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Förord !
De tre studieåren vid Upplevelseproduktion har gått fort förbi. Åren har präglats av 

nya möten och nya kunskaper, framförallt har de gett mig ett helt nytt sätt att se på 

upplevelsens betydelse i samhället. 

 

Som alltid när man står inför något nytt i livet så är det med skräckblandad 

förtjusning. Jag är tacksam för alla fina människor jag mött genom min utbildning i 

Piteå, så som klasskamrater, lärare och Piteåbor. 

Det känns stort att examensarbetet äntligen är färdigt, och jag vill framförallt tacka 

min eminenta lärare Hansi Gelter och handledare Jennie Gelter för stöd, diskussion 

och vägledning. 

!
!
Elisabet Hansson 

Piteå 25/5 2014  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Sammanfattning 

Den här studien studerar crowdfunding och musikfestivaler och hur dessa kan 

kombineras. Syftet är att utifrån ett upplevelseproduktionsperspektiv teoretiskt 

beskriva den nya modellen för crowdfundade festivaler som U x U Festival utvecklat. 

För att uppnå syftet kommer jag att besvara följande frågor: Vad innebär en 

crowdfundad festival (U x U Festival)? Hur kan en crowdfundad festival beskrivas 

utifrån ett upplevelseproduktionsteoretiskt perspektiv? Hur kan en teoretisk modell se 

ut för en crowdfundad festival? 

!
Mina resultat visar att crowdfunding kan vara en mycket bra finansieringslösning för 

festivaler och kulturarrangemang som vid större produktioner tvingas ta stora 

ekonomiska risker om inte biljettförsäljning, väder och konkurrerande event faller väl 

ut. Crowdfunding kan, genom att tidigarelägga delar av intäkterna för 

biljettförsäljningen åtta till nio månader före festivalen hjälpa festivaler att 

differentiera sig och även skala storleken på festivalen efter den tidigarelagda 

biljettförsäljningen.  

!
Genom att låta besökarna vara mer delaktiga och deltagande av skapandet av 

festivalen kan festivaler närma sig den tredje generationens upplevelse där individen 

själv skapar sin upplevelse. 

!!
Nyckelord: Crowdfunding, musikfestival, upplevelseproduktion, U x U Festival, 

finansiering, festivaldöden. 

!
!
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!!!!!
Abstract 
This study studying crowdfunding and music festivals and how these can be 

combined. The purpose with this study is to from an experience production 

perspective theoretically describe the new model for crowdfunded festivals that U x U 

Festival developed. To achieve the purpose, I will answer the following questions: 

What is a crowdfunded Festival (U x U Festival Case Study)? How can a 

crowdfunded festival be described based on an experience production theoretical 

perspective? How can a theoretical model be for a crowdfundad festival?  

 

My results shows that crowdfunding can be a very good financial solution for 

festivals and cultural events as the major producers are forced to take substantial 

financial risk if not ticket sales, weather and competing events go well with their 

intentions and beliefs. Crowdfunding can because of the early ticket sales (eight to 

nine months before the usual ticket sales) help festivals to differentiate themselves 

and also to scale the size of the festival after the early ticket sales.  

 

By allowing visitors to have greater involvement and participation of the creation of 

the festival festivals can approach the third generation of experiences in which the 

individual creates his own experience.  

 

Key Words: Crowdfunding, music festival, experience design, U x U Festival, 

funding, festival death  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1. Inledning 
Detta är ett examensarbete i form av en fallstudie av musikfestivalen U x U Festival 

finansieringsmodell. Studien görs inom programmet Upplevelseproduktion för en 

filosofie kandidatexamen vid Luleå Tekniska Universitet vid institutionen för konst, 

kommunikation och lärande förlagt i Piteå. Rapporten är skriven av mig Elisabet 

Hansson som under höstterminen 2013 gjorde min verksamhetsförlagda utbildning på 

musikfestivalen.  
!
 

2.  Bakgrund 

För att ge dig den förförståelse som du behöver för att läsa detta arbete kommer jag 

sätta dig in i det teoretiska ramverk jag utgår från. Jag förklarar begreppen event/

evenemang där festivaler och musikfestivaler ingår. Jag kommer även definiera 

upplevelseindustrin och upplevelseproduktion.  

!
2.1 Begreppsförklaring 
!
Co-founding U x U Festivals egna finansieringsmetod, som är en variant av 

crowdfunding, har festivalen valt att kalla för co-founding (U x U Festival, 2013).  

!
Co-foundingperiod Är den tid där dessa speciella co-foundingbiljetter säljs. Under 

2013 varade perioden from 27 september till 30 november (U x U Festival, 2013). 

!
Co-founder Alla som köpt en biljett under co-foundingperioden är en co-founder av 

festivalen, det vill säga en medskapare. Varje biljett som såldes under co-

foundingperioden har ökat festivalens längd med + 15 sekunder (U x U Festival, 

2013).  

!
Transformationsupplevelse Är en upplevelse som förändrar ditt liv, sätt att tänka eller 

dina värderingar. Ordet transformationsupplevelse används inom 
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upplevelseproduktion för att beskriva dessa typer av upplevelser (Pine & Gilmore 

1999). 
!
Word of Mouth Marknadsföring som bygger på att människor/kunder vill föra 

budskapet vidare, utan inblandning från företaget själva. Det har visat sig att vi är mer 

benägna att tro på det våra vänner säger än vad företag gör om sina produkter eller 

rekommendationer, därför är Word of Mouth en viktig marknadsföringstrategi som 

dessutom är gratis (Jobber & Fahy, 2009).  

!
Crowdfunding En finansieringsform som karaktäriseras av att ett stort antal personer 

ger, oftast små summor pengar till ett projekt. Om tillräckligt mycket pengar samlas 

in kan projektet/idén förverkligas (Leenders, 2010). 

!
U x U Festival En musikfestival i Umeå som bygger på medskapande och där varje 

biljett som säljs under en co-foundingperiod bestämmer festivalens längd genom att 

plussa på 15 sekunder av festivallängden. Festivalen äger rum för första gången den 

18-19 juli (U x U Festival 2014). 

!
Hen Är ett könsneutralt ord som kan användas istället för hon och han när könet inte 

är bestämt och då det som beskrivs kan vara båda könen, tex vid yrken (NE, 2014 a). 

!
2.1 Event/Evenemang 

Evenemangsforskning är ett relativt nytt forskningsområde som ökat drastiskt de 

senaste åren (Andersson, et al, 2009). De tidigaste artiklarna och rapporterna som 

publicerat kom under 1970-talet där bland annat B Ritchie tillsammans med D. 

Beliveau (1974) publicerade det som verkar var den första vetenskapliga artikeln ur 

ett ekonomisk perspektiv i den akademiska tidskriften Journal of Travel Research om 

”Hallmark event: An evaluation of a strategic respose to seasonality in the travel 

market” (Andersson, et al, 2009). I början av 1990-talet fick Donald Getz, J.J 

Goldblatt och M. Hall stor internationell uppmärksamhet.  De menade att events är 
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någonting speciellt och unikt som är utöver våra vardagliga upplevelser (Berridge 

2007; Andersson, et al, 2009). 

!
Event är en möjlighet för fritid, social eller kulturell upplevelse utanför våra dagliga 

upplevelser (Berridge, 2007). Ett event är en produktion och ett skapande av 

”någonting” som är den unika och speciella upplevelsen. Med utgångspunkten att ett 

event skulle vara en ceremoni, ritual, behov och upplevelse föreslås att ett event 

skulle innehålla fysiska eller psykologiska element (ibid). Events och evenemang har 

en viktig roll i samhället. Både i våra personliga liv och firanden som för samhälleliga 

och nationsöverskridande (Mair och Whitford 2013; Derrett 2004; Bowdin & 

McPherson 2006). Mair och Whitford (2013) citerar i deras arbete Bowdin et al 

(2206) och Wrathall och Gee (2011): 

!
”the desire to celebrate particular dates and occasions is an essential part of human 

nature” - Wrathall och Gee (2011) Event Management: Theory and Practice s.9 

!
 De binder samman samhällen och skapar tillhörighet och skapande mellan företag 

och olika aktörer. Berridge (2007) delar in event och evenemang i olika kategorier 

(ibid): 

!
➢ Affärs- och företagsevenemang  

➢ Orsakrelaterade insamlingar och evenemang  

➢ Utställningar, mässor 

➢ Underhållning och fritidsevenemang  

➢ Festivaler  

➢ Regeringen och medborgerliga händelser  

➢ Shoppingsgallerievent 

➢ Marknadsföringsevent 

➢ Mötes-och kongressevenemang  

➢ Sociala events och livscykel-events  

➢ Idrottsevenemang 
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!
För att ett evenemang ska överleva på lång sikt är den viktigaste intressenten publiken 

(Andersson, et al, 2009). Arrangörer kan definiera sin publik med sitt program och de 

artister som bokas (ibid). Att differentiera sig från andra festivaler och förnya sig efter 

produktcykeln är viktigt på lång sikt (Jobber & Fahy, 2009). Biljettpriset påverkar 

dels antalet besökare för evenemanget och även vem som köper biljetten (Andersson, 

et al, 2009). 
!
I detta arbete berör jag den sjätte punkten Berridge (2007) definierar, festivaler.  

!
2.1.1 Festival 

En festival är ett evenemang som ofta är en kulturellt betingat firande sekulär eller 

religiös, som är skapat av eller för publiken (Berridge 2007). En festival är periodiskt 

återkommande och kan till exempel vara en filmfestival, musikfestival eller 

teaterfestival (NE, 2014 b). 

!
2.1.1.1 Musikfestival 

En musikfestival är en festival eller tävling som kretsar runt musik (NE, 2014 b). 

Musikfestivaler har funnits ända sedan den grekiska antiken då man anordnade de 

phytiska spelen Delfi. I Storbritannien anordnade man från 1700-talet kyrkliga 

körfester, bland annat Händelsefesterna i Wesminster Abbey mot seklets slut. 

Niederreinische Musikfeste startades 1817 på tyskt och österrikiskt område. De årliga 

festspelen i Bayreuth startades av Richard Wagner 1876 till hans verk och är en av de 

mest kända musikfestivalerna (NE, 2014). 

!
Sedan andra världskriget har musikfestivalerna blivit allt vanligare och utökats i 

mångfald och utformning.  Idag finns det flera tusen olika musikfestivaler om man 

inkluderar alla genrer (Leenders, 2010). De skiftar stort i storlek och kan vara riktad 

mot främst kommersiell och turistisk prägel eller mot mer exklusiva arrangemang, 

inriktade på en särskild tidsepok, genre eller tonsättare (NE, 2014 b). 

!
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Av det vi ofta menar idag med en musikfestival hör ofta de mer moderna genrerna 

pop, rock, metal, indie och techno där det också ingår en camping till festivalen. Det 

är också dessa typer av musikfestivaler detta arbete kommer fokusera på, det vill säga 

inte de med mer klassiskt påbrå. Bland annat hör musikfestivalen PinkPop i 

Nederländerna, 1970 (Pink Pop, 2014), the Reading och Glastonbury i Storbritannien, 

1989, (The Reading, 2014) och Roskilde i Danmark, 1971 (Roskilde, 2014) de till de 

äldsta (Leenders, 2010). Roskilde är fortfarande den främsta inom Norden (NE, 

2014). Hultsfredfestivalen tillkom 1986 och var länge Sveriges största med som mest 

omkring 31 000 besökare år 2005 (Wikipedia, 2014 a) 2013 slog musikfestivalen 

Bråvalla, som arrangerades för första året av en stor europeisk arrangör FKP Scorpio, 

svenskt rekord med 50 000 besökare (Bråvallafestivalen, 2014). 

