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Förord 

I processen med den här uppsatsen hittade jag ett citat som jag fastnade för. 

 “I am responsible for creating the reality of my life” 

Citatet kommer från boken Making meaning: how successful businesses deliver meaningful customer 

experiences skriven av Steve Diller, Nathan Shedroff och Darrel Rhea (2006). Det förekommer i 

samband med att författarna förklarar hur dagens unga konsumenter inte nöjer sig med att 

definiera sig själva utifrån traditionella livsstilar utan att först ha undersökt vilka alternativ som 

existerar. 

Liknande tankegångar rörde sig i mitt huvud när jag var 17 år gammal och tog beslutet om att det 

var upplevelseproduktion jag ville studera efter gymnasiet. Jag ville bort från de traditionella och, i 

mångas ögon, säkra utbildningarna och yrkena, och istället satsa på något som var outforskat och 

kändes riskfyllt och spännande. En stor passion för musik och konserter och en dröm om att 

någon gång i framtiden få arbeta med stora livemusikarrangemang var mitt utgångsläge när jag 

började på utbildningen.  

Fyra år senare och enormt många erfarenheter rikare, både ur ett utbildningsperspektiv och på ett 

personligt plan, har mina vyer vidgats ytterligare. För mig handlar upplevelseproduktion om att 

berika andra människors liv med upplevelser som får dem att känna, tänka och lära, som ger dem 

mening, så som musikupplevelserna jag har upplevt har skapat mening i mitt liv.  

Den här uppsatsen är mitt avtryck i upplevelseproduktionsprogrammet vid Institutionen för 

Konst, kommunikation och lärande, förhoppningsvis, långa och intressanta historia. Jag vill rikta 

ett stort tack till mina informanter som genom givande samtal bidragit med intressanta insikter 

som har hjälpt till att forma uppsatsen. Jag vill även tacka min handledare Caroline Stenbacka 

Nordström för det stöd, den omtanke och de värdefulla råd du har gett mig under 

arbetsprocessen. Sist, men absolut inte minst, vill jag tacka mina vänner som har peppat och 

inspirerat mig när jag behövt det som mest. Ni ger mig mening. 

 

Lania Sitepu 

Piteå den 16 maj 2010 

Stockholm den 21 december 2011 
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Sammanfattning 

I denna uppsats har jag undersökt hur meningsfulla upplevelser i musikfestivalsammanhang kan 

bidra till individers identitetsskapande. 

Syftet med studien i denna uppsats är att undersöka begreppen meningsfullhet och identitet 

applicerat på musikfestivalsammanhang. Delsyftet är att undersöka om meningsfulla upplevelser i 

musikfestivalsammanhang kan bidra till individers identitetsskapande. Studien är av kvalitativ 

karaktär och har ett hermeneutiskt förhållningssätt med en induktiv ansats. Den består av två 

delar: tre festivalarrangörer på de svenska musikfestivalerna Hultsfredsfredsfestivalen, 

Arvikafestivalen och Peace & Love-festivalen samt åtta stycken festivalbesökare har intervjuats 

gällande synen på festivalupplevelser och dess relation till begreppet meningsfullhet.  

En litteraturstudie har genomförts för att fördjupa kunskaperna inom festivaler, socialpsykologi i 

relation till musik samt upplevelsekunskap. Meningsfulla upplevelser berikar människors tillvaro 

genom att skapa mening och sammanhang i deras liv och efterfrågan efter upplevelser som 

förändrar och ger människor något mer bestående än ett minne ökar (Pine & Gilmore, 1999). 

Mening skapar trygghet och har sin grund i att skapa en socialt fungerande identitet (Svedberg, 

2003). Vår identitet är i sin tur något vi delvis skapar genom de historier vi berättar om oss själva 

utifrån viktiga minnen från upplevelser som har berört oss (Ruud, 1997).  

Resultatet av det empiriska och teoretiska materialet visar på att en musikfestivalupplevelse i allra 

högsta grad kan vara meningsfull och att vissa aspekter kan bidra till individers 

identitetsskapande. En upplevelse av meningsfull karaktär är utvecklande på ett personligt plan 

och är något man som festivalbesökare gärna diskuterar och berättar om i efterhand. Empirin i 

studien har med stöd av teori resulterat i begreppet upplevelseberättelser. Dessa berättelser blir 

en del av en persons så kallade livshistoria, vilket tydligt relaterar till en önskan om att bekräfta, 

upprätthålla och uttrycka sin identitet. 

 

Nyckelord: Upplevelseproduktion, musikfestivaler, meningsfulla upplevelser, identitet
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Abstract 

In this paper, I have investigated how meaningful experiences in the context of music festivals 

might contribute to an individual’s identity. 

The purpose of the study is to explore the concepts of meaningfulness and identity applied to the 

context of music festivals. Another purpose is to examine if meaningful experiences can 

contribute to an individual’s identity. The study is of qualitative nature and has been conducted 

with a hermeneutic and inductive approach. It consists of two parts where three festival 

organizers with the Swedish music festivals Hultsfred festival, Arvika festival and Peace & Love 

festival and eight festival visitors have been interviewed regarding the perception of the festival 

experience and its relationship to the concept of meaningfulness.  

A literature review was conducted to deepen the knowledge of festival events, social psychology 

in relation to music and experience knowledge. Meaningful experiences enrich people's lives by 

creating meaning and coherence. Thus, the demand for experience products and services that 

change and provide people with something more permanent than a memory is increasing (Pine & 

Gilmore, 1999). Meaning creates security and is based on the human need to establish a socially 

functional identity (Svedberg, 2003). In turn, we shape our identities through stories we tell about 

ourselves, based on important memories of experiences that has had an impact on us (Ruud, 

1997). 

The result of the empirical and theoretical material show that a music festival experience to the 

highest degree can be considered meaningful, and that some aspects of it can contribute to 

establishing and strengthening ones individual identity. An experience of meaningful character is, 

according to the analysis of the study, described as a contributor to personal development and 

individuals who identify with music festivals enjoy discussing and talking about their experiences. 

The empirical data in the study, supported by theory led to the concept of experience stories. 

These stories become part of a person's so-called life story, which clearly relate to a desire to 

acknowledge, maintain and express their identity. 

 

Keywords: Experience production, music festivals, meaningful experiences, identity 
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1 INLEDNING 

Detta kapitel har som avsikt att ge en introduktion genom begreppen upplevelsesamhället och upplevelse-

industrin, upplevelseproduktion samt upplevelse. Jag har även valt att i detta kapitel definiera festivaler, 

då det är detta område inom upplevelseindustrin som uppsatsen kommer att behandla. 

 

 

1.1 Upplevelsesamhället och upplevelseindustrin 

I den takt som samhällsutvecklingen rör sig i kan det så kallade upplevelsesamhället knappast ses 

som en ny företeelse. Pine och Gilmores bok The Experience Economy publicerades 1999 och sågs 

då som banbrytande inom upplevelsebaserade teorier (Boswijk, Thijssen, & Peelen, 2007). Pine 

och Gilmore (1999) förklarar hur upplevelsesamhället är ett resultat av den ekonomiska 

utvecklingen där det till en början främst fanns en efterfrågan av råvaror, vilket så småningom 

övergick till en efterfrågan av produkter och därefter tjänster. Engagerande upplevelser beskrivs 

som ett nytt sätt för företag att skapa värde för sina kunder och differentiera sig från 

konkurrenter (Pine & Gilmore, 1999; Ramaswamy, 2009). Pine och Gilmore (1999) menar att 

integrationen av upplevelser i ett företags produkt eller tjänst uppstår när företaget medvetet 

använder tjänster som plattform och produkter som rekvisita för att engagera kunden på ett 

minnesvärt sätt. 

Wahlström (2002) använder sig av Maslows behovshierarki (se figur 1) för att förklara varför 

samhällsutvecklingen ser ut som den gör och behovet av upplevelser har uppstått. När vi levde i 

ett jägar- och bondesamhälle var det främst de fysiska behoven som behövde tillfredsställas. I 

takt med att dessa grundläggande behov tillfredsställts fortsatte utvecklingen och nya behov 

skapades. I dag står populationen i det västerländska samhället på de översta stegen i 

behovshierarkin, behoven av uppskattning och självförverkligande, och det har lett till det 

upplevelsesamhälle vi enligt Wahlström (ibid.) befinner oss i.  
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Figur 1. Tolkning av Maslows behovshierarki (1954) 
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Mossberg (2003) förklarar uppkomsten av upplevelsesamhället genom att beskriva förändringen i 

sambandet mellan produktion och konsumtion. Kunder behandlas inte längre som anonyma utan 

som unika, vilket beror på att kundens roll i konsumtionsprocessen har stärkts, vilket således 

innebär att producentens roll har försvagats. Snel (2005) skriver att det sker en utveckling mot 

mindre materiella aspekter när det kommer till hur företag hanterar sina affärer och att fokus allt 

mer förskjuts mot kundens perspektiv. Gästens roll i skapandet av upplevelser är större än 

någonsin och begrepp så som meningsfulla och värdefulla upplevelser dominerar den senaste 

forskningen inom ämnesområdet (ibid.).  

Även Mossberg (2003) och Ørnbo, Sneppen och Würtz (2005) menar att kunder inte längre bara 

förväntar sig att få sina funktionella behov tillfredsställda, utan att känslomässiga behov också 

spelar en viktig roll. Jensen (1999) benämner detta nya samhälle som The Dream Society. Liksom 

Mossberg (2003) samt Ørnbo och medförfattare (2005) skriver Jensen att företag måste addera 

emotionella värden till sina produkter och tjänster för att nå ut till kunderna. Människor 

konsumerar inte längre enbart av praktiska skäl, utan även av känslomässiga och icke-

materialistiska skäl (Jensen, 1999).  

År 1999 definierade KK-stiftelsen (2001), Stiftelsen för kunskap och kompetensutveckling, 

upplevelseindustrin som ett mycket betydelsefullt tillväxtområde för svenskt näringsliv. Detta 

som ett led i människors ökade behov av upplevelser och konkurrenskraften i fenomenet. 

Upplevelseindustrin introducerades av KK-stiftelsen (2008) som ett samlingsbegrepp för 

människor och företag med ett kreativt förhållningssätt som har till huvuduppgift att skapa 

och/eller leverera upplevelser i någon form. I KK-stiftelsens (ibid.) definition av 

upplevelseindustrin inkluderades följande delområden: 

 

 

 

 

 

 

Denna uppsats kommer att behandla delområdet musik med inriktning på festivaler. Fokus ligger 

på svenska festivaler inom populärmusikgenren.  
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Scenkonst Upplevelsebaserat lärande 

  Figur 2. Upplevelseindustrins delområden (egen figur) 

Källa: KK-Stiftelsen (2008) 
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1.2 Festivaler 

I litteratur inom ämnesområdet evenemang ingår festivaler i kategorin specialevenemang och 

planerade evenemang (bl.a. Getz, 2007; Berridge, 2007; Allen, O’Toole, Harris & McDonnel, 

2005). Ett återkommande mönster när begreppet evenemang diskuteras är att det är en 

upplevelse utöver det vardagliga som äger rum vid ett unikt tillfälle (Berridge, 2007). Goldblatt 

(1990) förklarar detta på följande sätt: 

”A special event recognizes a unique moment in time with ceremony and 

ritual to satisfy specific needs.” 

 (Goldblatt, 1990) 

I och med att varje specialevenemang är unikt differentierar de sig från fasta attraktioner. Då 

evenemangen inträffar relativt sällan och oftast är olika från gång till gång skapar de en känsla av 

nyhet för besökaren. (Getz, 1989) Formica och Murrmann (1998) skriver att besökare attraheras 

av festivaler på grund av att de vill uppleva den unika blandningen av känslan av nyhet, kultur 

och lärande. 

De karaktärsdrag som särskiljer specialevenemang från andra typer av attraktioner är enligt Getz 

(1989) följande: 

 De är öppna för allmänheten 

 Deras huvudsyfte är att fira något eller framhäva ett speciellt tema 

 De inträffar en gång om året eller mer sällan 

 Det finns förutbestämda öppnings- och avslutningsdatum 

 Permanenta byggnader ägs inte av evenemanget 

 Programmet består av en eller flera separata aktiviteter 

 Alla aktiviteter äger rum inom en kommun eller turistregion 

En festival definieras enligt Nationalencyklopedin (2010a) som en 

”periodiskt återkommande kulturmanifestation, t.ex. filmfestival, musik-

festival och teaterfestival.”  

Getz (2007) definierar kortfattat begreppet festival som ”themed, public celebrations” (Getz, 2007:31), 

men menar samtidigt att definitionen då inte innefattar den riklighet och de mångsidiga 

betydelserna som är relaterade till ordet festival. Karlsen (2007) skriver att ett problem när man 

hanterar begreppet festival i samband med forskning är att ordet vanligtvis används i samband 

med en mångfald av olika typer av evenemang. I dagens samhälle kan en festival både innebära 

ett årligt firande av en person eller ett speciellt tillfälle, ett heligt firande, ett kulturellt evenemang 

med olika framträdanden kopplade till en specifik stil eller genre, en marknad eller mässa, eller 

enbart allmän glädje och feststämning (ibid.).  
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1.3 Upplevelseproduktion 

Ur samhällsutvecklingen, som beskrevs i avsnitt 1.1, har det skapats ett behov av kunskap om 

upplevelser. Universitetsutbildningen upplevelseproduktion vid Institutionen för Konst, 

Kommunikation och Lärande vid Luleå Tekniska Universitet på Campus Piteå är unik då det är den 

enda utbildningen i världen som är inriktad på upplevelseproduktion som ett akademiskt 

huvudämne. Målet med utbildningen är att förbereda inför en framtida yrkesverksamhet inom 

kulturella och kreativa näringar. Upplevelseproduktion handlar om att innovativt och kreativt 

utveckla upplevelseprodukter- och tjänster som berikar människors tillvaro och bidrar till deras 

livskvalitet, personliga image och livsstil. Genom att bygga en kompetens på en bas av bland 

annat upplevelsekunskap, gestaltning, marknadsföring, gruppsykologi, storytelling och 

projektledning utvecklas en förmåga att bli insatt i människors upplevelser, behov och känslor. 

(LTU, 2009) 

Upplevelser kan inte produceras eller skapas för en person (Pine & Gilmore, 1999; Mossberg, 

2003), vilket gör begreppet upplevelseproduktion en aning missvisande. Något som däremot går 

att skapa är förutsättningar för att en upplevelse ska äga rum (Mossberg, 2003). Boswijk, Thijssen 

och Peelen (2007) menar att en förutsättning för att en upplevelse ska uppstå är känslomässigt 

engagemang hos den upplevande individen. Ett sätt att se på detta skapande av förutsättningar är 

att relatera det till att man skapar en scen där gästen får möjlighet att uppleva något (Pine & 

Gilmore, 1999). Hur något upplevs beror mycket på gästens deltagande, absorbering och 

engagemang (Mossberg, 2003). Att skapa förutsättningar för upplevelser handlar inte om att 

underhålla utan att engagera gästen, eftersom en upplevelse kräver att gästen på något sätt deltar i 

att skapa sin egen upplevelse (Pine & Gilmore, 1999; Mossberg, 2003). Pine och Gilmore (1999) 

beskriver graden av gästens engagemang genom modellen The Experience Realms (se figur 2), eller 

översatt till svenska Upplevelsefälten (Mossberg, 2003).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Absorbering 

Passivt 

deltagande 

Aktivt deltagande 

Uppslukning 

Estetik Eskapism 

Utbildning Underhållning 

Figur 3. Upplevelsefälten (The Experience Realms). Egen översättning. 

Källa: Pine & Gilmore (1999: 30) 
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Modellen beskriver fyra olika upplevelsetyper: Underhållning, utbildning, estetik och eskapism 

(verklighetsflykt). En upplevelse behöver inte enbart befinna sig i endast en av dimensionerna, 

utan kan röra sig i flera eller samtliga fält. Upplevelsen blir djupast då alla fyra dimensionerna 

används. Beroende på hur mycket av varje dimension som finns i upplevelsen kan graden av 

passivt och aktivt deltagande samt absorbering och uppslukning variera. (Pine & Gilmore, 1999) 

Mossberg (2003) sammanfattar de olika dimensionerna genom att beskriva att de personer som 

tar del av en 

1. underhållningsupplevelse vill känna, 

2. utbildningsupplevelse vill lära, 

3. estetikupplevelse vill bara vara där, 

4. eskapismupplevelse vill göra. 

Upplevelseproduktion handlar alltså om att med hjälp av en kompetens baserad på upplevelse-

kunskap, gestaltning, gruppsykologi, marknadsföring med mera, skapa förutsättningar för 

upplevelser genom att sätta sig in i människors behov och känslor.  

 

1.4 Begreppet upplevelse 

Mossberg (2003) skriver att en upplevelse omfattar en sorts helhet som påverkas av en mängd 

olika faktorer, så som personal, andra kunder och miljö. Författaren förklarar att en positiv 

upplevelse är ett individuellt tillstånd där engagemang är en förutsättning. Även KK-stiftelsen 

(2001) anser att upplevelser är individuella och skriver att en upplevelse kan innebära allt från den 

konstnärliga upplevelsen till ett sätt att få uppmärksamhet för en produkt, tjänst eller ett budskap. 

Till skillnad från traditionella funktionella tjänster där fokus ligger på resultatet handlar 

upplevelser om själva konsumtionen (Mossberg, 2003). Prahalad och Ramaswamy (2004) skriver 

att kunder i allt större utsträckning vill kunna påverka sin konsumtion. De menar att 

värdeskapande kring en produkt eller upplevelse är ett samarbete mellan kunden och företaget, 

och att upplevelsen i detta samarbete i sin tur är det som ligger till grund för själva 

värdeskapandet. Upplevelser omfattar oftast icke-rutinmässiga tjänster som innebär något 

extraordinärt (Mossberg, 2003).  

Begreppet upplevelse (Erlebnis) definierar Boswijk och medförfattare (2007) som: 

 

”An immediate, relatively isolated occurrence with a complex of emotions that 

make an impression and represent a certain value for the individual within the 

context of a specific situation.”  

(Boswijk, Thijssen & Peelen, 2007: 22)  
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Ju längre en individ kan glädjas åt en upplevelse, desto bättre har den varit. Upplevelsen blir 

dessutom starkare ju fler sinnen som används för att uppleva den. Ju fler inblandade 

komponenter desto bättre och mer engagerande upplevelse överlag. (Pine & Gilmore, 1999) 

Diller, Shedroff & Rhea (2006) beskriver en upplevelse som känslan av förändring. En upplevelse 

är en medveten process där involvering och känslor spelar en viktig roll (Diller et al., 2006; 

Boswijk et al., 2007). Snel (2005) menar att ett kriterium för att en upplevelse ska uppstå är att 

individen måste vara känslomässigt involverad, vare sig det handlar om positiva eller negativa 

känslor. I likhet med tjänster beskriver Boswijk och medförfattare (2007) upplevelser som 

opåtagliga fenomen.  

Upplevelser uppstår då individen interagerar med sin omgivning samt andra människor som 

befinner sig i den aktuella miljön (Boswijk och medförfattare, 2007; Mossberg, 2003). Behovet av 

social gemenskap och tillhörighet och andra kunders inverkan på en upplevelse är av stor vikt när 

det kommer till att uppleva. Kunder upplever oftast tillsammans med andra människor och den 

sociala gemenskapen kan spela en stor roll då kunder, personal och upplevelserummet samspelar 

i en process vid konsumtionen av upplevelser. Mossberg (2003) beskriver upplevelserummet som 

den miljö där interaktionen mellan de ovan nämnda parterna vid en upplevelse uppstår. Andra 

kunder kan förstärka eller minska kundens tillfredsställelse och uppfattning av kvalitet när det 

kommer till upplevelser. En stimulerande och spännande publik kan göra att andra kunders 

upplevelse förstärks, medan kunder med olika behov och intressen som vistas i samma 

upplevelserum kan göra att missnöje uppstår. (Mossberg, 2003) 

Sammanfattningsvis kan en upplevelse, utifrån avsnitt 1.4, beskrivas som ett känslomässigt 

individuellt tillstånd som uppstår hos en individ när den är med om en händelse av extraordinär 

karaktär som skapar ett speciellt värde. Upplevelser uppstår i samband med att människor 

interagerar med varandra och blir starkare ju fler sinnen som används för att uppleva.  
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2 PROBLEMDISKUSSION OCH SYFTE 

I detta kapitel introduceras de begrepp som är av central betydelse för uppsatsens syfte och 

forskningsfrågor. En djupare redogörelse för uppsatsens centrala begrepp följer i kapitel 4 Teoretisk 

referensram.  

 

 

2.1 Festivaler och motiv till festivalbesök 

Allen och medförfattare (2005) skriver att festivaler är ett viktigt uttryckssätt som bidrar till 

människors sociala och kulturella liv, och är en central och växande del inom 

evenemangsindustrin.  Den vanligaste typen av festivaler är enligt författarna konstfestivaler som 

omfattar både festivaler med blandade konstformer spridda över flera arenor inom ett geografiskt 

område samt festivaler med enskilda konstformer (ibid.). Musikfestivaler beskrivs enligt Allen och 

medförfattare (ibid.) som den populäraste formen av konstfestival.  

Enligt Getz (2007) missbrukas och överanvänds begreppet ”festival” i sammanhang som 

egentligen inte borde kopplas till festivaler. Författaren skriver att många tillställningar som 

benämns som festivaler snarare enbart är marknadsföringsaktiviteter eller vanliga fester. Getz 

(ibid.) menar att fokus i festivalsammanhang ska ligga på att deltagarna firar någonting 

gemensamt och att detta ofta försvinner i festivaler med breda program. Känslan av begreppet 

festival har blivit att det snarare handlar om ett underhållningsprogram eller en tidsbegränsad 

period med roliga aktiviteter, än att man faktiskt firar något (ibid.). Författaren ifrågasätter det 

faktum om man verkligen kan kalla ett antal musikframträdanden för en festival. 

Min personliga åsikt är att ett antal musikframträdanden kan kallas för en festival, om det 

samtidigt finns något mer som knyter ihop framträdandena. Detta fokus på att festivaler ska gå ut 

på ett firande av något slag som Getz (2007) framhäver anser jag inte är en särskilt central aspekt 

när det kommer till definitionen av en modern musikfestival med fokus på populärmusik, så som 

Hultsfredsfestivalen, Peace & Love-festivalen, Arvikafestivalen och Roskildefestivalen. Vid 

sådana festivaler ligger fokus snarare på den sociala gemenskapen och musiken, vilket visserligen 

kan ses som en typ av firande. Som Allen och medförfattare (2005) skriver är festivaler ett viktigt 

uttryckssätt som bidrar till människors sociala och kulturella liv, vilket är definitionen jag väljer att 

fokusera på i denna uppsats.  

