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Titel: Rock ’n’ roll eller business? – En studie om föreningsdrivna festivaler på den 
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Examinator: Mikael Lundgren  
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Syfte  

Syftet med denna studie är att belysa de begränsningar i organisationsstruktur och 

beslutsfattande som finns i att driva en festival som förening, men även se vad som 

skiljer dem från bolagsdrivna festivaler gällande dessa två faktorer.    

 

Forskningsfrågor 

- Vad utmärker beslutsfattandet i en föreningsdriven organisation ? 

- Vilka begränsningar kan det finnas för föreningsdrivna festivaler som kan göra det 

svårt att överleva på festivalmarknaden? 

- Hur kan föreningsdrivna festivaler hantera dessa begränsningar? 

 

Metod  

Vi har i den här studien haft en abduktiv ansats vilket har gjort att vi kunnat växla 

mellan en deduktiv och en induktiv ansats. Vi valde att göra en kvalitativ metod då vi 

ville fokusera studien på våra intervjupersoner och deras berättelser. Vårt empiriska 

material består av intervjuer med personer från olika festivalorganisationer samt 

artiklar och viss information från internet.  

 

Teoretisk Referensram 

Vår teoretiska referensram består av nyinstitutionell teori med fokus på organisatoriska 

fält och institutionell isomorfism, men även mål- och värderationalitet, benchmarking 

och teorier om ideella organisationer. 

 

 



 

 

 

Slutsatser  

I vår studie har vi identifierat att det finns ett antal begränsningar som påverkar 

föreningsdrivna festivalers möjlighet att klara sig på marknaden. Den kanske viktigaste 

begränsningen vi identifierat är föreningars ovilja att anamma ett affärstänk i sin 

verksamhet, samt att de hellre lär genom handlingar än inför en särskild struktur att 

arbeta efter.  

 

Nyckelord: Föreningsorganisationer, Festivalmarknaden, Beslutsfattande, 

Nyinstitutionell teori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

The purpose of this study is to highlight the limitations in organizational structure and 

decision-making in festivals when arranged by a non-profit organization. The purpose 

is also to see what makes them differ from festivals arranged by companies focusing on 

these two factors. These are the questions we chose to seek answers to: 

 

- What signifies the decision-making in a non-profit organization? 

- Which limitations can be identified affecting non-profit organizations to sustain on 

the festival market? 

- How can non-profit organizations face these limitations? 

 

Method and Theoretical Framework 

In this study we have used an abductive approach. Therefore we have been more 

flexible and able to switch between an inductive and a deductive approach. We chose to 

make a qualitative study since we wanted the focus of the study to be based on the 

people we interviewed and their stories. Our empirical material consists of interviews 

with people from different festival organizations and articles. 

 

Our theoretical framework includes neo institutional theory with focus on 

organizational fields and institutional isomorphism. It also includes theories about 

instrumental- and value rationality, benchmarking and theories about non-profit 

organizations. 

 

Conclusions 

In our study we have identified a number of limitations that affects festivals arranged 

by non-profit organizations ability to sustain on the market. Probably the most 

noticeable limitation that we have identified is the non-profit organizations 

unwillingness to adapt a business structure into their organization.  And also that they 

rather learn through action than by a chosen organizational structure.  

 

Key words: Non-Profit Organizations, Festival, Decision-making, Neo institutional 

theory 
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1. Inledning 
 

I detta inledande kapitel kommer vi att presentera bakgrunden till vår studie samt 

redogöra för praktisk och teoretisk relevans. Kapitlet kommer även behandla den 

problemställning som står till grund för vår studie. 

1.1 Bakgrund 

En vinter för lite mer 30 år sedan, i ett litet samhälle i Småland där det inte hände så 

mycket, startade några musikintresserade vänner en ideell förening. Med denna ideella 

förening skulle de musikintresserade vännerna arrangera konserter i en liten skala för 

sitt eget och sina vänners nöje, och under föreningens första fyra år arrangerades 

konserter, filmkvällar och radiosändningar på ställen runt om i byn och band som 

Eldkvarn, Ebba Grön och Echo & the Bunnymen tog plats på scenen. Det var inte 

förrän 1986 som föreningen arrangerade sin första rockfestival då 7 500 personer 

besökte byns Folkets Park vid stranden till sjön för att lyssna till tonerna av bland annat 

Reeperbahn och Erasure. Varken grundare, musiker, besökare eller invånare i byn hade 

kunnat förutse att de skulle bli en del av något så stort som festivalen skulle visa sig bli. 

Festivalens utveckling blev explosionsartad, och den tillfredsställde ett behov hos 

musikintresserade i hela landet; en festival med kärleken till musiken som 

utgångspunkt. Vi talar såklart om föreningen Rockparty och Hultsfredsfestivalen. 

(htp://www.rockparty.se/ 2013-12-13) 

 

Hultsfredsfestivalen gick över en halv miljon back sitt andra år, men det var inget som 

släckte föreningen Rockpartys gnista; det gjorde inte heller frikyrkornas anklagelser 

mot festivalen för knarklangning och koppleri, inställda headlines eller strömavbrott 

mitt under festivalen och i sekelskiftet mellan 80- och 90-talet var Hultsfredsfestivalen 

Sveriges största musikhändelse (http://www.rockparty.se/ 2013-12-13). 

Hultsfredsfestivalen engagerade hela Sverige, och även om den huvudsakliga 

besöksskaran var rockintresserade ungdomar så besöktes festivalen även av exempelvis 

kronprinsessan Viktoria och Leif Pagrotsky (Bjälesjö 2013). Ungdomar vallfärdade 

från vida omkring i trånga bussar och på överfyllda tåg för att spendera några dagar i 

Smålands skogar och festivalen slog besöksrekord med 31 800 personer år 2005 

(http://www.rockparty.se/ 2013-12-13). Genom åren fick man se många världsartister 

http://www.rockparty.se/
http://www.rockparty.se/
http://www.rockparty.se/
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spela, återförenas och ibland inte dyka upp alls på den stora festivalen i det lilla 

samhället. För föreningen Rockparty fick man, förutom kärleken till musiken, ett sorts 

samhällsansvar; man ville driva föreningen framgångsrikt för att kunna återinvestera 

vinsterna i bygden (Tony Bohlin).  

 

Genom åren spelade ett otal världsartister på festivalen, såsom Rammstein, Oasis, the 

Ramones och Wu-Tang Clan. Man har sett bland annat Black Sabbath och Rage 

Against the Machine återförenas på Hultsfredsfestivalens scener, man har sett 

Babyshambles Pete Doerthy ramla av scenen och det var på Hultsfredsfestivalen som 

festivalprofilen Gula Gubben föddes. Men på den till synes ljusa festivalhimlen hopade 

sig mörka orosmoln över festivalen vid Hulingens strand; intresset för livespelningar 

ökade och fler festivaler växte fram på den svenska marknaden och eldsjälarna bakom 

Hultsfredsfestivalen hade svåra tider framför sig. Festivalen gick med stora ekonomiska 

förluster, man varslade sina anställda och gjorde slutligen festivalen till ett aktiebolag i 

hopp om att rädda den (www.musiknyheter.nu/ 2013-12-13) – men förgäves. Trots alla 

försök att hålla festivalen vid liv fick man år 2010 ställa in festivalen, och inte långt 

senare ansökte föreningen Rockparty, efter 29 års verksamhet, om konkurs 

(www.svd.se/ 2013-12-13). Framgångssagan som var Rockparty och 

Hultsfredsfestivalen hade fått ett slut. Hultsfredsfestivalen var den första av Sveriges 

anrika festivaler som gick i konkurs, och det kan ha varit startskottet för vad som i 

media har kallats för ”festivaldöden”. Ett par år efter Hultsfredsfestivalens konkurs fick 

även andra festivaler drivna av en ideell förening kasta in handduken, bland annat 

Siesta! och Peace & Love. 

1.2 Problemdiskussion 

Exemplet om Hultsfredsfestivalen visar en bild av en föreningsdriven festivals fall. I 

denna studie kommer i huvudsak frågor om beslutsfattande, ledarskap, institutionella 

faktorer och utformandet av lämpliga organisationsstrukturer Vi vill undersöka om det 

finns ett samband mellan bristande organisationsstruktur och beslutsfattande som kan 

påverka föreningens möjlighet att klara sig på marknaden. Denna studie utgår från den 

svenska festivalmarknaden, men är även relevant för föreningsdrivna verksamheter i 

andra branscher. Att det innebär begränsningar att driva en ideell förening jämfört med 

att driva ett aktiebolag är knappast en ny företeelse; det är inte heller studerandet och 

http://www.musiknyheter.nu/
http://www.svd.se/
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analyserandet av begreppet “festivaldöden”.  Vår studie är unik i den mening att vi 

kommer att lägga fokus på de underliggande begränsningarna i organisation, struktur 

och ledarskap som gör att föreningsdrivna festivaler tycks har svårt att klara sig när den 

når en viss storlek. I denna studie frågar vi oss om det ens är rimligt att driva festivaler 

som ideell förening när den har nått en viss storlek, och hur man i så fall skulle kunna 

överkomma de barriärer som finns. Vi har i vår studie valt att inte endast definiera 

festivalers storlek utifrån besökarantal då vi anser att det är fler faktorer som påverkar 

exempelvis hur välkänd festivalen är och festivalens påverkan på samhället. De 

festivaler som vi har valt att studera i denna uppsats är således vår uppfattning ett antal 

av Sveriges ”största” festivaler, både nedlagda och befintliga. 

 

Det föreningsdrivna festivaler har gemensamt är ideellt arbete samt att de drivs av 

eldsjälar som brinner för sin festival. Vi anser att det är viktigt att föreningsdrivna 

festivaler finns kvar på den svenska festivalmarknaden för att fortsätta att arbeta mot de 

mål som ledde till att föreningen startades; om det så är att minska gängvåldet i 

Borlänge som i Peace & Loves fall, eller för att arrangera konserter och evenemang till 

de unga i samhället som i Hultsfred. De föreningsdrivna festivalerna har en stor 

påverkan på sitt samhälle och har blivit en viktig del i sina städers turism och på dess 

invånare. 

 

Studiens teoretiska relevans ligger i att den inte endast är relevant för festivalbranschen, 

utan även är applicerbar på studier om föreningar i andra branscher och med andra 

typer av verksamheter. Vår studie kan även ligga till grund för vidare forskning om 

föreningar och hur deras organisatoriska förutsättningar påverkar deras möjlighet att 

klara sig långsiktigt. 

 

De festivaler som tvingats till konkurs har haft den gemensamma nämnaren att de alla 

har drivits av ideella föreningar, vilket har gjort att vi frågat oss vad anledningen till att 

just föreningsdrivna festivaler tvingas till nedläggning är, och om föreningsdrivna 

festivaler i en större skala kan klara sig på festivalmarknaden idag. Vi vill i den här 

studien undersöka om det finns underliggande organisatoriska och strukturella faktorer 

hos ideella föreningar i festivalbranschen som påverkar verksamheten när festivalen 

växer. 

 



 

4 

 

Med detta som grund är vår problemställning i denna uppsats: 

 
- Vad utmärker beslutsfattandet i en föreningsdriven organisation? 

- Vilka begränsningar kan det finnas för föreningsdrivna festivaler som kan göra det 

svårt att överleva på festivalmarknaden? 

- Hur kan föreningsdrivna festivaler hantera dessa begränsningar? 

1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att belysa de begränsningar i organisationsstruktur och 

beslutsfattande som finns i att driva en festival som förening, men även se vad som 

skiljer dem från bolagsdrivna festivaler gällande dessa två faktorer. Vi vill att vår studie 

ska bidra till att öppna upp för ett mer organisatorisk tänk i föreningar. 

1.4 Avgränsningar 

Vi har valt att avgränsa studien till föreningsdrivna musikfestivaler i Sverige, med 

grund i ”festivaldöden” och att majoriteten av de festivaler som gått i konkurs de 

senaste åren varit föreningsdrivna. För att få en bild av vad som utmärker 

föreningsdrivna festivaler har vi valt att intervjua ett antal bolagsdrivna festivaler. 

Fokus i den här studien kommer dock att ändå att ligga på föreningsdrivna festivaler Vi 

har valt att inte avgränsa oss till genreinriktningar på festivalerna, detta för att vi inte 

finner det relevant för studien eller för att nå vår slutsats. 
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2. Metod 

I detta kapitel kommer våra metodval presenteras. Vi argumenterar för de val vi gjort 

och redogör för hur vi gått till väga. Valet av metod är en viktig del av uppsatsen och 

är riktlinjer för studiens arbetsprocess. Vi kommer redogöra och kritiskt diskutera våra 

val och förklara hur vi gått tillväga för att samla information till vår studie.  

2.1 Förförståelse 

Som Music & Event Management-studenter har vi via vår utbildning, våra intressen 

och tidigare erfarenheter en förförståelse både för hur organisationer samt hur musik- 

och festivalbranschen fungerar. Denna förförståelse gör att vi kan förstå och tolka hur 

och varför våra intervjupersoner svarar som de gör. Förförståelsen hjälper oss även att 

välja lämpliga festivaler att intervjua för vår studie, samt i valet av lämpliga teorier för 

vår analys. Vår förförståelse var också till stor hjälp i utformandet av vårt problem och 

vår forskningsfråga. 

 

Enligt Dalen (2008) bör forskaren använda sin förförståelse för att få största möjliga 

förståelse om informanternas situation och hur de uttalar sig. Detta eftersom, enligt 

Gallagher (1992), mötet med informanten är en skapande process där forskaren lyssnar 

och tolkar det som informanten säger. I vår studie, som bygger både på primärdata i 

form av intervjuer och sekundärdata i form av tidningsartiklar och tidigare intervjuer 

kommer vi som forskare utifrån vår förförståelse tolka materialet för att se samband 

och nå en slutsats. 

2.2 Genomförande 

Vårt intresse för musikbranschen gjorde att studerandet av ett fenomen inom området 

var självklart för vår studie. Efter diskussioner med vår handledare kom vi in på 

festivalbranschen och nedläggningen av flera festivaler som skett de senaste åren. 

Tidigare forskning är gjord inom området, vilket gjorde att vi eftersträvade att komma 

till nya slutsatser om fenomenet ur en mer organisatorisk synvinkel. För att på bästa sätt 

kunna beskriva bakgrunden till vår studie valde vi att komplettera insamlad primärdata 
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med sekundärdata form av tidningsartiklar och övrig litteratur om ämnet. 

 

Även fast vi ville att uppsatsens fokus skulle ligga på de föreningsdrivna festivalerna 

insåg vi att för att kunna tolka vårt insamlade material skulle det även vara användbart 

för studiens syfte att även intervjua personer på bolagsdrivna festivaler. Vi gjorde 

utskick via mail och sociala medier för att komma i kontakt med lämpliga 

intervjupersoner hos ett antal festivaler, såväl föreningsdrivna som bolagsdrivna.  

 

Avståndet och tidsbegränsningen gjorde att vi inte kunde utföra personliga intervjuer av 

alla våra intervjupersoner som vi från början hade tänkt. Även intervjupersonernas tid 

är begränsad och därmed föreslog vi att intervjupersonerna skulle svara på våra frågor 

via mail. Kommunikationen med intervjupersonerna var mycket god och positiv, och 

möjligheten att komplettera och diskutera frågorna via mail fungerade bra. På Sweden 

Rock Festival kom vi i kontakt med vice VD och bandbokningsansvarig, Martin 

Forssman, som ställde upp på en personlig intervju. Intervjun ägde rum på Sweden 

Rocks huvudkontor i Sölvesborg och intervjun spelades in för att sedan transkriberas. 

Atmosfären var avslappnad vilket öppnade upp för ytterligare diskussioner och 

följdfrågor på plats.  