!
Det har blivit en större efterfrågan till festivaler eftersom allt fler människor har 

mycket tid för ledighet och semester, och efterfrågan på kultur har också ökat.  Sedan 

1945 har inkomsterna ökat kraftigt vilket också gör att många har mer pengar att 

spendera på semester och kultur (Frey 1994, Leenders, 2010; Jensen 2011). Även 

under finanskrisen 2008 sa Live Nation som är en av dem största festival- och 

konsertanordnare i Europa att de inte ser någon bromsning i deras företag (Leenders, 

2010). Rent generellt ökar satsningen på live-musik till skillnad för den inspelad 

musik (Leenders, 2010). 

!
Andra stora svenska festivaler är Peace & Love som flera år varit Sveriges största 

med 50 000 besökare (Wikipedia, 2014 b), Way out West med omkring 30 000 

besökare (Wikipedia, 2014 c), Sweden Rock Festival med omkring 35 000 besökare 

(Wikipedia 2014 d), Summerburst med omkring 70 000 sammanlagt på de två orterna 

(Wikipedia, 2014 e), Arvikafestivalen hade då den verkade omkring 20 000 besökare 

(Wikipedia 2014 f), Storsjöyran med rekord på omkring 58 000 besökare 

(Länstidningen i Östersund, 2009) 

  

De flesta länder, regioner och städer har idag en musikfestival och musikfestivaler 

anses vara den snabbast växande turistattraktionen (Thrane 2002, Leenders, 2010). 
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Bland de utländska stora festivalernas talas det ofta om Coachella, Tomorrowland, 

Secret Garden Party, Primavera Sound, Glastonbury Festival, Wacken Open Air, 

Øyafestivalen (Gaffa, 2014).  Festivaler är viktiga för samhället och för orter. De 

hjälper till att stärka samhällsbanden och hjälper ofta till att utveckla infrastrukturen. 

De ökar också handeln av betydande storlek för både lokalbor och genom tillresande 

(Pegg & Patterson 2010; Yolal et al 2012).  

!
I Sverige arbetar organisationen Folkets Hus och Parker för att skapa bättre 

förutsättningar, lagar och villkor för svenska festivaler (Pihlgren, 2013). 

Organisationen sammansluter sammanlagt drygt 600 folkets hus, folkparker, 

nöjesparker, festivaler, biografer, djurparker, restauranger och nöjes- och 

kulturarrangörer. Folkets Hus och Parker Festival har 31 medlemmar (Folkets hus och 

parker, 2012).  

Även samarbetsorganisationen Föreningen Svenska Musikfestivaler främjar 

musikfestivaler av mer klassisk sort i landet (NE, 2014).  

!
2.2 Upplevelseindustrin 

Musikfestivaler ingår i upplevelseindustrin som blivit ett begrepp för den nya 

ekonomin (Pine & Gilmore, 1999). Så tidigt som 1971 menade Alvin Toffler i Future 

Shock att under dåliga förhållanden kämpar människan för att tillgodose sina 

materiella behov. Men att många idag lever i mer välbärgade förhållanden och att vi 

därför måste omorganisera ekonomin att ta itu med en ny nivå av mänskliga behov 

inriktad på tillhandahållandet av psykisk tillfredsställelse (Pine & Gilmore 1999). 

!
Upplevelsen har blivit allt viktigare och genom att gå från serviceprodukter/tjänster 

till att omfamna även upplevelsen av den skapar företaget en helt annan konkurrens 

som behövs idag (Jensen, 1999; Boswijk, et al 2011; Pine & Gilmore, 1999). Detta är 

vad man nu kommit att kalla för upplevelseindustrin. Fokus kommer i och med detta 

inte enbart ligga på att erbjuda en tjänst, utan också att tillgodose kundens emotionella 

och rationella behov (ibid). Denna övergång har skett gradvis och idag ser vi den 

överallt integrerat i produkter och tjänster. 
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!
Denna övergång till upplevelseindustrin kan illustreras genom en jämförelse med 

kaffebönans resa (Pine & Gilmore, 1999). Bönan från skördat kaffe finns här längst 

ner på skalan (se figur 1) som råvara kostar bönan i princip ingenting.  I nästa steg har 

man skapat ett kaffepaket, en produkt eller vara som är mer värt än bönan (Pine & 

Gilmore, 1999). I nästa steg, tjänster, säljer du kaffet i kopp som till exempel Take 

Away likt SevenEleven eller OKQ8, här har värdet ytterligare ökat. Säljer du senare 

detta kaffe istället på en femstjärnig restaurang eller på en exotisk plats har 

kaffebönans värde ökat från att vara i princip värdelös till upp mot 60 kr (ibid). Går vi 

ytterligare ett steg, till transformationer kan du ta ännu mer betalt, där får gästen 

kanske vara med och mala kaffet och lära sig om de lokala kaffetraditionerna, eller på 

annat sätt själv vara med och genom egen kreativitet lära sig något nytt och deltaga. 

!  

!  12



!
Figur 1 modifierad efter Pine & Gilmore, The Experience Economy 1999. Bilden visar hur en 
upplevelse kan skapas utifrån en råvara (egen modell).   

!
I Sverige var KK-stiftelsen drivande i att uppmärksamma tillväxten i dessa näringar. I 

den svenska definitionen av Upplevelseindustrin ingår arkitektur, dator- och tv-spel, 

design, film, foto, konst, litteratur, marknadskommunikation, media, mode, musik, 

måltid, scenkonst, turism/besöksnäringen och upplevelsebaserat lärande (Algotson & 

Daal 2007). Konsumtionen av kultur och upplevelser i olika former har under senaste 

decennierna ökat stadigt, framförallt i västvärlden (ibid).  

!
Boswijk et al (2011) har skapat en modell som beskriver aktörernas involvering i 

skapandet av meningsfulla upplevelser. I första generationens upplevelser (1.0) är 

upplevelserna ”iscensatta” av företaget. I andra generationens upplevelse (2.0) skapas 

i samproduktion med kunderna och den tredje generationens upplevelse (3.0) skapar 

kunden själv och aktörer erbjuder då endast verktyg eller en plattform för detta. 

!

!
Figur 2. Modifierad efter Boswijk et al, The Experience Exonomy (2011) som illustrerar 1a, 2a och 3e 
generationens meningsfulla upplevelser (egen modell).  

!
2.3 Upplevelse 

Genom kunskaper om hur vi människor upplever och tolkar genom våra sinnen kan 

det skapas förutsättningar för en god upplevelse (Mossberg, 2003).  Vad som är en 

god upplevelse är individuellt varför det är viktigt att veta vem det är som ska uppleva 
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någonting. En upplevelse är en sammantagen helhet där många olika delar samverkan 

för helhetsintrycket (Mossberg, 2003) 

!
Boswijk et al (2011) definierar en upplevelse som en komplex, relativt isolerad 

händelse som lämnar intryck och skapar ett speciellt värde för individen. Vidare 

menar Snel (2011) att en upplevelse är en pågående interaktiv process som tvingar 

den som upplever att förändra sitt sätt att se på sig själv eller världen (Boswijk et al, 

2011). 

!
Vi upplever hela tiden. Men det vi menar här med upplevelse som en produkt är en 

upplevelse som något extraordinärt och icke rutinmässiga tjänster (Mossberg, 2003). 

Upplevelsen är då en process som sker under kundens hela konsumtion. För en 

optimal upplevelse är kundens deltagande viktigt och även mötet med andra kunder 

och personalen (Mossberg, 2003). Flera företag eller bara ett företag kan vara 

inblandade i upplevelsen beroende på vad det är. 

!
Det räcker inte alltid med att kunden är nöjd för att det ska bli en upplevelse. Vi kan 

vara nöjda med många tjänster som vi utför utan att kalla det för en upplevelse, t.ex. 

ett besök på posten. För att det ska bli en upplevelse måste kunden bli engagerad och 

de känslomässiga aspekterna är viktiga (Mossberg, 2003). 

!
En extraordinär upplevelse enligt Mossberg (2003) innebär en:  

✓ Aktiv, dynamisk process. 

✓ Stark social dimension. 

✓ Mening och känsla av nöje. 

✓ Absorbering och personlig kontroll. 

✓ Påverkan av kontext, ovisshet och nymodighet. 

✓ Sammanflätning med livstillfredsställelse. 

!
Kunskaperna om hur vi upplever är viktiga av flera anledningar. Dels är det bevisat att 

kunder som är under en upplevelse konsumerar mer. De köper fler varor och tjänster 
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eller återkommer till samma företag när de är ute efter andra upplevelser (Boswijk et 

al, 2011). Det har också visat sig att kunder som varit med om en upplevelse delar 

med sig av detta till vänner som ger nya kunder. Dessutom kan en upplevelse ge fler 

värden för kunden och associera företag med något positivt (ibid). 

!
2.4 Upplevelseproduktion 

Som svar på Stiftelsen för kunskap och kompetensutveckling (KK-stiftelsens) 

satsning på upplevelseindustrin som mötesplats i Piteå startade programmet 

Upplevelseproduktion vid Luleå Tekniska Universitet 2002. Utbildningen 

upplevelseproduktion är således unik inom huvudområdet upplevelseproduktion och 

mynnar från kunskapen om människans behov av upplevelser (LTU, 2014). 

Kunskaper ges om design och styrning av processer som skapar meningsfulla 

upplevelser och hur man kan öka upplevelsevärdet av produkter och tjänster. Det är 

ett tvärvetenskapligt program där kurser i t.ex. sensorik, gruppdynamik, 

företagsekonomi, storytelling, kreativitetsmanagement, gestaltning, omvärldsanalys 

och projektledning skapar de verktyg som behövs för att iscensätta upplevelser inom 

branschen (LTU, 2014). 

3. Problemområde 
Trots det höga intresset för musikfestivaler står festivalorganisationer och 

kulturorganisationer under hög press med frågor som liknar andra organisationer 

såsom konkurrens, succession, ny teknik och globalisering (Leenders, 2010; Pegg & 

Patterson 2010). Att göra korrekta budgeteringar, hitta subventioner och boka artister 

verkar vara avgörande för överlevnaden av de flesta musikfestivaler. Flera festivaler 

har ofta fått experimentera med de datum som festivalen hålls för att kringgå stark 

internationell och nationell konkurrens och festivalerna läggs ofta då det är skollov, 

många experimenterar också med genrer och andra konstformer för att (Leenders, 

2010). 