I avsnitt 4.1 presenteras motiv till varför människor väljer att besöka festivaler och i avsnitt 4.2 

går jag djupare in på relationen mellan identitet, gemenskap och musik. 
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Crompton och McKay (1997) identifierar genom en studie sex huvudmotiv för festivalbesök: 

kulturellt utforskande, nyhet, regression, avslappning och flykt, socialisering med en välbekant 

grupp, externt samspel/socialisering samt familjesamhörighet (förbättrande av släktrelationer). 

Gursoy och medförfattare (2006) skriver att de tre främsta anledningarna till festivalbesök kretsar 

kring de njutningsrelaterade attribut som festivaler erbjuder. Temat på festivalerna och de 

aktiviteter och attraktioner som erbjuds är den dominerande orsaken till varför människor väljer 

att besöka en specifik festival, vilket antyder på att människor besöker evenemang och festivaler 

på grund av dess unika kvaliteter, dess symboliska mening eller de känslor den frambringar 

(Gursoy et al., 2006; Nicholson & Pearce, 2001). Den näst viktigaste orsaken till varför människor 

väljer att besöka festivaler är av sociala skäl, så som att ha roligt, uppleva något minnesvärt, att 

festa eller att umgås med folk (Nicholson & Pearce, 2001). Att få uppleva någonting nytt samt 

känslan av nyfikenhet är ännu en anledning till varför människor väljer att besöka festivaler 

(ibid.). 

 

2.2 Meningsfullhet, meningsfulla upplevelser och identitet 

Svedberg (2003) beskriver begreppet mening ur ett psykologiskt perspektiv. Han menar att 

människan har en vilja att relatera olika sammanhang till varandra och att hon ständigt eftersöker 

mening. Människan registrerar inte passivt alla intryck utan har en förmåga att reflektera och välja 

ut de intryck som bidrar till att skapa en personlig existentiell ordning – en mening. Detta 

meningsskapande är en ständigt pågående process som har sin grund i behovet av att skapa en 

socialt fungerande identitet. Mycket av det vi gör i sociala sammanhang handlar om att sortera, 

ordna och konstruera meningsfulla relationer då mening skapar trygghet. (ibid.) Antonovsky 

(2004) skriver att upplevelsen av meningsfullhet är starkt sammanlänkat med människors känslo-

liv och grundar sig mycket på individers relationer och handlingar, så som mål att sträva mot eller 

saker som individen vill uppleva.  

Pine och Gilmore (1999) skriver att upplevelser påverkar hur vi är, vad vi kan åstadkomma och 

vart vi vill komma i livet och att människor därför eftersöker upplevelser som påverkar och 

förändrar oss. Diller, Shedroff och Rhea (2006) menar att upplevelser blir meningsfulla när de 

känns värdefulla för en individ och personen i fråga kan ta till sig upplevelserna på ett personligt 

plan. Att genomgå en meningsfull upplevelse ger individen insikt i sig själv och hur hon skulle 

vilja förändra eller förvandla sig själv (Boswijk et al., 2007). De meningsfulla upplevelser som en 

person genomgår i livet summerar en persons identitet och utgör en viktig del av personens 

”livshistoria” (Ruud, 1997; Boswijk et al., 2007). Ruud (1997) menar att vi skapar vår identitet 

genom de historier vi berättar om oss själva utifrån viktiga minnen från upplevelser som har 

berört oss. Vi väljer att sätta samman dessa minnen för att skapa vår självbild så att vi känner 

sammanhang, kontinuitet och mening i livsförloppet (ibid.).  
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2.3 Problemformulering 

De behov som vi eftersträvar att tillfredsställa är inte längre främst av materiell och funktionell 

karaktär, utan det är våra emotionella behov som står i fokus. Vi söker uppskattning och 

självförverkligande, en djupare mening med livet.  

Genom att sätta sig in i människors upplevelser, behov och känslor kan företag få en djupare 

förståelse för hur de kan skapa en känsla av meningsfullhet i de upplevelser de vill förädla till sina 

kunder. Många företag påstår att de arbetar med att skapa upplevelser för sina kunder genom att 

förse dem med underhållande och roliga tjänster och produkter. Men jag tillsammans med Snel 

(2005) Boswijk och medförfattare (2007), Pine och Gilmore (1999) samt Diller och medförfattare 

(2006), menar att en upplevelse bör innehålla en dimension som bidrar med en känsla av en 

bestående meningsfullhet för att upplevelsen ska ha ett djupare värde. 

Under mina fyra år på upplevelseproduktionsutbildningen har ett av mina huvudintressen varit 

musikfestivaler. Anledningen till att jag hamnade på just den här utbildningen var att jag vid 15 

års ålder var med om en livsförändrande upplevelse i samband med en musikfestival. Det var då 

jag kom till insikt om att jag i framtiden ville arbeta med upplevelser, och då helst i livemusik-

sammanhang. Musiken blev i min ungdom en viktig del i skapandet av min identitet och de 

musikupplevelser jag var med om hade en stor betydelse i detta identitetsskapande – 

upplevelserna bidrog till att ge mitt liv en djupare mening.  

I och med processen med denna uppsats och med teoretiskt stöd av litteratur började jag undra 

om andra festivalbesökare liksom jag ser på musikfestivaler som något meningsfullt, och på vilket 

sätt denna känsla av meningsfullhet visar sig. Kan festivalupplevelser som känns meningsfulla ha 

en betydelse för den upplevandes identitet? Som snart färdigutbildad upplevelseproducent med 

ett stort intresse för musikfestivaler ville jag även undersöka hur ett antal utvalda 

festivalarrangörer ser på begreppet meningsfullhet i festivalsammanhang. Hur kan 

festivalarrangörer använda meningsfullhet för att skapa förutsättningar för meningsfulla 

upplevelser i festivalsammanhang? 

 

2.3.1 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med studien är att undersöka begreppen meningsfullhet och identitet applicerat på 

musikfestivalsammanhang. Delsyftet är att undersöka om meningsfulla upplevelser i 

musikfestivalsammanhang kan bidra till individers identitetsskapande. 

För att uppnå syftet har jag utgått från följande forskningsfrågor: 

 Arbetar vissa valda festivalarrangörer för att skapa förutsättningar för upplevelser för sina 

besökare? 

 Hur ser festivalarrangörerna på begreppet meningsfullhet? 
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 Vad motiverar vissa personer att besöka festivaler? 

 Vilka element i en festivalupplevelse kan bidra till en känsla av meningsfullhet? 

 Bidrar meningsfulla upplevelser till individers identitetsskapande? 
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3 METOD 

I detta kapitel diskuteras metodologiska utgångspunkter för uppsatsen. Här presenteras uppsatsens 

vetenskapliga förhållningssätt, forskningsansats, metodteori samt de metoder som har använts för att 

uppnå uppsatsen syfte. Därefter kommer begreppen tillförlitlighet och giltighet att diskuteras.  

 

 

3.1 Vetenskapligt förhållningssätt 

Då det är mänskliga beteenden och uppfattningar som är föremål för studien har jag valt att 

använda mig av ett hermeneutiskt förhållningssätt i min metod.  

De två största huvudinriktningarna inom vetenskapsteorin är hermeneutiken och positivismen 

(Patel & Davidson, 2003). Det vetenskapliga förhållningssättet är det som styr forsknings-

processen. Därför är det viktigt att forskaren är medveten om vilka alternativ inom vetenskaps-

teorin som existerar och är tydlig med valet av förhållningssätt. För att beskriva hermeneutiken 

ställer Hartman (2004) den mot positivismen, men menar samtidigt att skillnaden mellan dessa 

två vetenskapsteoretiska förhållningssätt ändå inte är särskilt klar. För att få en så tydlig bild som 

möjligt av dessa två vetenskapsteoretiska förhållningssätt väljer jag att kort redogöra för vad 

positivism innebär, för att därefter leda vidare mot hermeneutik. 

Positivismen strävar efter att uppnå absolut och säker kunskap genom observationer samlade 

genom empiriska undersökningar. Inom positivismen behandlas kunskap på ett statistiskt sätt och 

testas så att informationen får en hög trovärdighet. (Thurén, 2006). Hartman (2004) skriver att 

det viktigaste sättet att nå kunskap om verkligheten är att observera den i naturliga situationer 

eller i experiment. Sammanfattningsvis kan man säga att positivismen menar att den enda 

sanningen är det som kan mätas. 

Hermeneutik betyder ungefär tolkningslära och är en vetenskaplig riktning där man studerar, 

tolkar och söker förståelse för grundförutsättningar för den mänskliga existensen (Patel & 

Davidson, 2003). Enligt Thurén (2006) är tolkning av mänskligt beteende, både verbalt och icke-

verbalt (kroppsspråk) nödvändigt för att förstå människors livsvärld. Till skillnad från 

positivistisk kunskap skapar den tolkade kunskapen inom hermeneutiken en förståelse för 

människors uppfattningar och livsbilder. (Thurén, 2006) Inom hermeneutisk vetenskap strävar 

man alltså efter förståelse av hur människor uppfattar världen. Dessa uppfattningar går inte att 

mäta, utan man måste tolka människans beteende för att på så vis skapa en förståelse för hur de 

uppfattar världen. (Hartman, 2004) 
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3.2 Forskningsansats 

Undersökningen i denna uppsats har en induktiv ansats då jag har som avsikt att studera 

verkligheten och utifrån denna generera empiri. Studien är av kvalitativ karaktär då den har som 

avsikt att generera kvalitativa data med syfte att tolka och skapa förståelse av verkligheten. 

Vetenskap har sin grund i relationen mellan teori och empiri, det vill säga sambandet mellan teori 

och verklighet. De olika vägar som finns att gå kallas deduktion, induktion och abduktion. (Patel & 

Davidson, 2003) Induktion baseras på empiriskt arbete och har sin grund i observationer av 

verkligheten, specifika fall eller fenomen som resulterar i att en teori formuleras (Patel & 

Davidson, 2003; Hartman, 2004). Teorin blir således resultatet av forskningen, resultatet kan 

dock aldrig vara 100 procent säkert utan endast ha större eller mindre sannolikhet (Thurén, 2006).  

Med en deduktiv forskningsansats utgår man från redan befintliga teorier och drar slutsatser 

utifrån enskilda företeelser. Utifrån de befintliga teorierna prövar man sina hypoteser empiriskt. 

(Patel & Davidson, 2003; Bryman, 2002)  

Abduktion är en kombination av de två tidigare nämnda ansatserna och innebär att utifrån ett 

enskilt fall formulera ett hypotetiskt mönster som kan förklara fallet. Genom att därefter testa 

den verklighetsbaserade hypotesen i flera olika fall strävar man efter att göra den ursprungliga 

hypotesen mer generell. (Patel & Davidson, 2003) 

 

3.3 Metodteori 

Då det liksom inom mitt vetenskapliga förhållningssätt är människors livsvärldar, beteenden och 

uppfattningar jag vill undersöka har jag i min studie använt mig av kvalitativa metoder. 

Metodteori handlar om att ställa upp allmänna regler för hur genomförandet av vetenskapliga 

undersökningar ska gå till. Medan det vetenskapsteoretiska förhållningssättet visar på forskarens 

allmänna inställning till kunskap är metodteorin mer specifik och syftar till att beskriva hur 

forskaren har genererat, bearbetat och analyserat sitt material (Patel & Davidson, 2003; Hartman, 

2004). Inom metodteori finns det huvudsakligen två olika teorier enligt Hartman (2004): 

Kvantitativ och kvalitativ.  

Kvantitativa undersökningar har att göra med ”hur mycket” eller ”hur många”. Grunden i en 

kvantitativ undersökning är att de egenskaper man undersöker ska vara mätbara. Kvantitativ 

metodteori tar avstamp i positivismen som menar att den enda sanningen är det som kan mätas. 

(Hartman, 2004)  

Kvalitativa undersökningar har oftast väldigt olika karaktär, men den gemensamma nämnaren är 

att man med kvalitativa undersökningar ”försöker nå förståelse för livsvärlden hos en individ eller en grupp 

individer” (Hartman, 2004: 273). Denna livsvärld kan inte undersökas genom observationer, utan 
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observationerna måste även tolkas (ibid.). Då hermeneutiken handlar om att tolka människors 

uppfattningar av världen kan man säga att kvalitativa undersökningar har ett hermeneutiskt 

förhållningssätt. 

 

3.4 Uppsatsens genomförande 

I detta avsnitt presenteras uppsatsens genomförande. Inledningsvis beskrivs kortfattat forskningsprocessen. Därefter 

presenteras de insamlingsmetoder som har använts i studien, samt kommer urvalet av informanter och tolknings- 

och analysprocessen av det insamlade materialet att beskrivas.  

I det första stadiet i utformandet av problemdiskussionen och den teoretiska referensramen 

användes litteratur och vetenskapliga artiklar. Dessa två kapitel låg till grund för den intervjuguide 

som användes i de kvalitativa intervjuerna i min studie. Det empiriska material som genererades 

genom intervjuerna bidrog därefter till ytterligare fördjupning av problemdiskussionen och den 

teoretiska referensramen, samt uppsatsens problemformulering, syfte och forskningsfrågor. 

Hartman (2004) beskriver denna process som interaktiv induktion, vilket innebär att forsknings-

processen karaktäriseras av att inte vara en linjär process. Med det menar Hartman att den ena 

fasen med sina moment inte nödvändigtvis behöver avverkas efter den andra, utan att man låter 

resultatet av en undersökning påverka den fortgående processen. Man skulle kunna säga att 

undersökningen innehåller ett deduktivt moment eftersom man använder sig av teoretiska idéer 

för att bestämma vad man ska fråga om eller observera och vilket urval man gör. En interaktiv 

forskningsprocess baseras på att man har en frågeställning att utgå från, men att den inte är helt 

fast. Det man kommer fram till under undersökningens gång kan mycket väl leda till att 

formuleringen på frågeställningen måste förändras. (ibid.) 

Detta var fallet med genomförandet av min uppsats då det empiriska materialet i min 

undersökning bidrog med nya insikter och perspektiv på det valda ämnet, vilket i sin tur ledde till 

förändringar i problemdiskussionen. Detta beskrivs mer ingående i resultatdiskussionen i kapitel 

5. Problemdiskussionen ligger även till grund för tolkning och analys av det empiriska material 

som genererats i de kvalitativa intervjuerna i undersökningen.   

 

3.4.1 Litteraturstudie 

Backman (2008) skriver att litteraturstudier hjälper forskaren att formulera en meningsfull och 

vetenskaplig problemställning som är möjlig att forska inom. Litteraturstudier gör så att forskaren 

får en god överblick över de redan befintliga teorierna inom problemområdet och hjälper till att 

visa på brister inom en tänkt problemställning (ibid.). Patel & Davidson (2003) skriver att det är 

viktigt att ha relativt god kunskap inom problemområdet för att kunna arbeta med problem-
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formuleringen, det vill säga, man måste ha hunnit gå igenom en hel del litteratur inför 

utformandet av problemformuleringen. Dock menar författarna att litteraturgenomgången inte är 

avslutad när problemet är formulerat, utan att kunskapssökandet i stort sett fortsätter till 

undersökningen är avslutad. 

Inför formuleringen av problemområdet samt syftet för uppsatsen genomfördes litteraturstudier. 

Det sekundärdata jag samlade in via vetenskapliga artiklar och litteratur bidrog även till valet av 

informanter till mina intervjuer samt utformandet av den intervjuguide jag använde mig av i 

intervjuerna. Litteraturstudier användes även efter genomförandet av intervjuerna för att 

komplettera problemdiskussionen med de nya insikter och perspektiv jag fick av empirin. 

 

3.4.2 Kvalitativa intervjuer 

Syftet med en kvalitativ intervju är att identifiera egenskaper hos något, så som intervjupersonens 

livsvärld eller uppfattningar om något fenomen (Patel & Davidson, 2003; Kvale, 1997). Stenbacka 

(2001) skriver att idén bakom en kvalitativ intervju är att den som blir intervjuad till stor del ska 

få bestämma vad som ska diskuteras, då personen då får möjlighet att prata om det den tycker är 

viktigt. Kvale (1997) beskriver en kvalitativ forskningsintervju som en mellanmänsklig situation, 

ett samtal mellan två parter som har ett intresse för samma tema. 

Min strävan var att så många av intervjuerna som möjligt skulle genomföras i samband med 

personliga möten, då telefon- och e-postintervjuer enligt Kylén (2004) gör det svårare att skapa 

ett öppet intervjuklimat. På grund av min geografiska placering och brist på ekonomiska resurser 

var det svårt att genomföra personliga möten med festivalarrangörerna och valet föll då på 

intervjuer via telefon och e-post. Telefonintervjuer ger trots bristen på personlig kontakt 

möjlighet till följdfrågor och förtydliganden om ett svar skulle vara oklart. En Intervju som 

gjordes via e-post blev, naturligt nog, inte lika omfattande som telefonintervjuerna, men jag ansåg 

ändå att jag i informantens svar hade möjlighet att urskilja relevanta egenskaper som kunde bidra 

med intressanta aspekter. Av den anledningen att intervjupersonens skriftliga svar var relativt 

kortfattade är antalet citat från denna intervju något begränsad. Intervjuerna med 

festivalbesökarna gjordes personligt då jag hade möjlighet att finna lämpliga informanter som 

befann sig nära mig geografiskt sett. Hur urvalet gick till beskrivs mer ingående i avsnitt 3.4.3. 

Olika typer av intervjuer är standardiserade och icke-standardiserade och dessa kan vara 

strukturerade eller ostrukturerade (Trost, 2004). När en intervju har en låg grad av standardisering 

så formulerar intervjuaren frågorna under intervjun och ställer frågorna i den ordning som den 

anser är lämplig för en intervjuperson. Helt standardiserade intervjuer innebär att intervjuaren 

ställer samma frågor i exakt samma ordning till varje intervjuperson. Något som kännetecknar en 

kvalitativ intervju är att den har en låg grad av standardisering då detta ger intervjupersonen stort 

utrymme att svara med sina egna ord. Graden av strukturering på intervjun har att göra med hur 
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stor tolkningsfrihet intervjupersonen har gällande frågorna. (Patel & Davidson, 2003) Jag valde 

att genomföra intervjuer som hade en låg grad av standardisering och relativt hög strukturering. 

Jag anpassade frågorna under intervjun och var öppen för att de svar som gavs till viss del kunde 

förändra intervjuns upplägg, även om den i stora drag fortfarande följde den planerade 

strukturen.  

Intervjuguiden utformades utifrån en så kallad trattmodell som går ut på att man inleder intervjun 

med att ställa öppna frågor för att generera allmän information om problemområdet och på så vis 

inte leda respondenten från början. Därefter ställs mer konkreta frågor som mer specifikt 

relaterar till uppsatsens syfte för att få mer konkreta fakta och exempel. (Kylén, 2004) Kvale 

(1997) skriver om hur intervjufrågor kan bedömas ur ett tematiskt och dynamiskt perspektiv. 

Intervjufrågorna utformades så att de tematiskt hade relevans för mitt forskningsämne, det vill 

säga de relaterades till de teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för undersökningen. Ur 

ett dynamiskt perspektiv menar Kvale (ibid.) att intervjupersonen ska känna sig motiverad om att 

prata om ämnet och sina upplevelser och känslor kring det och att samtalet ska genomsyras av ett 

positivt samspel, vilket jag eftersträvade. 

I intervjuguiden (se bilaga 1 för fullständig intervjuguide) i undersökningen med festival-

arrangörerna utgick jag från sex övergripande frågor.  

 Har festivalen några värderingar och visioner? 

 Hur ser planerings- och arbetsprocess ut inför festivalen?  

 Vilket inflytande har besökarna på innehållet i och utformandet av festivalen? 

 Hur skulle du beskriva begreppet upplevelse? 

 Vad vill ni att era besökare ska uppleva på er festival? 

 Kan en festivalupplevelse vara meningsfull? 

Jag inledde med att få en bild av festivalernas värderingar och visioner, planerings- och 

arbetsprocessen inför festivalen samt besökarnas möjligheter till inflytande på innehållet och 

utformandet. Därefter gick jag in mer specifikt på festivalarrangörens syn på begreppen 

upplevelse och meningsfullhet i relation till festivaler och synen på deras festivalbesökares 

upplevelser. Jag kommer hädanefter att referera till denna delstudie som arrangörsundersökningen. 

I intervjuguiden (se bilaga 2 för fullständig intervjuguide) i undersökningen med festivalbesökarna 

så utgick jag från fem huvudfrågor: 

 Varför åker du på festivaler?  

 Vad är viktigt för dig när du är på festival? 

 Hur skulle du beskriva begreppet upplevelse? 

 Hur skulle du beskriva något som känns meningsfullt? 

 Kan en festivalupplevelse vara meningsfull? 
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För att få fram personernas motiv till festivalbesök samt vad som är viktigt för dem när de är på 

en festival ställde jag frågor om varför de väljer att åka på festival samt vad de vill uppleva när de 

är på festival. Därefter ställde jag frågor om deras syn på begreppen upplevelse och 

meningsfullhet och begreppen i relation till musikfestivaler. Denna delstudie kommer i resten av 

uppsatsen att kallas besökarundersökningen. 

 

3.4.3 Val av informanter 

I kvalitativa studier är det viktigt att få en så stor variation av informanter som möjligt (Trost, 

2004). Till min undersökning har jag valt mina informanter strategiskt. Detta på grund av att jag 

till min studie söker en bestämd kunskap och därför vill intervjua personer som specifikt innehar 

denna kunskap. (Stenbacka, 2001; Hartman, 2004; Trost, 2004) I mitt fall handlade det om två 

olika grupper av informanter då jag har sökt kunskap om musikfestivaler ur både ett gäst- och 

arrangörsperspektiv.  

I urvalsprocessen av festivalarrangörerna valde jag att kontakta de största och mest välkända 

svenska festivalerna inom populärmusikgenren. Vilka jag ansåg är Sveriges största och välkända 

festivaler baserade jag på hur mycket festivalerna figurerar i media, personlig kännedom och 

antalet besökare. Av de sju festivaler jag kontaktade fick jag respons av tre, vilket jag ansåg var ett 

tillräckligt antal då jag i min undersökning söker specifika kvaliteter hos dessa festivaler och inte 

strävar efter att generalisera över svenska musikfestivaler inom denna genre överlag. Jag valde att 

skicka ett e-postmeddelande till respektive festivals allmänna e-postkonto (info@festival.se eller 

liknande) där jag sökte någon som hade insikt i festivalens arrangemang. Min förhoppning, som 

uppfylldes, var att de personer på festivalerna som innehade den kunskap jag eftersökte och 

frivilligt ville ställa upp på en intervju skulle svara på e-postmeddelandet.  

När detta urval var gjort sökte jag personer i åldrarna 20-27 som besökt någon eller några av 

dessa festivaler. Valet av ålderskategori baserade jag på att jag ville ha något äldre informanter 

som med sin ålder hunnit få perspektiv på sina festivalupplevelser. Min avsikt var även att 

intervjua personer med en något längre livserfarenhet än den typiska tonåriga festivalbesökaren. 