 

När vi hade en bra empirisk grund och lämpliga teorier att använda oss av inledde vi 

tolkningsprocessen. Vi ställde då vårt empiriska material mot våra valda teorier för att 

skapa ett diskuterande och analyserande tolkningskapitel. I tolkningskapitlet analyserar 

vi vår insamlade primärdata för att identifiera likheter och skillnader hos svaren våra 

intervjupersoner gett, och inflikar även intressanta tankar som dykt upp hos oss under 

studiens gång. Tolkningskapitlet avslutas med en sammanfattning som tydliggör vad 

som diskuterats i tolkningskapitlet och som visar vår slutsats. 

2.3 Forskningsstrategi 

Vi har valt att göra en kvalitativ studie. Jacobsen (2010) menar att man bör välja en 

kvalitativ studie när man vill se samband mellan individ och kontext, när 

problemställningen är oklar eller när man vill vara öppen för oväntade händelser och 

för att utveckla nya teorier och hypoteser. Då syftet med vår studie är att förstå miljön 

och aktörerna på en marknad ansåg vi att en kvalitativ studie lämpar sig bäst för vår 
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studie. Till skillnad från en kvantitativ studie ger den kvalitativa studiens mer 

ostrukturerade form en större flexibilitet (Bryman & Bell 2005), vilket passar vår studie 

då vi vill vara öppna och flexibla i vårt synsätt. 

 

Jacobsen (2010) menar att den kvalitativa studiens fördelar är att den inte sätter 

begränsningar utan att vikten istället läggs på detaljer och det unika hos varje 

uppgiftslämnare. I vår studie har det varit viktigt att fokus legat på våra 

intervjupersoner. Detta för att vi ville bygga upp en förståelse för varför 

festivalmarknaden ser ut som den gör idag och också hur synen på framtiden kan skilja 

sig mellan olika festivaler. En kvantitativ studie hade kunnat ge en statistisk bild av 

festivalarrangörernas åsikter men då ville få en djupare förståelse i festivalmarknaden 

ville vi istället lägga vikten på de utvalda intervjupersonernas åsikter. 

 

Då den kvalitativa studien är öppen och flexibel lämpade den sig bra för vårt ändamål. 

Då vi inledningsvis inte visste vad vår studie skulle leda till ville vi att 

intervjusubjektens svar och tankar skulle hjälpa att leda studien i nya intressanta 

riktningar. Hade vi istället valt att göra en kvantitativ studie där fokus ligger på statistik 

hade vi inte haft samma möjlighet att tolka våra intervjupersoner vilket för oss hade 

skapat ett smalare område att studera.   

 

Jacobsen (2010) menar att den kvalitativa studiens nackdelar är att den är 

resurskrävande och att det tar tid att genomföra intervjuer. Vi tog detta i åtanke vid 

valet av vår forskningsstrategi men vi ansåg ändå att intervjuer skulle ge oss ett bättre 

underlag än exempelvis en enkätundersökning. En kvalitativ studies flexibilitet, menar 

Jacobsen (2010), kan vara ett problem då det ständigt uppkommer ny information som 

kan göra att man inte får ett avslut på undersökningen. Vi har sedan början varit 

medvetna om detta och har därför försökt begränsa studien i och med vår 

problemformulering. 

 

Vår studie är av komparativ design, där grunden är att man särskiljer vissa drag i två 

eller fler fall som sedan bli utgångspunkt för teoretiska reflektioner (Bryman & Bell 

2005). Vi har gjort en så kallad flerfallstudie, vilket innebär att vi studerat flera olika 

organisationer utifrån fältet festivalbranschen. De olika fallen består av de 
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festivalorganisationerna som vi har intervjuat. Genom att jämföra dessa organisationer 

har vi identifierat likheter och skillnader som senare använts i tolkningsprocessen.  

 

2.4 Forskningsansats 

När man väljer forskningsansats tar man ställning till hur man ska betrakta förhållandet 

mellan teori och empiri i en studie; man väljer en induktiv, deduktiv eller abduktiv 

ansats. Dessa tre ansatser beskriver på olika sätt hur man menar att bedriva sin studie 

och vidare också hur studiens upplägg och genomförande kommer att vara.  

 

Den induktiva ansatsen drar slutsatser från empirisk data, det vill säga att man gör 

slutsatser utifrån tidigare erfarenheter genom att samla in information och genom 

analys drar en slutsats utifrån denna information som samlats in (Eriksson & 

Wiedersheim 1991). Induktiva ansatser bygger således på empirisk data. Patel & 

Davidsson (2003) menar att en induktiv studie följer upptäckandets väg. Jacobsen 

(2010) definierar den induktiva studien som en där man går från empiri till teori; man 

går ut i verkligheten utan förväntningar för att samla in information om ett visst ämne, 

för att sedan forma teorier utifrån det man fått in.  

 

Den deduktiva ansatsen utgår däremot från ett teoretiskt perspektiv där man baserar sin 

studie på en allmänt godkänd teori, för att sedan pröva denna teori i verkligheten 

(Eriksson & Wiedersheim, 1991). Jacobsen (2010) definierar en deduktiv studie en om 

går från teori till empiri; man börjar med att skaffa förväntningar om hur världen ser ut 

för att sedan samla in data utifrån dessa förväntningar. Patel & Davidsson (2003) menar 

att en deduktiv studie följer bevisandets väg. Den deduktiva ansatsen använder därmed 

teorin som en vägledare för vilket empiri som samlas in och hur man sedan tolkar den 

information man fått in (Eriksson & Wiedersheim 1991). 

 

En abduktiv ansats är en blandning mellan ovanstående ansatser; den abduktiva 

ansatsen växlar mellan att använda teori och empiri som grund, och kan således ge 

förståelse i komplexa problem då man applicerar fler än ett synsätt på studien (Patel & 

Davidsson 2003). Patel & Davidsson (2003) menar att den abduktiva forskningen 

börjar induktivt; man formar en hypotes som kan förklara den empiri man samlat in, för 

att senare bli deduktiv när man anpassar hypotesen på andra fall än det första. 
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Vi valde att applicera en abduktiv ansats på vår studie då vi anser att den ger större 

möjligheter för en mer flexibel och bred analys än vad fallet skulle bli med en induktiv 

eller deduktiv ansats. Vi anser att den abduktiva ansatsen är mest fördelaktig för vår 

studie, då den ger möjlighet att växla mellan valda teorier och det empiri vi samlat in 

och genom detta kan vi få en så fullständig och övergripande analys som möjligt. Att 

endast applicera en induktiv eller deduktiv ansats på vår studie skulle begränsa vårt 

synsätt och möjligheten att nå intressanta slutsatser.  

2.5 Datainsamlingsmetoder 

2.5.1 Primär- och sekundärdata 

Vår studie bygger på såväl primärdata som sekundärdata. Vi besatt en viss förförståelse 

kring ämnet i förväg, och i studiens första skeden nyttjade vi dessa förkunskaper för att 

hitta relevant information om såväl festivaler, dess bolagsform och deras utveckling 

som sekundärdata i form av böcker och vetenskapliga artiklar. 

 

Enligt Zikmund, Babin, Carr & Griffin (2010) är primärdata sådan information som 

samlats in just för ett specifikt syfte eller forskning, medan Jacobsen (2010) definierar 

det som att primärdata är data som forskaren själv samlar in för första gången genom en 

primär informationskälla. I denna studie kommer primärdata att bestå av intervjuer och 

samtal med personer relevanta för studien. Zikmund et al (2010) menar att 

sekundärdata är data som existerar sedan innan och som samlats in i ett annat syfte än 

den aktuella studien, i linje med Bryman & Bell (2005) som definierar sekundärdata 

som information som är insamlad av andra och inte av forskaren själv. I denna studie 

består metod- och teorikapitel av sekundärdata i form av böcker och vetenskapliga 

artiklar som är relevanta för studien och dess analys. Kylén (2004) menar att 

sekundärkällor ofta ger tolkningar av ett ämne, medan primärkällor kan ge exempel på 

händelser direkt från verkligheten. Kylén (2004) menar att man måste se till rätt 

personer används som källor för att underlaget ska bli relevant. Det vi har gjort för att 

säkerställa detta i vår studie är att vi utifrån vår förförståelse om ämnet omsorgsfullt har 

valt ut våra intervjupersoner samt läst relevant material om festivalmarknaden. 
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2.5.2 Kvalitativa intervjuer 

För att samla in empiri till vår studie har vi använt oss i huvudsak av kvalitativa 

intervjuer. I uppsatsens startskede tog vi fram en mängd frågor som vi fann intressanta 

och ville ha svar på, för att senare ta fram de som var mest relevanta för studien och 

dess syfte. Senare utformades och justerades dessa frågor till respektive intervjuobjekt 

för att få en så övergripande bild som möjligt, samt för att ge den intervjuade så stor 

möjlighet som möjligt att berätta om sin verksamhet. Alvesson (2011) menar att det är 

viktigt att använda intervjuer för att undersöka hur människor upplever sina 

erfarenheter och hur deras perspektiv på saker ser ut, i linje med Seidman (2006) som 

menar att syftet med en kvalitativ intervju inte är att få svar på vissa frågor utan istället 

att få fram vad intervjuobjektet anser vara viktigt i sammanhanget, vilket vi anser vara 

viktigt för vår studie. 

 

Teorell & Svensson (2007) samt Patel & Davidsson (2003) menar att kvalitativa 

intervjuer har en låg grad av strukturering och ett stort utrymme att svara med egna ord. 

De menar att semi-strukturerade intervjuer har specifika teman som ska beröras men 

som ändå ger den intervjuade en stor frihet att själv utforma sina svar. Patel & 

Davidsson (2003) menar att det är en fördel att ha förkunskaper och vara förberedd 

inom det område man ska diskutera. Patel & Davidsson (2003) menar att intervjuer ska 

ha ordning och väl formulerade frågor, men med möjlighet att tolka frågorna fritt 

utifrån inställning eller tidigare erfarenheter. Detta var något vi ville lägga vikt vid, i 

och med att vi ville ta del av de intervjuades individuella erfarenheter i ämnet för att se 

vårt ämne ur olika synvinklar, och i linje med detta menar Alvesson (2011) att det är 

viktigt att använda intervjuer för att undersöka hur människor upplever sina 

erfarenheter och hur deras perspektiv på saker ser ut. 
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2.6 Urval 

I enlighet med uppsatsens syfte ville vi intervjua personer som arbetar eller har arbetat 

med i huvudsak föreningsdrivna festivaler, men vi ville även intervjua ett par personer 

som arbetar med bolagsdrivna festivaler, för att få olika synpunkter och synvinklar på 

vårt problem och för att tydligare se vad som utmärker ideella föreningars 

beslutsfattande och struktur.  

 

Alvesson (2011) menar att man kan välja sina intervjupersoner antingen slumpmässigt 

eller strategiskt. Vi anser att vi gjort ett strategiskt urval av intervjupersoner då vi valt 

att ta kontakt med personer som arbetar med såväl föreningsdrivna som bolagsdrivna 

festivaler för att kunna få så bred och relevant information som möjligt. Vi ville 

intervjua personer som har stor erfarenhet från båda områdena, och vi valde att 

kontakta personer från festivaler oberoende av genre och i varierande storlekar. Detta 

för att få synpunkter och synvinklar från festivaler av olika typer för en större bredd på 

vår analys. Holme & Solvang (1997) menar att om man valt fel personer kan det leda 

till att undersökningen blir värdelös i förhållande till syftet, och med detta i bakhuvudet 

tänkte vi noga efter och valde att kontakta festivaler som vi ansåg ha den största 

relevansen för studien. 

 

Kylén (2004) beskriver en modell kallat ”trattmodellen”, där man öppnar intervjun med 

att beskriva upplägg och frågor, för att sedan fortsätta med en fri berättelse där den 

intervjuade fritt lämnar information, och sedan får den intervjuade får ge mer konkreta 

svar. Till sist gör intervjuaren en kontroll där man sammanfattar vad som sagts, man 

tackar för hjälpen och berättar vad som hänt och frågar om man får återkomma för 

kompletteringar om nödvändigt. Även om majoriteten av våra intervjuer skett via mail 

har vi i högsta möjliga mån haft denna modell i åtanke; vi har noga beskrivit och 

motiverat uppsatsens syfte, formulerat frågorna så att de lämnar stort rum för 

intervjupersonen att berätta fritt inom en viss ram samt haft en god dialog med 

intervjupersonerna där vi haft möjligheten att komplettera svaren om nödvändigt. 
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2.6.1 Presentation av intervjupersoner 

·        Frida Persson började som praktikant då hon utbildade sig till projektledare inom 

kulturlivet med festivalbranschen som inriktning, och hon har arbetat med Putte i Parken 

sedan 2011 då hon började som funktionärsansvarig. Idag arbetar Frida året runt med 

festivalen som projektledare och arbetar under festivalen bl a som funktionärsansvarig. 

 

·        Martin Forssman arbetar som vice VD och bandbokningsansvarig på Sweden Rock 

Festival. Vi kom i kontakt med honom via mail. 

 

·        Rikard Rudolfsson arbetar sedan 2004 med festivalen Peace & Love i Borlänge och är 

ansvarig för festivalens forum och budskap, och sedan 2008 sitter han i Peace & Love 

Foundations styrelse. Vi kom i kontakt med Rikard genom Peace & Love Café som är en 

av Peace & Love Foundations verksamheter. 

 

·      Tony Bohlin har svarat på frågor om såväl Hultsfredsfestivalen och Rockparty som This is 

Hultsfred. Tony var från 1993 engagerad i Hultsfredsfestivalen där han började med att 

bygga scen och festivalområde, men blev senare styrelseledamot och efter det ordförande i 

föreningen Rockparty. Han är idag vice ordförande i föreningen This is Hultsfred och 

områdesansvarig under festivalen. 

 

2.7 Tolkning 

När forskaren har samlat in empiriska data till studien behövs hjälp för att kunna 

analysera det insamlade materialer. Alvesson & Sköldberg (2008) refererar detta som 

kodning. Kodning innebär att man går igenom datan noggrant för att inte missa detaljer.  

Vi gjorde detta genom att noggrant gå igenom våra intervjusvar samt genom att jämföra 

svaren med varandra, vilket gav oss nya insikter och gjorde att vi kunde skapa oss 

andra uppfattningar än vi hade från början.   

 

Ödman (2004) menar att det är viktigt att inte bara analysera det som sägs utan även 

andra handlingar och uttryck.  Genom att analysera det som sades vid en intervju kan 

man också få fram vad som inte sades. Vi valde att transkribera vår personliga intervju 

strax efter intervjutillfället, detta för att inte gå miste om de intryck vi fick under 



 

13 

 

intervjutillfället. Transkriberingen har i efterhand förenklats för att bli lättare att 

granska men vi har ändå haft pauser och dylikt i åtanke.  

 

När vi sammanställt vårt empiriska material analyserade vi detta med hjälp av valda 

teorier.  Vi hade i början av studien ett antal teorier vi tyckte kändes applicerbara men 

vår abduktiva ansats gjorde att vi kunde välja nya teorier samt ersätta de som inte 

kändes relevanta. Denna analys hjälpte oss sedan att nå slutsatser i vår studie. 

2.8 Metodens kvalitet 

För att bedöma metoders kvalitet menar Bryman (2011) att man bör granska dess 

tillförlitlighet och äkthet. 

