi båda varit delaktiga i alla delar. Elin har fokuserat främst på de båda uppdragen, 

diskussion kring SWOT-analys samt ”förslag på förbättringar” och Viktoria på ”kvaliteter av 

uppsatsen”. 

 

6.1 Kvaliteter av uppsatsen 
Styrkan i båda våra undersökningar är att vi fått med två grupper av människor, en på plats på 

festivalen och en grupp eventuella gäster (via PDOL´s webbplats). I enkätstudien från år 2009 var 

andelen ”vet ej”-svar är låg i de frågor med fasta svarsalternativ, mellan 1-4 % undantaget två fall 

varav ett ligger på 14 %, på frågan ”Har du fått någon extraordinär upplevelse?” och ett annat, 19 % 

där frågan var ”Hur rankar du PDOL mot övriga festivaler”, den höga andelen ”vet ej” svar kan tyda 

på att respondenterna hade för lite kunskap för att kunna svara på den frågan. 

Då lättillgänglighet hamnar under rubriken Styrkor i SWOT-analysen kan en aspekt av att vara 

”lättillgänglig” vara nära geografiskt, demografin (figur 8 och 9) visar att 80 % av respondenterna 

kommer från Norrbottens län. Enligt uppdrag 1 i problemformuleringen, vill PDOL locka fler långväga 

gäster och därför kan just den här frågan kanske inte besvaras av respondenterna i den här 

undersökningen. Detta gör att validiteten i den frågan sänks då det finns flera sätt som respondenten 

kan tolka den på.  

Frågan ”Hur rankar du PDOL gentemot övriga festivaler” hade en hög andel ”vet ej”-svar vilket kan 

bero på att de respondenter vi har inte har någon kunskap om övriga festivaler och kan bero på att 

de helt enkelt inte hade besökt så många andra festivaler. Att svara på den frågan innebär i praktiken 

att gästen ska ha varit på minst tio festivaler för att kunna ranka PDOL som ett exempelvis ”Bland de 

tio bästa i Sverige”, som var ett alternativ i frågeställningen. 

Reliabiliteten uppsatsen sänks då undersökningarna har skett under två olika tillfällen, samt att varje 

festival är unik. Det gör det svårare att upprepa undersökningen. Men vi har använt oss av befintliga 

metoder i utformandet av enkäterna vilket stärker reliabiliteten. 

 

6.2 Diskussion kring uppdrag 1 
Det var tydligt i enkätundersökningen att besökarna på PDOL främst kom från Piteå och Norrbotten, 

vilket även var den problematiken som PDOL uttryckt i uppdraget. Under rubriken ”1.2.3 

Beslutsprocess för events” hänvisade vi till det som Lena Mossberg (2003) skrivit om att en 

förutsättning för alla återkommande evenemang är att ha gäster som också är återkommande. 
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Mossberg (2003) skrev även att en verksamhet ständigt måste jobba på att utveckla nya, spännande 

upplevelser för att behålla sina befintliga gäster men även locka till sig nya. Majoriteten av 

respondenterna i enkäten svarade att de planerar att återkomma, samt att de kommer 

rekommendera festivalen till sina vänner, vilket är mycket positivt för PDOL. Gästerna var även 

mycket positiva till festivalen då 40 % rankade festivalen som en av de tre bästa festivalerna i Sverige 

(figur 15).  Enligt punkt 4.1.1 ”Vad är ditt allmänna intryck av PDOL´s image” så var det tydligt i 

diagrammet att det var ett högt medelvärde, omkring var femte svarade med högsta betyg. 

Festivalens image består enligt respondenterna av att det är lättillgängligt, livligt, mycket folk och 

lagom utvecklat. PDOL upplevs som spännande men enligt de som svarat på vår enkät finns även 

utrymme till förbättring. 

Det gäller inte enbart andra event och festivaler som konkurrerar utan även möjligheten att stanna 

hemma eller göra andra fritidsaktiviteter (Getz, 2005). När den möjliga gästen ska göra det valet 

väger personen in sina tidigare erfarenheter, Word of Mouth och även den kommunikationen som 

sker, därför ser vi att det är av stor vikt att PDOL förmedlar en lockande image samt har en tydlig 

kommunikation med den möjliga gästen för att personen ska besluta sig för att resa en längre sträcka 

för att komma till festivalen. Det gäller även att PDOL får de begränsningar och tveksamheter som 

kan finnas hos gästerna, som figur 2 visar kan vara till exempel mängden tid och pengar som går åt, 

att kännas små i jämförelse med fördelarna av festivalupplevelsen. 