Här var det mindre viktigt exakt vilka de deltagande personerna var, utan jag ville få tag i 

människor som har ett intresse för musikfestivaler och erfarenheter av upplevelser på de 

festivaler som ingår i min studie. Detta för att jag ville relatera festivalarrangörernas syn på sina 

besökares upplevelser och synen på meningsfullhetens betydelse i festivalsammanhang till hur 

personer som har varit på festivalerna ser på sina upplevelser. Åtta personer med jämn 

könsfördelning deltog i besökarundersökningen. 

 

mailto:info@festival.se
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3.4.4 Dokumentation 

Två av tre intervjuer i arrangörsundersökningen gjordes på telefon och spelades in via en radio-

studio. Trost (2004) skriver att fördelen med att spela in intervjuer är att man förutom att kunna 

dokumentera allt som sägs också får med andra känslomässiga reaktioner som bland annat skratt, 

pauser och tonlägen. Trots det tidskrävande arbetet med att transkribera intervjuerna i efterhand 

ansåg jag att denna dokumentationsmetod var att föredra framför att anteckna, då jag fick 

möjlighet att fullkomligt engagera mig i vad informanten pratade om.  

Dock fick jag problem med tekniken vid den ena telefonintervjun, vilket ledde till att jag inte fick 

någon form av dokumentation. Jag valde att några veckor efter intervjutillfället göra om intervjun 

då jag inte ansåg att jag skulle få ett tillräckligt objektivt och rättvist resultat om jag endast 

baserade det empiriska materialet på anteckningar utifrån mitt eget minne. Patel och Davidson 

(2003) skriver att det kan hända att upprepade intervjuer med en intervjuperson kan leda till att 

denna ändrar uppfattning mellan intervjutillfällena, men att det samtidigt kan leda till att såväl 

intervjuare som informant får nya insikter. Jag anser inte att det var något problem att intervjun 

gjordes om då i stort sett samma svar gavs vid det andra intervjutillfället. I ett fall föredrog en 

informant att svara på frågorna via e-post, men då hade jag ändå möjlighet att komma med följd-

frågor på telefon om det hade funnits ett behov av detta, vilket jag inte ansåg att det gjorde.  

Intervjuerna i besökarundersökningen gjordes via personliga möten och ljudinspelningar gjordes 

vid samtliga intervjuer. Även dessa transkriberades i efterhand.  

 

3.4.5 Presentation av festivaler och informanter 

De musikfestivaler som har ingått i arrangörsundersökningen är Hultsfredsfestivalen, Arvikafestivalen 

och Peace & Love-festivalen. Min avsikt med denna undersökning har inte varit att jämföra 

festivalerna med varandra, utan jag har sökt kunskap om vilka värderingar och visioner 

festivalerna har, hur arrangemangen bakom festivalerna ser ut, synen på besökarnas upplevelse 

samt arrangörernas syn på begreppen meningsfullhet och meningsfulla upplevelser i relation till 

den specifika festivalen. Den empiri som genererades ur denna undersökning analyserades 

därefter med hjälp av min teoretiska referensram samt i relation till det material som framkom i 

besökarundersökningen. Nedan presenterar jag kortfattat festivalerna. 

Hultsfredsfestivalen anordnas av den ideella musikföreningen Rockparty. År 2010, gick 

Hultsfredsfestivalen av stapeln för 25:e gången och beskrivs av föreningen som Sveriges största 

och viktigaste musikhändelse. (Rockparty, 2010) Håkan Durmér, som arbetar i projektgruppen på 

Hultsfredsfestivalen (2010), säger att festivalen inte har några direkt uttalade värderingar och 

visioner, men att föreningen Rockpartys stadgar slår igenom i festivalarbetet eftersom det är de 

som i grunden gör festivalen. ”Föreningen startade en gång i tiden för att Hultsfred var ett 

så förbannat tråkigt ställe. Och föreningen verkar för att - med musik som grund - göra Hultsfred 
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till ett roligare ställe att vara ung och växa upp på.” (Durmér, 2010). 2005 formulerades 

festivalvisionen ”Live like nowhere else”, men Håkan menar att den inte är något de jobbar utåt 

med. Han säger att visionen dock finns med dem i allt arbete de gör, och att de jobbar för att 

skapa en upplevelse som går bortom det vanliga. ”Festivalen ska vara en fristad där man kan vara 

sig själv och leva ut sitt eget jag”. 

Arvikafestivalen anordnas av den politiskt och religiöst obundna ideella föreningen Galaxen. 

Den äger rum i början av juli varje år och arrangerades för första gången 1992. Arvikafestivalen 

arbetar aktivt för minskad miljöpåverkan med sin miljöpolicy ”Kärlek i skogen”, bland annat 

genom att försöka minska nedsmutsningen i samband med festivalen. (Arvikafestivalen, 2010) 

Jonas Linné, kommunikationschef på Arvikafestivalen (2010), berättar att festivalen i år även har 

startat ett nytt koncept som heter ”Trygghet i skogen” där de jobbar för att minimera våld och 

våldtäkter på festivalen. Han säger att visionen är att göra en grym festival som dels de själva och 

väldigt många andra vill gå på och att framhäva de saker Arvikafestivalen är kända för; att ha en 

god stämning och ett härligt område. 

Peace & Love-festivalen arrangeras av den politiskt och religiöst obundna föreningen Peace & 

Love och anordnas varje år under drygt en vecka i Borlänge. På sin hemsida skriver de att de 

arbetar för att skapa arrangemang för positiva värden med värderingarna Mångfald, Gemenskap 

och Förståelse (Peace & Love, 2010). Visionen är att åstadkomma något mer än bara en festival. 

Patric Hammar, festivalchef, på Peace & Love säger att de vill att Peace & Love-veckan ska 

finnas till som en årligen återkommande mötesplats för alla. De strävar efter att utveckla sin 

verksamhet så att de värderingar och målsättningar festivalen har kan ta sig uttryck året runt.  

 

Informant Festival Position Längd och form 

Håkan Durmér Hultsfredsfestivalen Arbetar i projektgruppen 30 minuter (telefon) 

Jonas Linné Arvikafestivalen Kommunikationschef 25 minuter (telefon) 

Patric Hammar Peace & Love Festivalchef E-post 

Tabell 1: Förteckning över informanter vid festivalerna 

Nedan presenteras en tabell över de personer som deltog i besökarundersökningen. 

Informanterna fick själva välja om de ville vara anonyma eller inte då detta inte hade någon större 

betydelse för undersökningens syfte. De informanter som valde att vara anonyma har fått ett 

fiktivt namn. Av en slump blev det så att samtliga informanter förutom en någon gång hade 

besökt Hultsfredsfestivalen. Jag ansåg dock inte att detta hade någon större betydelse för 

undersökningens syfte då jag som tidigare nämnt inte avser att jämföra festivalerna med varandra. 
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Informant Ålder Festivaler som har besökts Längd och form 

John 21 år Hultsfredsfestivalen 10 minuter (möte) (A) 

Victor  23 år Hultsfredsfestivalen, Peace & Love 15 minuter (möte) 

Jonas  21 år Arvikafestivalen 10 minuter (möte) 

Gustav 23 år Hultsfredsfestivalen 10 minuter (möte) (A) 

Sanna  22 år Arvikafestivalen, Hultsfredsfestivalen, Peace & Love 15 minuter (möte) 

Malin  22 år Hultsfredsfestivalen, Peace & Love 15 minuter (möte) 

Boel  27 år Arvikafestivalen, Hultsfredsfestivalen 15 minuter (möte) 

Emelie  20 år Hultsfredsfestivalen 10 minuter (möte) 

Tabell 2: Förteckning över festivalbesökarna. (A)=Anonym 

 

3.5 Tolkning och analys 

När materialet genererats måste det tolkas och analyseras. För att läsaren ska kunna avgöra 

huruvida undersökningen är korrekt genomförd och bedöma studieresultatens giltighet och 

tillförlitlighet är det viktigt att forskaren tydligt redovisar hur materialet har bearbetats och 

analyserats. Då kvalitativ forskning har karaktären av att vara unik kräver varje kvalitativ 

undersökning i stort sett en egen analysmetod. (Patel & Davidson, 2003) Att analysera det 

insamlade materialet ses oftast som det svåraste momentet inom kvalitativ forskning (Backman, 

2008).  

Hartman (2004) skriver att analysen vanligtvis består av två moment. Det första steget handlar 

om att reducera datamaterialet genom att kategorisera (koda) det, då materialet i samband med 

kvalitativa intervjuer brukar vara rätt omfattande och mycket av materialet ofta inte är av intresse. 

Kodningen går ut på att man finner begrepp i texten som anses vara intressanta och relevanta för 

undersökningen, vilket jag har gjort utifrån intervjufrågorna och uppsatsens syfte. För att få en så 

tydlig överblick som möjligt färgkodade jag begreppen för att kunna markera var i texterna de 

framkom. Med stöd av min litteraturstudie fann jag fem begrepp som jag använde mig av i 

kodningen av materialet i undersökningarna: motiv, behov, upplevelse, identitet och meningsfullhet.  

Därefter ska det kodade materialet tolkas, vilket innebär att man ger empirin en mening och inne-

börd (Backman, 2008). Ur tolkningen får man fram den förståelse som man söker i kvalitativa 

undersökningar. (Hartman, 2004) Tolkningen av materialet baserades på min teoretiska 

förförståelse som presenterades i problemdiskussionen i kapitel 2. Resultatet av det tolkade 

materialet presenterar jag i kapitel 5. Trost (2004) skriver att det är viktigt att ta hänsyn till både 

vad som sägs i en intervju och på vilket sätt det sägs, men att man samtidigt inte ska övertolka 

materialet och läsa in för mycket mellan raderna. Detta hade jag i åtanke när jag analyserade 
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texterna. Ett av begreppen, identitet, som användes i kodningen av materialet diskuterar jag i 

samband med den analysen i kapitel 6 då detta inte var något som konkret togs upp i intervjuerna 

utan framkom i och med analysen av intervjuerna. 

 

3.6 Uppsatsens kvalitetsbegrepp 

För att studien ska hålla hög kvalitet är det viktigt att den uppnår kraven för validitet och reliabilitet. 

Dessa termer är dock mer vanliga inom den kvantitativa metodteorin och är inte anpassade för 

den kvalitativa metodteorin (Stenbacka, 2001). Därför väljer jag att använda mig av begreppen 

giltighet (validitet) och tillförlitlighet (reliabilitet) då dessa är mer kompatibla med det kvalitativa 

synsättet.  

3.6.1 Giltighet 

Giltigheten har att göra med hur korrekt den genomförda undersökningen är, det vill säga om 

man verkligen har undersökt det man ville undersöka (Hartman, 2004; Thurén, 2006). Giltigheten 

i en undersökning avgör också hur sannolika de framställda resultaten är (Bryman, 2002). Då man 

inom kvalitativ forskning avser att undersöka kvaliteter för ett visst fenomen uppnås giltigheten 

genom att informanten utifrån sina egna förutsättningar får möjlighet att tala fritt om det 

problemområde man avser att undersöka. Att urvalet av informanter ska ske strategiskt är därför 

ett annat krav för att undersökningen ska vara giltig. (Stenbacka, 2001) 

3.6.2 Tillförlitlighet 

Tillförlitlighet handlar om att man ska kunna upprepa samma observation eller metod, samt att 

även andra ska kunna tillämpa samma metod, det vill säga ett mått på i vilken utsträckning samma 

undersökning ger samma resultat vid upprepade försök (Hartman, 2004). Då kvalitativa 

undersökningar inte baseras på mätningar utan på tolkningar av människors livsvärld är det i stort 

sett omöjligt att få samma resultat upprepade gånger, vilket heller inte är vad som eftersträvas 

med en kvalitativ undersökning (Stenbacka, 2001). Sammanfattningsvis nås tillförlitlighet i en 

undersökning av att hela forskningsprocessen samt forskarens förförståelse grundligt beskrivs. 

Detta i sin tur gör att läsaren får en chans att bedöma kvaliteten i forskarens materialgenerering, 

bearbetning, tolkning och analys (ibid.).  
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4 TEORETISK REFERENSRAM 

I detta kapitel går jag djupare in på de begrepp som introducerades i kapitel 2 Problemdiskussion och 

syfte. Dessa utgör tillsammans med de inledande kapitlen grunden för uppsatsen. Begreppen som fördjupas 

är: människors motiv och attityder till festivalbesök, identitet och gemenskap i relation till musik, 

begreppet meningsfullhet samt meningsfulla upplevelser.  

 

 

4.1 Människors motiv och attityder till festivalbesök 

Begreppet motiv definieras enligt Nationalencyklopedin (2010b) som ”bevekelsegrund, drivkraft, skäl 

att handla på ett visst sätt; inom psykologin”. Motivation beskrivs av Formica och Murrmann (1998) 

som den främsta drivkraften när det kommer till mänskligt beteende. Motivationsfaktorn 

representerar personliga psykologiska komponenter så som behov, förväntningar, sökandet efter 

förmåner och prestationer, och det är dessa som vi förväntar oss få tillfredsställa när vi genomgår 

en turismrelaterad upplevelse, vilket en festival är (ibid.). Crompton och McKay (1997) menar 

liksom Formica och Murrmann (1998) att motiven är katalysatorn bakom en beslutsprocess när 

det kommer till festivalbesök. Valet att besöka en festival är en handling som utlöses av en 

önskan att tillfredsställa ett behov, behovstillfredsställningen är i detta fall den främsta 

motivationen (ibid.). 

Det är viktigt för festivalarrangörer att veta vilka drivkrafterna bakom människors beslut att 

besöka festivaler är då detta bidrar till att arrangörerna lättare kan anpassa sina erbjudanden efter 

besökarna. Människor köper inte längre produkter och tjänster, de betalar för förväntningar av 

förmåner och fördelar som tillfredställer ett behov. Att förbättra och uppehålla besökarnas inre 

motivationer bör därför vara ett huvudsakligt mål för festivalarrangörer. (Crompton & McKay, 

1997) 

En annan anledning till varför det är viktigt att förstå människors motiv till festivalbesök är dess 

sammankoppling med tillfredsställelse. Motiv uppstår före en upplevelse och tillfredsställelse efter 

själva upplevelsen. Genom att övervaka tillfredsställelse hos festivalbesökarna kan man således 

skapa kunskap om vilka behov festivalbesökarna önskar att uppfylla. (Crompton & McKay, 1997) 

Slutligen skriver Crompton och McKay (ibid.) att identifiering av motiv är en viktig aspekt i att 

förstå festivalbesökares beslutsprocesser.  

Gursoy, Spangenberg och Rutherford (2006) skriver att det är viktigt för arrangörer att förstå sina 

besökares uppfattningar om en festival då dessa uppfattningar är direkt kopplade till deltagar-

frekvensen, framtida besöksintentioner samt sannolikheten att besökaren kommer att föreslå för 
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någon att han eller hon borde besöka festivalen. Enligt Gursoy och medförfattare (2006) köper 

konsumenter varor och tjänster samt har vissa konsumtionsbeteenden av två grundläggande 

anledningar: behov av tillfredsställelse och känslor i samband med konsumtion (njutning) samt 

nyttorelaterade anledningar. Festivaler erbjuder både njutnings- och nyttorelaterade attribut där 

funktionella och emotionella behov blir tillfredsställda (Getz, 1991). Den njutningsrelaterade 

dimensionen av en konsumtionsupplevelse kan hämtas från en produkts unika kvaliteter, dess 

symboliska mening eller de känslor och bilder den frambringar. (Gursoy et al., 2006). Möjligheten 

till att bli underhållen, förhöjd upphetsning, fördjupat engagemang, förverkligande av fantasier 

och eskapism (verklighetsflykt) är kvaliteter hos festivaler som visar på att en festivalupplevelse 

kan vara starkt relaterat till tillfredsställelse av njutningsrelaterade behov (ibid.). Crompton och 

McKay (1997) identifierar genom en studie sex huvudmotiv för festivalbesök:  

 Kulturellt utforskande 

 Nyhet  

 Regression 

 Avslappning och flykt 

 Socialisering med en välbekant grupp 

 Externt samspel/socialisering  

 Familjesamhörighet (förbättrande av släktrelationer). 

Gursoy och medförfattare (2006) skriver att de tre främsta anledningarna till festivalbesök kretsar 

kring de njutningsrelaterade attribut som festivaler erbjuder. Temat på festivalerna och de 

aktiviteter och attraktioner som erbjuds är den dominerande orsaken till varför människor väljer 

att besöka en specifik festival, vilket antyder på att människor besöker evenemang och festivaler 

på grund av dess unika kvaliteter, dess symboliska mening eller de känslor den frambringar 

(Gursoy et al., 2006; Nicholson & Pearce, 2001). Den näst viktigaste orsaken till varför människor 

väljer att besöka festivaler är av sociala skäl, så som att ha roligt, uppleva något minnesvärt, att 

festa eller att umgås med folk (Nicholson & Pearce, 2001). Slutligen är känslan av att få uppleva 

någonting nytt och nyfikenhet ännu en anledning till varför människor besöker festivaler (ibid.). 

Däremot menar Nicholson och Pearce (2001) att folk besöker olika evenemang av olika 

anledningar och att det främst är det specifika evenemanget och vad det i sin tur erbjuder som 

lockar än att det är ett evenemang i största allmänhet. Slutsatsen som författarna drar är att 

evenemangsproducenter inte kan lita på att motiv för festivalbesök är desamma i alla evenemang 

även om de är av liknande karaktär. Nicholson och Pearce (ibid.) förklarar att två vanligt 

förekommande kännetecken som med fördel kan användas när man marknadsför evenemang är 

de unika karaktärsdrag det har och de möjligheter evenemanget erbjuder till att uppleva specifika 

fenomen. Även de sociala aspekterna är ett återkommande motiv för evenemangsbesök. 

Evenemangsarrangörer bör identifiera mönster i hur evenemangsbesökare vill socialisera, om det 
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handlar om att möta likasinnade entusiaster eller om människor vill uppleva djupare social 

kontakt genom den festliga stämning som evenemang kan generera. (ibid.) 

 

4.2 Identitet och gemenskap i relation till musik 

Då musik är en central aspekt i de festivaler jag fokuserar på i denna uppsats har jag valt att inkludera ett 

avsnitt som behandlar ämnet musik ur ett identitetsperspektiv samt ur ett socialt perspektiv. Detta avsnitt 

kommer inledningsvis att redogöra för ämnena grupper och social gemenskap samt begreppet identitet. Därefter 

presenteras fakta om begreppen i relation till musik. Avsnittet är ett resultat av nya insikter och perspektiv som 

tillkom efter genomförandet av min intervjustudie. Denna process beskrivs mer ingående i avsnitt 3.4 och 

diskuteras i kapitel 6. 

4.2.1 Grupper och social gemenskap 

Crompton och McKay (1997) menar att de sociala aspekterna i en festivalupplevelse är en av de 

främsta anledningarna till varför människor väljer att besöka festivaler. Turino (2008) skriver att 

musik, dans, festivaler och andra typer av publika tillställningar som ger utrymme för kulturellt 

uttryck är ett viktigt sätt för människor att få yttra de kollektiva identiteter som är grundläggande 

för formandet och upprätthållandet av sociala grupper, något som vi människor är beroende av 

för att kunna överleva. Människor vill socialisera med likasinnade och känna tillhörighet i en 

grupp (Svedberg, 2003). Vi dras till och vill umgås med människor som är lika oss själva. Genom 

att vi väljer umgängeskretsar som består av likasinnade människor skapas trygghet i vår samvaro. 

Att tillhöra en grupp gör att man får sin självbild bekräftad (ibid.). Enskilda individer influeras 

inte bara av andra människor utan byggs upp och utvecklas genom interaktioner med andra 

människor. Vi är i grunden sociala och inte personliga varelser. (MacDonald, Hargreaves, & Miell, 

2002)  

I en så kallad referensgrupp finns normer för vår självuppfattning som en slags måttstock i 

värderingen av vår egen eller andras sociala position och status. Livsstil och fritidsvanor är 

exempel på markörer för referensgrupptillhörighet. En positiv referensgrupp representerar det 

som människan eftersträvar i livet. (Svedberg, 2003) Maslow (1987) förklarar i sin teori om 

mänsklig motivation att människan har ett behov av social gemenskap och att känna sig 

uppskattad. Genom att tillfredsställa dessa behov menar Ruud (1997) att människan utvecklar en 

nödvändig kulturell ram som bidrar till att ge form till vår självuppfattning, och en kontext som vi 

kan definiera oss själva inom skapas. Turino (2008) skriver att vi är beroende av sociala grupper 

för att överleva emotionellt då vi har ett behov av att tillhöra något som är större än oss själva. 

Sociala grupper består av individer som erkänns av andra i gruppen som medlemmar, och 

individerna i sin tur erkänner ömsesidigt denna delade definition (Formica & Murrmann, 1998). 

Att känna tillhörighet i ett socialt sammanhang avgränsar och ger mening till våra relationer 

(Ruud, 1997).  
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4.2.2 Begreppet identitet 

Essensen från våra sociala erfarenheter och vårt sätt att uppfatta oss själva och omvärlden är till 

viss del oreflekterade eller omedvetna. Ändå påverkar dessa erfarenheter oss ständigt utan att vi 

nödvändigtvis kommer ihåg de känslomässiga upplevelser som formade dem. Vi har ett behov av 

att bevara vår världsbild eftersom den ger oss trygghet och identitet. (Svedberg, 2003) Turino 

(2008) förklarar skillnaden mellan det som inom psykologin benämns som ”the self” (jaget) och 

begreppet identitet. Jaget är sammansättningen av alla de vanor som avgör vilka tendenser en 

person har när det kommer till vad personen tänker, känner, upplever och gör. Identiteten 

däremot är de egenskaper som vi själva väljer att representera oss med, gentemot oss själva så väl 

som andra, och som vi och andra människor ser som framträdande karaktärsdrag. 

Jenkins (2008) beskriver identitetsbegreppet som människans sätt att tolka ”vem som är vem”. 

Han menar att det är ett multidimensionellt sätt att klassificera världen på och vår plats i den som 

individer och medlemmar av olika kollektiv. När vi skapar vår egen identitet tenderar vi att 

framhäva aspekter som ses som viktiga av dem som finns i vår omgivning beroende på vad som 

anses vara socialt viktigt i en viss kontext (Turino, 2008). Vår identitet är något vi skapar genom 

de historier vi berättar om oss själva utifrån viktiga minnen från upplevelser som har berört oss. 

Vi väljer att sätta samman dessa minnen för att skapa vår självbild så att vi känner sammanhang, 

kontinuitet och mening i livsförloppet. (Ruud, 1997) Identitet handlar inte bara om ålder, kön 

och social klass, utan snarare om saker som autenticitet, tillhörighet till tid och plats, var en 

person kommer ifrån, vad den tror på, etnicitet, relationen till andra människor, upplevelsen av 

att ha kontroll över sitt eget liv m.m., vilka alla är centrala komponenter i vår självuppfattning och 

självkänsla (ibid.). 