!
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3.1 Festivaldöden 

Det senaste året har det myntas ett begrepp i Sverige, främst i media, som kallats för 

festivaldöden (U x U Festival, 2013). Allt fler festivaler har svårt att attrahera 

tillräckligt med besökare eller har gått i konkurs de senaste åren (Leenders, 2010, U x 

U Festival, 2012). År 2010 lade Hultsfredsfestivalen som länge varit den största i 

Sverige ner efter flera år av ekonomiska problem. 2011 ansökte föreningen Galaxen 

som drev Arvikafestivalen som hade 15 – 20 000 besökare om konkurs (Aftonbladet, 

2011 a). 2013 följde även Sundsvall Gatufest i konkurs som fick 33 000 besökare men 

behövde 10 000 fler för att gå runt (Aftonbladet, 2013 b). Även Peace & Love fick gå 

i konkurs bara några veckor innan festivalen skulle äga rum 2013, trots att festivalen 

något år tidigare varit Sveriges största festival (U x U Festival 2013, Musikindustrin 

2013). På DT (2013) löd rubriken ”Sveriges största musikfestival i konkurs”. Året 

innan, 2012, hade festivalen redan drabbats av stora skulder på 16 miljoner kronor. 

Den normala biljettförsäljningen brukar uppgå till 23 000 biljetter, men då endast 

9000 biljetter sålts och det bara var några veckor kvar till festivalen skulle äga rum 

tvingades Peace & Love AB gå i konkurs (DT, 2012). 

!
Även stora utländska festivaler, som till exempel PinkPop i Nederländerna har haft 

svårt att få slutsålt. PinkPop trodde 2006 att det behövdes en stor ”headliner” för att 

sälja tillräckligt med biljetter (Leenders, 2010). Men detta sätter stor press på 

budgetar och biljettpriser. Festivalarrangörerna måste därför fortsätta leta efter nya, 

innovativa sätt på vilka de kan differentiera sig och vara attraktiva för besökarna 

(Leenders, 2010, U x U Festival 2013). 

!
Leenders (2010) analys visar att varumärket är viktigare än programmet och 

biljettpriset och att relationsbyggande som direktreklam och kommunikation är mest 

viktigt för att lyckas med musikfestivaler för att få en återkommande besökare. Allt 

för ofta arbetar arrangörerna med verksamheten för mycket från dag till dag med stort 

fokus på programmet och få kostnaderna täckta (Leenders, 2010). Eftersom 

konkurrensen ökar måste varumärket bli viktigare. En varumärkesstrategi på lång sikt 

är avgörande (Leenders, 2010). Festivaler måste erbjuda högre värden för kunden än 
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deras konkurrenter (Leenders, 2010; Pegg & Patterson 2010). 

!
Biljettpriset har större anknytning till festivalens budget än till besökarens lojalitet. 

Biljettpriset bör sänkas eftersom det är en del av det framtida värdebesöket (Leenders, 

2010) och verkar attrahera fler besökare (Andersson, et al 2009). Insatser i 

marknadsföringar bör istället gå till varumärkesbyggande (Leenders, 2010). 

!
3.1.2 Finansiering av festivaler 

Många festivaler försöker få publiken att köpa biljetterna så tidigt som möjligt, 

eftersom de är väl medvetna om kostnaderna som ska täckas. Detta har t.ex. gjorts 

genom att många festivaler använder sig av att sälja en viss biljettyp som heter Early 

Bird Ticket. De biljetterna brukar säljas innan artisterna (eller bara en del av 

artisterna) är presenterade för att belöna de som vill ta risken det medför att köpa en 

biljett då artistutbudet fortfarande inte är presenterat.  

!
Figur 3 har U x U Festival gjort för att illustrera i vilket skede en sommarfestival 

fixerar sina kostnader och bestämmer budgeten för årets festival. Biljettförsäljningen 

startar många gånger runt oktober – november men tar ofta inte fart, med undantag för 

en marginal procent Early Bird tickets, förrän just innan festivalen äger rum (U x U 

Festival 2013). För de flesta festivaler brukar försäljning ta vid när de större banden 

eller artisterna bokas. Men ofta väntar många ändå man vet inte vart man ska vara i 

sommar eller vilka vänner som kommer vilja åka på festivalen, eller vilket utbud 

andra festivaler kommer ha (U x U Festival, 2013). 

!  17



!  
Figur 3, av U x U Festival som visar den traditionella finansieringstiden för festivaler och när 
kostnaderna fixeras. Den blåa linjen visar när inkomster från biljettförsäljningen kommer. 

!
Figur 4 illustrerar intäkterna och kostnaderna för festivaler. I den traditionella 

biljettförsäljningen kommer kostnaderna först, så som scenproduktion, ljus, ljud, 

artistbokningar med mera och sist, längst ner kommer intäkterna (U x U Festival 

2013). Man uppskattar ungefär hur många biljetter man kommer sälja baserat på förra 

årets försäljning som man producerar festivalen för, och det är inte förrän festivalen 

börjar närma sig som man vet huruvida budgeten kommer hålla eller inte vilket 

innebär en stor risk för arrangörerna (U x U Festival 2013). 
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Figur 4, av U x U Festival för att illustrera att kostnaderna fixeras innan man vet hur 

biljettförsäljningen/intäkterna för festivalen ser ut. 

!
En anledning till dessa konkurser är den sneda förvridningen mellan kostnader och 

intäkter (U x U Festival, 2013). En ideell förening som Peace & Love klarar inte av 

ett bakslag på flera miljoner och tvingas då gå i konkurs. Bråvallafestivalen däremot 

backades upp av FRK Scorpio och räknade med att gå flera miljoner back de första tre 

åren. Arrangörerna till festivaler tar med andra ord en väldigt stor risk vid större 

arrangemang (U x U Festival, 2012). Det kräver att allt faller ut optimalt så som 

biljettförsäljning, väder och konkurrerande arrangemang. 

!
3.1.1 U x U Festival 

U x U Festival (uttalas you by you) är en helt ny typ av musikfestival som ska äga 

rum för första gången i Umeå den 19 juli 2014 (U x U Festival 2014). U x U Festival 

är en ideell förening där alla som vill kan bli medlemmar. Festivalen vill visa väg för 

hur man kan ”vända upp och ner” finansieringsmodellen för festivaler och andra 

kulturevenemang. Detta för att den ekonomiska risken inte ska behöva vara så stor (U 

x U Festival, 2013) för festivaler. U x U Festivals finansieringsmodell är en helt unik 

för festivalen modell skapad från crowdfunding som de har valt att kalla för co-

founding (se mer under forskarsvar ett). 

!
Jag har inte funnit någon information om någon annan festival som använder sig av 

crowdfunding. Dock finns det festivaler som använder sig av flera prisetapper där de 

som är tidigt ute kan köpa billigare biljetter, något som brukar benämnas vid Early 

Bird Tickets. Dock har en festival i Tokyo, Japan som heter Kaikoo Festival eventuellt 

valt att testa crowdfunding efter U x U-festivalens modell då festivaler även i Japan 

har samma finansiella problematik (U x U Festival, 2013).  

!
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3.2 Crowdfunding 

Under senare år har crowdfunding vuxit fram som nytt sätt för skapare att säkra 

finansiering utan att behöva söka kapital hos andra traditionella källor (Mollick, 

2013). Crowdfunding är en kollektiv plattform på internet för finansiering ofta inom 

konstnärliga och kulturella satsningar där relativt små bidrag från ett stort antal 

individer tillsammans ser till att realisera ett projekt genom sitt bidrag (Mollick, 

2013). Gerber & Hui (2013) menar att crowdfunding ändrar hur, varför och vilka 

idéer som kommer till liv, därför blir det för aktörer viktigt att förstå vad som 

motiverar personer till att crowdfunda eller skapa ett projekt. Fortfarande är det 

väldigt få vetenskapliga artiklar som publicerats trots framgången av crowdfunding 

(ibid, Mollick 2013). 

!
Personliga nätverk och de grundläggande projektkvaliteterna är kopplade till 

framgången för crowdfundingprojekt likaså som geografin är relaterad till 

projekttypen och framgångsrik finansiering (Mollick, 2013). 

!
Kickstarter är den största plattformen på internet för crowdfundade projekt (Wells, 

2013) för kreativa projekt inom t.ex. film, spel, musik, konst, design och it/teknologi. 

Sidan lanserades 2009 och sedan lanseringen har över en miljard dollar givits av mer 

än fem miljoner personer och finansierat mer än 50 000 projekt (Kicksta,rter 2014). 

Under enbart 2012 samlades totalt sett in nästan 320 miljoner dollar genom 

kickstarter (Wells, 2013). På kickstarter finns det ett finansieringsmål och en deadline. 

Kickstarter använder sig av allt eller inget-metoden. Om finansieringsmålet inte 

uppnås får personerna tillbaka sina pengar. 44% av alla projekt har hittills nått sitt 

mål. Kickstarter menar att allt eller inget är en väldigt viktigt drivkraft till att 

crowdfunding fungerat så bra. Det väcker ett stort engagemang och motiverar 

personer att sprida vidare och få andra att också engagera sig i projektet (Kickstarter, 

2014). Fler plattformar som erbjuder crowdfunding är bland annat Funded by Me, 

Crowd Cube, Indiegogo och Rockethub och Picatic. 

!
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Crowdfunding-plattformar erbjuder en projekten en sida där man kan berätta om 

projektet genom videos och genom att visa prototyper med mera. Man kan hela tiden 

följa hur mycket pengar som har satsats i projektet (Kickstarter, 2014). Ofta brukar 

skaparna också vara beroende av viral spridning i sociala medier som Facebook och 

YouTube. Ett stort nätverk ökar således chanserna att lyckas med sitt projekt (Wells, 

2013; Mollick, 2013).  

!
Det förberedande arbetet och skapandet av materialet till kampanjen är viktigt. 

Förberedelser involverar att skapa en projektprofil, som ofta inkluderar en titel, en 

video, en beskrivning av vad finansieringen kommer användas till, finansieringsmål, 

kampanjtid, och beskrivning av förmåner och gåvor till givarna (Hui, et al, 2014). Om 

crowdfundingmålet nås börjar man producera och leverera de lovade löftena (Hui, et 

al, 2014). Skaparen skickar då belöningar till crowdfundarna. Belöningarna kan vara 

allt från att få sitt namn nämnt i filmkrediten, att få testa den skapade produkten eller 

ett personlig tack-kort eller en t-shirt skickat till sig från skaparna.  

!
I grafen nedan (figur 5) ser du hur sökordet crowdfunding och antalet nyhetsartiklar 

växt sedan 2009 då sidan kickstarter först lanserades (Google, 2014). Intresset har 

fortsatt stiga alltsedan dess och är även, som ni kan se ett relativt nytt begrepp. 

Populariteten ser inte ut att minska utan snarare dyker det upp fler alternativ på hur 

något kan crowdfundas. Den nedåtgående svängen visar maj månad, vilket det idag 

(7/5 2014), endast passerat en vecka av. Därför kommer den troligtvis stiga något 

ytterligare de tre veckor som kommer (resultatet för maj månad visade sig nå 

toppresulat).  
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!  
Figur 5. Sökordet crowdfundings ökning på via sökmotorn Google 7 maj 2014. Bild från Google 
Trends. 

!
På crowdfundingplattformar kan man ofta välja med hur mycket pengar man vill 

stötta projektet efter olika prisnivåer som skaparna satt (Kickstarter, 2014). Många 

företag vill synas tillsammans med projekt och produkter och de har ofta ekonomi till 

att hjälpa till med finansiering av ett högre belopp. Av de högre beloppen brukar det 

också finnas bara ett fåtal så att crowdfundaren kan få ensamrätt på den höga 

kostnaden som i gengäld ger företag publicitet och får visa i samband med produkten 

på olika sätt. Ju högre belopp som betalas av crowdfundaren desto fler förmåner får 

hen. 