2.7.1 Tillförlitlighet 

Bryman (2011) menar att tillförlitlighet kan delas in i fyra delkriterier; dess 

trovärdighet, dess överförbarhet, dess pålitlighet samt dess möjlighet att styrka och 

konfirmera. För att vår studie ska hålla en hög trovärdighet kommer vi enligt Brymans 

(2011) fyra riktlinjer följa upp och presentera vårt slutgiltiga resultat till de som har 

varit delaktiga i och bidragit till vår studie. Vid bedömningen av metodens kvalitet i en 

kvalitativ studie menar Bryman (2011) att man bör se på hur resultaten av studien kan 

överföras till en annan miljö, vilket görs genom att man vid en kvalitativ studie 

fokuserar på djupa analyser som sedan kan överföras och användas i andra studier. Det 

vi har gjort för att få en djup studie som kan överföras vidare till andra studier är att 

genom att fokusera på varför beteendet skiljer sig mellan föreningsdrivna och 

bolagsdrivna festivaler utöver det uppenbara i frågan om resurser. Resultatet kan sedan 

användas för att förklara skillnader på andra områden och marknader som innefattar 

föreningar och företag. 

 

Pålitligheten i forskningen bör bedömas med ett granskande synsätt (Bryman 2011). 

För att säkerställa pålitlighetsnivån i vår studie har vi låtit den granskas av såväl 

handledare som utomstående för att få synpunkter från olika håll som kunnat hjälpa 

studien framåt. Även här är det viktigt att det som sagts vid intervjuerna framförs på 

rätt sätt utan att ha påverkats av våra egna värderingar. 
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Slutligen, för att forskningen ska anses tillförlitlig ska den kunna styrka eller 

konfirmera (Bryman 2011), vilket innebär att forskaren ska ha förståelse att det inte är 

möjligt att vara helt objektiv i en studie samt att slutsatsen inte ska ha påverkats av 

forskarens egna personliga värderingar (Bryman 2011). Vi har i vår studie förstått och 

accepterat att det inte är möjligt att vara helt objektiv, och vi har också lagt fokus på att 

i så stor utsträckning som möjligt försöka att inte låta våra personliga värderingar 

påverka studiens resultat och slutsats. 

2.7.2 Äkthet 

Bryman (2011) talar även om äkthet i fråga om att bedöma metodens kvalitet. Studien 

bör ge en rättvis bild av de åsikter som har kommit fram i exempelvis intervjuer, och 

äktheten handlar enligt Bryman (2011) även om deltagarnas sociala situation, att förstå 

hur och varför de agerar på ett visst sätt och studiens påverkan på deras situation. 

 

För att säkerställa äktheten i vår studie har vi transkriberat intervjuerna samt haft en 

kontinuerlig dialog med våra intervjupersoner för att undvika missförstånd i deras svar. 

I transkriberingen så har vi medvetet exkluderat pauser och liknande för att det ska bli 

mer överskådligt. Vi har haft i åtanke att svaren inte alltid ger en rättvis bild på hur 

föreningen arbetar beroende på vem i föreningen vi pratat med, och det finns också en 

risk att intervjupersonerna inte svarar helt sanningsenligt då de vill undvika konflikter 

med kollegor. Vi har haft detta i åtanke vid formuleringen av våra intervjufrågor för att 

säkerställa en äkthet i vår studie.  

2.7.3 Reliabilitet och validitet 

Två kriterier som används för att säkerställa att tillförlitligheten i en studie är så hög 

som möjligt är dess reliabilitet och validitet. Patel & Davidsson (2011) menar att 

reliabilitet är huruvida man bedrivit sin forskning på ett tillförlitligt sätt, och såväl 

Denscombe (2009) som Gummesson (2000) menar att reliabilitet innebär att flera 

forskare ska kunna undersöka samma sak med samma syfte och få ett konsekvent 

resultat.  Gällande validitet menar Gummesson (2000) att det dels handlar om huruvida 

forskaren har valt den rätta metoden och tillvägagångssättet för studiens syfte, dels att 

studiens empiri och teori stämmer väl överens med varandra. För att säkerställa såväl 

reliabilitet som validitet i vår studie har vi noga redogjort för våra val gällande både 

metodval samt våra val av teorier så att de ska stämma väl överens med studien och 
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dess syfte. 

 

2.9 Metodkritik  

Bryman & Bell (2005) har tagit upp en del kritik mot kvalitativ forskning, där de menar 

att kvalitativa forskare är för subjektiva i sin forskning, till skillnad från kvantitativa 

forskare. Kritiker till kvalitativa studier menar att resultaten i sådana forskningar ofta 

bygger på vad forskarna själva anser vara viktigt i studien (Bryman & Bell 2005). I 

linje med detta menar Patton (2002) att kvalitativa studier påverkas av forskarens 

värderingar vilket gör det svårt att vara helt objektiv. Genom att vara medvetna om 

denna kritik mot vår valda metod har vi i vår studie gjort vårt bästa för att vara 

objektiva och inte låta våra personliga åsikter och värderingar styra hur arbetet 

utformats. Detta för att i så stor utsträckning som möjligt låta våra intervjupersoners 

berättelser vara det viktiga i vårt arbete. 

 

Gällande intervjupersonerna har vi försökt att ställa relativt öppna frågor för att 

undvika att leda in intervjupersonen på ett visst svar. Bryman & Bell (2005) menar att 

det är lätt att feltolka information när forskaren själv deltar i studien, och med detta i 

åtanke har vi, för att minska feltolkningar och bortfall av information, gjort 

ljudupptagningar av personliga intervjuer.  

 

Vi har på grund av begränsningar i tid och ekonomi inte kunnat göra personliga 

intervjuer med alla våra intervjupersoner. Repstad (2007) menar att skriftliga texter lätt 

feltolkas då läsarens tolkning inte behöver vara identiskt med författarens, och han 

menar även att man förlorar något när man inte har sett eller hört personen som är 

källan till informationen utan bara har en skriftlig text gällande kroppsspråk och 

röstlägen. Vi har haft detta i åtanke, och därför bett våra intervjupersoner i de skriftliga 

intervjuerna att ha en dialog med oss, via mail eller telefon, om det rådde någon 

oklarhet i frågorna, vilket undvek missförstånd och gav oss en större korrekthet i 

svaren. 
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2.10 Källkritik 

Vid insamlingen av data till en studie är det viktigt att kunna ställa sig kritisk till de 

källor man använt. Ejvegård (2009) menar att det är forskarens skyldighet att bedöma 

att källorna som används är tillförlitliga och sanningsenliga, och vi har därför strävat 

efter att i största möjliga mån använda oss av originalkällor. Vi har även använt oss av 

Onesearch för att söka efter vetenskapliga artiklar att använda i studien. I vår studie har 

det varit nödvändigt att använda oss av tidningsartiklar för att bygga upp en bakgrund 

till vår problemställning, men eftersom det alltid finns en risk i att använda sig av 

Internetkällor har vi inte använt diverse Internetkällor för annat än att skapa en 

bakgrund till problemet. För att säkerställa sanningsnivån i de Internetkällor vi använt 

kommer vi därför att kombinera dem med primärdata. 

 

Vid insamlingen av primärdata är vi väl medvetna om att vi som intervjuar kommer att 

ha en stor påverkan på slutresultatet, då vi styr intervjuresultatet baserat på hur 

frågeställningen byggs upp, hur vi tolkar intervjupersonen men också det vi inte 

uppfattar under intervjun.  

 

2.11 Forskningsetik  

Ur en forskningsetisk synpunkt är det viktigt att man beaktar kraven på information, 

samtycke och nyttjande. Informationskrav innebär att forskaren ska informera de 

deltagande i studien om studiens syfte och upplägg, samt varför just denna person valts ut 

för att vara en del i studien (Olsson & Sörensen 2011). I vår studie valde vi att vid första 

kontakttillfället via mail att berätta om studiens syfte och vad det var vi ville ha information 

om, för att sedan fråga huruvida personen i fråga var intresserad, eller i sin tur visste någon 

som kunde vara intresserad, av att ställa upp på en intervju. Vi gav även våra 

kontaktuppgifter till de vi kontaktade, och de som intervjuades via mail uppmanade vi att 

kontakta oss om det skulle uppstå frågor. Nyttjandekravet innebär att den insamlade 

informationen endast får användas till det ändamål som angetts till intervjupersonerna, och 

samtyckeskravet innebär att intervjupersonerna deltar frivilligt och att de måste godkänna 

att det de sagt under intervjun får användas i studien (Olsson & Sörensen 2011). I denna 

studie var vi tydliga med vad informationen från intervjuerna skulle användas till, och vi 
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skickade även det färdiga resultatet till de deltagande för att se vad deras information 

bidragit till.  
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3. Teoretisk referensram 

I detta kapitel kommer vi att presentera och behandla den teoretiska referensram som 

legat till grund för vår studie. Dessa teorier kommer bidra till förståelse av vårt 

problem och valda forskningsfrågor, samt vara ett verktyg i vår analys.  

 

3.1 Nyinstitutionell teori  

Douglass C. North definierar institutioner som ”… the rules of the game in a society or, 

more formally, are the humanly devised constraints that shape human interaction” 

(1990:3). Johansson (2011) menar att institutioner har en organiserad och etablerad 

struktur, baserad på mer eller mindre medvetna och omedvetna regler. Meyer & Rowan 

(1977) talar om institutionalisering som en social process där individerna inom 

institutionen skapar en gemensam social verklighet. I en institution finns det därför 

regler och normer som har skapats i dessa sociala relationer, och Johansson (2011) 

menar att dessa normer inte ifrågasätts av individerna inom institutionen och man 

förhåller sig till dessa. Meyer & Rowan (1977) talar även om rationaliserade myter som 

innebär att vissa handlingar i en viss organisationsstruktur, oavsett dess effektivitet, 

anse vara legitima. North (1990) menar att institutioner består av både formella och 

informella begränsningar, där formella begränsningar kan utgöras av regler medan 

informella begränsningar kan innebära att man agerar efter traditioner.  

 

Johansson (2011) menar att nyinstitutionell teori är ett nytt sätt att se på organisationer i 

förhållande till dess omgivning, där fokus ligger på den sociala och kulturella aspekten 

samt på organisationens formella struktur. Nyinstitutionell teori söker därmed svar på 

hur organisationer fungerar utifrån hur de beter sig och utifrån dess påverkan på 

samhället. En organisations förmåga att agera rationellt begränsas utifrån 

nyinstitutionell teori av mer eller mindre omedvetna regler som tas för givna vilket gör 

att man istället ser problemet i den formella strukturen (Johansson 2011).   

 

Hannan & Freeman (1977) menar att det är institutionella faktorer som påverkar 

organisationens handlingsfrihet och att organisationer inte är i omvärldens våld som 

flera teoretiker tidigare antytt. Pfeffer & Salancik (1978) instämmer i att organisationen 

inte är i omvärldens våld, men menar istället att det är resursberoendet som påverkar 
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handlingsfriheten. Då resurserna kommer från omgivningen menar Pfeffer & Salancik 

(1978) att organisationer styrs av andra organisationer i sin omgivning.  

 

Brunsson (2002) menar att organisationen kan, genom att stukturera sig på ett sådant 

sätt som samhället anser vara rättvist, rationellt och effektivt vinna förtroende från 

samhället. På samma sätt kan organisationen, om den misslyckas med att leva upp till 

samhällets krav förlora det förtroendet. Brunsson (2002) diskuterar vidare kring Meyer 

& Rowans konstaterande att organisationen påverkas av både en teknisk och en 

institutionell omgivning. Den tekniska omgivningen dömer och stöttar organisationens 

utifrån dess produkter och resultat, medan den institutionella omgivningen ser i stället 

till organisationens struktur, processer och ideologier.  

 

Vi har valt att använda oss av nyinstitutionell teori i vår studie för att det kan ge 

förklaringar på varför organisationer inom ett fält agerar på ett visst sätt.  

 

3.1.2 Organisatoriska fält  

När man granskar organisationer utifrån nyinstitutionell teori fokuserar man på så 

kallade organisatoriska fält. Kerstin Sahlin Andersson (1989) menar att organisatoriska 

fält är organisationer som har någon form av relation, exempelvis kan det vara företag 

inom samma bransch eller olika typer av myndigheter. Då organisationerna inom 

samma fält arbetar med ungefär samma saker och definierar sina verksamheter på 

ungefär samma sätt har de även skapat regler och normer som liknar varandra (Sahlin-

Andersson 1989). I de organisatoriska fälten skapar organisationerna sig en identitet 

vilket leder till att de identifierar sig med fältet.  

 

DiMaggio & Powell (1983:148–149) menar att organisatoriska fält är: "…sets of 

organizations that, in the aggregate, constitute a recognized area of institutional life; 

key suppliers, resource and product consumers, regulatory agencies, and other 

organizations that produce similar services or products". DiMaggio & Powell (1983) 

menar att man i relation till detta bör studera organisationer som fält istället för att 

studera dem enskilt, och de menade även att den organisatoriska omgivningen påverkar 

organisationen minst lika mycket som den samhälleliga omgivningen. Studien av 

organisatoriska fält öppnar upp för en betydligt större bild av vad som omfattar 
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organisationen då organisationens påverkas av externa faktorer som inte har studerats i 

samma utsträckning tidigare.   

 

Teorin om organisatoriska fält är relevant i denna studie eftersom det på senare år har 

synts tydliga likheter och imiteringar mellan festivaler på den svenska 

festivalmarknaden som de skapade normerna och reglerna inom fältet kan ligga till 

grund för.  Genom att studera den svenska festivalmarknaden som ett fält istället för 

som enskilda festivaler kan man se tydligare mönster i hur fältet påverkats av 

förändringarna inom musik- och kulturindustrin och inom andra externa faktorer.  

 

3.1.4 Institutionell isomorfism  

Paul DiMaggio & Walter Powell (1983) upprättade begreppet institutionell 

isomorforism som handlar om att organisationer inom ett visst organisatorisk fält 

tenderar att efterlikna varandra för att minska osäkerhet hos den egna organisationen. I 

Institutionell isomorfism lägger fokus på efterliknande och imiterande på ett socialt och 

kulturellt plan; man talar om tvingande, mimetisk och normativ isomorfism.  

 

Tvingande isomorfism  

Med tvingande isomorfism menas att organisationer tvingas att efterlikna andra 

organisationer genom påtryckningar från exempelvis lagar. Det kan även handla om 

både formella och informella påtryckningar från organisationer som har en betydande 

roll inom fältet som påverkar organisationen (DiMaggio & Powell 1983).  

 

Mimetisk isomorfism  

Mimetisk isomorfism är då organisationer efterliknar andra framgångsrika 

organisationer i förhoppning om att uppnå samma resultat. Eriksson-Zetterquist (2009) 

menar att detta är ett sätt för nya och mindre företag att lyckas då de kan nyttja 

lösningar på problem som redan har tagits fram av etablerade företag.  

 

Normativ isomorfism  

Normativ isomorfism uppstår exempelvis då människor med samma bakgrund och 

utbildning tenderar att agera lika vilket gör att organisationerna liknar varandra.  
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I denna studie, i synnerlighet gällande begreppet festivaldöden, är isomorfism en viktig 

faktor. Detta med grund i att man genom att applicera teorin om isomorfism på valda 

festivaler samt den svenska festivalmarknaden som fält kan se mönster i hur 

festivalerna efterliknar varandra och vilken betydelse det haft för fältet.  

 

3.2 Benchmarking  

Benchmarking innebär att organisationer jämför sig med sina konkurrenter och 

försöker matcha deras produkter och processer i hopp om att uppnå samma resultat 

(Grey 2011). Grey (2011) menar att om benchmarking ska gynna organisationen så är 

det speciellt konkurrenternas processer som bör studeras, detta för att det ökar 

sannorlikheten att uppnå liknande resultat. Men Grey (2011) menar också att det finns 

många andra faktorer som påverkar utfallet då det finns många underliggande faktorer 

som spelar roll. Om man genomför en sak i en organisation och om man sedan gör 

samma sak en annan innebär det inte att man får samma resultat. Zucker (1988) menar 

att man måste se organisationer ur ett processperspektiv för att kunna förstå varför 

organisationer agerar olika trots att de befinner sig i samma institutionella miljö.  