Människan har en grundläggande motivation för att utveckla och upprätthålla en hög nivå av 

självkänsla och den upprättas genom att man identifierar sig själv med grupper av människor som 

man anser har en positiv image, då personlig och social identitet, trots en distinkt begreppsmässig 

skillnad, är starkt sammanlänkade (MacDonald et al., 2002). Tajfels (1981) teori om sociala 

identiteter baseras på antagandet om att alla människor är medlemmar i sociala grupper, vare sig 

det handlar om storskaliga sociala kategorier så som kön eller ras, vilka individer tillskrivs 

automatiskt, eller mindre kategorier så som kamratgrupper, där man vanligtvis måste göra sig 

förtjänt av medlemskapet. I kontrast till personliga identiteter, som handlar om vilka aspekter av 

oss själva som skiljer oss från övriga medlemmar i en grupp, så handlar den sociala identiteten om 

vilka aspekter som sammanlänkar oss med en viss social grupp (Lonsdale & North, 2009).  

Sociala identiteter är baserade på en slags idolisering där individer ser mönster av liknande vanor 

eller kännetecken hos grupper som de identifierar sig med, och likadant grupperar vi andra 

människor som har andra typer av vanor och kännetecken med varandra (Turino, 2008).  
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Turino (ibid.) menar att människor utvecklar vanor, kännetecken och egenskaper utifrån 

personliga erfarenheter och att det är en av anledningarna till att människor som genomgått 

liknande upplevelser och befinner sig i liknande sociala positioner och omständigheter ofta har 

vanor som påminner om varandra. Vi människor jämför oss ständigt med andra och specifika 

situationer och sociala grupper har starka influenser på vad vi gör och vad vi säger (MacDonald et 

al., 2002).  

 

4.2.3 Musik i relation till identitet och gemenskap 

MacDonald och medförfattare (2002) skriver om musik i relation till identitetsbegreppet. 

Författarna menar att musik kan användas som ett sätt för människor att formulera och uttrycka 

sina individuella identiteter och att vi gärna använder oss av musik för att presentera oss på ett 

sätt som vi själva föredrar. En persons musiksmak- och preferenser är ofta sammankopplat med 

hur vi uttrycker våra värderingar och attityder. (ibid.) Genom sättet vi indikerar vår musiksmak på 

ger vi samtidigt uttryck för olika attityder och värderingar i ett socialt sammanhang (Ruud, 1997). 

Exempelvis kan konsertvanor signalera social klass och kulturell tillhörighet, och genom musiken 

vi förknippar oss med kan vi understryka etnisk, religiös eller subkulturell tillhörighet (ibid.). En 

persons musiksmak kan fungera som en social markör vilket bidrar till individens känsla av social 

identitet och en möjlighet att definiera sig själv i relation till andra (Lonsdale & North, 2009; 

Abrams, 2009). MacDonald och medförfattare (2002) skriver att väldigt få människor hävdar att 

de inte har något som helst intresse för eller inte gillar någon aspekt av musik. De allra flesta har 

starka musikaliska preferenser, och ofta även lika starka åsikter om musik de ogillar, oavsett 

musikaliska kunskaper. För personer som har starka åsikter och preferenser gällande musik, och 

gärna uttalar och uttrycker sig om detta, blir musiken en viktig identitetsmarkör (Ruud, 1997; 

Johansson, 2001). Sådana uttryck är ofta en strävan efter äkthet och individualitet (Johansson, 

2001). 

En av de huvudsakliga sociala funktionerna med musik är just etablerandet och utvecklandet av 

en individs känsla av identitet, som i sin tur skapar helhet i vår samvaro (MacDonald et al., 2002; 

Turino, 2008). Speciellt under ungdomstiden brukar musiken vara särskilt viktigt då man skapar 

en egen kulturell plattform att utveckla sin identitet ur. Denna plattform blir som ett alternativt 

identitetsutkast som präglas av individens egna livserfarenheter (Ruud, 1997). Tarrant, North och 

Hargreaves (2002) skriver att musiken är särskilt lockande under ungdomstiden då den har en 

förmåga att hjälpa till i ungdomars problem och frågor i deras personliga utveckling. Dessa frågor 

inkluderar att skaffa en egen uppsättning värderingar, att utöva socialt ansvarsfullt beteende, att 

utveckla ett känslomässigt oberoende förhållande till sina föräldrar och uppnå mogna relationer 

med jämnåriga kamrater (ibid.). Artister och musikstilar som man formar starka band till under 

sin personliga utveckling i ungdomsåren fortsätter man ofta känna en stark relation till under 
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resten av sin livstid, just för att de påminner om denna stormande period då man ”blir” sig själv 

(Turino, 2008). 

Ruud (1997) menar att musikaliska händelser framkallar och organiserar kollektiva minnen som 

ger oss en känsla av var vi hör hemma med en intensitet, kraft och enkelhet som andra sociala 

aktiviteter inte kan förmedla på ett liknande sätt. Författaren skriver att många emotionella 

upplevelser som rör grupptillhörighet, vänskap och nära personliga relationer ofta är kopplade till 

musik. Starka musikupplevelser kan bekräfta en persons identitet, stärka självförtroendet och 

känslan av gemenskap med andra människor. En stark musikupplevelse kan ge den upplevande 

en känsla av att få nya insikter och möjligheter, att musiken har en slags terapeutisk eller helande 

känsla som leder till personlig utveckling. (ibid.)  

Ruud (1997) beskriver sådant som karaktäriserar en musikalisk höjdpunktsupplevelse: 

 Fysiska reaktioner – Autonoma fysiska reaktioner som vanligtvis associeras med 

starka känslor (ex. gåshud och spänningar i kroppen) 

 Perceptuella aspekter – Olika sidor av musiken så som ljudstyrka, klang, rytm 

etc. som står i fokus för musikupplevelsen 

 Kognitiva och emotionella reaktioner – Total uppslukning och koncentration, 

en känsla av att man förflyttas ur tid och rum, associationer till minnen och 

fantasier 

 Existentiella och andliga upplevelser – Att upplevelsen är något utöver det 

vardagliga och relaterar till viktiga sidor av den upplevandes tillvaro 

Musik beskrivs av MacDonald och medförfattare (2002) som en fundamental kanal för 

kommunikation. Oavsett språk så kan vi människor dela med oss av våra känslor, intentioner och 

meningar genom musik och den har en förmåga att producera djupa känslor inom oss (ibid.). 

Ruud (1997) menar att känslor är väldigt viktiga för musikupplevelser. Känslomässigt starka 

upplevelser har en central betydelse för utformningen av de värden och den livsorientering som 

präglar en persons identitet. Då musik är så starkt förknippat med känslor menar Ruud (ibid.) att 

det är nödvändigt att se på förhållandet mellan känslor, kropp, avsikt och kultur. Han skriver att 

styrkan i känsloupplevelser ligger i att de är en biologiskt fundamental funktion hos människan, 

därför framstår de som äkta, naturliga och sanna, och eftersom känslor är biologiska blir de 

samtidigt universella. I denna mening blir musiken ett universellt känslomässigt språk som ”alla” 

förstår. 

 

4.3 Begreppet meningsfullhet 

Svedberg (2003) beskriver begreppet mening ur ett psykologiskt perspektiv. Han menar att 

människan har en vilja att relatera olika sammanhang till varandra och att hon ständigt eftersöker 

mening. Människan registrerar inte passivt alla intryck utan har en förmåga att reflektera och välja 
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ut de intryck som bidrar till att skapa en personlig existentiell ordning – en mening. Detta 

meningsskapande är en ständigt pågående process som har sin grund i behovet av att skapa en 

socialt fungerande identitet. Mycket av det vi gör i sociala sammanhang handlar om att sortera, 

ordna och konstruera meningsfulla relationer då mening skapar trygghet. (ibid.) Mening är 

hjärnans sätt att konstruera verklighet. Människan skapar mening för att vi behöver ett sätt att 

förklara hur vi själva och världen fungerar, och i sin tur hjälper det oss att avgöra hur vi ska 

relatera till omvärlden och hur vi ska bete oss. Mening skapar ett ramverk för människan som 

bestämmer vad vi värderar, tror på, tolererar och åtrår. (Diller et al., 2006) 

Antonovsky (2004) skriver att upplevelsen av meningsfullhet är starkt sammanlänkad med 

människors känsloliv och grundar sig mycket på individers relationer och handlingar, så som mål 

att sträva mot eller saker som individen vill uppleva. Meningsfullhetens betydelse kan finnas i 

både större och mindre sammanhang samt i ett mer långsiktigt perspektiv, exempelvis som en 

religiös tro eller livsuppgift. Genom meningsfullhet kan en känsla av sammanhang i framtiden 

skapas, då människan relaterar sina mål, syften, visioner och beslut till upplevelsen av att det finns 

något att uppnå och åstadkomma i framtiden. Begreppet meningsfullhet är därför starkt 

sammankopplat till begreppet motiv. Motiv gör så att individen agerar och får motivation för att 

sträva mot en känsla av meningsfullhet. (ibid.) 

Prahalad och Ramaswamy (2004) menar att företag måste använda sig av ett individfokuserat 

förhållningssätt när det kommer till att tillsammans med kunderna skapa värde i produkterna och 

tjänsterna som företaget erbjuder. Konsumenterna vill engagera sig i att både definiera och skapa 

detta värde och författarna förklarar att kundens medskapande i upplevelsen, och inte själva 

erbjudandet, ligger till grund för varje individs unika värdeskapande process. Medskapande-

processen genom personliga interaktioner som känns meningsfulla och är känslorelaterade för 

den specifika konsumenten är vad som anses vara fundamentalt i värdeskapandet (ibid).  

Genom att en person delar med sig av de meningar denne ser som essentiella i sitt liv kan företag 

lättare tillmötesgå personens behov och önskningar och förstå dennes beteenden. Produkter, 

tjänster och upplevelser har ett värde för människor då de bidrar med mening till deras ”livs-

historia”. Genom att se på mening som något som människor använder för att skapa 

sammanhang i sina liv kan man förstå hur alla objekt, interaktioner och miljöer människor 

upplever sammanlänkas till en pågående berättelse. Företag som har förmågan att framkalla 

mening genom sina produkter eller tjänster och har förståelse för hur dessa upplevelser kan vara 

värdefulla för människor har således möjligheten att bli medskapare till sina kunders 

”livshistorier”. Människor har ofta en starkare relation till produkter, tjänster och varumärken 

som framkallat meningsfulla upplevelser hos dem.  (Diller et al., 2006)  

Getz (2007) skriver om meningsbegreppet i relation till evenemangsupplevelser. Han menar att 

de meningar som människor relaterar till evenemangsupplevelser är så kallade ”personliga 

konstruktioner” som beskriver hur vi uppfattar världen omkring oss. Människor konstruerar en 
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slags verklighet i sitt sinne för att förklara upplevelser. Olika människor tillskriver egna meningar 

till upplevelser och därför uppfattas en och samma upplevelse olika av olika individer. Getz 

(ibid.) förklarar att personliga meningskonstruktioner är stark sammanlänkade med personliga 

behov. 

”...personal meanings relate directly to personal needs, the motives 

expressed for attending events, and the anticipated benefits to be 

obtained through the planned event experience.” 

(Getz, 2007: 197) 

Sammanfattningsvis kan meningsfullhet beskrivas som något som skapar sammanhang i 

människors livsvärld och som är starkt relaterat till mänskliga behov och känslor. 

 

4.4 Meningsfulla upplevelser 

Upplevelser kan erbjuda njutning, kunskap, tillfällig verklighetsflykt och skönhet, men det är inte 

enbart upplevelser av den karaktären som driver upplevelsesamhället. Alla upplevelser är inte 

roliga, upplysande, distraherande eller hisnande. Det människor i slutändan söker är att bli 

påverkade av de upplevelser de är med om genom livet. Upplevelser påverkar hur vi är, vad vi 

kan åstadkomma och vart vi vill komma i livet. Efterfrågan av upplevelser som förändrar 

människor ökar konstant och individer som genomgår upplevelser eftersöker något mer 

bestående än bara ett minne. (Pine & Gilmore, 1999) 

Diller och medförfattare (2006) skriver att företag mycket väl kan designa upplevelser där alla 

sinnen är involverade och de ”rätta” elementen finns tillgängliga i en välkoordinerad omgivning. 

Författarna menar dock att dessa upplevelser kan kännas poänglösa om det inte finns något som 

gör dem värdefulla för kunden och som gör att de kan ta till sig upplevelserna på ett personligt 

plan och integrera dessa i sina liv. Detta ”något” som tar upplevelsen till nästa nivå menar de är 

mening. Meningsfulla upplevelser är värdefulla eftersom de relaterar till våra ideal och sådant vi 

tror på (Diller et al., 2006). Boswijk et al. (2007) skriver att meningsfulla upplevelser har att göra 

med de interaktioner människor genomgår med sin omgivning och med andra människor. Till 

skillnad från Erlebnis, som innebär en omedelbar, relativt isolerad händelse som gör ett 

känslomässigt intryck inom kontexten av en specifik situation, så innehåller meningsfulla 

upplevelser (Erfahrung) en viktig lärande aspekt och en känsla av medvetenhet.  

Upplevelsetypen Erfahrung definieras enligt följande: 

”Experiencing is a continuously interactive process of doing and 

undergoing, of action and reflection, of cause and effect, which has a 

meaning for the individual in more than one context of his life.  
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A meaningful experience gives the individual a different outlook on the 

world and/or himself.” 

(Boswijk, Thijssen & Peelen, 2007: 24) 

Att genomgå en upplevelse av Erfahrung-typ ger individen insikt om sig själv och hur hon skulle 

vilja förändra eller förvandla sig själv. En person är summan av de meningsfulla upplevelser hon 

genomgått i livet. (Boswijk et al., 2007) Meningsfulla upplevelser har enligt Boswijk och 

medförfattare (ibid.) följande kännetecken: 

 De involverar samtliga sinnen 

 De förhöjer ens koncentration och fokus 

 Ens tidsuppfattning förändras 

 Man blir emotionellt berörd 

 Processen är unik för personen och har ett inre värde 

 Man har kontakt med sin omgivning när man gör och genomgår saker 

Diller och medförfattare (2006) presenterar aspekter av mening som människor globalt tillskriver 

meningsfulla upplevelser. Dessa är framtagna genom en världsomfattande undersökning där 

drygt 100 000 människor fått svara på frågor om vilka olika slags karaktärer och element en 

meningsfull upplevelse bör innehålla. Då det enligt Diller och medförfattare inte går att 

bestämma om några aspekter av mening kan anses vara viktigare än andra presenteras resultatet i 

bokstavsordning. 

 Enighet (Oneness) – En känsla av enighet med allt som kretsar kring oss  

 Frihet (Freedom) – Känslan av att leva utan oönskade begränsningar   

 Gemenskap (Community) – En känsla av enighet med andra 

 Godkännande (Validation) – Att erkännas som en värdefull och respekterad individ 

 Gottgörelse (Redemption) – Gottgörelse eller befrielse från tidigare misslyckanden 

 Harmoni (Harmony)– En balanserad och njutningsfull relation som skapar helhet, i naturen, samhället 

och som individ 

 Insikt (Enlightment)– Tydlig förståelse genom logik eller inspiration 

 Plikt (Duty)– Att frivilligt förplikta sig till något 

 Prestation (Accomplishment) – Att uppnå mål, göra något av sig själv. En känsla av tillfredsställelse som 

ett resultat av produktivitet, fokus, talang eller status 

 Rättvisa (Justice) – Försäkran om rättvis och opartisk behandling 

 Sanning (Truth) – En förpliktelse till ärlighet och integritet 

 Skapande (Creation) – Känslan av att ha skapat något nytt och originellt, att ha bidragit med någonting 

varaktigt. 

 Skönhet (Beauty) 

 Säkerhet (Security) – Friheten att inte behöva oroa sig över förlust 

 Under (Wonder) – Att känna djup respekt för och närvaro av något utöver ens förståelse  
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Snel (2005) presenterade år 2005 resultatet från ett europeiskt forskningsprojekt gällande 

ungdomars attityd gentemot upplevelseekonomin. Undersökningen visade att unga människor 

har en likgiltig inställning gentemot kommersiella upplevelser och anser att de är tråkiga, ytliga, 

falska, ordinära och konstgjorda, och att känslan av att upplevelser ska vara unika är förlorad. 

Europeiska ungdomar anser enligt undersökningen att upplevelser har en allt för kommersiell 

natur. De anses vara för dyra, för kommersiella, högljudda och manipulativa och den 

övergripande känslan är att upplevelser är ett marknadsföringsknep som endast finns till för att 

tömma folks plånböcker. Det som ungdomar enligt denna studie eftersöker är saker som ärlighet, 

enkelhet, en känsla av vänskap, att få möjligheten att ta egna beslut, idealism och mening i livet. 

Snel fortsätter med att beskriva att detta problem inte endast är begränsat till den yngre 

generationen, utan att så kallade baby-boomare, som börjar närma sig pension, också finner 

många så kallade upplevelser meningslösa. Upplevelserna som skapas är roliga och underhållande, 

men fyller inte människors behov av att skapa mening i livet (ibid.). 

 

4.5 Upplevelser, meningsfulla upplevelser och meningsfullhet 

Om man jämför ”vanliga” upplevelser med meningsfulla upplevelser skulle man kunna säga att 

en meningsfull upplevelse har ett mer bestående värde än bara ett minne (Pine & Gilmore, 1999; 

Boswijk, Thijssen, & Peelen, 2007), medan en ”vanlig” upplevelse mer kan beskrivas som en 

tillfällig process och känsla som mycket väl kan ha en stor betydelse för stunden (Diller et al., 

2006; Boswijk et al., 2007). Båda typerna av upplevelser kräver något slags känslomässigt 

engagemang från den upplevande, men känslorna har en djupare betydelse i en meningsfull 

upplevelse och bidrar till att en önskan om att förändra sig själv uppstår hos individen (Boswijk et 

al., 2007) och denne får i sin tur en djupare förståelse för vilka värden och meningar som kan 

skapa sammanhang i personens livsvärld (Diller et al., 2006; Antonovsky, 2004). 

Som Svedberg (2003) skriver så skapar mening trygghet hos människor, vilket kan relateras till 

Maslows (1987) behovshierarki (se avsnitt 1.1) där trygghet är ett av de grundläggande behoven 

som människor strävar efter att tillfredsställa. Antonovsky (2004) menar att meningsfullhet är 

starkt relaterat till vad människor vill uppleva och vilka mål de sätter upp i sina liv. Då människan 

enligt Boswijk och medförfattare (2007) är summan av de meningsfulla upplevelser hon 

genomgår i livet bidrar dessa upplevelser till att både finna och uppnå dessa mål som i sin tur kan 

leda till den förändring som Boswijk och medförfattare skriver att människan eftersträvar. 

Maslow (1987) beskriver i sin teori om mänsklig motivation behovet av självförverkligande. Han 

menar att människor har en önskan om att förverkliga sig själva, att uppnå och bli allt som man 

är kapabel och har potential till att uppnå och bli. Strävan efter att tillfredsställa behovet av 

självförverkligande kan tydligt relateras till strävan att genomgå meningsfulla upplevelser, då båda 

handlar om att uppnå mål och i sin tur förändras eller förvandlas till den person man vill se sig 

själv som. 



 

 

31 
 

Sammanfattningsvis kan en upplevelse av meningsfull karaktär beskrivas som ett mer bestående 

fenomen på ett känslomässigt plan, i jämförelse med ”vanliga” upplevelser. Meningsfulla 

upplevelser kan bidra till en önskan om förändring hos individen, vilket i grunden handlar om 

viljan att självförverkliga sig. 
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5 EMPIRI 

I följande kapitel presenteras resultatet av intervjuerna i min studie. I studien har jag undersökt musik-

festivaler ur både ett festivalbesökar- och arrangörsperspektiv och presenterar dessa i två avsnitt. I det 

inledande avsnittet redogör jag för vad som framkom i besökarundersökningen utifrån begreppen motiv, 

behov, upplevelse och meningsfullhet. Avsnittet som följer inleds med en kort presentation av de olika 

festivalernas arbetsprocesser inför festivalerna. Därefter redogör jag för informanternas syn på 

festivalupplevelsen, besökarnas upplevelse samt meningsfullhet i relation till festivaler.  

 

5.1 Festivalbesökarna 

Varje avsnitt inleds med en övergripande sammanfattning av vad som framkom i intervjuerna inom respektive 

kategori. Därefter går jag in på specifika påståenden och åsikter som uttrycktes. 

5.1.1 Informanternas motiv till festivalbesök 

I detta avsnitt besvaras frågorna rörande varför informanterna väljer att åka på festival. 

Sammanfattningsvis rörde de motiv till festivalbesök som informanterna uttryckte främst 

musiken och den sociala gemenskapen man får uppleva på en festival. Det framkom även att 

festivalbesöket var en flykt från vardagen och att det fanns en känsla av nyfikenhet innan man 

hade besökt en festival för första gången. Den goda stämningen som ofta infinner sig på en 

festival var också något som lockade. Nu följer specifika påståenden och åsikter som uttrycktes. 

John säger att han valde att åka på festival för att det var ett sätt för honom att umgås med sina 

vänner utanför vardagen genom att de åkte iväg och gjorde något tillsammans. Även Malin menar 

att hennes första besök på Hultsfredsfestivalen handlade om att få göra något i några dagar 

tillsammans med sina kompisar, men att det var annorlunda andra gången hon åkte till samma 

festival. 

”Då hade man gjort den här festivalgrejen och man tyckte om det och man ville 

givetvis vara med om det igen, men jag tror snarare att då det handlade om att det 

var bra musik och jag ville uppleva mycket livemusik, mina favoritband. Själva 

upplevelsen var lite annorlunda, trots att jag gillar hela grejen ändå.” 

Malin 

Även Victor säger att förstagångsbesöket på en festival är annorlunda gentemot de senare 

besöken. Han menar att det som lockade första gången var att det var roligt att se vilka slags 

människor det var som besökte festivalerna och uttrycker även att han fick en känsla av att 
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många åker på festival bara för att ”träffa sköna människor”. Han beskriver även hur det kändes 

efter att han hade varit med om festivalupplevelsen ett par gånger. 

”Det är inte lika coolt att vara på festival som det var första gångerna. Första gången 

är alltid häftigast på något sätt. Man testar någonting… Nu är det inte lika ”coolt” 

längre, men samtidigt är det himla kul att åka dit och lyssna på banden. Det är 

kanske inte det här: ”Shit vad coolt jag har varit på festival”, utan det är mer: ”Vi 

har sett kent och vi har sett de här” istället.” 

Victor 

Sanna säger att hon egentligen inte tänkt efter så mycket när hon har valt vilka festivaler hon har 

åkt på, utan att det mest har blivit att hon åkt dit ”alla andra” har åkt. När Emelie valde att åka på 

Hultsfredsfestivalen var det för att hon hade en kompis som hade varit där året innan hon åkte, 

och när kompisen valde att åka igen följde Emelie med. Både Boel och Jonas säger att de åker på 

festival för att umgås med sina kompisar, men också för att få möjligheten att träffa nya 

människor.  

”Det är ju för musiken och för stämningen och för att umgås med mina kompisar 

och kanske träffa lite nytt folk också.” 