!
Ett stretch-mål är ett finansieringsmål som är skapade av skaparna utöver det stora 

finansieringsmålet. Det kan vara så att målet är uppfyllt men att det finns plats för 

utökning, vilket passar bra för somliga projekt (Kickstarter 2014).  

Nackdelen med strechmål är att man lovar kunderna mer än det ursprungliga målet 

och det kan ganska fort bli komplicerat arbete som tillkommer. Därför bör det noga 

övervägas och beslutas om rätt stretchmål (ibid).  

Det är viktigt att ta tid att förklara stretchmålen noggrant och intentionerna med dem. 

Medan nya stretchmål förklaras att det nästan viktigare att beskriva vad faktiskt redan 

åstadkommit tillsammans, att bara ropa ut ”nytt mål” kan verka avskräckande och få 

motsatt effekt på crowdfundarna (Kickstarter, 2014). 

!
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På crowdfunding-plattformen ignitodeck låses stretch-målen upp automatiskt när 

målet blivit uppnåt (Ignitodeck, 2014) 

!
Figur 6, Skärmavbild från www.picatic.com som visar hur nästa stretch-mål låses upp när nivån innan 
är uppnådd.  

!
Picatic är en plattform som erbjuder crowdfunding för events och evenemang 

(Picatic, 2014). På sidan kan den som skapar eventet själv välja olika priskategorier 

för biljetten och kvantitet i den prisnivån. Skaparen bestämmer de olika prisetapperna. 

Till varje prisetapp adderar man också särskilda förmåner som crowdfundaren får (t-

shirt, front-line platser etc). Precis som på de andra crowdfundingplattformarna finns 

registrerar man även här ett finansieringsmål. De event som når sina mål börjar efter 

crowdfundingperioden att sälja ordinarie biljetter. Pengarna dras från crowdfundarnas 

kreditkort den dagen crowdfundingperioden slutar, om målet uppnåtts (Picatic, 2014). 

!
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4. Syfte 
Syftet är att utifrån ett upplevelseproduktionsperspektiv teoretiskt beskriva den nya 

modellen för crowdfundade festivaler som U x U Festival utvecklat. 

!
4.1 Forskningsfrågor  

!
För att uppnå syftet kommer jag att besvara följande frågor: 

!
➢ Vad innebär en crowdfundad festival (U x U Festival)? 

!
➢ Hur kan en crowdfundad festival beskrivas utifrån ett 

upplevelseproduktionsteoretiskt perspektiv?” 

!
➢ Hur kan en teoretisk modell se ut för en crowdfundad festival? 

!
4.2 Avgränsningar 

!
➢ För att avgränsa arbetet kommer jag enbart att titta på U x U Festivals modell 

av crowdfunding, dvs inte titta på andra festivaler, kulturevenemang, företag 

eller organisationer som använder sig av crowdfunding till annat än att 

definiera begreppet. 

!
➢ Den här studien har inte för avsikt att undersöka crowdfunding utifrån 

samtliga synvinklar utan ska skapa förståelse för begreppet utifrån 

upplevelseproduktion. Det innebär att jag inte kommer analysera t.ex. 

marknadsföring och organisation. 

!
➢ Forskningen ska gå att applicera i en generell kontext och därför kommer jag 

inte att koncentrera mig på platsorienterad fakta eller förhållanden, även om 

vissa sådana företeelser kommer att behöva förklaras för en rätt beskrivning av 

just detta fallet. 
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!
➢ Den här studien är inte menad att ge en exakt bild av vilka sätt man kan arbeta 

med crowdfunding, utan kommer utgå från hur U x U Festival 

finansieringsmodell, co-founding som är skapat från crowdfunding.  

!

5. Metoder 

5.1  Vetenskapligt förhållningssätt 

För att som forskare veta vilka möjligheter man har att bedriva sin forskning och för 

att kunna delta i diskussionen om hur man bedriver vetenskapen är det viktigt att 

känna till det vetenskapliga förhållningssättet forskningen har bedrivits på (Patel & 

Davidson, 2011). Ett vetenskapligt förhållningssätt är hur vi tolkar och förhåller oss 

till vetenskapen, och inom olika fält analyser man data på lite olika sätt. 

!
Jag kommer använda mig av den positivistiska vetenskapen för att besvara mina tre 

forskarfrågor. Jag kommer inte med egna värderingar behöva analysera material utan 

samma resultat skulle kunna uppnås igen, oberoende av vem som är forskaren. 

(Thurén, 2007; Patel & Davidson 2011). Min forskning handlar om att i forskarfråga 

ett göra en deskriptiv förklaring av crowdfunding-modellen U x U Festival har tagit 

fram. I forskarfråga två att göra en deskriptiv analys av crowdfunding utifrån 

upplevelseproduktionsteorier och i tredje forskarfrågan att skapa en generell modell 

för crowdfundingmodellen där jag utgår från resultatet från forskarfråga ett och två. I 

samtliga frågor använder jag mig av fakta som jag inte ska tolka med egna 

värderingar utan jag ska snarare beskriva redan färdiga dokument och teorier/

litteratur. 

!
Positivism är en vetenskapsteori där vetenskaplig kunskap utgörs av teorier som 

refererar till mätbara företeelser och satser som anger samband mellan dessa 

företeelse (Hartman, 2004). Eftersom mitt arbete ska belysa det generella är min 

forskning positivistisk. 

!  25



!
5.2 Forskningsansats 

Som forskare studerar man verkligheter genom att samla information om den för att 

sedan om möjligt producera teorier.  På detta sätt relaterar forskaren hela tiden teori 

och verklighet mot varandra. Underlaget som samlas kallas för empiri. Jag kommer 

att arbeta utifrån en deskriptiv ansats i samtliga forskarfrågor. I en deskriptiv 

forskning gör man minimal egen tolkning i analysen och håller sig nära råmaterialet 

(Wikipedia, 2014 g). Det deskriptiva involverar direkta observationer av beteende och 

händelser i den naturliga miljön (Anderson & Long, 2002)  
!
I forskarfråga ett ska jag rakt av beskriva den finansieringsmodell som U x U-

festivalen använder sig av. Det innebär att jag inte kommer göra någon tolkning 

utifrån egna värderingar eller uppfattningar. Det material jag utgår från beskriver 

olika steg i finansieringsmodellen och mitt resultat blir således en ren deskriptiv 

framläggning. 

!
I forskarfråga två ska jag beskriva crowdfunding utifrån ett 

upplevelseproduktionsperspektiv. Jag beskriver då olika teorier inom 

upplevelseproduktion för att skapa förståelse för crowdfunding med fokus på 

crowdfundaren vilket är en analytiskt-deskriptiv ansats.   

!
I forskarfråga tre ska jag skapa en teoretisk modell för U x U Festivals egna 

framtagna crowdfunding-modell. Arbetet är deskriptivt då det blir en modell jag 

skapar som är enkel att förstås av andra och som kan anpassas till andra festivaler och 

kulturevenemang. Jag lyfter inte in egna ståndpunkter eller tolkningar. Jag kommer att 

sammanföra delar av crowfundingens kärnor med den speciella finansieringsmodellen 

från crowdfunding som U x U Festival har tagit fram och grundar sig således på 

resultat från forskarfråga ett och två. 
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6.0 Metodteori 
I forskarfråga ett, där jag ska beskriva hur U x U använder sig av crowdfunding 

kommer jag göra en upptäckstyrd fallstudie. En fallstudie är en kvalitativ metod 

(Backman, 2008). Kvalitativa metoder slutar ofta i verbala formuleringar, att man 

med ord förklarar något till skillnad från de kvantitativa som man ofta kan skapa 

enkla tabeller och diagram för (Patel & Davidson, 2011). I fallstudien som berör 

forskarfråga ett redogör jag för händelser och processer som är viktiga för 

finansieringens-modellen för U x U Festival. (Denscombe, 1998). Jag kommer i 

enlighet med fallstudier att titta på det enskilda fallet och därigenom belysa det 

generella. Utifrån det ska jag skapa en modell som kan användas av andra festivaler i 

forskarfråga tre där jag utgår från resultatet från forskarfråga ett och två. Likt de flesta 

fallstudier kommer jag undersöka något som redan existerar, ”ett naturligt 

förekommande fenomen” (Yin, 1994; Backman, 2008) 

!
Fallstudien ger mig möjlighet att använda en rad olika typer av källor och olika typer 

av forskningsmetoder (Denscombe, 1998). Jag kommer främst att använda mig av 

dokument framtagna av U x U Festival där motivering och beskrivning av 

crowdfunding sker (se avsnitt 7.1). Jag kommer också använda mig av de 

observationer jag gjorde från min VFU (verksamhetsförlagda utbildning) jag gjorde 

höstterminen 2013 på festivalen, vilket resulterade i minnesanteckningar som också är 

kvalitativa data. I forskarfråga två kommer jag att koppla crowdfunding till 

upplevelseproduktionsteorier för att skapa förståelse för begreppet. Där beskriver jag 

upplevelseproduktionsteorierna från litteratur som jag kopplar till det material jag 

insamlat om crowdfunding i bakgrundsdelen vilket är kvalitativa data. 

6.1 Datainsamling 

Nedan listar jag den datainsamling jag har samlat för att besvara mina forskarfrågor. 

Samtliga källor är olika typer av dokument som jag mer utförligt beskriver under 

respektive punkt. 

!
6.1.1 Dokument 

!
!  27



Projektansökningar 

Jag har i forskarfråga ett använt mig av flera projektansökningar som skapats av U x 

U Festival till Umeå 2014, kulturbryggan och Region Västerbotten. I dessa dokument 

beskrivs hur festivalen arbetar och på vilket sätt de finansierar sig med crowdfunding. 

I projektansökningarna beskriver de också hur den vanliga processen för festivaler ser 

ut när det kommer till finansiering och den problematik som här uppstått vilket jag 

använt mig av i bakgrunden.  

Litteraturgenomgång 

Jag har använt mig av litteratur i bakgrunden där jag beskrivit evenemang, festivaler 

och upplevelseindustrin.  

!
Jag har använt mig av kurslitteratur om upplevelseindustrin i forskarfråga två där jag 

skall skapa förståelse för crowdfunding genom upplevelseproduktion. 

!
Jag har studerat flera vetenskapliga artiklar om crowdfunding som jag tagit del av 

online. Jag använde mig av sökmotorn PRIMO vid Luleå tekniska universitet och 

sorterade efter vetenskapligt granskade publikationer och gått uppifrån och ner när jag 

letar efter passande publikationer på sökordet crowdfunding. 

!
Jag använde mig också av vetenskapliga rapporter som berör festivaler och dess 

ekonomiska problem. Det använde jag mig av i bakgrunden där jag beskriver 

musikfestivaler och evenemang. Jag använde mig även här av söktjänsten PRIMO, 

LTUs databassökning. Där använde jag mig av sökorden Music Festival Finance, 

Music Festival, Festival. En del artiklar hämtade jag också från utbildningen 

upplevelseproduktions interna nätverk med samling av vetenskapliga artiklar och 

publikationer relaterat till musikfestivaler. 

!
Övrigt internetbaserat material 

För att hitta plattformar för crowdfunding googlade på ordet crowdfunding. Jag har 

även läst vad dessa plattformar skrivit om crowdfunding och tagit del av det material 
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som U x U Festival skrivit om crowdfunding. Viss information om U x U Festival är  

hämtat från deras hemsida. 