Den öppna frågan ”Hur ska PDOL attrahera fler långväga gäster?” ställdes (punkt 4.4.2). Hela 41 % av 

respondenterna uppgav artisterna som ett sätt att locka de som hade lång resväg. Mer 

marknadsföring, olika boendepaket samt billigare inträden var annat som nämndes. Det var även 3 % 

som hade lagt fram förslaget att spela på att vara ”Norrländsk” i stil med Norrlandsguldreklamen.  

 

6.3 Diskussion kring uppdrag 2 
När PDOL ska utveckla sin image så är deras experiencescape av stor vikt, den visuella utformningen 

har enligt Mossberg (2003) en viktig marknadsföringsfunktion då det är en av de delar som bygger 

förväntningarna hos gästen. Och det är det som PDOL har förstått genom detta uppdrag. Festivalen 

har en möjlighet att skilja sig från konkurrenterna genom att lägga fokus på att utforma sitt 

experiencescape. Genom detta kan PDOL skapa positiva överraskningar och upplevelser genom att 

försöka ge gästerna något de inte tänkt på. Enligt Mossberg (2003) har man positiv inverkan på 

människor genom att överträffa dess förväntningar vilket vi även är övertygade om.  

Vi ställde den öppna frågan ”Vad har du för tips att göra PDOL bättre?” till respondenterna (punkt 

4.4.1) och där var artisterna det mest frekventa svarsalternativet. Endast 13 % lämnade förslag 

rörande utformningen av området och scenerna, främst gällde det vilka artister som de ansåg behövt 

mer scenutrymme. När man ser på punkt 4.3.4, när respondenterna fick lista de tre saker de tyckte 

var bäst med PDOL, så hamnade området på delad första plats med 21 %. Detta kan vara en 

bidragande orsak till att det inte var många som hade förbättringstips på utformningen av området. 

PDOL´s experiencescape upplevdes, trots bristen på förbättringsförslag i enkätstudien och att 

området var en av de saker som gästerna uppskattade mest, av flertalet respondenter negativt och 

beskrevs som smutsig samt att det var dåligt med toaletter och andra faciliteter. Det var även gäster 

som ansåg att det var svårt att hitta inne på området samt att de saknade skyltning. Vi har även 
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diskuterat kring punkt ”4.2.3 Folktomt - överbefolkat”, där kunde vi se att besökarna varken ansåg 

att PDOL var just folktomt eller överbefolkat men med en majoritet av rösterna mot det senare 

alternativet. Vi kan se att det finns en viss problematik kring detta då det kan vara både ett positivt 

och ett negativt svar ur PDOL´s synvinkel. Efter studierna som gjordes under 2007 ur ett 

besökarperspektiv fann vi att trängseln var väldigt varierande beroende på var på området gästen 

befinner sig och att flödena inom området inte fungerade. 

 

6.4 Sammanfattning förbättringsförslag 

 Bättre utbildad och mer informerad personal. 

 Satsa på att försöka förnya delar av organisationen med jämna mellanrum för att undvika 

slentrian och fortsätta ta in nya idéer. 

 Försöka besöka andra festivaler ibland för att samla inspiration och studera hur andra 

arrangörer gör för att utvecklas. 

 Mer fokus på sophantering och städning. 

 Arbeta för en bra ljudnivå samt tydligt arbeta förebyggande mot hörselskador. 

 Gemensamma riktlinjer för försäljarna inom området. 

 Bättre upplyst festivalområde för att försöka skapa bättre flöden. 

 Bättre skyltar så att gästerna vet om de t.ex. står vid en bra genväg till scenen de ska till. 

 Fler vattenbarer på området. 

 ”Drogfri Exit” i alla entréer, inte bara i huvudentrén. 

 Fler internationella och unika artister. 

 Utökade transporter inom kommun och län, gäller främst bussar. 

 Boendepaket skapade tillsammans med lokala hotell och campingar. 

 Specialbiljetter inriktade på speciell musikgenre som ger tillträde till ”VIP-tält”. 