Jonas 

För Boel var mötet med nya människor viktigare när hon var yngre. När hon åker på festival idag 

är det för att se band hon gillar, men också för att umgås med sina vänner. Dock är det främsta 

motivet för både Boel och Jonas musiken, och vilka band som spelar på en viss festival spelar 

stor roll när de väljer vilka festivaler de åker på. Samtliga informanter uttrycker att musikutbudet 

är väldigt viktig när vid valet av festival. Jonas, Boel, Emelie och Malin säger alla att musikutbudet 

styr deras val, men att det samtidigt är kul att få möjligheten att upptäcka band som man inte 

kände till innan man besökte festivalen. 

För Boel och Victor var känslan av att det var något nytt och att det var en större händelse något 

som lockade första gången de besökte en festival.  

”Jag ville väl se något annorlunda eftersom alla hade pratat om det. Så av nyfikenhet 

och för att det verkade roligt.” 

Boel 

Sanna berättar att det i hennes umgängeskretsar pratades väldigt mycket om festivaler och att 

hennes första festivalbesök var på Hultsfredsfestivalen för att ”det var dit man skulle” när hon 

var 16-17 år. Även Malin säger att hon hade hört talas mycket om festivaler och att hon därför 

också ville vara med om den omtalade ”festivalupplevelsen”. Hon säger också att hon tror att 

”man får en personlig relation till olika festivaler” och att det påverkade hennes val av festival. 

Även Jonas och John pratar om att den ”speciella festivalstämningen” och ”festivalkänslan” 
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lockade. Emelie säger att hon tycker att campinglivet på festivaler är spännande. För Gustav och 

Malin är det viktigt att välja en festival som känns säker, där arrangemanget är av en bra kvalitet, 

att det är välordnat och att allting funkar bra. 

”Jag tror att säkerhet är ganska viktigt för mig ändå, att jag vet att det är en seriös 

festival man åker till och man vet att det är bra, att det är bra folk som jobbar och 

att det är bra uppstyrt.” 

Malin 

 

5.1.2 Behov informanterna vill tillfredsställa vid festivalbesök 

När jag intervjuade besökarna frågade jag inte specifikt om vilka behov de ville tillfredsställa när 

de besöker festivaler, utan jag frågade vad de anser är viktigt när de är på festival. Flera av 

informanter svarade att det är viktigt att vädret är bra. De flesta antydde även att de ville 

tillfredsställa njutningsrelaterade behov, så som att njuta av bra musik och ha roligt och att den 

sociala gemenskapen spelade en stor roll. Känslan av frihet var viktig för en av informanterna och 

en annan nämnde att det var viktigt för henne att ha med sig tillräckligt med pengar så att hon 

kunde köpa mat. 

Victor, Malin och Boel säger alla att det är viktigt att känna sig trygg på en festival och att det 

därför är viktigt vilka man åker dit med. Malin säger också att det är viktigt att man känner sig 

säker när man är på festivalen. 

” […] det viktigt att åka dit med folk man känner och man är bekväm med, och 

som man har en nära relation med, så att man känner sig säker på något sätt när 

man är där.” 

Malin 

Boel berättar om sin första festivalupplevelse då hennes reskamrater mitt i festivalen bestämde sig 

för att åka hem och lämnade Boel ensam på festivalen. De skrev ett meddelande på en servett 

och lämnade i Boels tält där det stod att de inte orkade vara kvar och åkte hem. 

”Grejen var liksom att de lämnade mig själv, jag var jätteung på en stor festival, det 

var vidrigt, jag blev skitledsen. Efter det så hade vi inte någon kontakt längre, och 

jag förstår fortfarande inte hur man kan göra en sån sak. Skriva på en servett, tänk 

om jag inte hade sett servetten! […] Efter det tänkte jag, ska jag åka på festival igen 

ska jag åka med några jag verkligen kan lita på, några jag trivs med, för det är fan 

inget roligt att vara själv på en festival. Även om man träffar nya människor så är 

det inte kul att bli lämnad av de som man åker dit med.” 

Boel 
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Sanna säger att det är viktigt för henne att allt ”funkar” när hon är på festival. Hon berättar om 

när hon var på Peace & Love-festivalen 2009 och det var långa köer överallt, och uppdelningen 

på campingen gjorde att känslan av frihet försvann lite grann. 

”När någon kom och pekade ut vart man ska bo och hur man ska göra typ... Det 

kändes inte… Lite av festivalkänslan försvann i det.” 

Sanna 

Flera av informanterna säger att det är viktigt att banden är av intresse när de är på festival för att 

de vill njuta av sin favoritmusik i samband med den ”sköna festivalatmosfären”.  Boel nämner 

specifikt att det är väldigt viktigt för henne att de band hon planerat att se inte ställer in sina 

spelningar, att det är något som skulle göra henne otroligt besviken.  

Emelie förklarar att det är mer grundläggande saker som är viktiga för henne, så som att ha 

tillräckligt med pengar med sig så att det räcker till mat och en bra grundpackning, så att hon 

slipper oroa sig över att hon saknar något och istället kan njuta av allt annat. Jonas säger kort och 

gott att det viktigaste för honom när han är på festival är att ha kul. 

 

5.1.3 Informanternas syn på festivalupplevelsen 

Här presenterar jag svaren jag fick på frågorna om vad informanterna ville uppleva när de är på 

festival, vad en upplevelse är för dem och vad de anser att en festivalupplevelse är. En del av 

svaren går ihop med både motiv och behov förknippade med festivaler, men jag anser ändå att 

svaren är relevanta för undersökningens syfte. En upplevelse beskriver informanterna som något 

minnesvärt och i vissa fall lärorikt, upplevelser skapar erfarenheter, är oftast något som man inte 

upplevt tidigare och inte upplever varje dag och de innehåller eventuellt ett överrasknings-

moment. 

Många av informanterna nämnde att de på en festival vill uppleva stämningen och den ”speciella 

festivalkänslan” samt att bra väder var något som bidrog till en bra festivalupplevelse. De 

musikaliska upplevelserna är av stor vikt. Flera av informanterna berättade om specifika konsert-

upplevelser som de beskriver som sina starkaste festivalrelaterade minnen. Även de sociala 

upplevelserna och flykten från vardagen var något som flera av informanterna pratade om.  

John, Malin, Jonas och Boel säger att en upplevelse är något som skapar minnen, att det måste 

vara något som man kommer ihåg efteråt. Malin använder sig av uttrycket ”att det är ett minne 

för livet” och att det är någonting man kan prata om i efterhand. Boel säger att hon ”vill få ut 

någonting” av en upplevelse, att det ska ge henne ”någonting”. John menar även att det måste 

finnas skäl till varför man tycker att något är en upplevelse. 

”En upplevelse, det är att… Det är svårt att förklara… Det ska finnas så mycket 

mer än bara att: ”Ah, men det var jättekul”. Det måste finnas skäl till varför man 
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tyckte att det var en upplevelse. Var det för att det var planerat, var det bra 

stämning, var det bra överlag? Alla såna aspekter måste beräknas när man säger att: 

”Det var en väldigt bra upplevelse jag hade på den festivalen och därför kommer jag gärna 

tillbaka”. Men en bra upplevelse det är att… Jag ska ha haft kul, det ska ha varit bra 

atmosfär, men… Någonting man blir glad av och kommer att ha minnen av.” 

John 

För Emelie är det en upplevelse att göra något som hon tidigare inte har gjort. Hon menar att det 

är när man får ”de där första intrycken” av något som det blir en upplevelse för henne. Sanna 

menar att en upplevelse är något som inte händer varje dag och hon säger att de små sakerna i en 

upplevelse är viktiga, så att man slipper det som är ”jobbigt” och istället kan fokusera på det man 

vill uppleva. Gustav och Boel förknippar en upplevelse med något som man blir upprymd eller 

imponerad av. Victor säger att upplevelser skapar erfarenheter och att ”de små upplevelserna 

skapar större erfarenheter”. Boel säger också att en upplevelse kan vara en utmaning och att den 

uppfyller förväntningar. Boel och Malin beskriver en upplevelse som något där det händer 

mycket saker och Malin säger också att det är viktigt att känna att man är del av helheten.  

”En upplevelse för mig är att… Att få uppleva mycket saker på samma ställe och att 

det finns ett stort utbud, men också det här att när jag har varit där att jag har 

mycket att ta med mig hem som jag minns. Ja men, just att det händer mycket saker 

som man kan ta till sig, man får vara en del av att och att helheten tror jag är otroligt 

viktig.” 

Malin 

För John, Victor, Boel, Emelie och Sanna är vädret av stor betydelse för att de ska få en bra 

festivalupplevelse.  

”Alltså, festivalen blir helt… Blir skitdålig om det inte är bra väder, så det är 

verkligen en sån avgörande grej i och med att man är ute så mycket och sådär. Det 

finns inget bättre än när det är underbart väder och man sitter där och tar en kall öl 

och lyssnar på ett band som man verkligen gillar.” 

Victor 

”Nä, men vad är viktigt… Alltså, vädret om man säger så. Jag tycker att om det bara 

är regn så… Det är ju inte så trevligt att bo där då kanske, om man tältar liksom. 

När det blir jävligt lerig och man går och halkar och liksom och man är på en 

konsert och folk står och hoppar och det bara skvätter upp sånt där brunt lervatten 

som luktar bajs. Det gjorde det förra året och… Det är ju inte så himla kul.” 

Emelie 
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Sanna kopplar specifikt minnet av att det har varit bra väder till sina festivalupplevelser. 

”Sol! Det har varit så himla soligt på alla festivaler jag har varit på. Man har hört 

skräckexempel, typ Roskilde1, att folk drunknar och håller på… Men jag… Det har 

liksom varit så bra väder. Jag tror att det har gjort ganska mycket av mina festival-

upplevelser.” 

Sanna 

Malin och John pratar båda om att festivalbesöket handlar mycket om att man får åka bort 

hemifrån, bo utomhus och umgås med sina vänner, och de nämner även den ”obeskrivbara 

speciella känslan” som infinner sig när man befinner sig på festival. 

”Jag gillar nog hela den här… Helheten man får med att åka bort hemifrån, att man 

är på plats någonstans ute på en äng och man bara… Alla är där på samma villkor 

på något sätt. Det är en känsla som är svår att beskriva om man inte har varit där.” 

Malin 

Boel beskriver den här känslan som en ”festkänsla”, som innebär att man omges av människor 

som man känner är glada över att vara på plats. Hon förklarar att festivalbesöket får henne att 

glömma vardagen och man på festivaler får uppleva sådant som inte finns i vardagslivet. Även 

Sanna och Emelie beskriver festivalupplevelsen som något som ”absolut inte är vardag”, att den 

ska vara väldigt lättsam. 

”Det man vill få ut av det… Musik i första hand, och sen bara allmänt, att bara få 

vara. Det ska vara såhär att man kanske inte ska behöva duscha varje, inte behöva 

tänka på sånt. Att, ja… Komma bort från vardagen. Det låter jätteklyschigt, men…” 

Sanna 

”Det är nog själva det där… Att man har som ett festivalliv liksom. Det är ju lite 

som att man smiter ifrån vardagen. Allt blir ju upp och ner liksom. Man vet inte ens 

vad det är för dag, man vet inte vad klockan är. Nä, men det är nog det där festival-

livet, det där avslappnade och roliga liksom.” 

Emelie 

Malin förklarar att en del av festivalupplevelsen för henne är att få träffa likasinnade människor. 

”Folk som har samma intressen och samma musiksmak åker dit liksom, fast man 

kommer från helt olika ställen i landet. Alla är där av samma anledning, mer eller 

mindre, under så lätta förhållanden på något sätt. Men man får vara sig själv, det 

finns inga krav, det är det som är så himla härligt. Alla får vara precis som de själva 

vill. Det är nice.” 

Malin 

                                                
1 Musikfestival i Danmark. www.roskilde-festival.dk  

http://www.roskilde-festival.dk/
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För Jonas består festivalupplevelsen främst av de musikaliska intrycken. Han säger att en festival-

upplevelse för honom är en ”sjukt bra konsert”. Även Gustav säger att en bra upplevelse på en 

festival är att få se en riktigt cool show med ett band som man gillar. Jonas uttrycker att 

upplevelsen blir extra minnesvärd om det är ett band som han aldrig hört förut och blir 

överraskad av det.  

”Första gången jag såg Slagsmålsklubben2 på Arvikafestivalen, det var en sån 

upplevelse… Jag hade aldrig hört talas om dem, men de var skitbra. De spelade på 

en jätteliten scen, och jag vart glatt överraskad.” 

Jonas 

Även för Boel var upptäckten av ett nytt band en minnesvärd upplevelse. 

”Jag kan ju berätta om när jag upptäckte ett nytt band. Det var roligt! Jag och några 

kompisar gick runt på Hultsfred och gick förbi ett tält där det är ett band som typ 

håller på och hoppar hopprep på scenen och jag bara: ”Vad är det här?”. Helt 

annorlunda! Och då heter det bandet Le Tigre3 och de var så himla grymma för att 

de bara gjorde sin egen grej. Så började jag tycka jättemycket om dem efter det, och 

det var just också för att de inte var som alla andra och jag upptäckte något som jag 

inte visste om. Oftast har jag väl åkt på festivaler och åkt dit för deras skull, men de 

här visste jag inte om, så det var skitkul.” 

Boel 

Emelie berättar också om ett starkt minne förknippat med en konsert på Hultsfredsfestivalen. 

”Alltså, jag vet inte om det är ett så jävla bra minne egentligen, men något som jag 

alltid kommer att minnas det är när Slagsmålsklubben spelade. Det hade regnat och 

det hade blivit lerpölar du vet. Gräset hade liksom gnuggats bort, så det var den där 

leran som verkligen luktar bajs. Haha. Och folk tränger sig igenom och börjar 

hoppa i det där, så man bara känner hur det skvätter upp i ansiktet och man känner 

den där lukten! Även fast det luktar äckligt så får man liksom en lycklig känsla på 

något sätt av den. Man känner såhär att man står där framför scenen och bara… Ja, 

så det är i alla fall någonting som jag alltid kommer att tänka på.” 

Emelie 

Det är också så Emelie beskriver en festivalupplevelse, att hon ser framför sig en massa glada 

människor som hoppar och dansar till sitt favoritband. Jonas starkaste minne är också en konsert-

upplevelse. Han beskriver en In Flames4-konsert på Arvikafestivalen som ”en av de bästa 

konserterna han varit på i hela sitt liv”. Även Malins starkaste festivalminne är i samband med en 

                                                
2 Svensk elektropopgrupp. www.smk.just.nu   
3 Amerikansk alternativrockgrupp. www.letigreworld.com  
4 Svenskt metalband. www.inflames.com   

http://www.smk.just.nu/
http://www.letigreworld.com/
http://www.inflames.com/
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konsert. Hon satt framför Hawaii-scenen5 på Hultsfredsfestivalen och köade i åtta timmar för att 

få stå längst fram på Håkan Hellströms6 spelning. 

”Hela den grejen, jag fick stå längst fram i mitten, jag kom med på storbildskärmen i 

närbild och jag var så otroligt, otroligt nära och det var liksom lönt all… Man missar 

lite band på vägen för att man skulle gå och se det här då. Och, kompisarna som 

inte tyckte att Håkan Hellström var det bästa på hela Hultsfred det året retades lite. 

Men sen när man hade fått stå längst fram så var det ju väl värt det. Det minns jag 

väldigt tydligt.” 

Malin 

Flera av informanterna nämner att festandet, ofta med alkohol inblandat, är en naturlig del av 

festivallivet. Boel och Victor menar dock att festen och det sociala umgänget var viktigare när de 

var yngre och att deras fokus numera främst ligger på musiken. John säger att det ofta ingår en 

hel del alkohol i hans festivalupplevelser, men samtidigt tycker han inte att en festival borde gå ut 

på att ”supa sig totalwasted i sju dagar”. 

”För då minns man ingenting. Det är en ganska dålig upplevelse enligt mig.” 

John 

5.1.4 Informanternas syn på meningsfullhet 

I detta moment av intervjun inledde jag med att fråga informanterna mer öppet vad de anser är 

meningsfullt, för att därefter ställa mer specifika frågor om relationen mellan meningsfullhet och 

festivalupplevelser. Flera av informanterna säger att något som är meningsfullt är något som man 

kanske har lärt sig något av och att det ofta är i efterhand som man reflekterar över huruvida 

exempelvis en upplevelse var meningsfull. Att ha vänner, familj och ett rikt umgängesliv beskrivs 

också som något meningsfullt. Samtliga informanter tycker att en festivalupplevelse kan vara 

meningsfull. Några informanter relaterar meningsfullhetens betydelse i festivalsammanhang till 

olika musikaliska upplevelser, och andrar pratar om hur festivalbesök kan kännas meningsfulla på 

ett personligt plan. 

John säger att det för honom är meningsfullt att ha ett umgängesliv med sina nära och kära, att 

må bra och trivas med den man är. Han förklarar att han känner att man ”inte ska leva en 

illusion”. Även Boel säger att det är meningsfullt att ha vänner och familj och även att känna sig 

stimulerad. 

”Det är meningsfullt att kunna ha saker att göra i sin tillvaro. Liksom, att man 

känner sig stimulerad tror jag, och känner sig älskad.” 

Boel 

                                                
5 Hultsfredsfestivalens största scen. www.hultsfredsfestivalen.se  
6 Svensk pop- och vissångare. www.hakanhellstrom.com  

http://www.hultsfredsfestivalen.se/
http://www.hakanhellstrom.com/
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Emelie och Sanna beskriver båda känslan av meningsfullhet som något som ”ger dem 

någonting”. 

”Någonting meningsfullt… Men det skulle vara typ någonting som ger mig 

någonting. Att man kanske lär sig någonting eller man får ut någonting av det. Ja, 

man kanske lämnar vad det nu än är för upplevelse med någon speciell känsla 

liksom. Att det ger något avtryck…” 

Emelie 

”Någonting som ger mig något. Alltså att jag... Kanske inte behöver lära mig något, 

men att jag känner att jag kan ta med mig någonting från det. Eller ett nytt... Ett nytt 

intryck kanske.” 

Sanna 

Malin och Jonas menar att upplevelser, eller andra saker man är med om, ofta kan kännas 

meningsfulla i efterhand. För båda handlar det om att kunna se tillbaka på upplevelsen och prata 

om den. 

”Men speciellt är det meningsfullt efteråt… Jag tror att när man väl är där så tror jag 

att man hetsar ganska mycket och man inte riktigt kan ta till sig allting. Men när 

man kan se tillbaka på det, och man kan snacka om det… Det är då man känner, 

att: ”Shit, det här betydde någonting för mig” och det blev meningsfullt efteråt”. 

Malin 

”Det är någonting man kommer ihåg efteråt och ser tillbaka på som att det var bra. 

Eller, det behöver kanske inte vara någonting som känns bra just när det händer. 

Typ att det spöregnar på en konsert och man är dyngsur efteråt och fryser. Men det 

kan ju vara… Efteråt kan ju det vara någonting man skrattar åt och bara: ”Ååh, 

kommer du ihåg när det där hände” liksom. Och då kan det vara meningsfullt i alla fall.” 

Jonas 

På frågan om informanterna tror att en festivalupplevelse kan vara meningsfull svarar samtliga 

personer ja. Malin tror att det på ett personligt plan kan vara väldigt utvecklande att åka på 

festival och John säger att det har varit en bra erfarenhet för honom då han aldrig riktigt ”sett sig 

själv som en festivalmänniska”.  

”Jag tror att man kan utvecklas ganska mycket av att åka på festival. Man lär sig 

också av sig själv. Man kan vara en helt annan typ av människa tror man innan man 

åker på festival, men att, när man väl ligger där i tältet och sover så kanske man inte 

är så himla tuff som man trodde att man var innan. Jag tror att på ett personligt plan 

så kan det nog betyda ganska mycket att åka iväg och liksom… Uppleva sig själv 

lite. Hur är jag, tycker jag om att stå längst fram vid scenen och när det är 100 pers 
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runt omkring som trycker och är jättefulla? Tycker jag att det är så himla roligt när 

jag står där? Är det verkligen jag?” 

Malin 

Gustav säger att han tror att en festivalupplevelse kan vara meningsfull på olika sätt och att 

meningsfullheten kan bero på olika saker.  

”Jag tror att… Beroende på vilken person man är och vad man är ute efter och 

vilken situation man är i livet och att såna saker spelar in.” 

Gustav 

Victor och Gustav tror att en festivalupplevelse kan vara meningsfull för rätt person och kopplar 

detta till betydelsen av musiken i festivalsammanhang. 

”Personer hittar… En mening kanske, eller en stil, man kanske hör någon musik 

som man känner att ”det här är min grej”. Det har ju jag känt också flera gånger när 

jag har lyssnat på band att: ”Men shit, det kan liksom inte bli bättre än just såhär nu”. 

Liksom att, man står och hoppar till Timbuktu7 på en stor scen, och alla kan låtarna. 

Och det är liksom såhär, det är som att man är uppe i något rus bara, för att det är 

så himla skön stämning med musik och folk runt omkring och det är såhär… Att 

man skapar en stor mening med ens liv, att man får höra musik som man verkligen 

gillar själv.” 

Victor 

”Man har ju varit med om många positiva och negativa saker… Som visserligen 

också kan kännas meningsfulla. Men, positiva saker är ju att ha varit i publikhavet 

framför ett band man gillar liksom och verkligen… Man kan låtarna, man kan skråla 

med och ja… Det kan ju vara meningsfullt om man verkligen tycker om musiken.” 

Gustav 

Även Jonas berättar att det är de musikaliska intrycken i festivalupplevelsen som känns menings-

fulla för honom att han genom sina festivalbesök fick möjlighet att bredda sin musiksmak. 

”Det är alltid kul att hitta ny musik att lyssna på. Det blir ju förknippat med saker 

man har upplevt och man har bra minnen till.” 

Jonas 

 

Victor förklarar vidare hur han tror att en festivalupplevelse kan gynnas av att den känns 

meningsfull och att mycket handlar om att de som åker på festivaler är väldigt musikintresserade. 

                                                
7 Svensk hip hop-artist. www.timbuk.nu  

http://www.timbuk.nu/
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”Det är som en viss typ av människor som åker på festivaler, mer eller mindre… 

Väldigt musikintresserade människor åker på festivaler, annars är det ju ja… Ingen 

mening med att åka dit på nåt sätt. Men liksom att… Att bygga på att musiken på 

något sätt är deras liv, mer eller mindre... Ja, bygga på den meningen.” 

Victor 

Jonas, Emelie, Boel och Sanna säger att en festivalupplevelse är meningsfull för att det är något 

man kommer ihåg, något som skapar bra minnen. 

”Det är saker man kommer ihåg. Man har jättemånga roliga historier och anekdoter 

från festivaler man har varit på. Då tycker jag i alla fall att det är meningsfullt.” 