För att illustrera sökordet crowdfundings ökning använde mig av Google Trends. 

Mätningen utgår från antalet sökningar i världen på sökmotorn Google. 

!
Minnesanteckningar 

Under hösten 2013 gjorde jag min verksamhetsförlagda utbildning (VFU) och senare 

även två projektledningskurser på U x U Festival. Där blev jag insatt i den ideella 

föreningen och jag kommer därför använda mig av den information jag insamlade 

under tiden på festivalen. Minnesanteckningar består av en loggbok, och detta 

mynnade sedan ut i en femsidig rapport som var kopplad till finansieringen på 

festivalen. Delar av detta använde jag mig av när jag besvarade forskarfråga ett. 

!
Nyhetsmail 

Sedan ungefär ett och ett halvt år tillbaka har jag fått interna nyhetsmail från 

festivalen. Visst material för att följa/beskriva hur crowdfundingen lyckades hämtade 

jag härifrån. 

!
Bilddokument 

Jag har använt mig av en informationsvideo från U x U Festival på YouTube där 

initiativtagaren Victor Hillebjörk beskriver finansieringsmodellen. Den använde jag 

mig av när jag besvarade forskarfråga ett.  

!
Jag har använt mig av bilder som är illustrerade av festivalen för att förklara 

finansieringsmodellen. De bilderna har jag använt mig av dels i bakgrunden där jag 

beskriver festivaldöden och festivalers traditionella finansiering och i forskarfråga ett.  

7. Genomförande 
Jag redogör nedan studiens process och dess olika delar. Jag beskriver hur jag har 

arbetat och bearbetat de olika delarna av forskningsprocessen som frågeställningar, 

problemdiskussion, litteratursökning, urval och analys.  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!
7.1 Forskningsprocessen 

Jag kommer använda mig av den kvalitativa forskningsprocessen. Den innehåller ett 

stort mått av flexibilitet och dynamik ger utrymme för variationer (Backman, 2008). 

Backman (2008) skriver att man ibland arbetar med flera moment samtidigt i 

interaktion, varför de egentligen inte går att separera från varandra. Även om jag 

utgick från den kvalitativa forskningsprocessen så valde jag att vända ordningen något 

i mitt utförande. 

!
Jag valde specifikt fall för min fallstudie relativt omgående. Jag har med eftertanke 

valt just detta fall U x U Festival eftersom det erbjuder en ny finansieringsmodell för 

festivaler och även andra kulturevenemang. Jag ansåg den vara högst aktuell och 

viktig att studera närmare med tanke på det i media myntade begreppet festivaldöden 

som syftar på musikfestivalers konkurser de senaste åren. Min problemformulering 

blev således inringad tidigt. Jag ville beskriva hur U x U-festivalen arbetade med 

finansiering och deras nya crowdfunding-modell som festivalen har tagit fram. Jag 

visste direkt vad jag skulle undersöka, då jag tidigare varit involverad i festivalen i 

form av verksamhetsförlagt lärande under fem månader.  

!
Eftersom crowdfundingtrenden länge varit på uppstigande (och är sedan 2009) ville 

jag även förklara och skapa förståelse för crowdfunding utifrån ett 

upplevelseproduktionsperspektiv. Här använder jag mig av kurslitteratur, modeller av 

upplevelseteorier och andra teorier som man använder sig av inom 

upplevelseproduktion som marknadsföring och psykologi. 

!
Jag började med att samla bakgrunden till problemområdet som handlar om det i 

media myntade begreppet festivaldöden. Jag fick här utgå från främst artiklar från 

svenska medier och information om festivaler som de senaste åren gått omkull i 

Sverige, och även utomlands. Här använder jag mig också av U x U Festivals 

yttranden om festivaldöden.  

!
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Jag började sedan samla information om events, evenemang och festivaler ur ett 

historiskt perspektiv för att samla den redan samlade kunskapen inom området. Här 

använde jag mig dels av litteratur som skrivits om events och evenemang, om 

upplevelseindustrin och upplevelseproduktion där evenemang ingår och dels av 

vetenskapliga artiklar. Det historiska perspektivet är viktigt för att få en förståelse för 

den situation festivaler har idag och hur det tidigare har fungerat. Jag har läst mediala 

artiklar, vetenskapliga artiklar och tryckt litteratur om ämnena. Sedan beskrev jag 

crowdfunding utifrån vetenskapliga artiklar, forskningspublikationer och från 

crowdfundingplattformarnas egna hemsidor. Hur festivaler tidigare har finansierats 

har jag främst använt dokument skapade av U x U Festival. 

!
Observationerna jag gjort har jag gjort under september 2013 till januari 2014 under 

min verksamhetsförlagda lärande. Det är deltagande observationer där jag har deltagit 

i möten och arbetet rent generellt med U x U-festival. Under dessa möten förde jag 

minnesanteckningar vilket jag nu har kunnat använda mig av. Vi denna tidpunkt visste 

jag inte att jag skulle skriva examensarbetet om festivalen. Däremot skrev jag till viss 

del en kort beskrivning av finansieringsmodellen till kursen projektledning. Tack vare 

det sparade jag mycket anteckningar om de delar på mötena eller andra delar av 

arbetet som berörde finansieringsmodellen. 

!
Efter detta började jag strukturera upp den datainsamling jag gjort och forskarfråga ett 

och två. Forskarfråga tre skapade jag en teoretisk modell för crowdfundade festivaler 

och den besvarade jag sedan utifrån mina resultat av forskarfråga ett och två.  

!
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!  
Figur 7. Jag har besvarat forskarfråga tre genom kombinera min bakgrund om festivaler, 
crowdfunding samt mina resultat av forskarfråga ett och två. 

!
7.2 Validitet / Reliabilitet 

Nedan beskriver jag studiens validitet och reliabilitet.  

!
7.2.1 Validitet  

Med validitet menas huruvida man mäter det man har tänkt mäta (Denscombe 2009). 

Nationalencyklopedin förklarar det som ”frånvaro av systematiska mätfel”.   

Skriftliga dokument ska kunna utvärderas i förhållande till fyra grundläggande 

kriterier (Denscombe 2009), dess autenticitet, trovärdighet, representativitet och 

innebörd. Jag anser att de metoder jag valt kommer ge mig all den information jag 

behöver för att förklara och motivera svar på mina tre forskarfrågor. Vid första 

forskarfrågan utgår jag från skrivna dokument och rapporter och övrig 

kommunikation från festivalen som beskriver deras finansieringsmodell vilket är 

precis det jag ska förklara. Jag behöver materialet direkt från festivalen eftersom de 

skapat en helt ny typ av finansieringsmodell. I forskarfråga två ska jag beskriva 
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crowdfunding utifrån ett upplevelseperspektiv och jag har jag hämtat den information 

jag behöver för att förklara crowdfunding genom vetenskapliga artiklar och sen 

hämtat information om de teorier som man använder inom upplevelseproduktion från 

litteratur för att förklara fenomenet. I forskarfråga tre gör jag en generell modell för 

finansieringsmodellen där jag då utgår från resultatet i forskarfråga ett och två, vilket 

är det enda material som kan leda mig fram till en generell modell för crowdfunding 

genom U x U Festivals modell. Eftersom jag själv också arbetat med festivalen är 

risken liten för till exempel missförstånd eftersom jag redan är förtrogen med 

modellen. Validiteten för studien är således hög. 

!
7.2.2 Reliabilitet 

Reliabilitet är hur tillförlitliga mina mätningar är (Davidsson & Patel, 2011). 

Mätningar ska gå att utföras igen och då skall samma resultat ges. Då jag under min 

deltagande observation förde loggbok och minnesanteckningar, och till exempel inte 

använde mig av bandning, finns det viss information som kan ha uteblivit och som jag 

behövt uppdatera och kontrollera med initiativtagaren Victor Hillebjörk. Dokumenten 

jag har tagit del av som beskriver mitt fall är skrivna av organisationen.  

Då dessa dokument beskriver deras finansieringsmodell anser jag att partiskhet/

opartiskhet i frågan är irrelevant och snarare att jag inte skulle fått denna beskrivning 

om det inte var föreningen själva som gav den. Jag anser därför att reliabiliteten av 

studien är mycket hög. 

8.0 Etik 
Deltagande observation är en stor del av mina metoder. Det innebär att de övriga 

deltagande i U x U organisation inte varit medvetna om min eller deras roll i 

undersökningen (Denscombe, 2009). Under min tid på festivalen var de medverkande 

(och även jag vid tidpunkten) inte medvetna om att jag senare skulle använda 

informationen i detta syfte, vilket kan ha gjort att konfidentiellt material ”hamnat” i 

mina händer (Denscombe, 2009). Mitt etiska dilemma är huruvida jag förhåller mig 

till denna information och jag bör följa riktlinjerna (Denscombe, 2009):   

!
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➢ Varje användning av materialet måste garantera att ingen tar skada av 

användningen. 

➢ Varje användning måste undvika att avslöja de involverades identitet.  

!
Jag kommer dock bara använda mig av information som är relevant för att svara på 

mina frågeställningar. Festivalorganisationen är medvetna om mina frågeställningar 

och att jag skriver om finansieringsmodellen. Det enda material jag använder mig av 

som inte är publicerade dokument är nyhetermail och försäljningssiffror. Där jag känt 

en osäkerhet jag rådfrågat med U x U Festival. Försäljningssiffror kan ofta vara 

hemligt i en organisation men då dessa visades upp i realtid på festivalens hemsida 

har de redan från början valt att vara mycket öppna. Dessa siffror fick jag på förfrågan 

skickat till mig av U x U Festival för denna rapport och de var alltså väl medvetna om 

studiens syfte. 

!
Jag har delvis utgått från Helsingsforsdeklarationen som är riktlinjer för 

humanforskning. Den är ursprungligen antagen 1964 av World Medical Association. 

Den har blivit reviderad ett antal gånger, senast av WMA General Assembly, 

Fortaleza, Brazil, October 2013. Riktlinjerna är avsedda att tillämpas på biomedicinsk 

forskning i vid mening (VR, 2014).  

!
I Helsingforsdeklarationen sätter etiska standarder som att se till att respektera alla 

människor och skyddar deras hälsa och rättigheter. Försiktighetsåtgärder som att 

skydda forskningsobjektet ska ses över och att följa sekretess av personlig 

information som tilldelas (WMA, 2014) Helsingforsdeklarationen understryker också 

vikten av att ge rätt information och berätta metoder, möjliga intressekonflikter, vilka 

risker forskningen kan medföra och andra viktiga aspekter av forskningen samt hur 

forskningen kommer bli publicerad (WMA, 2014) 

!
Vad gäller humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning så har fyra övergripande 

etikregler formulerats av vetenskapsrådet: 
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Informationskravet – Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den 

aktuella forskningsuppgiftens syfte. 

Samtyckeskravet – Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin 

medverkan.  

Konfidentialitetskravet – Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall 

ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall försvaras på ett sådant 

sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. Frågan om konfidenialitet har ett nära 

samband med frågan om offentlighet och sekretess.  

Nyttjandekravet – Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för 

forskningsändamål.  