 

Benchmarking är i linje med isomorfism, men är istället centrerad på en organisations 

olika processer. I denna studie är benchmarking en viktig del på grund av att man med 

hjälp av den kan analysera hur festivalerna i fältet, som ju befinner sig på samma 

marknad och bedriver mer eller mindre liknande verksamheter, fortfarande får väldigt 

olika resultat även om de använder sig av liknande processer och arbetssätt.  

 

3.3 Webers mål- och värderationalitet 

Max Weber var en tysk sociolog och nationalekonom som är känd mycket för sina 

teorier kring byråkrati, auktoritet och rationalitet.  I denna studie kommer vi fokusera 

på hans teorier kring rationellt handlande. Weber beskriver i sin bok Ekonomi och 

Samhälle (1983) fyra idealtyper av rationellt handlande: mål- och värderationellt 

handlande samt affektuellt- och traditionellt handlande, som kan ses som en sorts 

undergrupper av de två första. Weber (1983) menar dock att det är mer vanligt att de 

fyra idealtyperna är blandade i olika konstellationer än att de förekommer i en ren, 

oblandad form. Idealtyperna kan beskrivas som följande: 
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·        Målrationellt handlande är handlingar som utförs på att på effektivast möjliga sätt 

uppnå det uppsatta målet, det vill säga att handlingarna motiveras med att de är det 

bästa möjliga sättet att uppnå målet; 

·        Värderationellt handlande är handlingar som utförs med grund i en tro på det etiska 

värdet i handlingen, det vill säga att handlingen i sig har ett specifikt värde för aktören, 

och man agerar utifrån dessa värderingar oberoende av om handlingen leder till 

framgång eller inte;   

·        Affektuellt handlande är handlingar som är mer spontana och styrs av aktörens egna 

känslor, vilket ofta kan strida mot det sunda förnuftet, samt 

·        Traditionellt handlande som är handlingar som styrs av tradition eller vanor, det vill 

säga att man gör som man alltid har gjort. (Weber 1983) 

 

Nationalencyklopedin definierar rationalitet som ”det som bygger på förnuftet” 

(http://www.ne.se/ 2014-01-13). Förnuft kan te sig på olika sätt, och Weber (1983) 

menar att skillnaden mellan mål- och värderationella handlingar är att aktörer med ett 

målrationellt handlingssätt är mest intresserad av de konsekvenser handlingen får; om 

den kommer ta aktören närmare målet på bästa sätt och huruvida denna handling är den 

mest effektiva i sammanhanget. Vid värderationalitet menar Weber (1983) att aktören, 

istället för att se handlingen som den effektivast möjliga, istället ser det etiska i 

handlingen oberoende av vilka konsekvenser den får, och det spelar alltså ingen roll om 

handlingen för aktören på ett effektivt sätt mot dess mål eller inte, så länge handlingen 

görs på ett etiskt korrekt sätt.  Följande menar Weber (1983) att skillnaden mellan 

affektuell- och värderationella handlingar, som till viss del är i linje med varandra, är 

att värderationella handlingar trots allt har ett klart och medvetet syfte medan 

affektuella handlingar istället styrs av aktörens spontana känsloimpulser. 

Värderationaliteten styrs av särskilda ideal och värderingar hos aktören och är en del av 

aktörens grundsyn, och detta vill man inte ta avstånd från i sitt handlande och 

beslutstagande (Weber 1983). 

 

Weber (1983) menar att de tidigaste drivkrafterna bakom mänskligt handlande är 

affektuella och traditionella, det vill säga baserade på känsloimpulser och traditioner. 

Han menar att när en aktörs rationalitet börjar styras av målen och förnuftet hämmar 

man de affektuella och värdegrundade rationaliteterna som man kanske hade i 

http://www.ne.se/
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utgångsläget, och man kan glömma vad syftet och målet var från första början (Weber 

1986). Weber (1986) menar att denna förflyttning av fokus från värderationellt 

handlande till mer målrationellt innebär att aktörer bortser från sina känslor i 

handlandet vilket gör att världen blir mindre mänsklig och mer byråkratiserad.  

 

Rationalitet ter naturligtvis olika i olika typer av verksamheter; i ett bolag är målet att 

bolaget ska gå med vinst och man tar ofta, men inte endast, beslut utefter detta mål. I 

föreningar tycks målen vara mer individuella och diffusa och styrs mer av affektuella 

faktorer än ekonomiska.  

 

Webers teori om mål- och värderationalitet är en viktig del i denna studie, eftersom 

frågan om hur beslutsfattande ter sig i valda organisationer är ett av problemen som 

denna studie söker svar på. Denna teori har använts för att analyserna grunderna bakom 

beslutsfattanden och vilka för- och nackdelar som de burit med sig.  

 

3.4 Managing the non-profit organization 

Peter Drucker är ett av de största namnen inom management och har influerat ledare 

inom stora företag såsom IBM och Röda Korset. 1990 gav han ut boken Managing the 

non-profit organization: Practices and Principles, där han tar upp och vägleder i frågor 

om ledarskap, resurser, mål och beslutsfattning i ideella organisationer. Drucker menar 

att det finns tre måsten i en ideell organisation; möjligheter, kompetens och dedikation.  

 

I sin bok menar Drucker att det första man ska göra i en ideell förening är att identifiera 

och definiera sitt, som han kallar det, ”mission”. I följande text kommer detta skrivas 

som ”målet”. Att definiera sitt mål är ingenting nytt men Drucker pekar på betydelsen 

av en tydlig måldefinition och menar att det vanligaste felet man gör när man definierar 

sitt mål i en ideell organisation är att man gör det alldeles för stort och överflödigt och 

endast bestående av föreningens goda avsikter, i stil med att man vill rädda världen 

(Drucker 1990). Han menar att måldefinitionen ska vara enkelt och konkret för att 

föreningen ska kunna arbeta efter det på ett bra sätt. 

 

Drucker (1990) menar att alla involverade i organisationen; styrelse, följare, volontärer 

och medlemmar måste komma överens om vilka de långsiktiga målen för verksamheten 
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är, och det är dessa som han menar kommer att integrera och engagera samtliga 

involverades intressen. Om man å andra sidan skulle fokusera på verksamhetens 

kortsiktiga mål kommer alla delar av organisationen att spreta åt olika håll och man 

kommer inte kunna vara eniga i föreningen och arbeta tillsammans för föreningens 

bästa. Drucker (1990) menar att det viktigaste är att bygga sin verksamhet kring 

information och att kommunicera denna information, vilket är något som skapar tillit. 

Han menar att tilliten är viktig eftersom man i en organisation måste veta vad sina egna 

uppgifter och ansvar är, likväl som att det är viktigt att veta vad man kan förvänta sig 

av de andra i organisationen. 

 

Enligt Drucker (1990) har ideella föreningar en tendens att bli hemmablinda och så 

fokuserade på sin sak och föreningens syfte att de endast ser organisationen som ett mål 

som ska uppnås, vilket Drucker menar förstör det engagemang och den vision som 

startade föreningen och var dess syfte från första början.  

 

En ideell förenings goda avsikter måste tranformeras till effektiva handlingar, och detta 

görs genom en strategi (Drucker 1990). I en ideell förening, som utgår från sitt mål och 

den starka viljan att göra skillnad, är det viktigt att alla involverade i organisationen kan 

se och förstå dess mål och anpassar sina handlingar efter det. Ideella föreningar 

behöver en strategi, och Drucker (1990) menar att det första steget till att skapa en 

effektiv strategi är att göra research och att utbilda sitt folk. Han menar också att ideella 

föreningar ofta lindrar betydelsen av att ha en strategi då de kanske anser att det 

hämmar möjligheten att uppnå föreningens mål och att verka i enlighet med dess syfte. 

 

Drucker (1990)  menar att strategin hjälper organisationer att se och skapa möjligheter 

och den hjälper de involverade att bli mer engagerade i verksamheten. På så vis kan de 

involverade få en större fokus och bli mer organiserade, och att integrera strategin med 

föreningens mål och vision kan vara av nytta då strategin kan förena alla involverade. 

Även fast ideella föreningar existerar på grund av sitt mål och sin vilja att göra skillnad 

måste man organisera sig för att kunna vara effektiva. Att ha en effektiv strategi kan 

vara lika viktigt som att tydligt definiera sitt mål. Utan dessa komponenter är det svårt 

att jobba i enlighet med föreningens vision. Man måste fråga sig om ett visst beslut 

eller handling tar organisationen närmare sitt långsiktiga mål eller om man går in på 

sidospår och på så vis gör att man tappar fokus från sitt huvudsakliga mål. 
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Som tidigare nämnt menar Drucker (1990) att man bör fokusera en organisation kring 

information istället för hierarki, och han menar att kommunikation även innebär att 

man bör ha diskussioner om skilda meningar. Drucker menar att det är särskilt viktigt 

att vara öppen om sina skilda meningar i ideella föreningar eftersom det finns större 

risker för interna konflikter eftersom alla i föreningen är engagerade i att uppnå dess 

goda avsikter. Skilda meningar uppkommer oftast när det är fråga om beslutstagande. 

Att ta beslut involverar alltid en risk, och det är vanligt att man inom en förening tror 

att bara eftersom man jobbar i samma team med samma goda avsikter att alla tänker på 

samma sätt, vilket väldigt sällan är fallet eftersom ett team ändå är bestående av 

individer (Drucker 1990). 

 

När man tar beslut börjar man alltid med att se en möjlighet; vad kan detta beslut göra 

för oss? Därefter måste man se till de risker som kan komma med beslutet. Drucker 

(1990) menar att det finns risker man har råd att ta, sådana som inte riskerar så stor 

skada om något skulle gå fel, men att det också finns risker som inte är värda att ta 

eftersom skadan skulle bli för stor. Likväl som det finns möjligheter med stor risk som 

man inte vet om man vill ta, finns det också möjligheter med stora risker som man inte 

har råd att inte ta (Drucker 1990).  

 

Drucker (1990) menar att en av de viktigaste sakerna man måste kunna göra i alla 

organisationer, men som kanske ändå är särskilt viktigt i en ideell organisation som inte 

har någonting att falla tillbaka på, är att kunna förutse de kriser som kan komma ur 

riskfyllda beslut såväl som ur omgivningen. Det är inte alltid möjligt att undvika krisen, 

men har man i förtid kunnat ana den har man en större möjlighet att undvika en 

katastrof. Drucker (1990) menar att man måste göra organisationen, inte bara dess 

ledare, kapabla till att förutse stormar och uthärda dem, och han menar att medlet för att 

göra detta är genom innovation. 

 

Drucker (1990) menar att en del av innovation i en ideell organisation är att kunna ta 

beslut om när man måste överge vissa saker som inte längre fungerar för att hålla 

organisationen vid liv. I många fall kan man i organisationen motsätta sig förändring, 

och Drucker menar att det allra första steget i innovationsprocessen är att förstå att de 
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förändringar innovationer medför inte är ett hot utan en möjlighet. 

 

I en ideell organisation har man ofta många idéer, men sällan viljan eller möjligheten 

att implementera dessa idéer i organisationen. Drucker (1990) menar att särskilt en 

strategi är bra för att framgångsrikt förändra sin verksamhet; att göra förändringar 

medan organisationen är framgångsrik. Oftast ser man inte det nödvändiga i att göra 

förändringar medan föreningen går bra och skjuter upp det tills en förändring är absolut 

nödvändig för att organisationen ska överleva, och då är det oftast redan för sent. När 

man når framgång och lyckas med något hamnar man ofta i en sorts eufori där man 

rider på vågen. Ett problem man kan stöta på gällande förändring och innovationer, 

såväl i bolag som föreningar, är att man istället för att göra helt nya förändringar och 

reformer bara lappar ihop det gamla där det inte fungerar.  

 

Den kanske största skillnaden mellan bolag och ideella föreningar är det ekonomiska. 

Bolag har en säkrare finansiell grund där man kan bedöma verksamhetens framgång på 

något konkret; vinsten eller förlusten. Ideella föreningar har ofta sin grund i goda 

avsikter och en vilja att förändra, men de har inte samma finansiella säkerhet som ett 

bolag; om en ideell förening går med förlust förlorar de någon annans pengar än den 

egna verksamhetens. Man skulle kunna tro att ideella organisationers problem skulle 

lösas om de bara hade mer pengar, men i ideella föreningar ligger som bekant inte 

fokus på att tjäna pengar utan på att tjäna ett gott syfte på ett ideellt sätt. Trots detta kan 

fokusen på att tjäna pengar bli för stor och bli en fälla och således skapa en sorts 

identitetskris i en förening (Drucker 1990).  

 

Ideella organisationer måste enligt Drucker (1990) göra skillnad mellan moraliska och 

ekonomiska perspektiv på sin verksamhet. Han menar att ur ett ekonomiskt perspektiv 

måste man fråga sig om man använder de pengar man har på det mest effektiva sättet, 

och i ett moraliskt perspektiv frågar man sig om man gör det rätta i enlighet med 

föreningens vision. I en ideell förening tycks det finnas väldigt många fler moraliska än 

ekonomiska perspektiv, och kanske glömmer man ibland av vikten av de ekonomiska 

perspektiven; de skyldigheter man har för sina investerare och partners att uppnå 

resultat och ge dem avkastning för de pengar de satt in i föreningen. 
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En av de största svagheterna hos en ideell organisation, menar Drucker, är att de känner 

att de inte är tillåtna att göra misstag, i större utsträckning än bolag. Detta kan vara en 

av anledningarna att ideella föreningar inte tar risker och tar vara på nya möjligheter.  

 

Peter Drucker är en känd och respekterad forskare inom management, och hans teorier 

från denna bok är särskilt anpassade på ideella föreningar. Eftersom ideella föreningar 

och deras verksamheter är huvudfokus i denna studie spelar Peter Druckers teorier från 

denna bok en viktig del i analyserandet och förståendet av hur ideella föreningar 

arbetar.  
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4. Empiri 

I detta kapitel kommer vi att presentera det empiriska material som använts som grund 

i denna studie. Det empiriska materialet består av såväl primärdata i form av 

intervjuer och sekundärdata baserat på tidigare intervjuer, tidningsartiklar och 

information från internet. 

 

4.1 Festivaldöden 

Begreppet ”festivaldöden” har varit ett återkommande tema på musiksidorna i svensk 

press de senaste åren. Diskussionerna kring festivaldöden har baserats på de konkurser 

och nedläggningar av flera av våra anrika svenska festivaler och den ökande 

konkurrensen som skapat utslagning, osäkerhet och en föränderlig marknad. Dessa 

analyser och spekulationer fick fart på riktigt när Hultsfredsfestivalen, Sveriges kanske 

mest kända festival, gick i graven (Bjälesjö 2013). Efter Hultsfredsfestivalens konkurs 

följde bland annat Peace & Love, Siestafestivalen, Arvikafestivalen och Sundsvalls 

Gatufest samma väg, och begreppet festivaldöden fick bränsle som aldrig förr. Men 

samtidigt som flera festivaler tvingas läggas ner så tillkommer också mängder av nya 

festivaler på den svenska festivalmarknaden, vilket gjort att det mediala begreppet 

festivaldöden har ifrågasatts. Att förstå och beskriva begreppet festivaldöden är viktigt i 

denna studie eftersom vi har undersökt de bakomliggande organisatoriska faktorerna 

hos ett antal av de festivaler som gått i konkurs de senaste åren. Vi anser det viktigt att 

belysa att uttrycket ”festivaldöden” är en medial betingelse och inte ett faktiskt tillstånd 

som festivalmarknaden befinner sig i.  