Jonas 

”Alltså, oftast så lämnar man ju den med någon känsla. Eller ja, väldigt trött och 

sliten kanske. Nä, men efteråt, det är ju någonting som man ändå minns liksom 

och… Ligger en nära om hjärtat. Plus att det är någonting som man har valt, att åka 

på själv också.” 

Emelie 

”Minnesvärd kan en festival i alla fall vara, och det känns som att minnesvärt och 

meningsfullt kanske går ihop litegrann. Det händer väl ganska ofta att man sitter 

och diskuterar gamla festivalminnen och sånt. Jag tror att det är något jag snackar 

ganska mycket om, försöker få med folk på festival. Och sen den här känslan… Att 

om det är jättestressigt i skolan och det är jättemycket att göra så känner man: ”Det 

skulle vara så jävla skönt att åka iväg och vara på festival nu istället för att sitta här och läsa 

Kotler 8”.” 

Sanna 

För Boel ligger meningsfullheten också i att man få träffa många nya människor och ser också att 

det skulle kunna vara en möjlighet till ett nytt jobb för den som är intresserad av festival-

branschen. Även Boel relaterar meningsfullheten till sitt intresse för musik. 

”Ja det tror jag, för att där möter man nya människor, nya vänner. Det kanske blir 

en ingång till ett nytt jobb… Framför allt det, jag tycker att festivaler är roligt att gå 

på för att man träffar nya människor, och det blir en upplevelse och alltså… Det 

berikar livet väldigt mycket. Det är verkligen meningsfullt och det skapar väldigt bra 

minnen och att se på band till exempel, det är en av de bästa sakerna som finns.” 

Boel 

                                                
8 Kotler, P. & Keller, K. L. (2009). Marketing Management 13th edition. 
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Hon fortsätter att förklara att hon tror att festivaler kan föra ihop människor för att många som 

går på festival ”säger att de kan vara sig själva”. Även Malin pratar om att man på festival ”får 

vara precis som man själv vill”. Boel har en tanke om att träffa ”den rätta” när hon är på festival. 

”Många har väl en förhoppning om att de ska träffa typ den rätte på en festival, och 

det har jag också tänkt. Eller typ den rätta, men att träffa någon på festival. För då 

tänker man väl att, då träffar man någon som är lite mer som en själv eller som 

lyssnar på samma musik eller någonting.” 

Boel 

John säger att han tror att en festivalupplevelse kan gynnas av att den känns meningsfull både för 

besökarna och för arrangörerna. 

”Exempelvis kommer man ju inte tillbaka till en festival man tyckte var totalkass. 

Men däremot, om man har en bra upplevelse och tänker: ”Det här var ju jättekul, jag 

kommer tillbaka nästa år”, så vinner ju även arrangören på det. Men även du som 

festivalbesökare får ju uppleva det igen nästa år, eller om fem år. Så att, en 

meningsfull upplevelse är ju väldigt viktigt för båda parter.” 

John 

 

5.2 Festivalarrangörerna 

Varje avsnitt inleds med en övergripande sammanfattning av vad som framkom i intervjuerna inom respektive 

kategori. Därefter går jag in på specifika påståenden och åsikter som uttrycktes. 

5.2.1 Festivalernas planerings- och arbetsprocesser 

Hultsfredsfestivalen 

Håkan Durmér, som arbetar i projektgruppen som har det övergripande ansvaret för Hultsfreds-

festivalen, beskriver festivalens arbetsprocess som en cykel av flera olika processer som börjar 

löpa olika tidigt. Vissa av processerna, så som bandbokning, inleds redan innan det pågående 

årets festival genomförts. Durmér berättar att utvärderingsfasen av det aktuella årets festival 

förläggs till augusti då planeringsfasen för nästkommande års festival påbörjas, för att man på så 

sätt har någonting att utgå ifrån när man börjar planera. De som är med och utvärderar festivalen 

är den operativa ledningsgruppen samt de drygt 200 volontärerna som har ett lite större ansvar. I 

samarbete med Högskolan i Kalmar9 görs varje år en omfattande publikundersökning, där 

studenter från universitetet intervjuar cirka 1 000 besökare utifrån enkäter med flervalsalternativ.  

                                                
9 Sedan januari 2010 är Högskolan i Kalmar och Växjö Universitet tillsammans Linnéuniversitetet. 
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Angående publikens inflytande på utformandet av festivalen säger Durmér att det inte är så stort 

som festivalledningen önskar och förklarar att de under åren laborerat med olika former för 

publikinflytande. 

”Jämfört med för 10 år sen så är det väldigt lätt att göra omröstningar, den typen av 

saker. Men för det första så, då vi egentligen skulle behöva få in svaren, det är under 

den perioden på året när intresset för festivalen är som minst, där i augusti 

september, då vi ska börja jobba på de stora artisterna. Så att, vi får in svaren lite för 

sent för att det ska vara riktigt relevant… Och vi har märkt det också, att lägger vi 

upp omröstningar så blir det väldigt mycket… De artister vi hade förra året 

kommer alltid väldigt högt för att man vill se dem igen, eller de artister som spelade 

på någon annan svensk festival förra året. Så att, just omröstningar funkar inte 

riktigt bra.” 

Håkan Durmér 

Durmér säger att det är ett ”demokratiskt och fint verktyg”, men att det i praktiken inte fungerar 

så bra. I år har de istället testat att ha fyra enskilda individer som ska vara representativa för en 

varsin del av festivalens publik. Merparten av bokningarna har bollats med dem, och de har även 

diskuterat sådant som inte ledde till någon bokning då publikrepresentanterna ansåg att det inte 

var något bra. Durmér fortsätter med att berätta att de är relativt duktiga på att kommunicera 

med sina besökare och ta in tips från dem. Exempelvis så säger han att det är lätt att uppfylla 

besökarnas bandönskningar när det kommer till mindre artister. Svårigheterna ligger enligt 

Durmér i de större bandbokningarna. 

”Om man skulle kolla med de här omröstningarna vi hade tidigare, då kollade vi 

överlag mest vilken typ av musik besökarna är intresserade av. Vinner Green Day10 

omröstningen, ja men då borde vi hitta akter som passar till de som gillar Green 

Day. Den tiden på året kanske man inte kan få in ett Green Day till nästa år.” 

Håkan Durmér 

Arvikafestivalen 

Jonas Linné, kommunikationschef på Arvikafestivalen, berättar att arbetet med festivalen 

påbörjas i augusti, några veckor efter att det aktuella årets festival genomförts. De 5-8 personer i 

ledningsgruppen som arbetar med festivalen på heltid utvärderar sommarens festival och 

omfattande enkätundersökningar görs även med festivalbesökarna. Utvärderingar görs även 

bland de drygt 40 personer som arbetar med större ansvarsområden ideellt. Utifrån resultaten av 

dessa utvärderingar sätter ledningsgruppen upp mål och visioner för nästkommande års festival 

och funderar över ”vart de vill ta festivalen”, vad de vill göra mer av och vad de vill göra mindre 

av. Linné berättar lite mer om publikens inflytande på festivalens innehåll och utformning, men 

menar samtidigt att en del av Arvikafestivalens vision är att göra en festival som arrangörerna 

                                                
10 Amerikanskt rockband. http://www.greenday.com  

http://www.greenday.com/
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själva vill gå på och att de i planeringen och utformandet utgår mycket från sig själva, från vad de 

själva skulle vilja uppleva och se för band. 

”Vi gör ju stora enkäter på plats om vad de tycker om festivalen. Dels innehålls-

mässigt, musikmässigt liksom. Och så, vad vill de ha, varför kommer dem och sen 

vad vill de ha mer av, vad vill de ha mindre av. Även praktiska saker, hur många 

bajamajor, var det för lite bajamajor eller för mycket duschar eller vad det nu kan ha 

varit. Och där hittar man ju ofta problemområden, vad som inte riktigt har funkat i 

år. Och så utgår man ifrån det. Så, alltså, besökarna har ju väldigt mycket… Man tar 

ju åt sig av vad de vill. Samtidigt gör vi ju en festival som vi vill gå på själva, men i 

kombination så lyssnar vi väldigt mycket på våra besökare.” 

Jonas Linné 

Han fortsätter med att berätta de inte bara utgår från de enkätundersökningar som görs på 

festivalerna utan kommunicerar med festivalbesökarna under hela året. Han säger att de lyssnar 

på tips på band och försöker vara tillgängliga och ”open minded” genom att lyssna på vad folk 

säger. I forumet på Arvikafestivalens hemsida kan besökarna önska band och diskutera annat 

som har med festivalen att göra. Linné säger att de följer upp diskussionerna och håller ständig 

koll på vad som sägs, men också vad som inte sägs. Han berättar också att tanken bakom 

arrangemanget är att det ska vara en ”riktig” festival med ”lera, camping, hångel och sex”. Linné 

säger att musiken självklart är viktig, men att de inte vill se sig själva som en musikfestival, utan 

en ”riktig” festival med allt vad det innebär. 

Peace & Love-festivalen 

Patric Hammar, festivalchef på Peace & Love-festivalen, skriver att en ledningsgrupp under 

hösten, några veckor efter det aktuella årets festival genomförts, beslutar om vilken form 

festivalen ska ha nästkommande år. Styrelsen i föreningen Peace & Love ger festivalledningen i 

Peace & Love AB uppdraget att genomföra arrangemanget. Han skriver att planeringen för 

festivalen utgår ifrån interna utvärderingar inom ledningen samt externa utvärderingar med 

besökare och andra aktörer. Dessa görs både ur ett kvalitativt och kvantitativt perspektiv. Även 

tidigare års erfarenheter bidrar till utformandet av nästkommande års festival. Förutom 

festivalens visioner och värderingar (se avsnitt 3.4.5) skriver Hammar att tanken bakom 

arrangemanget är att ”på det sätt vi kan göra världen lite bättre”. Hammar skriver att besökarna 

har ett stort inflytande på innehållet och utformande av festivalen genom de utvärderingar som 

görs med besökarna och att de bland annat kan påverka innehållet och utformandet genom att 

önska band och komma med andra synpunkter på festivalen hemsida och i andra forum. 
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5.2.2 Informanternas syn på festivalupplevelsen 

Informanterna säger att verklighetsflykten har en stor betydelse för festivalupplevelsen. De menar 

också att festivalupplevelsen handlar om såväl de stora musikaliska upplevelserna som de mindre 

upplevelserna som äger rum på exempelvis campingplatserna. För att få informanterna att börja 

fundera på begreppet upplevelse bad jag dem att beskriva det utifrån sig själva.  

Håkan Durmér beskriver en upplevelse som någonting som man kan konsumera i ett särskilt 

forum, en särskild plats eller på en särskild tid. Han förklarar att han tror att synen på upplevelser 

har förändrats rätt mycket de senaste åren och menar att dagens ungdom idag förväntar sig 

interaktiv underhållning och relaterar det till att han själv kommer från det han kallar för ”tv-

generationen”, den sista generationen som blev ”tvångsmatad” med underhållning. Han säger att 

upplevelser inte längre handlar om envägskommunikationsunderhållning och att festivalledningen 

börjat fundera på vilka krav det ställer på dem. 

”Vi har börjat tänka att en festival har ett gammalmodigt format, att band ställer sig 

på en scen, jag förväntas stå där och kolla och när bandet går av går jag och gör 

någonting annat. Tidigare skulle jag nog säga att… Att en upplevelse skulle vara att 

se eller höra någonting som någon annan har satt ihop åt en. Men nu är jag inte så 

säker på det, utan… Begreppet har nog blivit vidare, att det handlar lika mycket om 

eget skapande, deltagande.” 

Håkan Durmér 

Jonas Linné säger att en upplevelse är något väldigt individuellt. Han pratar om att en upplevelse i 

festivalsammanhang kan vara allt från att stå i ett stort publikhav framför en scen där Depeche 

Mode11 spelar och se hur alla tillsammans står och gör armrörelser till musiken, till de små som 

exempelvis uppstår i mötet med andra människor. Linné berättar om något som han kände var en 

stark upplevelse. 

”Personligen så kommer jag ihåg när jag gick omkring på fredagskvällen och insåg 

att vi var mitt uppe i brinnande festival, jag hade inte riktigt reflekterat över det för 

att det var så mycket att göra. Och jag gick omkring och det ringde inte i telefonen 

på säkert 20 minuter och gick omkring och bara njöt liksom. Det var en stor 

upplevelse… ”Nu händer det”. Man ser liksom människor som har blivit kära eller 

två gäng som bara möts och börjar dansa med varandra och är helt tokiga… Ja, allt 

möjligt liksom.”      

Jonas Linné 

Linné menar dock att en upplevelse inte nödvändigtvis behöver vara något positivt. 

”Man fokuserar ju gärna på de bra upplevelserna. Sen finns det ju mindre bra 

upplevelser, men… Förhoppningsvis kan man komma starkare ur de upplevelserna 

                                                
11 Brittisk synthpop/synthrock-grupp. www.depechemode.com  

http://www.depechemode.com/
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också, för allt funkar inte jämt på en festival. Det kan gå snett liksom. Det kan 

regna, man kan ha inbrott i sitt tält eller man kan bli nedslagen. Och det är ju inga 

roliga upplevelser, fast samtidigt är det ju en upplevelse som man tar med sig. 

Förhoppningsvis så har man mer positiva än negativa upplevelser.” 

Jonas Linné 

Durmér och Linné pratar båda om den stora betydelsen campingplatsen har i samband med 

respektive festival. Linné menar att de små upplevelserna är minst lika viktiga som de musikaliska 

upplevelserna och att campingen är en viktig del av dessa upplevelser. Durmér säger att 

campingen på Hultsfredsfestivalen tidigare varit ett område som de inte direkt brytt sig om och 

att besökarna således skapar sina egna upplevelser där. Han berättar att de har funderat på om de 

på något sätt ska förse besökarna med ”redskap” att jobba med för att underlätta för de 

upplevelser som skapas på campingen.  

”Man blir helt fascinerad över de människorna som typ spenderar hela festivalen på 

campingen… Och när man går ut och kollar och ser att folk har sina festivalbandare 

och kör sina egna småfester. Och jag funderar såhär… Om vi skulle ställa upp ett 

tält, ge dem ordentlig utrustning, skulle det vara roligare då, att de fick ha sitt eget 

danstält där vem som helst får spela, eller vill man ha den där spartanska festen? 

Man vet inte när man går in och… Fingrar för mycket på autenticiteten.” 

Håkan Durmér 

Hammar, Linné och Durmér menar alla att vardags- och verklighetsflykten har en stor betydelse 

för festivalupplevelsen. Hammar beskriver festivalupplevelsen som en mötesplats där alla olika 

typer av människor som besöker festivalen tillsammans skapar en ”alternativ värld eller 

verklighet”. Linné förklarar att verklighetsflykten är något som Arvikafestivalen utgått mycket 

från i år.  

”Vi har i år pratat väldigt mycket om verklighetsflykt. Man kan komma till Arvika 

och ha flytt det vanliga livet. Man kommer till en oas där liksom inga regler gäller 

nästan liksom, där man få leva ut den man egentligen är eller man får leva ut 

någonting man vill leva ut liksom. Det blir liksom en fristad från det vanliga.” 

Jonas Linné 

Durmér förklarar verklighetsflyktens betydelse på följande sätt. 

”De flesta har inget förhållande till Hultsfred 362 dagar om året, utan för de flesta 

har Hultsfred blivit såhär den ständigt pågående festivalen. Jag menar, om man typ 

åker till Stockholm och går på en festival, så vet man hur det är där till vardags och 

då åker man till någonting man känner till. Här lämnar man vardagen och åker till 

något ställe som man aldrig någonsin besöker annars. Och jag tror att det blir som 

en vardagsflykt, man hamnar i något slags… Parallelluniversum.” 
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Håkan Durmér 

 Han säger att han skulle vilja säga att människor väljer att åka på Hultsfredsfestivalen för att de 

”alltid har så bra artister”, men samtidigt så tror han att det handlar lika mycket om verklighets-

flykten.  

 

5.2.3 Informanternas syn på besökarnas festivalupplevelse 

Informanterna pratar om att de vill att deras festivalbesökare ska få med sig minnen för livet och 

lärdomar från festivalupplevelsen när de åker hem. De ser också att den sociala aspekten i en 

festivalupplevelse är väldigt viktig och att festivalbesöket för många besökare kan vara viktigt att 

på något sätt markera att man upplevt något som någon annan inte har upplevt. 

Jonas Linné förklarar att man på Arvikafestivalen vill att deras besökare ska uppleva den 

”magiska stämningen” som de har blivit kända för att ha och genom den speciella stämningen få 

med sig minnen för livet när de åker hem.  

”Vi vill ju att man ska få minnen för livet och att de ska uppleva den här magiska 

stämningen som vi på Arvikafestivalen har blivit kända för att ha, och ja… Få med 

sig det i sin ryggsäck när de kommer hem liksom och vilja åka tillbaka nästa år eller 

att för resten av livet komma ihåg när ”jag var på Arvika där 2007”. Komma ihåg hur 

det var, eller liksom, ”det var då du och jag träffades eller blev kära, kommer du ihåg det?”. 

Eller vad det nu kan vara. Minnen för livet kan man väl säga.” 

Jonas Linné 

De tre främsta anledningarna till varför folk åker på Arvikafestivalen säger Linné är musiken, 

stämningen och att många åker dit för att ens kompisar åker. Han säger också att han tror att 

festivalupplevelsen ses som ett slags äventyr för att man åker långt hemifrån (”även fast det inte 

är så långt till Arvika som alla tror”) och att man flyr vardagen. Även Hammar skriver att han tror 

att människor väljer att åka på festival för att man får ”extraordinära upplevelser som man inte 

får i vardagen”.  

Linné, Hammar och Durmér tar alla upp den sociala aspekten av besökarnas upplevelse. Linné 

säger att han tror att en del av upplevelsen handlar om att man får åka på det här ”äventyret” 

tillsammans med sina vänner. Hammar skriver att festivalen ses som en viktig social mötesplats 

för många besökare. Durmér berättar att det i Hultsfredsfestivalens senaste publikundersökning 

blev ännu tydligare att den sociala aspekten i en festivalupplevelse är väldigt viktig. 

”Vi ser ju när de kommer, ser hur de bor, vi vet ungefär hur många varje gäng är. 

Men svaren vi fick i undersökningen visade att folk upplevde att deras gäng var 

mycket större än vad det är, alltså räknat till antal personer. Och det har vi tolkat 

som att det är en social grej, det är någonting man gör tillsammans… Man träffar 
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nya människor, och det tror jag nog är en grej som man som besökare har som 

förväntning. Bortsett från att få se lite spelningar, så vill man träffa nya kompisar, 

man vill träffa snygga killen, snygga tjejen…” 

Håkan Durmér 

Durmér säger att en del av spänningen med festivalupplevelser är att tusentals personer med 

liknande intressen och referenser som en själv befinner sig på samma plats. Linné pratar också att 

mötena med nya människor som man annars kanske inte haft möjlighet att träffa har en stor 

betydelse för besökarnas upplevelse. 

Förutom innehållet skriver Hammar att han tror att människor vill uppleva glädje, kärlek och 

eufori när de är på festival, samtidigt som de upplever något som andra inte har möjlighet att 

uppleva på grund av att de inte befinner sig på plats. Även Durmér pratar om aspekten där man 

som besökare positionerar sig mot de som inte var på festivalen man har besökt, och att det som 

händer när man kommer hem från festivalen också har en stor betydelse.  

”En svenne som var hemma ska ha vetat om att festivalen var. De ska gärna ha 

kunnat läsa om det, sett om det på TV och noterat att den var där. För annars blir 

det som en slags icke-händelse… Att stället som jag var på, det brydde man sig inte 

om. Och då kommer man hem och bubblar och vill berätta och ingen bryr sig 

riktigt.” 

Håkan Durmér 

5.2.4 Informanternas syn på meningsfullhet 

Samtliga informanter säger att de tror att en festivalupplevelse i allra högsta grad kan vara 

meningsfull. De menar att festivalbesök kan vara utvecklande på ett personligt plan och att det 

kan bidra till individers identitetsskapande. Det nämns också att intryck man får av musik-

upplevelser, andra människor samt de olika organisationer som befinner sig på plats kan bidra till 

en känsla av meningsfullhet. 

Linné och Durmér pratar om hur festivalupplevelsen kan vara meningsfull ur ett personlighets-

utvecklande perspektiv. 

”Alltså, jag tror att, dels så kan man lära känna sig själv ganska bra genom att åka på 

festival, lära sig sidor som man inte visste att man hade, man kommer liksom hem 

och bara: ”det här är läget jag trivs i”, som besökare alltså… Man får med sig viktiga 

lärdomar om sig själv och om livet, och man träffar sjukt många andra människor 

som har någonting att dela med sig av. Som man tar med sig liksom. Det finns 

verkligen en mening i den här sortens upplevelser, som besökare. Och jag tror att 

det fyller en viktig funktion i livet för många att åka på festival. Dels den här 

verklighetsflykten, och många peppar ju ett halvår inför festivalen och lyssnar in sig 

på band och verkligen peppar inför sommarens stora grej.” 

Jonas Linné 
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”[…] för att det tror jag också är en del av tjusningen i att åka på en campingfestival 

eller en festival utomlands att… Man vet inte riktigt om man kommer att klara av 

det, första gången man åker.” 

Håkan Durmér 

Hammar skriver att på grund av att man umgås under så pass ”annorlunda” former som festival-

upplevelsen innebär så kan det bidra till att man hittar sin identitet genom all den mångfald man 

upplever på en festival. Durmér förklarar också hur han tror att festivalupplevelsen kan vara 

meningsfull på så sätt att den bidrar till besökarens identitetsskapande. 

”För många är ju festivalbesöket en slags livsstilsmarkör, det är en del av identiteten. 

Så på så vis tror jag att det är jätteviktigt att i efterhand så får inte festivalen som du 

har varit på ha passerat obemärkt. Och det är nog en aspekt som är viktig i 

identitetsskapandet eller upplevelsen,  att… Vad händer när man kommer hem? 

Den här storyn man har fått med sig. Dels gemensamt med de man var där med, 

man kommer alltid ha gemensamma anekdoter, gemensamma interna skämt, men 

också som positionering mot de som inte var där. Allt man kan berätta, de galna 

grejerna som hände, spelningen som var helt fantastisk.” 

Håkan Durmér 

 

Han menar också att festivalbesöket kan ”bygga på ens sociala status” genom att man upplever 

något som alla inte kan ta del av eller tog del av. 

”Att ha varit på festival är ungefär på samma sätt som att åka till New York och 

vara där i några veckor… Man kan jämföra det med typ Melodifestivalen. För att på 

måndagen efter Melodifestivalen när man kommer till jobbet så… Visst alla kan ha 

en åsikt om låtarna, men det är inte så spektakulärt att komma till jobbet eller skolan 

och säga: ”Vet ni vad jag gjorde i helgen? Jag kollade på Melodifestivalen…” För det är så 

underförstått att alla har gjort det. Det blir ingen story, det blir ingen bekräftelse av 

dig som person.” 