 

Jag ser inga etiska konsekvenser som mitt arbete kan väcka eftersom arbetet är 

deskriptivt och beskriver en finansieringsmodell där festivalens utgångspunkt redan 

från början var att sprida den till andra och skapa nya och bättre sätt för finansiering 

för festivaler och kulturevenemang så är detta arbete en handling som även ligger i 

deras intresse. 

9.0 Resultat 
Nedan visar jag resultaten för mina tre forskarfrågor i var sina avsnitt. Varje 

resultatdel avslutat med en kort sammanfattning där jag redogör för det mest centrala 

av resultatet. 

9.1 Resultat för forskarfråga 1 

Forskarfråga ett undersöker jag: 

➢ Vad innebär en crowdfundad festival? 

!
U x U Festival kom fram som ett svar på festivaldöden. Festivalen har tagit fram en 

egen finansieringsmodell. Med den kombinerar de traditionell biljettförsäljning med 

crowdfunding. De har valt att kalla modellen för co-founding. Enligt festivalen själva 

vänder modellen upp och ner på hur festivaler vanligtvis brukar finansieras (se figur 
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4). U x U Festivals finansieringstriangel illustrerar samma intäkter och kostnader för 

festivaler, men i en annan ordning. 

Om vi istället ser på U x U Festivals modell, figur 8 så har de vänt upp och ner på 

modellen, triangel är nu vänt åt andra hållet. Det betyder att de börjar med 

biljettförsäljningen under en period som de kallar för co-foundingperiod. Festivalens 

storlek skalas efter antalet biljetter som sålts under denna period.  

Figur 8. av U x U Festival framtagen för att illustrera relationer mellan co-foundingperiodens 

försäljning, som sätter riktlinjer för hur höga produktionskostnaderna kan bli. 

!
U x U Festivals biljettförsäljningskurva (figur 9) blir då något annorlunda än den 

traditionella försäljningen där intäkterna kommer sent (figur 4). Genom att sälja 

biljetterna under en co-foundingperiod kan man veta lite mer om intäkterna och 

intresset för festivalen redan åtta till nio månader före festivalen. Som figur 9 visar 

kan man då fixera kostnaderna efter redan sålda biljetter (och inte efter fjolårets 

försäljning) och den ekonomiska risken blir således mindre om festivalens storlek/

kapacitet skalas efter försäljningen. 

!
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!  
Figur 9. U x U Festivals förväntade försäljningskurva framtagen av festivalen. 

!
För att lyckas med att övertyga besökarna om att köpa en biljett så många månader i 

förväg satte de in särskilda belöningar till de som var tidigt ute, så som, förutom ett 

billigare festivalpass, att man som co-founder fick tillgång till ett speciellt område 

alternativt andra förmåner på festivalområdet som billigare mat och dryck vilket vid 

denna tidpunkt inte fattats ett beslut om vilket det blev. 

!
Under två månader hösten 2013 skedde denna co-foundingperiod på U x U Festival. 

Under denna tid var alla som köpte en biljett med och skapade festivalen genom att 

varje biljett förlängde festivalen med +15 sekunder. Vilket festivalen uttryckte som att 

besökaren ”äger” 15 sekunder av festivalen – därav namnet co-founding. 

Biljettköparen blev således en co-founder (medskapare) av festivalen. 

!
De första 150 biljetterna såldes på ett event på Rådhustorget i Umeå. Den första 

biljetten kostade en krona, den andra biljetten två kronor, den tredje biljetten tre 

kronor, osv upp till 150 kr som den 150e biljetten kostade. Efter några minuter hade 

samtliga 150 första biljetter till festivalen sålts slut trots att inga artister hade 

presenterats. Festivalen hade vid det här laget redan mer än 6000 följare på Facebook 
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tack vare bland annat publicitet i den lokala tidningen Västerbottens-Kuriren och 

Word of Mouth som spridit sig om den nya, medskapande musikfestivalen som skulle 

sätta Umeå på musikkartan (U x U Festival, 2012). Något viktigt för att lyckas med 

crowdfundingen var att många ville se festivalen förverkligas och (U x U Festival, 

2013). 

!
Den 27 september 2013, öppnade försäljningen av festivalbiljetterna på festivalens 

hemsida där biljettpriset nu ökade med några ören per biljett. Efter en dag hade 1000 

biljetter sålts. Två veckor senare hade 1700 biljetter sålts. Vid den tiden hade 

festivalbesökarna tillsammans säkrat upp till en drygt sju timmar lång festival. Vid 

denna tidpunkt hade biljettintäkterna räknats till ca 1 miljon kronor (U x U Festival 

2013). 

Den 21 oktober var 1843 biljetter sålda. För att kunna skapa en festival av den största 

kapaciteten som var 20 000 besökare skulle 10 000 biljetter behöva säljas fram till 

den 31 oktober, vilket inte skedde.  

!

!  
Figur 10 bild som visar realstatistiken på hemsidan när det hade sålts 2002 biljetter. Då var festivalen 
8 timmar 20 minuter och 30 sekunder lång. En co-founderbiljett kostade då 648 kr. Bildkälla: U x U 
Festivals Facebooksida. 

!

!  38



Plattformen för crowdfundingen var inte någon av de välkända plattformarna för 

crowdfunding utan biljetterna såldes genom festivalens egen hemsida där systemet 

med det stegrande biljettsystemet byggts upp. Biljettpriset var uppdelat i olika 

prisnivåer där det fanns olika många biljetter i varje prisnivå. I realtid kunde man följa 

hur försäljningen pågick och hur många biljetter som hade sålts och hur många 

Figur 11 visar hur festivalbilden växte med innehåll allt eftersom fler köpte biljetter till festivalen. 
Genom en vev (se figur 10) kunde man förhandsvisa festivalområdet vid fler sålda biljetter. Bildkälla: 
U x U Festivals Facebooksida. 

!
biljetter som var kvar i varje priskategori. Till det kunde man även se hur +15 

sekunder för varje biljett plussades på varandra. Eftersom U x U Festival skapade ett 

helt nytt sätt att crowdfunda, där varje biljett förlängde festivalen med +15 sekunder 

och dessutom ville illustrera det med den växande områdeskartan var de tvungna att 

skapa den egna plattformen för crowdfundingen. 

!
Co-foundingperioden skulle varat en månad men förlängdes till totalt två månader, det 

vill säga den 30 november. Då hade 2651 biljetter sålts och festivalens längd slutade 

på 11 timmar 2 minuter och 45 sekunder lång. 

!
Modellens lyckande beror på flera saker. För det första personers/besökare 

engagemang att föra budskapet vidare. Att viljan att få en stor festival och vara co-

founder av U x U -festivalen väger tyngre än att vänta och inte göra av med några 
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pengar, men då veta festivalens artistutbud och om det inte passar kunna välja en 

annan festival. Veta om ledighet, vart andra vänner ska osv. 

!
Efter co-foundingperioden började U x U Festival sälja Early Bird Tickets. När 

programmet var satt och andra finansiärer gått med i projektet som ytterligare 

kommunalt stöd kunde det beslutat om att bli åtta timmar extra till festivalen, det vill 

säga 20 timmar, en tvådagarsfestival, då startade försäljningen av de ordinära 

festivalpassen. 

!
9.1.2 Särskilda förutsättningar i Umeå för U x U Festival 

Förutom finansieringen från co-foundingperioden har festivalen även fått  

ytterligare finansiellt stöd. Tack vare att Umeå blev Kulturhuvudstad 2014 har mycket 

pengar satsats på kultur i Umeå inför 2014 och bland annat är detta projekt något som 

valts ut av Umeå 2014 som beviljat 2 miljoner kronor i projektstöd (U x U Festival, 

2013). Stöd har också givits av bland annat Region Västerbotten till en summa av 475 

000 kronor. Ytterligare 1 miljon kronor har blivit beviljade från Kulturbryggan och 

750 000 kronor har blivit beviljade från Statens Musikverk. Från Balticgruppen gavs 

500 000 kr. Balticgruppen som är en stor privatägd koncern i Umeå gick in som den 

första ”Co-Creating Sponsorn” vilket är den högsta typen av sponsor man kan vara för 

festivalen (U x U Festival, 2014).  

!
Festivalen har engagerat många personer och företag. Redan under hösten 2013 hade 

250 personer anmält sitt intresse till att vara volontär (U x U Festival, 2014). 

!
9.2 Resultat för forskarsfråga 2 

Forskarfråga två undersöker jag: 

➢ Hur kan en crowdfundad festival beskrivas utifrån ett 

upplevelseproduktionsteoretiskt perspektiv? 

!
Genom att beskriva fyra olika teorier: 4E, Maslows behovshierarki, 

upplevelserummet och kundvärde kommer jag sedan, med de kunskapar jag skaffat 
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om crowdfunding och om festivaler sätta detta samman för att beskriva vad som kan 

leda till att någon vill crowdfunda en festival. Maslows behovshierarki och 

Kundvärde-modellen är ingen upplevelseproduktionsteori men central för att förstå 

människans beteende vilket är centralt inom upplevelseproduktion. 

9.2.1 Fyra E 

För att vi lättare ska kunna förstå vad en optimal upplevelse innehåller kan vi ta hjälp 

av modellen Fyra E (Pine & Gilmore 1999). Den delar upp innehållet av en 

upplevelse i fyra olika delar, esthetic/estetisk, education/utbildning, entertainment/

underhållning och escapism/eskapism vilka kan vara en upplevelse var för sig eller 

också sammanslutas i samma upplevelse och då kan bilda ”the sweet spot” som är en 

god förutsättning för en transformationsupplevelse (Pine & Gilmore 1999). Vidare 

illustrerar modellen grad av deltagande i upplevelsen.  

!
Eskapistisk: Gästen är helt försjunken och deltar aktivt i upplevelsen.  

Utbildande: Upplevelsen spelas upp framför gästen och denna deltar också aktivt i 

upplevelsen.  

Underhållande: Gästen deltar i upplevelsen när den spelas upp dock krävs inget aktivt 

deltagande. 

Estetisk: Gästen är försjunken i upplevelsen men deltar passivt. (Berridge 2007). 

!
När alla dessa E vidrörs skapas alltså en förutsättning för en minnesvärd och 

engagerande upplevelse som kan leda till en transformation, se figur 12 (Pine & 

Gilmore, 1999). En optimal upplevelse enligt teorin 4E handlar till stor del av 

kundens engagemang i upplevelsen. Enligt figur 12 skulle sannolikheten för att få 

stöd i crowdfunding öka om alla fyra E:n vidrörs eftersom vi är mer benägna att 

konsumera när vi är under en upplevelse, och dessutom berättar vi gärna för vänner 

när vi upplevt något, vilket skapar Word of Mouth (Boswijk, et al, 2011) som är en 

viktig del då crowdfundingprojekt är beroende av viral spridning. 

!
Crowdfunding av festivaler berör starkt active participation som jag på figur 12 har 

grönfärgat, man är alltså väldigt aktiv och deltagande i skapandet av festivalen. 
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Tidigare har besökarna i skapandet av festivalen varit passivt deltagande. 

Crowdfunding har fört kunden från att vara passiv till aktiv. Från festival 1.0 till 

festival 2.0, andra generationens festivaler. Inom crowdfunding kan ibland även 

kunderna vara med i utformandet av särskilda delar av produkten, därför varier det 

hur mycket fokus skiftat från att vara passiv till aktiv. 

!

Figur 12. Modell modifierad efter Pine & Gilmores 4E (egen modell). 