 Få journalister från svenska tidningar (t.ex. Aftonbladet, Expressen och SvD) att 

intressera sig för festivalen och besöka den. 

 

6.5  Resultatets betydelse 
Vi anser att dessa resultat är av stor vikt för PDOL då de uppvisat problematik kring att förnya sig och 

nå nya målgrupper. Våra enkätresultat anser vi bör få dem att inse vikten i att jobba på att försöka 

återskapa festivalen efter de ekonomiska bekymmer som varit. Vi anser även att de kan vinna genom 

att ”satsa” då gästerna efterlyser förbättringar och nyutveckling samt att det skulle vara en styrka för 

festivalen att satsa på dess experiencescape. 

För ”festivalsverige” anser vi att den undersökning vi har gjort kan visa att även om man har 

återkommande besökare, som PDOL har, så krävs det att de hela tiden ska försöka skapa nya 

upplevelser för sina besökare. Vi kan även tydligt se att festivaler bör försöka hålla fokus på en stark 

image och ett välarbetat experiencescape. I resultaten från enkätstudien kunde vi se att trots 

övergripande nöjda gäster så ansåg de samtidigt att PDOL hade utrymme för förbättringar. Att 

ständigt vara nyskapande är en utmaning för alla festivaler och vi kan, genom våra restultat, avläsa 

att det är av stor betydelse. 
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6.6  Fortsatt forskning  
I vidare forskning vore det intressant att se hur PDOL skulle kunna stärka sin image och förbättra sitt 

experiencescape genom att titta närmare på exempelvis Lena Mossbergs definition 

”upplevelserummet” genom interaktionen mellan personal och gäst.  

Det vore även intressant att studera PDOL från ett producentperspektiv, hur de jobbar med 

festivalens experiencescape och image samt att studera vad gäster som aldrig besökt PDOL 

efterfrågar.  

Att studera de naturliga flödena som uppstår på en festival samt hur man kan påverka dessa är också 

något som är intressant att studera vidare. 
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Bilaga 1. PDOL´s historia 1990-2010 
 

1990 - Premiäråret! Året då Årets Pitebo började utnämnas och artister som Mikael Rickfors, Siw 

Malmqvist, Eldkvarn och Peter LeMarc med flera gästade festivalen. 

1991 - Festivalområdet blir tydligare. Jazz och bluesscenen har premiär och artister som till exempel 

Just D, Pugh Rogefeldt, Eldkvarn, Cyndee Peters och Euskefeurat gästade festivalen. 

1992 – Festivalen hade ett års uppehåll till pitebornas missnöje. 

1993 – Den grafiska profilen växer fram och förfinas. Barnlandet har premiär och lokala musiker slog 

igenom både på hemmaplan och internationellt. Den ”legendariska regnspelningen” med The 

Hooters ägde rum. Några av banden som besökte festivalen var Jerry Williams, Bo Kaspers orkester, 

The Hooters, Papa Dee och Kenneth and the Knutters. 

1994 – Radioprogrammen Svensktoppen, Ring så spelar vi och Korsords SM spelades in live på 

festivalen. En språkskola i Pitemål var ett uppskattat inslag på festivalen. Artister som Jerry Williams, 

Sanne Salomonsen, Stefan Andersson, Ulf Lundell, Dia Psalma och Stakka Bo med flera deltog i 

festivalen. 

1995 – Antikrundan var med på festivalen och värderade föremål. Barn från hela länet var med och 

byggde en stor rymdfärja med 250 000 legoklossar. Eric Gadd, Nationalteatern, Nordman, Titiyo, Lisa 

Nilsson, Millencolin, Sven-Bertil Taube och Black Ingvars uppträdde. 

1996 - Festivalen tidigareläggs så att SVT kan filma Orups stora succékonsert. Det var premiär för en 

större scen på Pulsdäcket. Några av artisterna på denna upplaga av festivalen var Orup, Broder 

Daniel, Rebecka Törnkvist, Kent, Stefan Andersson, Ulf Lundell och Nicolai Dunger. 

1997 – Aftonbladet besökte festivalen och gav den betyget fem plus vilket är deras maxbetyg. 