 

Att konkurrensen har ökat och fler aktörer uppstått har lett till att publiken kan se 

samma, i alla fall svenska, artister på flera olika platser, och när det gäller de stora 

världsartisterna är det inte alltid enkelt för ett litet land som Sverige att konkurrera med 

de starka aktörer som finns i övriga Europa (Bjälesjö 2013). Svårigheten att konkurrera 

med andra europeiska aktörer kan öka om man är en föreningsdriven festival där det 

ekonomiska tillståndet är osäkert. Martin Forssman
1
, vice vd på Sweden Rock Festival, 

menar att det inte är konkurrensen på festivalmarknaden som är det största problemet 

utan snarare att det ofta saknats affärsmän i de föreningsdrivna 

                                                 
1
 Intervju Martin Forssman 2013-11-27 
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festivalorganisationerna. Det som också kan ha påverkat, menar Martin Forssman, är 

att de föreningsdrivna festivalerna har haft sidoverksamheter som gjort att de höjt sin 

break-evenpunkt och gjort dem mer känsliga de åren det har gått sämre. Han menar att 

festivalmarknaden är större och betydligt mer hälsosam nu än för 10-15 år sedan och att 

den ökade konkurrensen på marknaden innebär att inte alla kan gå bra, därför handlar 

det om att göra bra evenemang för att inte bli en av de som blir utslagna
2
. Att en 

festival blir alltför trygga och förutsägbara i sitt koncept blir något negativt hos publik 

och medier (Bjälesjö 2013) och att festivalen inte längre är uppdaterade och hänger 

med i svängarna gör att man hamnar i ett underläge gentemot sina konkurrenter. I 

början av 1990-talet hade Hultsfredsfestivalen ett sorts monopol på den svenska 

festivalmarknaden vilket gjorde att fenomenet som festivalen faktiskt var överskuggade 

själva innehållet (Bjälesjö 2013). När nya festivaler senare dök upp blev Hultsfred, som 

körde med samma koncept som de alltid gjort, omsprungna av mer alerta festivaler med 

en större medvetenhet (Bjälesjö 2013).  

 

Frida Persson från Putte i Parken menar att sättet att festivala har förändrats, då man 

förr ville åka många mil för att tälta på en åker i Hultsfred medan man nu snarare vill 

gå på någon klubb i stadsmiljö
3
. De senaste åren har festivaler blivit mer kulturella 

mötesplatser där musiken inte längre är det viktigaste, och bättre standard i fråga om 

mat, boende och hygien minst lika viktiga som vilka artister som ska spela (Bjälesjö 

2013).  Frida Persson menar också att existensen av festivaler med stora resurser som 

kan boka stora band gör att de mindre festivalerna får svårare att klara sig
4
. Hon menar 

också att artistgagerna har gått upp de senaste åren, i linje med Bjälesjö (2013) som 

menar att de kraftigt ökade gagerna för etablerade artister har kommit ur behovet att 

kompensera för den minskade skivförsäljningen.  

 

Rikard Rudolfsson från Peace & Love menar att något som har påverkat festivalers 

nedläggning är att bokningsbolagen trissar upp priserna. Vidare menar han att han tror 

att det kommer bli en ökning av mindre, föreningsdrivna festivaler, eftersom det finns 

en övertro att boka stora band är en validitetsindikator av en festival, vilket han menar 

att det inte är.  Han menar att om man har dålig logistik, långa köer och dåligt ljud på 

                                                 
2
 Intervju Martin Forssman 2013-11-27 

3
 Intervju Frida Persson 2013-11-18 

4
 Intervju Frida Persson 2013-11-18 
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konserterna så spelar det ingen roll vilka band man har bokat, i linje med vad Martin 

Forssman från Sweden Rock sa ovan om att det handlar om att skapa ett bra evenemang 

för att inte bli utslagen.
5
 

 

När musikbranschen gick igenom ett paradigmskifte, där musikanvändandet 

förändrades från fysisk musik till digital musik, myntade media uttrycket 

”musikindustrins fall”. Musikindustrin tvingades till förändring i och med ny 

teknologisk utveckling men det innebar inte att musikindustrin dog, utan snarare att nya 

aktörer kom fram. Kan det vara så att även festivalbranschen står inför en liknande 

förändring? Det finns en stor efterfrågan på livemusik, och Martin Forssman från 

Sweden Rock tror inte att folk kommer att sluta att åka på festival, medan Frida 

Persson menar att festivaler måste hålla sig uppdaterade om förändringar för att klara 

sig.  

 

4.2 Ideella föreningar 

Enligt Nationalencyklopedin menas med ordet ”ideell” något som verkar för ett gott 

syfte som inte kan räknas i pengar (http://www.ne.se/ 2014-01-13), och Norstedts 

Svenska Ordlista definierar ordet ideell som en förening som ”verkar utan vinstsyfte” 

och ”för ett gott syfte” (Nygren 2010). 

I Sverige är eller har de flesta människor varit medlem i en ideell förening av något 

slag; kanske har man idrottat, varit aktiv i kyrkan eller engagerat sig i sin 

bostadsrättsförening. Ett av de ideella föreningarnas kännetecken är dess demokratiska 

uppbyggnad; föreningens medlemmar ska ha möjlighet att vara med att påverka 

föreningen och dess verksamhet, och de ges den möjligheten genom att delta och göra 

sin röst hörd under årsmötet (http://www.forening.se/ 2014-01-13). I ideella föreningar 

försöker man gå efter demokratiska principer så långt det går, och låta alla komma till 

tals och vara drivande efter sin egen förmåga, men det gemensamma målet är det 

viktiga (Rikard Rudolfsson). 

På skatteverkets hemsida kan man läsa om ideella föreningar, och där menar man att 

ideella föreningar kännetecknas av att målet och verksamheten i föreningen är ideellt, 
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och att om en förening främjar medlemmarnas ekonomiska intresse anser man inte att 

målet med föreningen är ideellt (http://www.skatteverket.se/ 2014-01-13). 

Det finns ingen lag i Sverige på hur ideella föreningar ska utformas, däremot finns det 

starka traditioner som menar att ideella föreningar ska vara starkt demokratiska och 

öppna, och alla personer som har samma intressen som föreningen ska ha möjlighet att 

bli medlem, delta och påverka i föreningen (http://www.forening.se/ 2014-01-13). 

Några saker som är centrala i en ideell förening är att de bygger på en idé, 

verksamheten strävar inte efter vinst och även att beslutsfattandet kan vara otydligt och 

komplicerat samt att det kan vara svårt att mäta framgången i en ideell förening 

eftersom man inte utgår från ekonomiska mått (http://www.voluntarius.com/ 2014-01-

13). Man kan säga att det första steget till att bilda en ideell förening är en idé; det kan 

vara att man vill lösa ett problem, hjälpa sitt samhälle eller engagera människor i något, 

och för att bilda en ideell förening krävs till en början inte mer än tre personer 

(http://www.voluntarius.com/ 2014-01-13). 

Ideella föreningar bygger på en annan sorts logik än företag; de baseras på medlemmar 

och pengar är inte målet med organisationen, det är endast ett medel och en resurs för 

att nå det egentliga målet, vad det än må vara, och man kan säga att föreningens fokus 

alltid ligger på att förverkliga det ändamål den har (http://www.voluntarius.com/ 2014-

01-13). Medlemskapet är viktigt och det ska medföra ett slags mervärde utifrån att man 

stödjer de mål och vision som föreningen har (Rikard Rudolfsson). 

Det finns ännu ingen allmänt godkänd metod för att mäta framgång i ideella föreningar, 

eftersom målet med föreningarna varierar så mycket beroende på hur verksamheten ser 

ut är det väldigt individuellt hur man mäter sin framgång (http://www.forening.se/ 

2014-01-13). Vinsten i en förening är en annan diskussion i en förening och är inte 

något som påverkar verksamheten negativt (Rikard Rudolfsson). I en förening får man 

med helt andra värdegrunder än vad man får i ett företag, och målet blir istället att klara 

av att utföra föreningens idé på ett lyckat sätt utan att ha kraven att gå med vinst även 

om man självklart vill gå break-even (Tony Bohlin). 

De tre viktigaste komponenterna i en förening, utöver medlemmarna, är föreningens 

stadgar, årsmötet och styrelsen. 

För att en ideell förening ska kunna bildas krävs det att den har stadgar, vilket är de 

interna regler som gäller för föreningen och ska motivera föreningens verksamhet, och 
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ett av huvudsyftena med stadgarna är att ange vilket ändamål som avses med 

föreningen (http://www.skatteverket.se/ 2014-01-13), och det är medlemmarna i 

föreningen som bestämmer hur föreningen ska drivas i föreningens stadgar 

(http://www.skatteverket.se/ 2014-01-13). Stadgarna i en förening, ideell som 

ekonomisk, ska bland annat ange föreningens ort, ändamål, medlemsinsatser och hur 

årsmötet ska genomföras (https://lagen.nu/ 2014-01-13). 

 

Vid årsmötet tas de viktigaste besluten i föreningen, och årsmötet är föreningens högst 

beslutande organ där de medlemmar som betalat medlemsavgift under året som gått har 

rösträtt. På årsmötet väljs bland annat styrelse för året som kommer och man beslutar 

om verksamhetens inriktning. Årsmötet innehåller bland annat en ekonomisk rapport 

och man ger förslag på styrelse, och de som deltar i årsmötet deltar aktivt i dialoger och 

val. På årsmötet följer man en dagordning och innan årsmötet skickas förslag på vad 

som önskas tas upp till föreningen. (http://foreningsinfo.se/ 2014-01-13) 

Styrelsen är föreningens ledning och den väljs under årsmötet. Styrelsen består av ett 

antal positioner med olika ansvarsområden såsom ordförande, sekreterare och kassör, 

och det är styrelsen som bär ansvaret för verksamheten. Bland styrelsens uppgifter 

finns att ansvara för föreningens förvaltning och att föra medlemmarnas talan och 

besluta i enlighet med den. (http://foreningsinfo.se/ 2014-01-13) 

När föreningen har antagit sina stadgar och bildat en styrelse är den en juridisk person 

med rättskapacitet och har möjlighet till att ingå avtal och ikläda sig tillgångar och 

skulder (http://www.skatteverket.se/ 2014-01-13).  

 

4.3 Föreningsdrivna festivaler 

4.3.1  Peace & Love 

Borlängefestivalen Peace & Love grundades 1999 som en gala på en krog i centrala 

Borlänge med syfte att samla in pengar till det då pågående kriget i Kosovo
6
.  Galan 

gav mersmak hos arrangörerna och året därpå höll man en tvådagarsfestival i Folkets 

Park i Borlänge, och 2001 flyttades festivalen till Borlänge centrum där Folkets Park 

användes som campingplats för de 47 besökare som campade
7
. Peace & Love blev 
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Sveriges största festival när de 2011 slog besöksrekord med 50 000 besökare och en 

omsättning på 100 miljoner kronor (www.dt.se/ 2014-01-13). Men trots höga 

besökarantal drogs festivalen med stora skulder; året innan konkursen var ett faktum 

gick festivalen back med 13 miljoner kronor, vilket bland annat ledde till att en av 

festivalens grundare gick in med ett personligt lån för att få festivalen att gå runt 

(www.svd.se/ 2014-01-13). 

 

Föreningen Peace & Love har fortsatt med sin verksamhet eftersom föreningen i sig 

inte berördes av festivalens konkurs, och man blickar framåt och har siktet inställt på 

att återbygga och rekonstruera festivalen. Föreningen Peace & Love grundadades i sin 

första form år 2000 och behöll den formen till 2006 då man skrev om mål, syfte och 

visionen med föreningen till att sprida budskapet om mångfald, gemenskap och 

förståelse såväl i Borlänge som i resten av Sverige och världen. Föreningens varumärke 

blev kort och gott Peace & Love och föreningen ville med sin verksamhet sprida fred 

och kärlek genom kultur, kunskap och möten där festivalen blev en viktig del. 

Festivalen blev inte bara en musikupplevelse utan också ett helhetskoncept som 

förutom musik innehöll forum, debatter och diskussioner med målet att få fler att 

uppmärksamma festivalens budskap om fred och kärlek. I föreningen anser man att det 

gemensamma målet är väldigt viktigt, eftersom det blir en annan diskussion kring målet 

när man inte driver en verksamhet med vinst menar.
8
 

 

Peace & Loves festivalorganisation har bestått av en festivalchef samt en ledningsgrupp 

för festivalen bestående av huvudansvariga från varje område; från säkerhet, 

produktion, budskap och så vidare. Föreningens styrelse väljs i årsmötet utifrån ett 

förslag lagt av valberedningen. Föreningen delegerade mycket av ansvaret gällande 

festivalen till festivalens aktiebolag som hade administrativ personal som var anställda 

året om som även var utbildade inom sitt område. Utöver den helårsanställda 

personalen sökte sig runt 6 000 frivilliga funktionärer till festivalen och dess 

verksamhet och bidrog med sina individuella kunskaper och kompetenser.
9
 

 

Kanske den största anledningen till att Peace & Love valde att driva sin festival via en 

förening var de demokratiska möjligheterna en ideell förening ger. När man tar beslut 
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gällande festivalen låter man alla komma till tals och driva efter sin egen förmåga; 

oftast var det den personen som kommer med en idé som får driva den framåt men med 

hjälp av de andra till hands. För de engagerade i festivalen var det viktigt att alla ska ha 

möjlighet att komma till tals, vara delaktiga och ha inflytande i den utsträckning de 

själva vill – en del av medlemmarna är passiva och trivs med det medan andra jobbade 

året runt och var anställda av festivalens aktiebolag. I de frågor som rörde festivalens 

aktiebolag hade den dåvarande VDn den slutgiltiga rösten, medan i föreningen är det 

styrelsen som har den avgörande beslutsrätten.
10

 

 

Föreningens styrelse träffas ungefär en gång i månaden, och medlemsträffar sker minst 

en gång per månad med underhållning och mingel. Medlemskapet är viktigt i 

föreningen och man vill att medlemskapet ska medföra ett mervärde utifrån att man 

stödjer föreningens mål och visioner. Föreningen har ett 50-tal medlemmar och det är 

dessa som såväl bestämmer som driver föreningens verksamheter, som förutom 

festivalen består av ett 40-tal andra arrangemang året runt i Borlänge som föreningen 

står som med- eller huvudarrangör för.
11

 

4.3.2 Hultsfredsfestivalen 

Hultsfredsfestivalen startades 1986 av den ideella föreningen Rockparty i det lilla 

samhället Hultsfred i Småland. Föreningen Rockparty startades ett par år tidigare av ett 

gäng musikintresserade kompisar och hade som mål att hitta på saker för unga att göra i 

byn och arrangera mindre konserter (www.rockparty.se/ 2014-01-13). Den första 

Hultsfredsfestivalen hade 7 500 betalande besökare, och festivalen kom verkligen i rätt 

tid; den fick en explosionsartad utveckling, men inte ens då trodde väl grundarna av 

Rockparty att de skulle bli del av något så stort som Hultsfredsfestivalen senare blev 

(www.rockparty.se/ 2014-01-13). 