!
!
Crowdfunding genom 4E: 

Education: Crowdfundaren får ny information om problemet och lösningen som 

projektet vill lösa och får lära sig något nytt. Får information om tema, artister, hur 

man kan crowdfunda, budskap osv. 
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Entertainment: Kunden blir underhållen av filmen/trailern/förhandsinfon/

marknadsföringen/kommunikationen för festivalen. 

Escapism: Kunden kan fly verkligen och drömma sig bort en stund på hur det kan 

vara på festivalen. Föreställa sig, vilja vara där, skapa en bild av festivalen. 

Esthetic: Kunden blir tagen av designen det visuella materialet. 

!
Genom 4E-teorin blir det således viktigt för crowdfundade festivaler att: 

➢ Crowdfundaren kan föreställa sig festivalen genom det förarbete festivalen 

producerar inför crowdfundingperioden (så som glimtar av program, 

festivalstadgar, presentationer, ”trailers”, filmer etc.) 

➢ Festivalen kan öka förutsättningar för active participation, dvs för besökarna 

att vara deltagande och vara med utforma festivalen.  

➢ Erbjuda innehåll från de fyra E:na för att skapa en upplevelse. 

!
!

!
10.2.2 Maslows behovshierarki  

Abraham Maslows behovstrappa är en psykologisk modell för människan 

psykologiska och fysiska behov i relation till varandra. Det finns här fem 

grundläggande nivåer där de måste bli tillgodosedda nedifrån och upp. Inom 

upplevelseproduktion vill man skapa en transformationsupplevelse vilket kan uppnås i 

den sista etappen.  

!
På det första steget, fysiska behov, behöver våra basbehov bli tillgodosedda så som att 

vi får äta, sova och andas, hålla temperaturen och uträtta våra behov. Är detta uppfyllt 

kan vi gå vidare till steg två, trygghet. Det steget är en grund för människans 

psykologiska behov. Det är viktigt för människan att skapa en känsla av stabilitet i 

livet där man kan känna sig trygg och säker. I nästa steg, tillhörighet, behöver vi 

vänner, familj, kärlek och känna acceptans. Vi behöver känna oss förstådda och 

behövda. Människan kan dock klara att leva själv men strävar efter att minimera 

ensamheten. När detta är uppfyllt kan vi sträva efter självsäkerhet och det hittar vi på 
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trappsteget uppskattning. Här bygger vi självkänsla och självsäkerhet, att känna till 

sin kompetens och ta och ge uppmärksamhet. Motsatsen blir en människa som känner 

sig underlägsen, svag och hjälplös vilket skapar stora påfrestningar i livet. När du 

uppnått detta trappsteg kommer du till självförverkligande. Det är här vi kan utveckla 

vår fulla potential genom att vara kreativa, arbeta med problemlösning, och skapa en 

egna värden av moralitet. 

!
Maslows behovshierarki är inte en upplevelseteori men den används inom 

utbildningen för upplevelseproduktion för att förstå människans behovs vid 

konceptutveckling och framtagning av upplevelser.  

!

!  
Figur 13. Maslows behovshierarki av mänskliga behov (egen modell) 

!
!
Crowdfunding genom MASLOW: 

Det som vanligtvis är fysiologiska behov, längst ner på hierarkin är inte relevant för 

festivaler i crowdfunding-fasen eftersom crowdfundaren befinner sig i sin egna 
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hemmiljö och det således står utanför festivalens makt hur de fysiologiska behoven 

uppfylls.  

!
1. Trygghet: Få information om produkten. Veta vilka villkor som gäller och vilken 

funktion produkten har. Crowdfundaren måste få information om vad som händer 

om målet inte uppnås och vad som händer om målet uppnås. Säker betalning, litar på 

systemet och skaparen. 

2. Omtanke/uppmärksamhet: Känna sig som en del av produkten/projektet. Kunna 

kommunicera med andra, sprida information vidare. Få kred/tack för att ha hjälpt till 

eller annan typ av belöning. Känna medlemskap. 

3. Självsäkerhet: Att själv bli spridare av produkten, stolthet av att ha crowdfundat, 

vilja identifiera sig med produkten, kunna inspirera andra. Att lyckas. 

4. Självförverkligande: Vara med och utforma produkten, diskutera, anpassa efter 

egna behov, komma med synpunkter, vara till hjälp. Att förändras.  

5. Transformation: Att ha varit med och skapat en festival kan mycket väl leda till en 

transformationsupplevelse. En transformationsupplevelse uppstår som enklast när alla 

fyra E:n i Pine & Gilmores modell vidrörs. Unders själva festivalupplevelsen är 

sannolikheten större för att en sådan upplevelse ska kunna uppstå eftersom besökaren 

då befinner sig på festivalområdet och kan således kontrollera eller erbjuda 

möjligheter för detta. 
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!  
Figur 14. Bild modifierad från Maslows Behovshierarki som visar vilka steg som är viktiga för 

crowdfunding av festivaler (egen modell). 

!
Nivå två, uppmärksamhet och nivå tre, självsäkerhet är markerade gröna eftersom de 

är särskilt viktiga för crowdfunding. 

!
Genom Maslows behovshierarki blir det således viktigt för crowdfundade 

festivaler att: 

➢ Att skapa förutsättningar för att uppfylla (skapa förutsättningar för) att alla 

nivåerna, trygghet, omtanke, självsäkerhet och självförverkligande.  

➢ Låta medskapande och deltagande/medlemskap i olika varianter vara en 

naturlig del av festivaler, där den enskilda kan vara med och påverka. 

!
10.2.3 Upplevelserummet  

Med upplevelserummet menas den fysiska omgivningen, vilken tjänsten produceras, 

levereras och konsumeras inom (Mossberg, 2003) Kunden interagerar hela tiden med 

upplevelserummet. Personalen måste kunna improvisera, lösa problem och överraska. 
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Andra kunder kan förstärka eller minska kundens tillfredsställelse och uppfattning om 

kvalitet (Lehtinen och Lehtinen 1991; Groove och Disk 1997; Zeithaml och Bitner 

2000). Lovelock (1996) menar att på grund av en spännande och stimulerande publik 

kan kundens upplevelse förstärkas. Shamir (1980) beskriver istället den negativa 

sidan och argumenterar för att när kunder med olika behov och intressen vistas i 

samma upplevelserum kan det uppstå missnöje.  

Ju mer social samvaro det är man söker, ju större betydelse får andra kunder. 

Nyckelord förefaller vara gemenskap, glädje och tillhörighet.  

!

!  
Figur 15. Bild modifierad efter Upplevelserummet som illustrerar kundens interaktion med 

upplevelserummet (egen modell) 

!
10.2.4 Crowdfunding genom upplevelserummet 

I crowdfunding är upplevelserummet centralt hela tiden. Upplevelserummet är hela 

det sammanhang som crowdfundingen sker inom. Det är dels av den information och 

kommunikation man får från festivalen och den relation man kan skapa till festivalen 

genom hemsidan, Facebook etc. Det visuella och den kontext som festivalen 

presenteras inom har betydelse. Även relationen till andra kunder. Om många vänner 

gillar projektet och många skriver gott om festivalen eller illa om festivalen kan ha en 

stark inverkan på benägenheten att crowdfunda en festival. Genom att auktoritära 

personer talar gott om projektet kan vara avgörande för crowdfundingprojekt som är 

!  47



beroende av viral effekt. Det vill säga upplevelserummet handlar om hela det intryck 

eller den upplevelse kunderna får av festivalen 

!
Genom upplevelserummet-teorin blir det således viktigt för crowdfundade 

festivaler att: 

➢ För festivalen att bygga en god relation till crowdfundaren. 

➢ Att många är positiva till projektet och att det sprids via sociala nätverk/

medier för att förstärka den positiva känslan. 

➢ Att negativitet bemöts snabbt. 

!
!
10.2.3 Kundvärde 

Genom att stärka kundvärdet kan man göra förstagångskunder till trogna 

återköpskunder (Skärvad & Olsson 2011). Det går att åstadkomma genom att det 

kunden upplever som värdefullt hos varumärket/produkten måste vara högre än 

kostnaden och de uppoffringar som kunden måste göra för att ta del av produkten 

(ibid). 

!
Upplevt kundvärde = Pris + övriga uppoffringar 

!
I grunden handlar det om att tillföra sådana värden som kunden efterfrågar och är 

beredd att betala för. 

!
Att skapa upplevelser handlar på många sätt om att förstå kundvärdet av produkten 

och hitta strategier för att skapa så goda förutsättningar som möjligt för detta. Därför 

är modellen om kundvärde och produktvärde i relation till pris och efterfrågan viktig.  

!
10.2.4 Crowdfunding genom kundvärdet 

Det är såklart väldigt viktigt för crowdfunding att kunden upplever festivalen vara så 

pass bra att hon vill vara med och betala för att se den hända. Därför kan det vara 

viktigt att förstå de uppoffringar kunden gör genom att inte köpa en biljett i förväg: 
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➢ Kostnad för biljett (om än låg/rabatterad för en co-foundingbiljett) 

➢ Ej vetskap om vänner/familj ska besöka festivalen 

➢ Ej vetskap om program/artister/aktiviteter på festivalen 

➢ Ej vetskap om väder då festivalen inträffar 

!
Vinsterna kan vara: 

➢ Billigare biljett 

➢ Del av ett medlemskap 

➢ Image genom festivalen 

➢ Förmåner på festivalområdet 

➢ Övriga förmåner 

!
Eftersom crowdfundingen äger rum många månader före festivalen kan det vara bra 

att även erbjuda någon direkt belöning efter crowdfundingen i enlighet med 

crowdfundingplattformarnas modell som ofta erbjuder t-shirts, klistermärken, pins 

eller annat.  

Det gäller att på så effektiva sätt som möjligt förmedla rätt bild av festivalen så att rätt 

kundsegment kan attraheras till festivalen.  

!
Genom kundvärde-teorin blir det således viktigt för crowdfundade 

festivaler att: 

➢ Festivalen tydligt kan motivera crowdfundaren om fördelarna med att köpa en 

biljett tidigt, och erbjuda förmåner som hen kan ta del av och motiveras av.  

➢ Öka känslan av ekonomisk vinst för kunden. 

➢ Öka känslan av emotionell vinst för kunden. 

➢ Öka känslan av ett medlemskap och vara en del av festivalen. 

!
10.3 Resultat för forskarfråga 3.  

Forskarfråga tre undersöker jag: 

➢ Hur kan en teoretisk modell se ut för en crowdfundad festival? 

!
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För att svara på denna forskarfråga utgår jag från resultaten i forskarfråga ett och två, 

samt använder mig av bakgrundsinformationen jag samlat om musikfestivaler och 

crowdfunding. 
!

!  
Figur 7. Modellen illustrerar hur jag har gått tillväga för att svara på forskarfråga tre. 

!
10.3.1 Generell  modell 

Grundläggande för en festival är arbetet med varumärkesbyggande och det ska vara 

ett centralt arbete genom festivalens samtliga crowdfundingfaser i linje med Leenders 

(2010). För festivalen att bygga en god relation till crowdfundaren är också ständigt 

pågående. 

Nedan listar jag det som kan ingå i crowdfunding av musikfestivaler och i figur 16 ser 

du i vilken tid de sker. 

!
➢ Här sätter festivalen årets tematisering som bör skilja sig från tidigare år. 