Artister som till exempel Niklas Strömstedt, E-Type, Jumper, Eric Gadd, DiLeva, Christer Sandelin, 

Dilba, Monica Zetterlund, Hellacopters och Svenne Rubins uppträdde. 

1998 – Partyscenen invigs bakom PDOL´s dåvarande kontor. Några av artisterna som spelade detta år 

var Dee Snider, Eagle-Eye Cherry, Wilmer X, Hjalle & Heavy, Drömhus, Hammerfall, Black Ingvars och 

Kent. 

1999 – Kärlekslandet växer sig större och nykomlingarna Sahara Hotnights spelar på Partyscenen. De 

delar festivalscenerna med E-Type, Electric Banana Band, Charlotte Nilsson, Markoolio, Jennifer 

Brown, Uno Svenningsson, Ken och Blues. 

2000 – Festivalen firar 10 år med artister som till exempel Lars Winnerbäck, Joakim Thåström, 

Andreas Johnson, Louise Hoffsten, Patrik Isaksson, Thomas Rusiak och Ulf Lundell. 

2001 – E-Type har sin enda Sverigespelning på PDOL och drar rekordpublik. Festivalledningen fick 

kritik för sin bokning av The Hives (som senare har agerat förband åt Rolling Stones). Andra artister 

det året var Bob Hund, E-Type, Jerry Williams, Peter Jöback, Daniel Lemma, Roger Pontare, 

Looptroop och Hammerfall med flera. 
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2002 – Den gamla rockföreningen Ripp-Rocks band återförenas i en ”oförglömlig nostalgitripp”, 

några av artisterna som gästade festivalen var Thomas Ledin, Nationalteatern, Sven-Ingvars, Boppers, 

Escobar, Lambretta, Infinite Mass, Patrik Isaksson, Timbuktu och Uno Svenningsson. 

2003 – Kärlekslandet firar 10 år. Antalet artister ökade och några av dem var Carola, The Ark, Lars 

Winnerbäck, Mando Diao, Wilmer X, The Sounds, Robyn, Brolle JR och Mikael Wiehe. 

2004 – detta år var ett tungt år för Sveriges festivaler då Gyllene Tider drog en stor del av 

festivalpubliken till sin comeback-turné. Artister som Lasse Berghagen, Marit Bergman, Teddybears, 

Tommy Körberg, In Flames, Petter och 250 kg kärlek uppträdde. 

2005 – festivalens 15 års jubileum! Området gjordes om och det var även premiäråret för ”Grill 

Janne”. Alcazar, Christian Walz, The Ark, Robyn, Lena PH och Magnus Uggla är ett fåtal av de artister 

som besökte festivalen under detta jubileum. 

2006 – De valde att gå tillbaka till ursprungsområdet från 1961 efter att besökarna ytterligare önskat 

förnyelse och kärlekslandet flyttade till P-däcket. Några exempel på de artister som besökte 

festivalen var Eric Gadd, Carola, Thåström, Laleh, Thomas Ledin, Looptroop, Takida, Soilwork och 

Expanders. 

2007 – Krokodiltorget har sitt första år och det är även premiär för konceptet ”Drogfri Exit” som 

innebär att ungdomar som anmält sig och sedan lämnar området utan att vara påverkade av alkohol 

premieras. Projektet gav mycket publicitet både nationellt och internationellt. PiteHavsbad bestämde 

sig även för att ha 30-års åldersgräns på sitt boende detta år. Euskefeurat, Mando Diao, Millencolin, 

Fattaru, Sahara Hotnights, The Sounds, Nocturnal Rites och Lill-Babs var några av de som lockade 

besökarna till festivalen. 

2008 – Detroitspelaren och Piteåbon Tomas Holmström visade stolt upp Stanley Cup pokalen på 

Stora scenen. Senare tog artister som till exempel Jill Johnson, Amanda Jenssen, Håkan Hellström, 

Takida, Magnus Uggla, Mange Schmidt och Adam Tensta över underhållningen. 

2009 – Totalt hade de 65 stycken artister under denna festival. Konserten med Dead By April 

överraskade mest då de slog igenom lagom till festivalen, området kring scenen fick spärras av då 

stora delar av festivalbesökarna vallfärdade till den lilla scenen där konserten ägde rum. Även Måns 

Zelmerlöv, Laleh, BWO, A Camp, Hammerfall, Veronica Maggio och Hardcore Superstars var några 

som spelade detta år. 