 

Hultsfredsfestivalen blev större och större och det var för många en självklarhet att 

besöka Smålands skogar varje sommar. Hultsfredsfestivalen dominerade 

festivalmarknaden i Sverige och den enda egenliga konkurrensen kom från 

Roskildefestivalen i Danmark, som även den drivs av en förening. Men i och med det 

ökade intresset för liveindustrin växte fler festivaler fram den svenska 
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festivalmarknaden, och Rockparty och Hultsfredsfestivalen hade svårt att behålla det 

monopol som tidigare rått. Hultsfredsfestivalen drevs som en ideell förening av några 

unga eldsjälar som kämpade in i det sista med att få festivalen att fungera; de gjorde till 

och med den ideella föreningen till ett aktiebolag i festivalens slutskede i hopp om att 

kunna rädda den (www.musiknyheter.nu/ 2014-01-13). Trots att festivalen gått med 

stora förluster de tre tidigare åren och man varslat många anställda gjordes ett försök att 

arrangera festivalen ändå, vilket till slut resulterade i att festivalen ställdes in år 2010, 

och inte långt efter det ansökte Rockparty om konkurs (www.svd.se/ 2014-01-13). 

Föreningen förklarade vissa av sina misslyckanden med alltför stor optimism och 

ungdomlig iver, och när man gick med vinst tog man inte alltid förnuftiga ekonomiska 

överväganden (Bjälesjö 2013). 

 

I februari 2011 kom beskedet om att Hultsfredsfestivalen AB, det aktiebolag som 

Rockparty skapade strax innan festivalen konkurs var ett faktum, köpts upp av det 

tyska arrangörsbolaget FKP Scorpio, som med såväl erfarenhet som pengar ville 

försöka ge festivalen en nyrenovering och återuppliva varumärket (www.svd.se/ 2014-

01-13). Med stöd från Hultsfreds kommun var FKP Scorpios mål att göra en festival tre 

år framåt i Hultsfred för att efter den tiden utvärdera huruvida en festival i Hultsfred var 

möjlig
12

. Efter två av dessa tre år valde man att flytta Hultsfredsfestivalen till 

Stockholm i hopp om att få ett uppsving i biljettförsäljningen. 

 

Föreningen Rockparty bildades och drevs, som ovan nämnt, av ett gäng vänner där alla 

mer eller mindre kände varandra sedan innan. Föreningen bestod av såväl en 

föreningsdel som en festivalledning, där föreningen utsåg festivalledningen och gav 

den uppdrag, varpå festivalledningen såg till att festivalen arrangerades rätt och de 

rapporterade i sin tur till föreningens styrelse
13

. I föreningen delades ansvar dels utifrån 

vilka kunskaper personen i fråga besatt, men såklart också utifrån det egna intresset och 

de områden man själv brann för och fann intressant, men trots detta var det enligt Tony 

Bohlin inte vanligt att man överlappade på varandras ansvarsområden, utan alla höll sig 

till sitt respektive område. Valet att driva verksamheten som förening motiverade man 

med att det var så man engagerade sig på landsbygden, och föreningslivet var den 
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samarbetsform man kunde och visste fungerade om man ville utveckla något beständigt 

(Bjälesjö 2013).  

 

Alla var välkomna i föreningen, och i huvudsak var medlemmarnas roll att välja 

representanter till föreningens styrelse och att skicka in förslag på saker som kan tas 

upp till beslut vid årsmötet. Rockparty ville även att deras medlemmar skulle engagera 

sig ideellt i arbetet kring såväl föreningen som festivalen. I efterhand menar Tony 

Bohlin dock att det hade varit en bra idé att fördela ut mer arbetsuppgifter till sina 

medlemmar eftersom man ju ville att medlemmarna skulle engagera sig i föreningen 

och festivalen. Han menar också att man borde utsett en projektledare för själva 

festivalen, och som bara är där för att driva just festivalen, vilket kunde ha lett till att 

styrelsen bättre kan fokusera på sina uppgifter
14

. I föreningen Rockparty var de mer 

musikintresserade eldsjälarna kritiska mot att göra festivalen mer kommersiell medan 

de mer företagsinriktade betonade vikten av utveckling och tillväxt (Bjälesjö 2013). 

Bjälesjö (2013) menar att det handlar om att sammanföra och ta hänsyn till musik som 

både kulturell uttrycksform och kommersiell verksamhet.  

 

I början fanns inga tydliga mål i föreningen utan det var ofta tillfälligheter som spelade 

störst roll, och man ställde sällan upp tydliga mål i förväg vilket gjorde att mål blev ett 

resultat av handlingar (Bjälesjö 2013). Tony Bohlin menar att genom att driva 

festivalen som ideell förening fick man med helt andra värdegrunder än vad man får 

om man skulle ha drivit den som ett bolag. Istället för att ha vinst och aktieutdelning 

som mål lägger man istället fokus på att genomföra föreningens idé och göra en lyckad 

festival
15

. Eftersom Rockparty engagerade många i bygden med festivalen och dess 

verksamhet så blev det på ett sätt ett sorts samhällsansvar att driva föreningen 

framgångsrikt och återinvestera de vinster man fick i bygden
16

.   

4.3.3 This is Hultsfred 

FKP Scorpios beslut att flytta Hultsfredsfestivalen till Stockholm väckte många känslor 

i såväl Hultsfred som i övriga landet, och i Hultsfred såg man detta som en chans att 

börja om. Detta ledde till att en grupp entusiastiska människor möttes och som en 

motreaktion på flytten bildades den ideella föreningen This is Hultsfred som anordnade 
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en festival i Hultsfred på endast åtta veckor (http://www.thisishultsfred.se/ 2014-01-

13). This is Hultsfred blev en succé under sitt första år och meddelade kort efter 

festivalen att det kommer arrangeras en festival vid sjön Hulingen igen året därpå 

(http://nyheter24.se/ 2014-01-13). 

 

Föreningen This is Hultsfred består dels av unga från musikutbildningarna i Hultsfred 

och dels av några rutinerade från före detta Rockparty. Man valde att driva festivalen 

som en förening eftersom man får med helt andra värdegrunder än vad man får i 

företag. Målet med föreningen och festivalen är att kunna utföra föreningens idé och 

göra en lyckad festival utan det överhängande kravet att gå med vinst, även om man 

självklart har som önskan att gå plus.
17

 

 

Enligt Tony Bohlin råder demokrati i föreningen, men man har en ordförande och 

denne har avgörande beslutsrätt enligt föreningens stadgar om det skulle uppstå ett dött 

läge i en fråga. Vanligtvis är det styrelsen som tar beslut om styrelsen själv inte fördelat 

ut beslutstagandet på någon annan. Styrelsen samordnas varannan månad den del av 

året när det inte är dags för festival, när festival nalkas kan man samordnas en gång i 

veckan.
18

 

 

Medlemmarnas roll i föreningen är att de väljer representanter till styrelsen och kan 

skicka in förslag till sådant som kan tas upp för beslut under årsmötet. Målet är att få 

medlemmarna att engagera sig på ett ideellt plan i arbetet kring såväl föreningen som 

festivalen. Tony Bohlin menar att gemensamma värderingar när man driver en ideell 

förening är viktigt för honom personligen, men det är även något som diskuteras i 

styrelsen. Styrelsen är överens om att vinsten inte är det viktigaste utan att man kan 

genomföra festivalen utan att förlora pengar, och gärna få lite pengar över som kan 

återinvesteras i framtida festivaler är det som är viktigt. Tony Bohlin menar att 

föreningens värderingar är det som syns utåt men den enskildas åsikt är upp till var och 

en, men i föreningen accepterar man inte utanförskap utan vill att alla ska känna sig 

välkomna i föreningen. Festivalen bedrivs i en liten skala, och Tony Bohlin anser att 

målet bör vara att fortsätta driva festivalen i den skalan och växa långsamt med en 

trygg ekonomi och detta med förtroendet från såväl bygden som medlemmar och 
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besökare.
19

 

 

4.4 Bolagsdrivna festivaler 

4.4.1 Sweden Rock Festival  

Sweden Rock Festival grundades 1992 av Ingolf Persson, en entusiast med ett stort 

intresse för klassisk rock. I det läget var det i regel Hultsfredsfestivalen eller 

Roskildefestivalen de festivaler som folk åkte till. Dessutom hade dessa festivaler 

betydligt yngre besökare än Ingolf själv, som var i 30-årsåldern. Han saknade en 

festival för en mer mogen publik som han själv och hans vänner kunde gå på, och han 

bestämde sig då för att starta den rockfestival som sedan skulle bli Sweden Rock 

Festival. Till en början gick festivalen under namnet Sommarfestivalen och hölls i 

Oskarström där Ingolf kom ifrån, men den flyttades andra året till Karlshamn för att bli 

Karlshamns Rockfestival.
20

 

 

1998 flyttades festivalen igen, denna gång till Norje, där det ligger idag, och då man 

var osäker på om festivalen skulle ligga kvar där döptes den om till Sweden Rock 

Festival. Festivalen hade då vuxit sig större med ett besökarantal på 7000-8000 per år, 

bestående av mest lokala besökare eftersom festivalen inte ännu var känd i Sverige och 

inte alls känd utomlands.
21

 

 

Trots att festivalen växte så gick den antingen dåligt eller okej, men aldrig helt bra på 

ett ekonomiskt plan. Under tiden hade även nya ägare kommit in men efter 2000-års 

festival så hoppade de av och Ingolf stod återigen själv. Han tog kontakt med en 

skicklig affärsman, Mikael Arvidsson som hade många års erfarenhet av att driva bland 

annat skivbutik, skivpostorder och skivbolag. Efter att ha granskat Sweden Rocks 

siffror bestämde sig Mikael sig för att acceptera Ingolfs erbjudande, även om han insåg 

att det var mycket som behövde ändras för att festivalen skulle kunna gå bra. I detta 

läge var det ingen som arbetades med festivalen på heltid och Ingolf skötte det mesta 

hemifrån. Mikael Arvidsson tog med sig ett mer affärsmässigt tänk till Sweden Rock 

Festival, där man förhandlade om avtal och gjorde besparingar och utökningar där det 
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behövdes. De började arbeta med mer strikta budgetar och började även utveckla 

Sweden Rocks varumärke, vilket senare lönade sig.
22

 

 

Enligt Martin Forssman har Sweden Rock alltid drivits som bolag, anledningen till att 

den startades som bolag och inte en förening är oklart. Martin Forssman anser att bolag 

är ett bättre sätt att driva festivaler på, och oavsett om festivalen drivs som bolag eller 

förening så är affärsmässigt tänk ett måste och det underlättar då om man har en stabil, 

affärsmässig struktur att luta sig mot. Festivalorganisationen består av ca 12-15 

personer som arbetar under hela året. Organisationens struktur består av ägarna överst, 

därefter styrelsen, som är det beslutande organet och som i detta fall består av bolagets 

ägare. Därefter finns VD och vice VD, och under dessa finns olika arbetsgrupper såsom 

bokningsgrupp och marknadsföringsgrupp. Arbetsgrupperna kan relativt autonomt fatta 

beslut inom sina områden, vilket man menar är viktigt för att slippa eventuella onödiga 

diskussioner.  Samordning sker efter behov i och med att alla sitter på samma kontor 3 

dagar i veckan. Styrelsemöten hålls ungefär varannan månad och bolagsstämman en 

gång per år.
23

  

 

Idag är Sweden Rock en av Sveriges mest besökta festivaler med ett stabilt 

besökarantal på runt 30 000 personer och biljetterna har varit slutsålda varje år sedan 

2004.  Sommaren 2013 besöktes festivalen av 33 000 personer, vilket även är det 

maxantal besökare som festivalen vill ha för att få en hög bekvämlighetsnivå för sina 

besökare och för att de lättare ska kunna hålla kostnader i schack (www.aftonbladet.se/ 

2014-01-13).  Sweden Rocks besökare har en högre medelålder än flertalet andra 

festivaler i Sverige och besökarna är kända för att vara lojala och återkomma till 

festivalen år efter år. Martin Forssman menar att det finns många faktorer som påverkat 

Sweden Rocks framgång och framför allt menar han att utan det affärsmässiga tänket 

hade Sweden Rock inte blivit så stora som de är idag.  

4.4.2 Putte i Parken  

Putte i Parken startades år 2008 av entreprenören Niclas Lagerstam som tidigare drivit 

evenemang och fester, såväl som café- och restaurangverksamhet. Han tyckte att det 

saknades ett större evenemang i Karlskoga och efter ett besök på festivalen Way Out 
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 Intervju Martin Forssman 2013-11-27  
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 Intervju Martin Forssman 2013-11-27 

http://www.aftonbladet.se/
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West i Göteborg tänkte han att det skulle kunna gå att genomföra något liknande i 

Karlskoga. Ett år senare föddes 2-dagarsfestivalen Putte i Parken.  

 

Putte i Parken drivs som ett aktiebolag, men de sidoprojekt som finns inom festivalen 

(exempelvis deras anti-mobbingsamarbete med Friends) drivs som ideell 

förening. Festivalorganisationen är liten och består av 4 personer som alla arbetar heltid 

med festivalen. Niclas Lagerstam, som också är grundare, är festivalgeneral och 

artistbokare, Niklas Bäckman arbetar med layout och marknad, Henrik Lindstedt är 

områdesansvarig och Frida Persson arbetar som projektledare. Under våren utökas 

personalstyrkan betydligt för att förbereda sig inför festivalen och när festivalen sedan 

drar igång arbetar ungefär 1000 personer med den.
24

 

 

Ansvarsområdena på Putte i Parken fördelas efter kompetens och erfarenhet, och detta 

menar Frida Persson är för att det behövs en hel del förkunskaper för att arbeta inom de 

olika områdena. Men hon menar även att samtidigt det är väldigt vanligt att man 

överlappar på andras ansvarsområden, med anledning av att festivalorganisationen är så 

pass liten. Frida menar dock att det är bra, för då lär man sig mer om andras områden, 

man skaffar större kompetens och att festivalen inte skulle beröras på samma sätt om 

någon skulle sluta.  

 

De flesta större besluten fattas av Niclas Lagerstam som också är ensamt ansvarig för 

festivalen, medan mindre beslut som berör mindre ansvarsområden kan fattas av alla. 

Samordning sker mer regelbundet under våren och försommaren, när det närmar sig 

festival. Då hålls större personalmöten en gång i månaden, men i och med att ledningen 

arbetar på samma kontor finns möjlighet att dagligen att träffas och diskutera.
25

 Frida 

Persson menar att det är jätteviktigt att alla i organisationen arbetar mot gemensamma 

visioner och mål i organisationen, och man är noga med att utvärdera både festivalen 

och arbetsprocessen efter festivalen för att lägga grund för målen och visionerna inför 

nästa års festival. Frida menar att detta ofta leder till mycket diskussioner men att de 

anser att det är viktigt att alla är överens innan arbetet med nästa års festival sätts igång.  
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5. Tolkning 

I detta kapitel kommer vi att ställa vårt empiriska material i förhållande till den 

teoretiska referensram som presenterades i kapitel 3. Detta kapitel kommer behandla 

en tolkning av de mönster vi sett i vår insamlade empiri och koppla ihop dem med 

varandra såväl som med valda teorier.  

 

5.1 Festivaldöden 

Det råder många diskussioner om begreppet festivaldöden, och vad som lett till flera 

festivalers nedläggning och mycket troligt finns det fler frågor än svar. Vi menar att det 

är viktigt att beröra begreppet ”festivaldöden” och vad insatta i festivalen har för 

relation till det. Detta för att det är en stor del av bakgrunden till vår problemställning 

samt att det kan ge förklaring till vissa organisatoriska begräsningar i 

festivalorganisationerna. 

 

Frida Persson tror att det är individuella faktorer som har lett till festivalerna 

nedläggning, men vi söker samband, och att hitta en ensam förklaring som passar in på 

alla festivaler som fallit offer för festivaldöden är en kanske omöjlig uppgift. Martin 

Forssman tror att det beror på att många som väljer att starta festivaler som förening 

inte har intresset för den ekonomiska biten, och för att klara sig på festivalmarknaden 

eller någon annan marknad för den delen behöver organisationerna ha ett ekonomiskt 

tänk för att inte tvingas ut. Det går inte att förneka att resurser och mål skiljer sig åt 

mellan ideella föreningar och bolag, men det finns även organisatoriska faktorer som 

spelar in.  