Håkan Durmér 

Hammar skriver att festivalupplevelsen absolut kan vara meningsfull då man får möjlighet att 

uppleva sådant man inte gör i vardagen och att det även handlar om att besökaren blir påverkad 

av ”magiska musikupplevelser” samtidigt som de får möjlighet att träffa andra människor och få 

insikt i andra människors liv. Han menar också att det kan vara meningsfullt för besökare att 

möta de organisationer som finns på plats genom att få reflektera över orättvisor och ta del av 

organisationernas brinnande engagemang. Genom att fylla festivalupplevelsen med bland annat 

artister, poeter och debatter skriver Hammar att man kan ge besökaren ”en glädjefylld stund”, 

samtidigt som besökaren kan få med sig positiva värderingar hem till vardagen. Durmér säger att 

Hultsfredsfestivalen inte direkt arbetar med att skapa engagemang för värderingar, så som Peace 
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& Love-festivalen gör, utan att man istället låtit festivalen vara en arena för andra aktörer, så som 

Djurens Rätt och de olika partierna, för att på så sätt försöka skapa en slags intellektuell menings-

fullhet. 
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6 ANALYS 

I följande kapitel kommer jag att jämföra och diskutera mitt empiriska material mot min teoretiska 

referensram som presenterades i kapitel 4. Inledningsvis beskrivs hur resultatet från intervjustudierna 

resulterade i att uppsatsens problemformulering, forskningsfrågor samt teoretiska referensram 

modifierades. Varje avsnitt avslutas med en återkoppling till en av forskningsfrågorna, som besvaras 

genom en diskussion och sammanfattning av slutsatserna i analysen. 

 

 

Som jag beskrev i metodkapitlet (se kapitel 3) så resulterade de intervjuer jag gjorde i nya insikter 

och perspektiv på det valda ämnet. I båda delstudierna uttryckte informanterna att musiken i 

festivalsammanhang i många fall var det mest meningsfulla för dem. När jag exempelvis bad 

informanterna i besökarundersökningen berätta om ett speciellt minne från festivalerna de hade 

besökt nämnde i stort sett alla en musikrelaterad upplevelse. Något som Håkan Durmér på 

Hultsfredsfestivalen sa fick mig att börja relatera begreppen meningsfullhet och meningsfulla 

upplevelser till begreppen identitet och social gemenskap. För att förtydliga mitt resonemang har 

jag markerat nyckelord som uttrycktes, och som senare relaterades till och utvecklade den 

teoretiska referensramen. 

”För många är ju festivalbesöket en slags livsstilsmarkör, det är en del av 

identiteten. Så på så vis tror jag att det är jätteviktigt att i efterhand så får inte 

festivalen som du har varit på ha passerat obemärkt. Och det är nog en aspekt som 

är viktig i identitetsskapandet eller upplevelsen, att… Vad händer när man 

kommer hem? Den här storyn man har fått med sig. Dels gemensamt med de 

man var där med, man kommer alltid ha gemensamma anekdoter, gemensamma 

interna skämt, men också som positionering mot de som inte var där. Allt man kan 

berätta, de galna grejerna som hände, spelningen som var helt fantastisk.” 

Håkan Durmér 

Genom de svar som gavs när jag frågade informanterna i besökarundersökningen om hur de såg 

på meningsfullhet i relation till festivaler, började jag även att relatera begreppen identitet och 

social gemenskap till musik. Nedan följer ett urval av citat där informanterna berättar på vilket 

sätt de tror att en festivalupplevelse skulle kunna vara meningsfull. 

”Jag tror att man kan utvecklas ganska mycket av att åka på festival. Man lär sig 

också av sig själv. [...] Jag tror att på ett personligt plan så kan det nog betyda ganska 

mycket att åka iväg och liksom… Uppleva sig själv lite.” 

Malin 
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”Personer hittar… En mening kanske, eller en stil, man kanske hör någon musik 

som man känner att ”det här är min grej”. Det har ju jag känt också flera gånger när 

jag har lyssnat på band att: ”Men shit, det kan liksom inte bli bättre än just såhär nu”. [...] 

Att man skapar en stor mening med ens liv, att man får höra musik som man 

verkligen gillar själv.” 

Victor 

 

”Det är alltid kul att hitta ny musik att lyssna på. Det blir ju förknippat med saker 

man har upplevt och man har bra minnen till.” 

Jonas 

Vad är det som gör en festivalspelning så fantastisk och meningsfull? Varför skapar 

musikupplevelser så starka minnen? Vad blir följden av meningsfulla konsertupplevelser och 

starka musikminnen? Detta var frågor som dök upp efter den genomförda intervjustudien och 

ytterligare litteraturstudier ledde till att avsnitt 4.2, identitet och gemenskap i relation till musik, 

formades då min analys visade på ett starkt samband mellan meningsfullhet, meningsfulla 

upplevelser, social gemenskap, identitet och musik.  

I de följande avsnitten kommer jag att analysera och jämföra empirin från de båda empiriska 

delstudierna med det teoretiska material jag har sammanställt i de inledande kapitlen. Varje avsnitt 

innehåller ett eller flera citat från informanterna som lyfter fram essensen i vad avsnittet 

behandlar. Analysen har gjorts utifrån de fem begrepp; motiv, behov, upplevelse, meningsfullhet och 

identitet, som jag använde mig av då jag bearbetade mitt empiriska material. Modellen (se figur 4) 

visualiserar sambanden mellan de valda analysbegreppen och visar hur de olika delarna påverkar 

varandra.  
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sin identitet 

Figur 4. Modell över samband mellan analysbegrepp (egen figur). 
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Bakom mänskliga handlingar, så som ett beslut om att besöka en festival, finns motiv som 

relaterar till en önskan att tillfredsställa behov (Crompton & MacKay, 1997). Vid ett beslut om att 

besöka en festival handlar det enligt Gursoy och medförfattare (2006) om att tillfredsställa 

njutningsrelaterade behov. I det fall upplevelsen innefattar en känsla av meningsfullhet handlar 

detta om att den är känslomässigt engagerande och utvecklande på ett personligt plan för den 

upplevande personen (Boswijk et al., 2007; Diller et al., 2006). Genom att denne delar med sig av 

minnen från upplevelsen, sina upplevelseberättelser, uttrycker personen i fråga egenskaper som 

han eller hon önskar att identifiera sig med. Upplevelseberättelserna blir en del av personens så 

kallade livshistoria och således också identitet. Självförverkligande handlar är enligt Maslow 

(1954) om människors strävan efter att uttrycka, upprätthålla och bekräfta sin identitet, och att 

genomgå meningsfulla upplevelser kan enligt mina studier bidra till detta. (Ruud, 1997; Boswijk et 

al., 2006; Diller et al., 2006). 

 

6.1 Motiv till festivalbesök 
 

”Det är ju för musiken och för stämningen och för att umgås med mina kompisar och 

kanske träffa lite nytt folk också.” 

Jonas 

Crompton och McKay (1997) skriver att ett beslut att besöka en festival är en handling som 

utlöses av en önskan att tillfredsställa ett behov. Ofta handlar det om tillfredställning av 

njutningsrelaterade behov, så som möjligheten att bli underhållen, förhöjd upphetsning, fördjupat 

engagemang, förverkligande av fantasier och eskapism (verklighetsflykt) (Gursoy et al., 2006). 

Crompton och McKay (1997) menar att detta är det främsta motivet till varför människor väljer 

att besöka festivaler. De sex huvudmotiv för festivalbesök som identifieras i en studie gjord av 

författarna är: kulturellt utforskande, en känsla av nyhet, avslappning och flykt, socialisering med 

en välbekant grupp, externt samspel/socialisering samt familjesamhörighet (förbättrande av 

släktrelationer). Förutom motivet där man väljer att besöka en festival för att känna 

familjesamhörighet nämnde informanterna i besökarundersökningen samtliga nämnda motiv som 

anledningar till varför de väljer att besöka festivaler. Samtliga besökarinformanter pratade om att 

det musikutbud som finns att tillgå är en av de viktigaste motivationsfaktorerna till varför de 

väljer en viss festival. Detta stämmer överens med det Gursoy och medförfattare (2006) skriver 

om att temat på festivalen och de aktiviteter och attraktioner (i detta fall musikutbudet) är den 

dominerande orsaken till varför människor väljer att besöka en specifik festival.  

Även den sociala gemenskapen man får möjlighet att uppleva på en festival är något 

informanterna samt flera teoretiska källor nämner som något som motiverar människor till att 

besöka festivaler. Nicholson och Pearce (2001) menar att ett av de främsta skälen till att 

människor väljer att besöka festivaler är av sociala skäl, så som att ha roligt, uppleva något 
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minnesvärt, att festa eller umgås med folk. Två av informanterna i besökarundersökningen 

berättar att festivalbesöket för dem är ett sätt att få umgås med sina vänner utanför vardagen, 

samtidigt som de får möjligheten att träffa nya människor. Jag tolkar detta som att det för vissa av 

informanterna handlar om en vardagsflykt tillsammans med personer som man vanligtvis 

upplever vardagen med. Informanterna i arrangörsundersökningen håller med om detta och 

menar att en stor del av festivalupplevelsen handlar om att få åka iväg på ett ”äventyr” 

tillsammans med sina vänner.  

Nicholson och Pearce (2001) menar att detta handlar om sökandet efter att få uppleva något nytt 

och att det första festivalbesöket för många handlar om att stilla en känsla av nyfikenhet. I 

besökarempirin framkommer det att informanterna lockades till att åka på festival för att det var 

något som ”alla pratade om” och att de därför blev nyfikna och ville uppleva det själva. Flera av 

informanterna i besökarundersökningen pratar om upplevelser från sitt första festivalbesök och 

menar att de senare besöken skiljde sig från debuten. De förklarar att förstagångsbesöket 

handlade mycket om att upptäcka det spännande och äventyrliga festivallivet och att ”[...] det som 

lockade första gången var att det var roligt att se vilka slags människor det var som besökte 

festivalerna”, som Victor uttrycker sig. Vid de senare besöken var det för många av 

informanterna främst det musikaliska utbudet vid festivalerna som lockade. Till skillnad från 

förstagångsbesöket är det också är konserterna och vilka band man har sett under festivalen som 

besökarinformanterna gärna pratar och berättar om i efterhand. 

Att ens vänner väljer att åka på en viss festival är för många av informanterna i besökar-

undersökningen avgörande för vilken festival man själv väljer att åka på, vilket visar på att den 

sociala gemenskapen, men även tryggheten i att resa iväg med likasinnade människor som man 

litar på, har stor betydelse när det kommer till val av festival. Victor, Boel och Malin bekräftar 

detta genom att de förklarar att det är viktigt för dem att känna sig trygga när de är på festival och 

att det därför är viktigt vilka man väljer att åka med. Även Jonas Linné på Arvikafestivalen 

berättar att det i de mätningar som görs bland deras besökare framkommer att många väljer att 

åka på festivalen just för att kompisarna åker. Nicholson och Pearce (2001) påpekar att man som 

evenemangsproducent inte kan lita på att motiv för festivalbesök är desamma i alla evenemang 

även om de är av liknande karaktär. Så även om exempelvis musikutbudet inte skiljer sig särskilt 

mycket mellan två festivaler kan det vara opåverkbara faktorer, så som att majoriteten av ens 

kompisgäng väljer att åka på den ena festivalen, som är avgörande i beslutsprocessen gällande 

valet av festival. 

 

6.1.1 Vad motiverar vissa personer att besöka festivaler? 

De motiv till festivalbesök som informanterna i besökarundersökningen nämner involverar 

främst en önskan om att få ta del av musikaliska upplevelser, den sociala gemenskapen och den 

speciella stämning en festival erbjuder. Flera av informanterna berättar att festivalbesöket blir en 
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flykt från vardagen, men som John nämner handlar det för honom samtidigt om att få uppleva 

något utanför det vardagliga livet med vänner som man normalt delar en vardag med.  

Att nyfikenhet är ett starkt bidragande motiv till det debuterande festivalbesöket uttrycks av flera 

informanter och enligt Nicholson och Pearce (2001) handlar detta om sökandet efter nya 

upplevelser och erfarenheter. I sin tur kan detta relateras till det identitetsskapande som 

återkommer genom diskussionerna av samtliga begrepp som har legat till grund för uppsatsens 

analytiska resultatdiskussion. Som Ruud (1997) förklarar skapar vi vår identitet genom de 

historier vi väljer att berätta om oss själva. Dessa baseras på minnen från viktiga upplevelser och 

utifrån min tolkning av informanternas svar utläser jag att festivalupplevelser i allra högsta grad 

räknas till några av dessa viktiga erfarenheter. Ytterligare ett motiv till att besöka festivaler skulle 

således kunna vara att tillfredsställa ett behov av att få sin självbild bekräftad och få möjlighet att 

uttrycka sin identitet genom de berättelser man får med sig från festivalupplevelsen. 

De gästinformanter som har besökt flera festivaler förklarar att motiven till det första 

festivalbesöket skiljer sig från de senare. Här spelar även åldern in och informanterna menar att 

de i yngre åldrar fokuserade mest på socialisering, medan det musikaliska utbudet lockade främst 

vid de efterkommande besöken. När Victor jämför sina festivalbesök relaterar han till vilka 

aspekter av upplevelsen han gärna pratar om i efterhand. Efter det första besöket rörde 

berättelserna främst möten med andra ”sköna” festivalbesökare, medan konserterna och vilka 

band han hade sett var det främsta samtalsämnet efter det andra besöket.  

 

6.2 Tillfredsställelse av behov vid festivalbesök 

 

” […] det viktigt att åka dit med folk man känner och man är bekväm med, och 

som man har en nära relation med, så att man känner sig säker på något sätt när 

man är där.” 

Malin 

Crompton och McKay (1997) menar att de sociala aspekterna i en festivalupplevelse är en av de 

främsta anledningarna till varför människor väljer att besöka festivaler. Svedberg (2003) förklarar 

att människor vill socialisera med likasinnade och känna tillhörighet i en grupp. Genom att vi 

väljer umgängeskretsar som består av likasinnade människor skapas trygghet i vår samvaro och 

att tillhöra en grupp gör i sin tur att man får sin självbild bekräftad (ibid.).  

För flera av informanterna är mötena med likasinnade människor betydelsefulla, vilket enligt 

Turino (2008) bottnar sig i behovet av att känna att tillhörighet i något som är större än oss själva. 

Boel förklarar hur hon har en förhoppning om att träffa ”den rätta” när hon besöker festivaler, 

då hon tänker att personer som man träffar på festivaler ”är lite som en själv eller lyssnar på 

samma musik”. Även Malin nämner att en del av det sociala samspelet i festivalsammanhang 

handlar om att folk med liknande intressen från olika delar av landet besöker festivaler av mer 
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eller mindre samma anledning. Victor pratar om att det är en ”viss typ av människor” som åker 

på festival, han beskriver dem även som ”sköna människor”, vilket jag tolkar som att Victor 

eftersträvar att identifiera sig med den sortens människor som besöker festivaler.  

Som ett av de grundläggande behoven som människan eftersträvar att tillfredsställa, enligt 

Maslow (1987), är den sociala gemenskapen av stor betydelse för festivalupplevelsen ur flera 

aspekter. I sin teori om mänsklig motivation skriver Maslow (1987) att människan har ett behov 

av social gemenskap och att känna sig uppskattad. Ruud (1997) menar att människan utvecklar en 

nödvändig kulturell ram som bidrar till att ge form åt vår självuppfattning genom att tillfredsställa 

dessa behov, och i sin tur skapas en kontext som vi kan definiera oss själva inom. För några av 

informanterna i besökarundersökningen handlar det om behovet av att känna sig trygg när man 

är på festival.  

I det föregående avsnittet (6.1 Motiv till festivalbesök) visade jag att festivalbesöket för många 

handlar om önskan om att tillfredsställa njutningsrelaterade behov, så som möjligheten att bli 

underhållen, förhöjd upphetsning, fördjupat engagemang, förverkligande av fantasier och 

eskapism (verklighetsflykt) (Gursoy et al., 2006). När det kommer till festivaler så erbjuder de 

både njutnings- och nyttorelaterade attribut där besökaren har möjlighet att få både funktionella 

och emotionella behov tillfredsställda (Getz, 1991).  

De svar som gavs på frågan kring vad som ansågs vara viktigt för informanterna i besökar-

undersökningen vid festivalbesök indikerar att majoriteten av informanterna främst var ute efter 

att tillfredsställa njutningsrelaterade behov. Flera av informanterna pratade om att de ville njuta 

av bra musik som de tyckte om genom att vara en del av ett stort publikhav och få hoppa, dansa 

och sjunga med till uppträdanden med sina favoritband. Vid ett sådant tillfälle blir besökaren 

underhållen och upphetsad och får ett fördjupat engagemang. Flera av informanterna pratade 

även om musikakter som de länge önskat att få uppleva i livesammanhang, vilket kan tolkas som 

att deras fantasier förverkligas. Empirin stödjer således väl den teori som jag hänvisar till här 

ovan; att festivalbesöket för många handlar om att tillfredsställa njutningsrelaterade behov. 

Gursoy och medförfattare (2006) menar att den njutningsrelaterade dimensionen av en 

konsumtionsupplevelse, i detta fall en festivalupplevelse, finns i evenemangets unika kvaliteter, 

dess symboliska mening eller de känslor som det frambringar. Sanna förklarar hur hon kände att 

känslan av frihet försvann en aning när hon på en festival blev tillsagd var hon skulle ställa upp 

sitt tält och menar att lite av ”festivalkänslan” försvann i och med detta. Utifrån flera svar som 

getts av informanterna kring denna speciella ”festivalstämning” och ”festivalkänsla” ser jag ett 

mönster som tyder på att en stor del av denna stämning och känsla handlar om att få känna frihet 

och att tillfredsställa ett behov av att fly verkligheten för en stund, som Gursoy och medförfattare 

(ibid.) skriver om. 
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6.3 Festivalupplevelsen 

”Jag gillar nog hela den här… Helheten man får med att åka bort hemifrån, att man 

är på plats någonstans ute på en äng och man bara… Alla är där på samma villkor 

på något sätt. Det är en känsla som är svår att beskriva om man inte har varit där.” 

Malin 

Många av aspekterna kring festivalupplevelsen, så som den sociala gemenskapen, de musikaliska 

upplevelserna, strävandet efter att få uppleva något nytt och vardagsflykten, har redan tagits upp i 

de föregående två avsnitten. Jag anser dock att det är relevant att behandla dessa aspekter även ur 

ett festivalupplevelseperspektiv då jag i detta avsnitt vill jämföra och väva samman de åsikter som 

samtliga informanter (det vill säga både besökar- och arrangörsinformanterna) uttryckt kring 

festivalupplevelsen. Att flera aspekter är återkommande när det kommer till både motiv, behov, 

upplevelsen, och senare även meningsfullhet och identitet i relation till musikfestivaler, visar på 

att det finns ett starkt samband mellan de begrepp jag har valt att använda mig av i denna analys 

(se figur 4, s. 53). 

 

6.3.1 Festivalstämningen 

Upprepade gånger pratar informanterna i såväl gäst- som arrangörsundersökningen om den 

speciella stämningen som ofta uppstår på en festival. I det föregående avsnittet beskrev jag denna 

festivalstämning eller festivalkänsla ur ett behovsperspektiv som rörde en känsla av frihet och 

behovet av verklighetsflykt som informanterna uttrycker. Malin och John säger att känslan är 

obeskrivbar och att man själv måste vara på plats för att förstå vad den innebär. Ur ett 

upplevelseperspektiv beskriver Boel denna känsla som en ”festkänsla” och menar att man på 

festival omges av människor som man ”känner” är glada över att vara på plats. Getz (2007) 

skriver att fokus i festivalsammanhang ska ligga på att man i samband med festivalen firar något 

gemensamt, vilket kan vara svårt att applicera på populärmusikfestivaler. Istället menar jag att det 

så kallade ”firandet” vid festivaler av denna karaktär ligger i glädjen, atmosfären och den sociala 

gemenskapen. Jonas Linné på Arvikafestivalen förklarar hur de vill att besökarna genom den 

”magiska stämningen” som Arvikafestivalen blivit känd för vill att de ska få med sig minnen för 

livet när de åker hem. 

 

6.3.2 Minnen och upplevelsen i efterhand 

Minnen och erfarenheter är något som flera gästinformanter förknippar med festivalupplevelser 

och upplevelser överlag. Victor förklarar att han ser alla slags upplevelser som erfarenheter och 

menar att de små upplevelserna i sin tur skapar större erfarenheter. Bland annat Jonas och Malin 

uttrycker att de i efterhand gärna pratar och berättar om något som de tycker har varit en 
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upplevelse. Sanna berättar att festivaler är ett samtalsämne som ofta dyker upp i de av hennes 

umgängeskretsar som varje sommar åker på många festivaler. Att berätta gamla anekdoter och 

prata om minnen från festivalbesök är något flera av gästinformanterna gärna gör, då minnena 

från festivalbesöken för dem är värdefulla och för det mesta handlar det om positiva upplevelser.  

Patric Hammar på Peace & Love-festivalen och Håkan Durmér på Hultsfredsfestivalen pratar 

båda om att en del av festivalupplevelsen handlar om att ha upplevt något som andra inte har 

möjlighet att uppleva då de inte befinner sig på plats. Durmér tar upp aspekten där man som 

besökare positionerar sig mot dem som inte var på festivalen som man har besökt och att det 

som händer när man kommer hem från festivalen har en minst lika stor betydelse som det som 

händer på själva festvalen. 

”En svenne som var hemma ska ha vetat om att festivalen var. De ska gärna ha 

kunnat läsa om det, sett om det på TV och noterat att den var där. För annars blir 

det som en slags icke-händelse… Att stället som jag var på, det brydde man sig inte 

om. Och då kommer man hem och bubblar och vill berätta och ingen bryr sig 

riktigt.” 

Håkan Durmér 

MacDonald och medförfattare (2002) menar att behovet av att berätta om upplevda händelser 

har att göra med att människan har en grundläggande motivation för att utveckla och upprätthålla 

en hög nivå av självkänsla. Den upprättas i sin tur genom att man identifierar sig själv med 

grupper av människor som man anser har en positiv image. Författarna menar också att 

människor använder sig av musik för att formulera och uttrycka sina individuella identiteter. Att 

informanterna uttrycker att det finns ett behov av att berätta om sina festivalupplevelser, i detta 

fall musikfestivaler, överensstämmer med det MacDonald och medförfattare (ibid.) skriver om att 

vi gärna använder oss av musik för att presentera oss på ett sätt som vi själva föredrar. När det 

kommer till behovet av att dela med sig av sina festivalupplevelser tolkar jag det som att man 

identifierar sig med den typ av människor som besöker festivaler och genom att berätta om sina 

egna upplevelser visar man att ”festivalbesökartypen” är en av de sociala grupperna man själv 

tillhör. I avsnitt 6.5, Identitetsskapande i festivalsammanhang, kommer jag att gå in djupare på 

sambandet mellan identitetsbegreppet och festivalupplevelsen. Detta visualiseras även i modellen 

i figur 4 (se s. 53). 