2010 – PDOL firar 20 år med att bjuda alla gäster av en 20 meter lång tårta. Dead By April återkom 

för en ordentlig spelning på Stora scenen och den här gången kunde alla festivalgäster ta del av deras 

konsert. Några av de andra artisterna var Lars Winnerbäck, Salem Al Fakir, Over the Rainbow, The 

Sounds, Kent, Oscar Linnros och Movitz. (PDOL Jubileumsfolder). Festivalen var efter detta års 

genomförande hotat med nedläggning men det beslutades tillslut att det skulle bli ett PDOL även 

under 2011 men med en ny organisation. (www.pitea-tidningen.se) 
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Bilaga 2. Piteå Dansar och Lers affärsidé 
Källa: Niklas Öhlund 2011-04-04  

 

 

 

Piteå Dansar och Lers affärsidé är att producera nyskapande och 

ledande upplevelser. 

 

Detta uppnår vi genom att: 

1. Bibehålla rollen som nyskapande inom branschen. 

2. Hålla högsta möjliga kvalitet inom ramen för budgeten. 

3. Befinna oss i ständig utveckling.  

 

Övergripande mål 

 Att för företaget skapa främjande kontakter inom länet, landet och världen.  

 Att alltid sträva mot att stärka ekonomin i företaget. 

 Att anställa och konsultera personal med spetskompetens som i alla lägen tänker på företagets 
anseende, ansvar och ansikte utåt. 

 Utveckling av personal.  

 Uppföljning av all verksamhet. 
 

Mål för 5 år framåt 

 Att hela tiden finnas med i snacket ”Sveriges mest attraktiva festival”. 

 Fler intressanta engagemang. 

 Fler heltidsanställda. 
 

 

 

 

 

 

Piteå Dansar och Ler Adress Telefon Fax WWW e-post 

556509-0080 Storgatan 48 0911-923 23 0911-923 33 www.pdol.se pitea.dansar@ler.se 

 941 32 Piteå 

 

http://www.pdol.se/
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Bilaga 3. Enkätundersökning år 2007 
 

Kön 

o Man  
o Kvinna 

 

Ålder 

o 1-14 
o 15-19 
o 20-24 
o 25-29 
o 30-34 
o 35-39 
o 40 

 

Bostadsort 

o Piteå 
o Luleå 
o Boden 
o Skellefteå 
o Annan: 

 

Antalet festivaler besökta i genomsnitt per år 

o 0-1 
o 1-2 
o 2-3 
o 3-4 
o 4 

 

Vilka festivaler har du besökt eller planerar du att besöka under 2007? 

o Piteå Dansar och Ler 
o Luleåkalaset 
o Kirunafestivalen  
o Stadsfesten Skellefteå 
o Sundsvalls gatufest 
o Hultsfred 
o Annan: 
 

Har du besökt Piteå Dansar och Ler tidigare år? 

o Ja 
o Nej 
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Om du jämför övriga festivaler du besökt i år med årets PDOL, vilka anser du vara de största 

skillnaderna? 

 

När du ska besöka en festival, vad är det då som får dig att välja just den festivalen? (Flera 

alternativ är tillåtet) 

o Musikutbudet, artisterna 
o Öltälten och festandet 
o Mina vänner 
o Det har blivit en tradition, besöker samma festivaler varje år 
o Festivalområdet, att det är lätt att hitta och att allt jag behöver finns inom området 
o Annat:  
 

Under besöket på årets PDOL: var tillbringade du mest tid? 

o Framför scenen på konserter 
o Öltälten 
o Vid maten 
o Tivolit 
o Vid marknadsstånden 
o Promenerade runt på området 
o Annat: 

 

Före besöket på årets PDOL: känner du att du fått bra förhandsinformation om vilka aktiviteter 

som fanns inom området? 

o Ja 
o Nej 

 

Under årets PDOL: hade du några problem med att hitta var du skulle gå för att ta del av de 

aktiviteter som erbjöds? 

o Ja 
o Nej 

 

Var det någonting du saknade på området under årets PDOL? 

 

Vad anser du var bra med årets PDOL? 
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Bilaga 4. Enkätundersökning år 2009 

 
 



60 
 

 



61 
 

 
 
 
 