 

Tony Bohlin tror att anledningen till att föreningsdrivna festivaler tvingats läggas ner är 

att konkurrensen har ökat på marknaden, samt att den svenska sommaren är kort och 

det finns helt enkelt för många stora festivaler som konkurrerar. Vi håller med om att 

sommaren, tidsperioden då den största delen av Sveriges festivaler äger rum, sätter 

begränsningar för festivalerna. Om man driver en mindre festival som råkar ligga på 

samma, eller närliggande, datum som en större, samt att man oftast även konkurrerar 

om samma besökare kan det bli svårt för den mindre festivalen att vinna den striden.  
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Rikard Rudolfsson från Peace & Love menar att det finns en övertro på att stora 

affischnamn eller mycket publik är en kvalitetsindikator för ett bra eller dåligt 

evenemang, vilket vi menar kan vara en stor anledning till varför vissa festivaler inte 

har klarat sig på marknaden. Det byggs upp en tro om att stora bandbokningar är den 

största konkurrensfaktorn och om det är det enda som has i åtanke behövs också hög 

biljettförsäljning för att täcka kostnaderna. När detta blir festivalens enda fokus glöms 

tanken om att skapa ett bra evenemang och att få lojala besökare. Det blir istället en 

emotionell blockering inom organisationen som gör att den inte fungerar på bästa sätt, 

och här märker man bristen på ett affärsmässigt tänk. Att driva sin verksamhet utan en 

tydlig plan kan bli ödesdigert på festivalmarknaden som nu består av många aktörer, 

både bolagsdrivna och föreningsdrivna festivaler. Förändringen på marknaden bör inte 

nonchaleras och det kan vara så att det inte går att driva festival utan tydlig vision och 

med endast goda avsikter som grund. Föreningsdrivna festivaler har mycket att lära av 

bolagsdrivna festivaler gällande struktur och måluppsättning. Både Peace & Love och 

This is Hultsfred har sin grund i att göra gott för respektive kommun vilket är en fin idé 

och något värt att jobba för, men för att festivalen ska gynna kommunen krävs ett 

lyckat evenemang både ekonomiskt, för att kunna fortsätta att driva festivalen, och 

upplevelsemässigt för att få återkommande besökare. Martin Forssman menar att 

oavsett om man driver festival som bolag eller som förening, är det affärsmässiga 

tänket som saknas hos många festivaler. Festivalorganisationerna, såväl bolagsdrivna 

som föreningsdrivna måste börja tänka mer på sin strategi, sina mål och hur de ska nå 

dessa. Att sakna detta affärstänk menar vi är som att operera i mörker, och det är något 

som krävs för att en verksamhet ska kunna drivas långsiktigt. Även fast framtiden 

omöjligt kan förutspås bör den i den mån det går försöka förstås för att undvika 

kostsamt agerande, som i ett långsiktigt perspektiv kan försätta verksamheten i en 

jobbig situation.  

 

5.2 Framtidsvision  

Att se på festivalorganisationers syn på framtiden menar vi är viktigt. Detta för att det 

kan förklara organisatoriska begränsningar och varför de har agerat på ett visst sätt. Det 

hjälper även för att kunna komma till slutsatser om hur dessa begränsningar kan 

hanteras. 
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Vi kan konstatera att samtliga av våra intervjupersoner ser positivt på framtiden, 

oavsett om de kommer från en föreningsdriven eller bolagsdriven festival, dock har de 

lite olika syn på hur framtiden kommer te sig. Peace & Love och This is Hultsfred 

menar att framtiden ser ljus ut för föreningsdrivna festivaler, vilket vi menar är ett gott 

tecken då det visar att trots många föreningsdrivna festivaler lidit stora nederlag de 

senaste åren så finns det fortfarande en vilja att driva festival som förening. Men det är 

också ett varningstecken, och man kan undra om de nya föreningsdrivna festivalerna 

har lärt sig av festivaldödens offer, och kan organisera sig på nya sätt som bättre passar 

festivalmarknaden idag. Även om den interna strukturen inte är allt så krävs ett visst 

affärs- och strukturtänk för att man inte ska gå i fällan där man går efter handlingar och 

ser vad som händer.  

 

Martin Forssman tror också att snittåldern på festivalbesökare har stigit på senare år. 

Han menar att tidigare var festival något som var för unga men nu åker folk på festival 

längre upp i åldrarna. Detta menar vi är en stor förändring på festivalmarknaden. Inte 

bara har målgruppen vuxit utan det påverkar även utformning av festivalen. Under 

Hultsfredsfestivalens storhetstid var hela grejen att man åkte dit, bodde i tält, blev lerig, 

och inte duschade på flera dagar. Men festivalmarknaden var betydligt mindre då och 

utbudet var begränsat, och besökarna var i regel unga. Vi tror att den eventuella ökade 

snittåldern på festivalbesökaren kan vara en stor anledning till framväxten av 

stadsfestivaler; är man lite äldre vill man helt enkelt ha en annan 

bekvämlighetsstandard när man åker på festival, och man vill kanske inte bo i tält på en 

lerig åker eller duscha en gång på en vecka.  Flera campingfestivaler har löst detta 

problem i form av vattentoaletter, gratis duschar, podpads-boenden och avskilda, 

lugnare campingområden. Detta, menar vi, är ett sätt att se lösningar på dessa 

förändringar i festivalandet, samtidigt som möjligheten fortfarande finns för att leva 

festivalcampinglivet. 

 

Att ha lojala besökare är en trygghet för festivalerna då de inte behöver leta nya 

besökare varje år. Sweden Rock har en väldigt lojal besökskara, som delvis kan bero på 

möjligheten att hårdrockare är mer lojala, men vi anser även att det handlar mycket om 

att göra ett bra evenemang. Martin Forssman menar att Sweden Rock inte lägger ner tid 

på att oroa sig för vad konkurrenterna ska göra, utan de lägger sin energi på att göra bra 

evenemang och förlitar sig på det. Kampen som de senaste åren har rått på den svenska 
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festivalmarknaden där festivaler slåss om stora bokningar menar vi har gjort att 

festivalerna har tappat sin långsiktiga plan. Att boka stora band är ingen garanti att få 

många besökare och inte heller en indikator att festivalen kommer att bli bra 

genomförd. Fokus kanske istället bör läggas på att skapa lojala besökare för att säkra 

besökare flera år framåt. Att ha en långsiktig plan, en vision, och att ta beslut efter 

dessa är viktigt, och det kanske är mer rimligt att behålla festivalen i en mindre skala 

för att strukturen och organisationen ska fungera, än att söka tillväxt när det inte är 

genomförbart.  

 

Rikard Rudolfsson på Peace & Love tror att det finns en framtid för föreningsdrivna 

festivaler då branschen kan tillgodose den efterfrågan som finns på de band som är up 

and coming. Tony Bohlin menar att det kommer säkert bli tufft som föreningsdriven 

festival, men att de absolut har en framtid. Rudolfsson menar också att det inte är 

rimligt att tro att en festival som drivs av en förening skulle kunna boka exempelvis 

Bruce Springsteen, men detta innebär inte att festivalen inte skulle kunna konkurrera 

med andra festivaler, snarare tvärtom. Om de större festivalerna gör upp om de största 

bokningarna finns det en lucka i marknaden för att boka mindre, up and coming band. 

Om det inte är de stora bokningarna som sätter kvalitetsstandarden på en festival, så är 

det evenemanget i sin helhet man bör fokusera på, att göra något som skiljer sig från de 

andra festivalerna och samtidigt göra ett lyckat och unikt evenemang, som besökarna 

vill åka tillbaka på.  

 

Martin Forssman anser att man bör se framtiden ur ett större perspektiv; om folk 

faktiskt vill fortsätta att åka på festival. Frida Persson pekar på att sättet att åka på 

festival har förändrats de senaste åren. Förr var folk villiga att åka många mil för att 

tälta på en lerig camping i lilla Hultsfred, medan nu verkar det mer intresserant att åka 

på stadsfestival, med alla bekvämligheter som följer av att vara i en stad. Även trenden 

av musikgenrer bör ha påverkan på vilka festivaler besökaren väljer att åka på. Frida 

Persson menar att trender är viktigt att följa på festivalmarknaden då marknaden är 

osäker och förändras snabbt, men det finns även en risk att följa trender på marknaden. 

Den största risken, i synnerlighet för föreningsdrivna festivaler, är att man tappar 

festivalens kärnidé, vilket kan ha stor betydelse för deras verksamhet då visionen, 

värderingarna och spelar en så stor roll.  
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5.2 Institutionella faktorer 

Institutionell isomorfism skulle kunna vara en av förklaringarna till att festivaler gått i 

konkurs; de har blivit för lika varandra. Vi har valt att främst fokusera på mimetisk 

isomorfism, där organisationer efterliknar varandra i förhoppningen att uppnå liknande 

resultat. Den stora konkurrensen på festivalmarknaden kan vara en anledning till att 

festivalerna liknar varandra mer gällande koncept, utformning och bandbokningar, 

vilket i slutändan gör att ingen festival sticker ut. På festivalmarknaden finns både 

föreningsdrivna och bolagsdrivna festivaler, frågan är om bolagsformen blir ett 

problem då festivalerna efterliknar varandra, eller om det bara är en slump att 

föreningsdrivna festivaler utgör majoriteten av offren för festivaldöden. Utöver de 

finansiella faktorer som påverkar val av organisationsform kan vi ställa oss frågan om 

organisationsformen påverkar förmågan grunderna för  

beslutstagande, och om beslut fattas utifrån tidigare erfarenheter och traditioner skulle 

detta kunna utgöra ett problem. Dagens situation kräver innovation och nytänk för att 

överleva på marknaden, och att försöka efterlikna sina konkurrenter stjälper ofta 

snarare än hjälper. Nyinstitutionell teori fokuserar på att organisationen påverkas mer 

av sin omgivning än vad man trott tidigare, och att fatta beslut efter hur konkurrenterna 

agerar ger därmed ingen garanti för framgång. Mimetisk isomorfism är en fara för 

festivaler på marknaden idag då strävan efter att bli lika bra som konkurrenterna 

förblindar och gör det svårt att ta rationella beslut. 

 

5.3 Benchmarking 

Benchmarking syns tydligt på festivalmarknaden där festivalerna försöker jämföra sig 

med andra. Här kan problemet ligga i att fokus snarare ligger på att härma andra 

festivalers produkt än de processer som ligger bakom. I detta fall spelar 

organisationsformen roll, då föreningsdriven festival kan få svårt att efterlikna den 

process som en bolagsdriven festival använder, och tvärt om, helt enkelt på grund av att 

man har olika organisationsstrukturer och att man inte arbetar på samma sätt. Att 

försöka härma andra festivalers produkt menar vi är vanligt idag, då mindre festivaler 

vill kunna boka samma band som de större festivalerna även då det inte är ekonomiskt 

försvarbart. För att benchmarking skulle kunna vara bra för organisationer på fältet 

festivalmarknaden måste hänsyn tas även till organisationsstruktur, festivalens 
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geografiska läge och den ekonomiska situationen. Vi menar att det finns risker med 

benchmarking på festivalmarknaden, men det ger även möjlighet för mindre etablerade 

festivaler att lyckas. Genom att efterlikna och använda sig av redan uppbyggda, 

etablerade strukturer och strategier kan en mindre festival med begränsad ekonomi 

spara in på sina resurser, vilket kan vara lämpligt för föreningsdrivna festivaler som 

ofta befinner sig i en osäker ekonomisk situation.  

 

5.4 Mål- och värderationalitet 

Beslutsfattande är lite av en balansgång mellan risk och möjlighet, där ett beslut taget 

med fel grund, för lite eller för mycket eftertanke eller att göra beslut av gammal vana 

kan kosta en organisation mycket. Max Webers teori om rationalitet beskriver hur man 

tar beslut och vad som driver en till att ta beslut på de sätt man gör, och rent spontant 

vill man applicera målrationella beslut på bolag och värderationella beslut på 

föreningar. Detta kan ha sin grund i att man ser bolag som endast drivna av vinst och 

sättet att nå vinst, och föreningar som mer ohindrade och befriade från det 

överhängande vinstkravet samt att det är deras värderingar är det som driver dem och 

att dessa är i fokus istället för vinsten. Går man efter fördomar känns bolag som stela 

och byråkratiska och föreningar som färgglada och roliga. Weber menar att de tidigaste 

drivkrafterna bakom mänskligt handlande är baserat på affektion och tradition. Detta 

kan spela en roll i såväl bolag som föreningar; det var mycket troligt en affektuell 

handling som startade verksamheten, men efter en lång tid då man blivit bekväm i 

verksamheten baseras handlingar kanske oftare på hur man gjort tidigare, eftersom det 

fungerar, än på affektion. Men samtidigt spelar affektionen en viktig roll i en 

verksamhet, kanske särskilt i föreningsdrivna sådana. De senaste åren har svenska 

föreningsdrivna festivaler i krissituation gjort allt för att festivalen ska överleva; man 

har gjort föreningen till aktiebolag och verksamma i föreningen har tagit personliga lån 

och satt in i föreningen, allt för dess överlevnad. Även om det är bra att ha med 

affektion i sitt handlande bör affektionen inte ta övertaget, då blir det som annars är 

rationella beslut irrationella. 

 

Men Weber menar även att genom att när målet är att rädda festivalen och de 

verksamma i föreningen gör allt för dess överlevnad handlar man målrationellt vilket 

på det stora hela skulle kunna innebära att man istället för att hjälpa festivalen, stjälper 
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den istället med för många desperata försök som kanske inte fungerar och att 

verksamheten på så vis blir mindre mänsklig. Där bolagsdrivna festivaler kanske har en 

tydligare back up-plan och andra typer av resurser till hjälp måste de föreningsdrivna 

ofta söka hjälp utifrån från investerare, samhället eller söka bidrag från kommunen. 

Även om de ideella föreningarna har sin grund i goda avsikter och en god idé kanske 

det inte i längden är hållbart. En viss grad av byråkrati och struktur, även om det kan 

verka jobbigt och tidskrävande, kan vara nödvändigt och en hjälp att se saker man inte 

skulle se om man endast handlar utifrån affektion eller tradition, eller endast utgår ifrån 

sina värderingar och sin vision.  

 

5.5 Att styra en ideell förening 

Ideella föreningar möter i regel annorlunda utmaningar och problem än vad bolag gör. 

Peter Drucker fastställer i sin bok Managing the non-profit organization att alla 

involverade i den ideella verksamheten måste vara på det klara med vad föreningens 

mål är. Detta eftersom det är dessa, förutom föreningens värderingar som engagerar 

och integrerar de involverade. En förenings värdegrund är trots allt en stor del till 

varför människor söker sig till föreningar av olika slag; de gillar det de står för. 

Drucker menar att om föreningar bara fokuserar på kortsiktiga mål och vad man vill 

göra just nu kommer verksamheten spreta åt olika håll och man kommer förlora 

sammansvetsningen som gör att verksamheten fungerar. Drucker menar också att 

ideella föreningar har en tendens att bli hemmablinda och för fokuserade på sin sak 

vilket gör att de endast ser organisationen som ett mål i sig, vilket förstör syftet, 

visionen och engagemanget man hade från början. Detta kan relateras till Webers teori 

om målrationalitet; om organisationen endast ses som ett mål handlar man inte längre 

efter sina värderingar utan endast efter att uppnå ett mål, vilket kanske inte alls var 

syftet från början. 