Festivalen måste differentiera sig från andra festivaler på innovativa sätt 

(Leenders 2010).  

!
➢ Materialet som festivalen skapar för crowdfundingperioden ska skapa 

förutsättningar för besökaren att föreställa sig festivalen genom det förarbete 

festivalen producerar inför crowdfundingperioden så som glimtar av program 
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(tematisering, värderingar, image), festivalstadgar, presentationer, ”trailers”, 

filmer etc.  

 

Festivalen ska tydligt kunna motivera crowdfundaren om fördelarna med att 

köpa en biljett tidigt, och erbjuda förmåner som hen kan ta del av och 

motiveras av.  

!
➢ Crowdfundingprojekt är beroende av viral effekt och att följarna sprider 

informationen vidare. Det är viktigt att många är positiva till projektet och att 

det sprids via sociala nätverk/medier för att förstärka den positiva känslan. Där 

ingår att negativitet bemöts snabbt. Här vill jag återigen poängtera det viktiga i 

att ha differentierat sig och aktivt valt målgrupp eftersom risken annars är 

väldigt hög att, om man i ett tidigt skede fått en vid skara av människor/

intressen att många senare anser att festivalen inte blev som de tänkt sig och 

blir missnöjda och sprider dålig energi och negativitet. Har man från början 

differentierat sig är sannolikheten dessutom större att fler utanför regionen/

orten kommer att vilja besöka festivalen då det kanske är den enda i sitt slag. 

!
➢ Strategiutveckling. Festivalen skapar förutsättningar för att uppfylla att alla 

nivåerna i Maslows behovshierarki, trygghet, omtanke, självsäkerhet och 

självförverkligande (se 10.2.2). Samt hur de kan få crowdfundaren att känna, 

veta, tycka, göra. 

!
➢ Finansieringsmål och eventuellt Stretch-mål upprättas för festivalen som 

stämmer i överens med festivalens varumärke och differentiering. Det är 

viktigt att målen är tydliga och specifika. Enligt kickstarter är tydliga mål 

avgörande för en crowdfundingkampanjs lyckande.  

 

Finansieringsmålet för att skapa en festival bestäms. Här specificeras, precis 

som för en produkt, dess egenskaper, så som antal scener och övrigt program 

som vid denna tid kan beslutas om. 
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!
Ex. Vid 2000 sålda biljetter kan vi skapa en musikfestival och festivalens 

finansieringsmålet är uppnått. Festivalen kommer då innehålla: 1 stor scen, 3 

öl & matserveringar, 5 matvagnar, mysigt chillout-place, aktiviteter dagtid, 

minst 8 musikakter etc. 

!
➢ Stretchmålen är utöver finansieringsmålet och kan antingen pågå samtidigt 

som finansieringsmålet, eller ta vid när finansieringsmålet är uppfyllt. 

 

Ex 1. Vid 2250 sålda biljetter bokar vi 2 ytterligare akter  

Ex 2. Vid 2500 sålda biljetter kommer det finnas en gungpark. 

Ex 3. Vid 2750 sålda biljetter kan vi anordna silent-disco. 

Ex 4. Vid 3000 sålda biljetter kan vi bygga 4 scener!  

Ex 5. Vid 3250 sålda biljetter kan vi ha ett DJ-bås.  

Ex 6. Vid 3500 sålda biljetter ordnar ett exklusivt område för crowdfundarna 

som innehåller förmån A, B och C. 

Ex 7. Vid 3750 sålda biljetter kan vi anordna en camping.  

 

Det kan vara bra att avslöja stretchmålen en efter en, annars finns det stor risk 

för besvikelse och att förväntningar blir orealistiska att leva upp till. Det 

viktigaste när varje mål är uppnått är att fokus hamnar på det uppnådda 

tillsammans och att det kommuniceras tydligt.  

!
➢ Belöningar ska också framgå tydligt, dels ska det framgå vad crowdfundaren 

får i anknytning till crowdfundingperioden (ex, t-shirt, pins, tygpåse). Och på 

festivalen som äger rum 8-9 månader senare (festivalpass, billigare mat och 

dryck etc). Belöningar skickas rimligtvis ut när crowdfundingperioden är 

avslutad med information om vad man åstadkommit och eventuella belöningar 

som crowdfundaren kommer få när själva festivalen äger rum. 

!
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➢ Festivalen kan öka förutsättningar för Active Participation, dvs för besökarna 

att vara deltagande och vara med utforma festivalen även efter 

crowdfundingperioden där de som varit med och crowdfundat kan få vara med 

i omröstningar om artister, matutbud, diskutera festivalen och artister/program 

i forum/diskussionsgrupper/facebook.  

!
Som figur 17 visar sker kommunikation, relationsbyggande (mellan festivalen och 

besökarna) hela tiden, likaså varumärkesbyggande. Modellen visar hur arbetet kan se 

ut under själva crowdfundingperioden. När crowdfundingperioden är slut börjar 

festivalen boka artister och produktionsarbetet kan ta vid. Hur mycket man sen väljer 

att skala upp festivalen är sedan upp till festivalen. För U x U Festival började Early 

Bird Tickets, sedan den vanliga biljettförsäljningen efter crowdfundingperioden. Så 

även om en del av biljettförsäljningen fortfarande kommer komma först just innan 

festivalen ska äga rum, har festivalen minskat den ekonomiska risken drastiskt med 

att ändra konsumtionsbeteendet hos besökarna. 

!

Figur 16, modell för hur en musikfestival kan använda sig av crowdfunding och då gå 

från första generationens upplevelse till andra. 
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!
Att låta besökarna välja bland olika belopp att betala skapar fler valmöjligheter för 

kunden och kan ge en känsla av kontroll för denna. Detta sker ofta på 

crowdfundingplattformarna, och då har företag, eller andra, dessutom möjlighet att gå 

in med höga belopp som de kan få ensamrätt om och därmed bli en viktig sponsor. 

Sponsring av något slag kommer med största sannolikhet att behövs för ett större 

arrangemang men det kan också ske utanför crowdfundingplattformen, då krävs ett 

större beräknat arbete för det från festivalens sida.  

11. Resultatdiskussion 
Crowdfunding för festivaler skulle tydligt, och har enligt U x U Festivals modell 

minskat den ekonomiska risken som festivaler och andra kulturevenemang många 

gånger måste ta då större arrangemang ordnas. Som nämndes i problemområdet så har 

det visat sig viktigt att hitta nya lösningar för hur festivaler kan arrangeras så att den 

ekonomiska risken kan minska.  

Även om en del av biljettförsäljningen fortfarande kommer komma först just innan 

festivalen ska äga rum, kan festivalerna ändå minska den ekonomiska risken drastiskt 

med att ändra konsumtionsbeteendet hos besökarna genom att motivera dem till att 

köpa festivalbiljetter åtta till nio månader innan festivalen ska äga rum. 

!
Den traditionella prisstegringen inom crowdfunding erbjuder fler alternativ 

prismässigt för crowdfundaren och är mer tydlig i utförandet av mål och riktlinjer – 

belöningar. Det vore bra att tillföra dessa värden i crowdfunding av festivaler – vilket 

till viss del är svårt. Vid scenstorlekar skulle det kunna vara enklare att sätta mål, då 

man vet vad scenerna i prisnivå A, B och C kostar. Men när det gäller bokning av 

artister så lägger arrangörerna bud hos artisten/bandets manager. Artisten ska då tacka 

ja/nej till budet och det ska inte krocka med andra festivaler eller spelningar som 

artisten tänkt spela på. Denna process är ofta lång och till viss del krånglig därför 

måste annat material än enbart artistutbudet förmedlas i framtagningen av 

crowdfundingmaterialet inför crowdfundingperioden så som att förmedla en känsla 
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och bild av miljön där festivalen utspelar sig, berätta om förmånerna av att vara en 

crowdfundare. Festivalen kan förmedla sina kärnvärden och vara tydlig med vilka 

typer av aktiviteter man önskar kunna skapa på festivalområdet.  

!
När det gäller festivaler och kulturevenemang ser händelseförloppet lite annorlunda ut 

än vid en produkt. Vid en produkt kan man vid start av crowdfundingkampanjen visa 

upp en prototyp och för en film en trailer, men för musikfestivaler är innehållet i 

programmet fortfarande inte bestämt och måste till viss del vara det (om man inte fått 

göra någon speciell uppgörelse med en artist), eller sponsorfinansiering kan täcka de 

första bokningarna. Därför blir varumärket väldigt viktigt att arbeta med för 

crowdfundade festivaler (och för festivaler över lag). 

!
Enligt Maslows behovshierarki och 4E:modellen skulle förutsättningarna till att 

crowdfunda ett projekt öka om valmöjligheterna kan crowdfundaren växte, så som att 

vara med och bestämma innehåll på festivalen eller på annat sätt vara deltagande och 

skapa.  Genom kundvärde-teorin kan man öka upplevelsen av en ekonomisk och 

emotionell vinst för kunden och öka känslan av medlemskap och att kunden är en del 

av festivalen. Känslan av ett medlemskap skulle kunna skapas enkelt genom ett 

diskussionsforum, förevents och övriga förmåner. 

!
Genom att låta besökarna vara mer delaktiga och deltagande av skapandet av 

festivalen kan festivaler närma sig den tredje generationens upplevelse där individen 

själv skapar sin upplevelse. 

!
Genom crowdfunding kan festivaler gå från den första generationens upplevelse (1.0) 

där aktören är ensam involverad till att skapa upplevelsen till andra generationens 

upplevelse (2.0), där upplevelsen skapas i co-creation mellan aktören och kunderna 

(figur 18). Då kunderna är själva med och skapar festivalen redan i första stadiet. 

Ytterligare ett skifte till den tredje generationen upplevelse (3.0) ser jag som möjligt 

om kunderna involveras ännu mer i skapandet av festivalen genom att festivalen till 

stor del överlåter makten till besökarna inom särskilda områden på området.  
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!  
Figur 17 modifierad från Boswijk et al (2011), som illustrerar hur festivaler genom 

crowdfunding kan gå från upplevelse 1.0 till 2.0 och där det finns goda förutsättningar för 

3.0. 

12. Studiens relevans 
Jag anser att arbetets och resultatens kvalitet är intressant då crowdfunding 

fortfarande är relativt outforskat med tanke på dess framgång. Denna studie kan vara 

viktigt för festivaler eller andra kulturevenemang som vill pröva crowdfunding. 

Studien ger en gedigen insyn i U x U Festival som skapat en ny modell för hur man 

kan crowdfunda festivaler. 

För studiens validitet och reabilitet samt etiska utgångspunkt, se avsnitt 7.2.1, 7.2.2 

och 8. 
!
11.1 Vidare forskning 

Det finns mycket mer att utforska vad gäller crowdfunding och det dyker hela tiden 

upp nya variationer av crowdfundingplattformar som testas. Vidare forskning skulle 

kunna ta vid vid kunders benägenhet och motivation till att crowdfunda projekt och 

fler fallstudier skulle ge intressant information om crowdfunding kan anpassas än mer 

för att passa festivaler och kulturevenemang. Detta arbete undersöker hur festivaler 

2.0 kan skapas och nästa steg skulle vara att undersöka hur en festival 3.0 kan komma 

att se ut och vilka förutsättningar som krävs för detta. 

!
!
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