 

Drucker menar att man i verksamheten måste fråga sig om vad som leder en på 

sidospår, och ett exempel på detta i en ideell förening kan vara att de ofta har en 

huvudverksamhet och flera sidoverksamheter. Dessa sidoverksamheter eller sidoprojekt 

är relativt vanliga för ideella föreningar i festivalbranschen, exempelvis Peace & Love 

som utöver festivalen i Borlänge driver café med konserter och arrangerar sin festival 

utomlands.  
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Drucker menar att man bör se beslutstagande som en möjlighet och inte som en risk, 

och man bör fråga sig vad beslutet kan göra för verksamheten istället för vilka risker 

det kan innebära. Självklart måste man ta riskerna i beräkning, men det finns risker 

man har råd att ta, likväl som det finns möjligheter man inte har råd att inte ta. På 

dagens festivalmarknad finns alla möjligheter för alla typer av festivaler, bolagsdrivna 

som festivaldrivna, och det finns möjligheter för alla typer av koncept. De festivaler 

som de senaste året gått i konkurs har varit verksamma under många år, kanske flera 

årtionden, och de har då haft sitt koncept och har kört på det som fungerar, vilket kan 

ha lett till deras fall. Drucker lägger vikt på att ideella föreningar måste förändra och 

vara innovativa för att överleva, men ofta görs förändringarna när det redan är för sent. 

Han menar att det bästa man kan göra är att förändra verksamheten medan den går bra, 

och istället för att testa nya saker i en mindre skala lappar man bara ihop det gamla där 

det är trasigt och fortsätter som man tidigare gjort. Även om man varit verksam och 

framgångsrik i flera decennier måste man förändras i takt med att samhället gör det, 

annars kommer nya verksamheter med nya koncept att bli mer attraktiva. 

 

Drucker menar att ideella organisationer måste göra skillnad mellan moraliska och 

ekonomiska perspektiv i sin verksamhet. Att driva en ideell förening i stor skala är 

möjligt, men om man inte har sin ekonomi under kontroll och använder den på ett 

effektivt sätt, kan man inte få verksamheten att fungera. Ideella föreningar i 

festivalbranschen kanske delvis valt att driva sin verksamhet som förening på grund av 

att man inte behöver lika stort fokus vid att sköta ekonomi och bokföra som man måste 

i ett bolag, men detta kan ha en negativ effekt på föreningen. I och med att man inte har 

samma översikt och finansiella säkerhet slarvar man med ekonomin och kanske inte 

använder den på bästa sätt. Men samtidigt som ideella föreningar kanske inte har 

samma ekonomiska skyldighet inåt som ett bolag har, har de en desto större skyldighet 

utåt mot sina investerare och partners som satt in pengar i verksamheten. Även om det 

tycks finnas övervägande moraliska perspektiv i en ideell förening får man inte förkasta 

de ekonomiska. 

 

Drucker sätter fingret på en viktig punkt i sammanhanget; att ideella föreningar känner 

att de inte är tillåtna att göra misstag. Detta kan vara en anledning till att man inte tar 

risker och innoverar verksamheten eller tar vara på nya möjligheter, utan att man hellre 
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gör det som man vet fungerar. Denna faktor kan göra att föreningar ser förändring och 

innovation som ett hot och en risk att misslyckas snarare än en möjlighet att lyckas och 

förbättras. Här blir föreningar för låsta i sina mål och kör på i gamla hjulspår vilket inte 

ger dem en fördel.  
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6. Slutsats 

I detta kapitel kommer vi presentera de slutsatser vi dragit i vår studie samt ger förslag 

på vidare forskning inom området.  

 

 

Utifrån våra forskningsfrågor som presenterades tidigare i denna uppsats har vi nu 

kunnat komma till ett antal slutsatser.  

 

Vi har identifierat att benchmarking syns tydligt på festivalmarknaden, där festivaler 

härmar andra festivaler i förhoppning att uppnå samma resultat, vilket vi menar är en 

begränsning för föreningsdrivna festivaler. När festivalerna härmar varandra fokuserar 

man på att härma andra festivalers produkter snarare än deras processer. För att öka 

möjligheten att uppnå samma resultat som konkurrenterna är det säkrare att sträva efter 

att efterlikna de processer som lett dem till framgång, och genom att efterlikna andras 

processer kan man nå egen framgång samtidigt som man behåller förblir unik. Det 

finns risker med benchmarking på festivalmarknaden, men det ger även möjlighet för 

mindre etablerade festivaler att lyckas. Genom att efterlikna och använda sig av redan 

uppbyggda, etablerade strukturer och strategier kan en mindre festival med begränsad 

ekonomi spara in på sina resurser, vilket kan vara lämpligt för föreningsdrivna 

festivaler som ofta befinner sig i en osäker ekonomisk situation. Men vi ser även 

problem med detta i och med att marknaden omfattas av både föreningsdrivna och 

bolagsdrivna festivaler som har olika organisatoriska förutsättningar. Om man 

eftersträvar att härma en konkurrents process menar vi att man först bör fokusera på 

strukturen. Gör man inte det ökar risken att resultatet inte blir densamma. 

 

De föreningsdrivna organisationerna på festivalmarknaden behöver anamma en 

organisationsstruktur likt ett bolag. Att ha en fungerande organisationsstruktur 

underlättar och ger en bra grund att stå på för att kunna agera mer affärsmässigt. Alla i 

organisationen bör vara insatta i föreningens mål och visioner, och om inte detta 

tydliggörs finns en risk att konflikter uppstår där de involverade har olika åsikter om 

framtiden. Det handlar även om att ha en tydlig uppdelning av arbetsuppgifter, dels för 

att undvika dubbelarbete samt för att ha olika syn på hur saker ska göras kan vara 

väldigt kostsamt för organisationen. Slutligen menar vi att det är viktigt att ha 
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kvalificerade personer på alla positioner, detta för att minimera risken för kostsamma 

misstag och att andra inom organisationen känner behovet av att överlappa på andras 

ansvarsområden.  

 

Ännu en begränsning som vi identifierat hos föreningsdrivna festivalorganisationer är 

att det saknas ett affärsmässigt tänk, och fokus ligger snarare på vad festivalen tillför 

kommunen och att föra fram sitt budskap än att säkerställa en bra ekonomi. Vi menar 

att det inte är möjligt att inte fokusera på den ekonomiska biten, oavsett om man driver 

festivalen som ideell förening eller som bolag. För att kunna fortsätta att arrangera 

festival, samt att betala sina leverantörer måste festivalorganisationerna tänka 

ekonomiskt. Ett kortsiktigt tänkande kan bli ett stort problem för att de föreningsdrivna 

festivalerna ska kunna konkurrera med de bolagsdrivna. Festivalerna vill fortsätta med 

sin verksamhet i många år framåt, och för att kunna göra det måste de därför lägga upp 

en mer långsiktig plan, vilket gäller oavsett om festivalen drivs av en förening eller ett 

bolag. 

 

Vi har identifierat att det finns en övertro på att stora banbokningar är det samma som 

en bra festival. Detta är klart en begränsning för föreningsdrivna festivaler som inte har 

samma ekonomiska förutsättningar som bolagsdrivna att boka stora artister. Vi menar 

att detta gör att man fokuserar för mycket på vilka band man bokar och för lite på andra 

viktiga delar som skapar ett bra evenemang. För att få återkommande besökare räcker 

det inte att ha stora bandbokningar utan man måste skapa en god helhetsupplevelse om 

evenemanget ska bli lyckat. Detta fokus på bandbokningar menar vi beror på mimetisk 

isomorfism.  

 

Mimetisk isomorfism kan vara en begränsning för organisationer på festivalmarknaden 

då det gör att festivalerna blir mer och mer lika varandra bland annat i form av koncept 

och bandbokningar. Då festivalmarknaden består av både föreningsdrivna och 

bolagsdrivna festivaler kan det uppstå problem för festivalerna när de strävar efter att 

likna varandra. Vi har förstått att budskapet och det värdeskapande som en festival 

innebär för sin kommun är viktigt för många föreningsdrivna festivaler. Om man då 

strävar efter att efterlikna konkurrenterna inom fältet finns det därmed en risk att man 

förlorar dessa värderingar på vägen i sin strävan om att bli lika stora som sina 

konkurrenter.  
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För att hantera denna begränsning bör föreningsdrivna festivalorganisationer lägga 

mindre fokus på att jämföra sina bandbokningar med andras. Det man istället borde 

göra är att utgå från sina egna förutsättningar. Föreningsdrivna festivaler kan oftast inte 

konkurrera med bolagsdrivna festivalers bandbokningar, men vi menar samtidigt inte 

heller att bara för att en festival är bolagsdriven så innebär det att de har möjlighet att 

boka stora band eller att de går bra ekonomiskt. Det vi menar är att de strukturella och 

ekonomiska förutsättningar som ett flertal av Sveriges föreningsdrivna festivaler har 

begränsar deras möjlighet att konkurrera med framgångsrika bolagsfestivaler. De 

föreningsdrivna festivalerna bör se över om de kan göra några interna, organisatoriska 

förändringar för att underlätta förmågan att tänka mer affärsmässigt och använda sina 

resurser på smarta sätt. Med nya förutsättningar och mindre fokus på vilka band andra 

festivaler bokar kan man istället skapa värdefulla och lyckade evenemang som 

besökaren vill återkomma till.  

 

Det uppstår ofta skilda meningar i fråga om beslutsfattande, och i en ideell förening är 

det viktigt att vara öppen med sina skiljaktigheter eftersom alla involverade är 

engagerade i att uppnå föreningens visioner och förverkliga dess goda avsikter. Beslut, 

såväl som innovation, är förknippat med risker, men också med möjligheter. Vissa 

beslut involverar för stora risker, vissa involverar risker man har råd att ta medan andra 

beslut involverar möjligheter som man inte har råd att inte ta. Att man i föreningar ofta 

är mer emotionellt involverade i sin verksamhet gör att omdöme och riskbedömning 

kanske skyms av viljan att göra gott och uppnå sin vision. För föreningar, som befinner 

sig i en mer riskfylld situation än ett bolag, såväl på ett ekonomiskt plan som på andra 

plan, kan beslutsfattande bli överväldigande och man kanske inte ser risker och 

möjligheter som man borde vilket kan leda till att man tar fel beslut.  Att ta rätt beslut 

är inte alltid lätt, och för att kunna ta beslut på ett sunt sätt, oberoende av om man är en 

förening eller ett bolag, bör man fråga sig vad detta beslut skulle innebära för 

verksamheten; risker eller möjligheter? Riskerna måste alltid tas med i beräkningen, 

men man måste ägna lika stor uppmärksamhet åt vilka möjligheter det rätta beslutet kan 

ge.  
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Affektionen, känslorna och värderingarna syns extra tydligt i en ideell organisation, och 

det är de som skapar festivalens själ och som gör allt för festivalens överlevnad. Men 

känslorna för sin verksamhet får inte alltid ta övertaget, och det är där behovet av en 

struktur och rationalitet i sitt beslutstagande kommer in. Ideella organisationer är 

byggda på en grund av goda avsikter och en passion för någonting, och organisationen i 

en ideell förening består ofta av eldsjälar som med stort engagemang jobbar för det de 

tror på. Dock är engagemang och passion inte allt när man driver en verksamhet, utan 

ett visst mått av struktur behövs för att få föreningen att gå runt. Ofta ses byråkrati som 

någonting främmande, tidskrävande och jobbigt av föreningar, i alla fall om man ska 

tro de fördomar som finns, men byråkrati bör inte alltid ses som en bov. Att i en ideell 

förening endast ta beslut utifrån sin vision och känslorna man har kring den eller att ta 

beslut utifrån tradition och göra samma saker som förut för att det brukar fungera är 

inte hållbart i längden, utan lite rationalitet och struktur krävs för att kunna handla för 

verksamhetens bästa i ett långsiktigt perspektiv. Trots att ett visst mått av byråkrati är 

viktigt i ideella föreningar får man samtidigt inte glömma bort det som startade 

föreningen från början. Att införa lite byråkrati betyder inte att man måste lägga 

affektionerna åt sidan eftersom de är minst lika viktig i en förening. En strategi och 

struktur kan hjälpa en förening att skapa fokus och organisering bland de som jobbar 

med festivalen. Att införa struktur i föreningen innebär inte att man måste bortse från 

föreningens visioner utan genom att integrera visionen med strategin kan man förena 

alla som arbetar med festivalen vilket skapar enighet och effektivitet som gör det lättare 

för föreningen att uppnå sin vision.  

 

Ideella föreningar måste göra skillnad mellan moraliska och ekonomiska perspektiv i 

sitt handlande, samt att föreningar har fler moraliska än ekonomiska perspektiv och att 

de, i linje med byråkratin, ibland glömmer bort eller bortser från vikten av att se de 

ekonomiska perspektiven. Att ha en god ekonomisk plan är i likhet med att ha en god 

struktur en viktig del i alla verksamheter, och eftersom föreningar i vissa fall tar mer 

värderationella beslut är det möjligt att man kanske lägger pengar på att boka ett stort 

band än att uppdatera sin scenutrustning eller investera i utbildning av sin personal.  

 

Innovation är en viktig del i en ideell förening och i en organisation, oberoende av 

vilken form den har, måste man kunna överge vissa saker om de inte längre fungerar. 

Det tycks att föreningar har en tendens att fastna i traditioner, och att göra saker på det 
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vis som fungerat tidigare, istället för att förnya sina handlingssätt. Även om förändring 

och är ovisst så är det inget hot, utan ger snarare en festival nya möjligheter att 

utvecklas och möjligheter att hitta nya konkurrensfördelar som kan hjälpa dem framåt. 

Att göra förändringar och vara innovativa hjälper organisationen att se sin omgivning i 

ett bredare perspektiv och således även förutse kommande kriser; vare det fler 

konkurrenter, bokningsbolag som trissar priser eller faktorer inom organisationen själv. 

 

I denna studie har vi slutligen identifierat en paradox i att driva festival som förening.  

De representanter från föreningsdrivna festivaler som vi intervjuat ser ljust på 

framtiden och menar att driva festival som förening är något bra, men samtidigt menar 

de att föreningar inte kan konkurrera med bolag på festivalmarknaden. Frågan är då hur 

föreningsdrivna festivaler ska kunna hantera denna paradox? Vi menar att ett sätt för 

dem att hantera denna paradox är att de föreningsdrivna festivalerna tänker mer 

affärsmässigt och långsiktigt, samt sträva efter att vara mer unika och stå ut från 

mängden snarare än att jämföra sig med och efterlikna sina konkurrenter. 

 

I vidare forskning rekommenderar vi att fokusera mer ingående på hur man på ett 

praktiskt plan skulle kunna applicera en organisationsstruktur liknande ett bolags i en 

förening, samt vilka möjligheter och konsekvenser detta kan få. Vi anser även att en 

studie om framtiden för föreningslivet skulle vara intressant då festivalmarknaden 

består av många föreningsdrivna festivaler idag, och det tycks dyka upp fler med tiden.  
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Den 1 januari 2010 gick Växjö universitet och Högskolan i Kalmar samman och bildade Linnéuniversitetet. 

Linnéuniversitetet är resultatet av en vilja att öka kvalitet, attraktionskraft och utvecklingspotential för utbildning 

och forskning, och spela en framträdande roll i samverkan med det omgivande samhället. Linnéuniversitetet 

erbjuder en attraktiv kunskapsmiljö med hög kvalitet och konkurrenskraftig kompetens. 

 

Linnéuniversitetet är ett modernt internationellt universitet som betonar nyfikenhet, nytänkande  

och nyttiggörande. För oss är närhet till studenterna, världen och framtiden i fokus. 
 

 

 

 

 

 

 

 
Linnéuniversitetet 

391 82 Kalmar/351 95 Växjö 

Telefon 0772-28 80 00 