 

6.3.3 Musikaliska upplevelser 

Flera av informanterna i besökarundersökningen relaterar sina allra starkaste festivalminnen till 

musikaliska upplevelser. Jonas och Boel berättar om varsin musikalisk upptäckt de gjorde som de 

blev glatt överraskade av. De menar båda att konserterna blev speciellt minnesvärda för att det 

var musikakter som de aldrig hade hört talas om förut som bjöd på en överraskande och ovanlig 

musikupplevelse. Boel menar att hon vanligtvis väljer att åka på en viss festival för band som hon 
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redan känner till, men att denna upplevelse blev speciell för att det var något nytt och spännande. 

Även Emelie och Malin förknippar sina festivalbesök med minnesvärda konserter. Emelie 

berättar om en konsert med illaluktande lera och varm trängsel, som enligt henne kanske inte är 

”ett så bra minne egentligen”, men trots leran och trängseln är det något hon minns väl och 

förklarar att doften av ”leran som luktar bajs” frambringar lyckliga minnen trots den negativa 

associationen. 

Enligt Ruud (1997) framkallar och organiserar musikaliska händelser minnen som ger oss en 

känsla av var vi hör hemma på ett sätt som andra sociala aktiviteter inte kan förmedla. Att många 

av informanterna har värdefulla minnen förknippade med musikaliska upplevelser är alltså ingen 

slump då starka musikupplevelser kan bekräfta en persons identitet, stärka självförtroendet och 

känslan av gemenskap med andra människor (ibid.). Ruud menar att många emotionella 

upplevelser som rör grupptillhörighet, vänskap och nära personliga relationer ofta är kopplade till 

musik. I figur 4 (se s. 53) beskrivs kopplingarna mellan musik och identitet och dessa kommer att 

behandlas i avsnitt 6.5, Identitetsskapande i festivalsammanhang.  

 

6.3.4 Verklighetsflykten 

Ett återkommande tema då såväl besökar- som arrangörsinformanterna i båda delstudierna 

beskriver festivalupplevelsen är verklighetsflykten. Hammar, Linné och Durmér säger att vardags- 

och verklighetsflykten har en stor betydelse för festivalupplevelsen. Hammar menar att alla olika 

typer av människor som möts på festivalen tillsammans skapar en ”alternativ värld eller 

verklighet”. Durmér beskriver också festivalvärlden i Hultsfred som ett slags ”parallelluniversum” 

och att ett besök i Hultsfred innebär att man lämnar vardagen och åker till en plats som man 

aldrig besöker annars eller har någon annan relation till än att det är ”festivalvärlden Hultsfred”.  

Även Sanna och Emelie i besökarundersökningen pratar om hur festivallivet innebär att man 

”smiter” från vardagen och att man för några dagar får leva under enkla och kravlösa 

förhållanden där normer som att vara hygienisk och hålla koll på tiden inte spelar någon roll. 

Linné på Arvikafestivalen tror att verklighetsflykten till viss del handlar om att människor vill 

komma bort från ”det vanliga” och få möjlighet att leva ut den man egentligen är eller vill vara, 

utan att det finns några direkta ”regler” som avgör vad man får eller inte får göra. Malin pratar 

också om möjligheten att kunna ”vara sig själv” tillsammans med likasinnade människor. 

”Folk som har samma intressen och samma musiksmak åker dit liksom, fast man 

kommer från helt olika ställen i landet. Alla är där av samma anledning, mer eller 

mindre, under så lätta förhållanden på något sätt. Men man får vara sig själv, det 

finns inga krav, det är det som är så himla härligt. Alla får vara precis som de själva 

vill. Det är nice.” 

Malin 
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Liksom behovet av att berätta om sina festival- och musikrelaterade upplevelser handlar även 

andra personliga uttryck om hur man vill framstå inför andra. Turino (2008) menar att vår 

identitet är de egenskaper som vi själva väljer att representera oss med, gentemot oss själva så väl 

som andra. Att människor tar tillfället i akt att förverkliga sina fantasier, som Gursoy och 

medförfattare (2006) menar är en av kvaliteterna hos festivaler som människor eftersträvar att få 

uppleva, tolkar jag som att de vågar leva ut det jaget de önskar att de kunde vara i det ”verkliga” 

livet. Detta blir lättare i festivalsammanhang där normer och regler ofta inte gäller på samma sätt 

som i vardagen. De får dessutom möjligheten att ”leva ut” tillsammans med människor som de 

känner sig trygga med, då det är denna typ av öppensinnade och ”fria” människor som de enligt 

min analys gärna identifierar sig med.  

 

6.3.5 Sociala upplevelser  

De sociala upplevelserna är som tidigare nämnt något som flera av informanterna pratar om när 

det gäller festivalupplevelsen. Durmér säger att en del av spänningen med festivalupplevelser är 

att tusentals personer med liknande intressen och referenser som en själv befinner sig på samma 

plats. Även när det kommer till de sociala upplevelserna så som campinglivet och allt som händer 

”utanför” själva festivalområdet handlar det enligt mig många gånger om bekräftelse, som 

människan ständigt söker. Svedberg (2003) beskriver en så kallad referensgrupp som en 

måttstock i värderingen av vår egen eller andras sociala position och status och menar att en 

positiv referensgrupp representerar det som människan eftersträvar i livet.  

Då man befinner sig på en festival med ett stort antal människor som tillhör den referensgrupp 

man själv ser sig tillhöra är det lätt att få bekräftelse, men lika lätt att eventuellt känna sig 

otillräcklig. MacDonald och medförfattare (2002) menar att enskilda individer inte bara influeras 

av andra människor utan byggs upp och utvecklas genom interaktioner med andra människor. 

För Boel och Victor hade det sociala umgänget större betydelse när de var yngre, vilket tyder på 

att den sociala bekräftelsen på en festival är viktigare för tonåringar än för ungdomar som 

passerat 20-årsåldern. 

Med största sannolikhet hade intervjusvaren kring de sociala upplevelserna blivit något 

annorlunda om jag hade valt att intervjua informanter i de senare tonåren. Flera av besökar-

informanterna nämner på något sätt att de sociala upplevelserna är av betydelse, men mest 

framträdande är ändå intrycken från de musikaliska upplevelserna.  
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6.3.6 Hur arbetar vissa valda festivalarrangörer för att skapa förutsättningar 
för upplevelser för sina besökare? 

Min konklusion är att festivalarrangörernas främsta funktion bör vara att underlätta för 

besökarnas möjligheter till att skapa sina egna individuella och sociala upplevelser. Arrangörerna 

är dock medvetna om att besökarnas förväntningar kring upplevelser ständigt förändras och 

förstår att detta ställer krav på dem.  

Samtliga informanter i arrangörsundersökningen menar att ett festivalbesök i allra högsta grad är 

en upplevelse. I beskrivningen av arbetsprocesserna kring festivalerna berättar informanterna att 

de strävar efter att involvera sina besökare i planeringen, framför allt när det kommer till att 

försöka uppfylla besökarnas önskemål kring musikaliska akter. Kommunikationen med besökarna 

sker främst via de respektive festivalernas webbsidor, men också genom enkätundersökningar 

som genomförs på plats på festivalerna. Då de musikaliska upplevelserna enligt min studie är en 

av de viktigaste faktorerna för en bra festivalupplevelse för informanterna i 

besökarundersökningen visar detta på att de valda festivalarrangörerna strävar efter att tillgodose 

detta behov hos sina besökare.  

En fråga jag ställer mig är om festivalarrangörerna kan göra så mycket mer än att lyssna på 

besökarna när det kommer till musikaliska önskemål för att skapa förutsättningar för upplevelser. 

Kan det vara så att de unika omständigheterna, gemenskapen med de andra besökarna och de 

musikaliska intrycken är tillräckligt för att en musikfestival ska ses som en meningsfull upplevelse 

ur ett gästperspektiv? Som arrangör är det flera element kring en festival som inte är möjliga att 

påverka eller manipulera. I enlighet med den teoretiska bakgrunden visar studien i denna uppsats 

på att det främst är individuella och sociala faktorer som utgör gästinformanternas upplevelser. 

Går det att påverka dessa? Finns behovet av att involvera sig i och påverka festivalbesökarnas 

upplevelser? Detta var frågor jag inte ställde till mina gästinformanter och jag kan därför endast 

dra egna slutsatser utifrån de kunskaper jag har fått ut av min studie. 

 

6.4 Meningsfullhet i festivalsammanhang 
 

”Jag tror att man kan utvecklas ganska mycket av att åka på festival. Man lär sig 

också av sig själv. Man kan vara en helt annan typ av människa tror man innan man 

åker [...]. Jag tror att på ett personligt plan så kan det nog betyda ganska mycket att 

åka iväg och liksom… Uppleva sig själv lite.” 

Malin 

Informanterna i såväl besökar- som arrangörsundersökning anser att en festivalupplevelse i allra 

högsta grad kan vara meningsfull. De relaterar meningsfullhetens betydelse i festivalsammanhang 

till olika musikaliska upplevelser och pratar även om hur festivalbesök kan kännas meningsfulla 
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och utvecklande på ett personligt plan, och hur det i sin tur kan bidra till individers 

identitetsskapande.  

Linné sammanlänkar meningsfullheten i en festival med olika lärdomar man kan få genom möten 

med olika människor som har någonting att dela med sig av. Empirin från 

besökarundersökningen stödjer teorin om något har varit meningsfullt om man lärt sig något nytt 

eller att händelsen på något sätt lämnat ett avtryck. Boswijk, Thijssen och Peelen (2007) förklarar 

att det som är utmärkande för meningsfulla upplevelser är att den innehåller just en viktig lärande 

aspekt. En essentiell del av upplevelser av denna karaktär är de interaktioner människor 

genomgår med sin omgivning och andra människor man möter (ibid.). Författarna menar att en 

meningsfull upplevelse ger individen insikt i sig själv och hur hon skulle vilja förändra eller 

förvandla sig.  

Durmér och Linné pratar båda om hur en meningsfull festivalupplevelse kan vara utvecklande på 

ett personligt plan. Linné menar att man genom festivalbesöket kan lära känna sidor av sig själv 

som man kanske inte visste att man hade och Durmér förklarar hur han tror att själva 

utmaningen med att åka iväg på och klara av en campingfestival kan vara utvecklande. Även 

Malin pratar om hur festivalbesöket kan vara utvecklande och meningsfullt genom att man får 

möjlighet att åka iväg och ”uppleva sig själv lite” och menar att man kanske upptäcker att man 

inte är så ”tuff” som man tror att man skulle vara i en viss situation. Durmér och Hammar 

förklarar också hur de tror att festivalupplevelsen kan vara meningsfull på så sätt att den bidrar till 

besökarens identitetsskapande. Detta kommer jag att gå djupare in på i nästa avsnitt, 6.5 

Identitetsskapande i festivalsammanhang. Sambandet beskrivs inledningen av kapitlet i figur 4 (se. 

s. 53). 

Flera gästinformanter beskriver de musikaliska upplevelserna som en av de mest meningsfulla 

aspekterna i festivalsammanhang och enligt Ruud (1997) kan en stark musikupplevelse vara 

utvecklande på ett personligt plan. Författaren menar att en sådan upplevelse kan ge den 

upplevande en känsla av att få nya insikter och möjligheter. Enligt Gustav och Victor är en 

konsert där man får uppleva musik som man verkligen gillar i allra högsta grad en meningsfull 

upplevelse. Victor förklarar att han genom att upptäcka eller lyssna på musik upplever känslan av 

att ”det här är min grej”. För honom ligger meningsfullheten i att man genom 

musikupplevelserna får möjligheten att hitta sin egen ”stil” och i sin tur också en slags mening. 

Flera informanter beskriver meningsfulla upplevelser som något man ofta reflekterar över i 

efterhand. Jonas säger att något som i stunden inte känns särskilt roligt eller bra, så som att se en 

konsert i ösregn och bli blöt och kall, kan bli meningsfullt om det är något man i efterhand minns 

och kan skratta åt eller berätta om. Han menar att en festivalupplevelse är meningsfull för att den 

är minnesvärd. 

 



 

 

64 
 

”Det är saker man kommer ihåg. Man har jättemånga roliga historier och anekdoter 

från festivaler man har varit på. Då tycker jag i alla fall att det är meningsfullt.” 

 

Jonas 

Diller och medförfattare (2006) menar att företag kan ha stor nytta av de meningar som 

människor delar med sig av, då detta är aspekter som de ser som essentiella i sina liv. Produkter, 

tjänster och upplevelser har ett värde för människor då de bidrar med mening till deras 

”livshistoria”. De upplevelser människor väljer att dela med sig av är alltså sådana som de vill 

representera sig själva med. I Jonas fall tolkar jag det som att hans festivalupplevelser är en viktig 

del av hans livshistoria och således även hans identitet. Enligt Diller och medförfattare (2006) kan 

företag, i detta fall festivaler, få möjligheten att bli medskapare till sina gästers livshistorier genom 

att sträva efter att skapa förutsättningar för meningsfulla upplevelser för sina besökare.  

Även Durmér lägger stor vikt vid vad som händer efter själva festivalen och menar att 

festivalbesökare har ett behov av att få dela med sig av sina upplevelser i efterhand. Liksom Jonas 

pratar han om de gemensamma anekdoterna och interna skämten som man delar med de man var 

på festivalen med, samtidigt som man positionerar sig mot de som inte var på plats. Som Diller 

och medförfattare (ibid.) skriver så handlar meningsfulla upplevelser om att de ska vara värdefulla 

för kunden så att de ska kunna ta till sig upplevelserna på ett personligt plan och integrera dem i 

sina liv. Att flera av gästinformanterna nämner att de gärna pratar om sina festivalupplevelser, 

och därmed gör upplevelserna till en del av sina liv, tyder på att de i allra högsta grad kan ses som 

meningsfulla. 

 

6.4.1 Hur ser festivalarrangörerna på begreppet meningsfullhet? 

Informanterna i arrangörsundersökningen anser att begreppet meningsfullhet involverar 

utveckling hos individen på ett personligt plan. De relaterar betydelsen av meningsfullhet till 

festivalupplevelser och förklarar hur de tror att utmaningar och nya insikter och lärdomar man 

stöter på inom kontexten av en musikfestival kan bidra till att man får uppleva och lära känna sig 

själv. Informanterna diskuterar hur för- och efterupplevelsen av en festival kan innehålla aspekter 

av meningsfullhet. Det kan handla om förberedelser, så som att lyssna in sig på musik, inför 

festivalbesöket och de historier man tar med sig från upplevelsen. Som jag diskuterade i avsnitt 

6.4 meningsfullhet i festivalsammanhang och 6.5 identitetsskapande i festivalsammanhang 

innebär dessa faktorer en förlängning av själva festivalupplevelsen då den upplevande väljer att 

integrera festivalen i sitt liv och sin identitet.  

Analysen av de respektive delstudierna visar på att informanterna i besökar- och arrangörs-

undersökningarna har överensstämmande uppfattningar om begreppet meningsfullhet. Samtliga 

informanter relaterar begreppet till insikter och lärdomar om individen och starka känslomässiga 
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musikupplevelser. Förutsättningarna för att meningsfulla upplevelser i festivalsammanhang ska 

uppstå ter sig således vara mycket bra. 

 

6.4.2 Vilka element i en festivalupplevelse kan bidra till en känsla av 
meningsfullhet? 

Informanterna i såväl gäst- som arrangörsundersökningen menar att de erfarenheter och 

lärdomar man får med sig är en av de mest meningsfulla aspekterna av en festivalupplevelse. 

Utmaningarna som festivalbesöket innefattar kan leda till insikter om individen, vilket i sin tur 

kan vara utvecklande på ett personligt plan. Enligt Boswijk, Thijssen och Peelen (2007) är denna 

lärande aspekt det som är utmärkande för meningsfulla upplevelser. Linné menar att man på en 

festival får möjligheten att möta en stor mängd människor med olika erfarenheter att dela med sig 

av, och att dessa möten kan medföra lärdomar och meningsfulla insikter. 

De interaktioner man genomgår med omgivningen och andra människor man möter är enligt 

Diller och medförfattare (2006) en viktig del av upplevelser av meningsfull karaktär. För flera av 

gästinformanterna är den sociala gemenskapen en av de viktigare aspekterna när de förklarar vad 

det är som gör en festivalupplevelse meningsfull. Att känna tillhörighet i olika sociala grupper och 

umgås med likasinnade handlar enligt Svedberg (2003) om att få sin egen självbild bekräftad. 

Även om gästinformanterna inte bokstavligen uttryckte att festivalupplevelsens sociala aspekter 

handlar om att stärka sin självbild, tolkar jag vissa av informanternas reflektioner som att de ser 

på gemenskapen och tillhörigheten i ett festivalbesök som något meningsfullt.  

En återkommande aspekt gällande meningsfullhet i festivalsammanhang är de minnesvärda 

musikupplevelser som gästinformanterna berättar om. Även detta kan relateras till att starka 

musikrelaterade festivalupplevelser enligt Ruud (1997) kan vara utvecklande på ett personligt 

plan, då dessa kan leda till en känsla av nya insikter och möjligheter. Genom bland annat Victors 

resonemang bekräftas detta då minnesvärda upplevelser av musik för honom resulterar i insikter 

om att musik är hans ”grej”. Ruud (1997) förklarar att styrkan i musikupplevelser ligger i att de är 

känslomässigt engagerande, vilket enligt Boswijk och medförfattare (2007) är en fundamental 

förutsättning för en meningsfull upplevelse. 

 

6.5 Identitetsskapande i festivalsammanhang 

 

”För många är ju festivalbesöket en slags livsstilsmarkör, det är en del av identiteten. 

[…]”  

Håkan Durmér 



 

 

66 
 

Turino (2008) definierar begreppet identitet som de egenskaper som vi medvetet väljer att 

representera oss själva med. Det handlar om karaktärsdrag som ses som framträdande av både 

oss själva och andra människor (ibid.). MacDonald och medförfattare (2002) förklarar att musik 

är en av de aspekter som används för att formulera och uttrycka våra individuella identiteter och 

att vi gärna använder oss av musik för att presentera oss själva och uttrycka våra värderingar och 

attityder. För personer med starka åsikter och preferenser gällande musik, som ofta och gärna 

uttalar och uttrycker sig om ämnet, blir musiken en viktig identitetsmarkör (Ruud, 1997; 

Johansson, 2001). Hammar menar att festivalbesöket kan bidra till att man hittar sin identitet då 

upplevelsen bidrar med mångfald som man ofta inte har möjlighet att uppleva i andra 

sammanhang. Även Durmér menar att detta ”identitetsskapande” är en viktig del av 

festivalupplevelsen. 

Durmér förklarar att festivalbesöket kan bidra till att man ”bygger på ens sociala status”, genom 

att man upplever något som många andra inte har fått möjligheten att ta del av. Han jämför 

festivalbesöket med att exempelvis se Melodifestivalen12 på TV och menar att en upplevelse av 

den karaktären inte innebär någon bekräftelse av dig som person. Ett festivalbesök däremot är 

något endast ett begränsat antal människor får uppleva och ofta handlar det om att man själv 

aktivt gjort valet att åka på festival. För Emelie är detta val en del av den meningsfulla aspekten i 

en festivalupplevelse, vilket visar på att hon medvetet och aktivt väljer att presentera sina 

festivalbesök som en del av sin identitet. 

”[…] det är ju någonting man minns liksom och… Ligger en nära om hjärtat. Plus 

att det är någonting som man har valt, att åka på själv också.” 

Emelie 

Ruud (1997) menar att dessa val handlar om att vi till stor del skapar vår identitet genom de 

historier vi berättar om oss själva. Dessa historier baseras på viktiga minnen från upplevelser som 

berört oss känslomässigt och vi väljer att sätta samman dessa minnen så att de skapar mening i 

vårt livsförlopp (ibid.). Empirin stödjer det faktum att man ofta har många roliga historier och 

anekdoter från festivaler och antyder på att festivalminnen är något man gärna pratar om. 

Berättelserna och minnena som informanterna gärna delar med sig av visar på att de använder sig 

av festivalupplevelser som en del av sina identiteter.  

Att festivalupplevelsen av flera informanter beskrivs som utvecklande på ett personligt plan visar 

på det identitetsskapande som upplevelsen kan bidra till (se figur 4, s. 53). Både Malin och Jonas 

Linné förklarar hur festivalbesöket innebär att man får möjligheten att lära känna och uppleva sig 

själv, vilket kan tolkas som att genom upplevelsen får möjlighet att utveckla och sin identitet 

genom nya lärdomar. En intressant reflektion kom från John som beskriver festivalerfarenheten 

som meningsfull och lärorik då han ”aldrig riktigt sett sig själv som en festivalmänniska”. Trots 

detta berättar han gärna om sina festivalupplevelser, vilket kan tolkas som att han gärna 

                                                
12 Sveriges uttagning till Eurovision Song Contest. svt.se/melodifestivalen    

http://svt.se/melodifestivalen
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identifierar sig med dessa och även likasinnade personer som har haft snarlika erfarenheter. 

Turino (2008) förklarar att människor utvecklar vanor, kännetecken och egenskaper utifrån 

personliga erfarenheter och att vi identifierar oss med individer och grupper med liknande 

kännetecken och vanor. Enligt MacDonald och medförfattare (2002) handlar detta om en strävan 

efter att skapa helhet i vår samvaro, vilket vi gör genom att ständigt söka efter ankare att etablera 

och utveckla vår identitet ur.  

Ruud (1997) förklarar att detta sökande efter identitetsankare är speciellt utpräglat under 

ungdomstiden, då många under denna period av sitt liv använder musik som en plattform att 

utveckla sin identitet ur. Detta visar sig i att många ofta fortsätter känna en stark relation till de 

artister och musikstilar som de formade känslomässiga band till under sina ungdomsår (ibid.). I 

sin tur kan detta relateras till varför så många av informanterna, i såväl besökar- som arrangörs-

undersökningen, använder sig av musikaliska upplevelser för att beskriva meningsfulla aspekter 

av en festivalupplevelse. För Victor kan en minnesvärd och meningsfull musikupplevelse leda till 

nya insikter. Ruud (1997) beskriver känslor som en essentiell del av starka musikupplevelser. Det 

faktum att känslor är en biologiskt fundamental funktion hos människan gör att känslomässigt 

starka musikupplevelser känns äkta och naturliga. Känslorelaterade upplevelser har enligt Ruud 

en central betydelse för de värden som formar och präglar en persons identitet.  

 

6.5.1 Hur kan meningsfulla upplevelser i musikfestivalsammanhang bidra till 
individers identitetsskapande? 

I det inledande kapitlet av denna uppsats beskrevs det hur samhällsutvecklingen i den 

västerländska världen är en bidragande orsak till att behovet av upplevelser har uppstått. Enligt 

Wahlström (2002) befinner sig populationen i det västerländska samhället idag på de översta 

stegen av Maslows (1954) behovshierarki (se figur 1), behoven av uppskattning och 

självförverkligande. Därför konsumerar människor inte längre av enbart praktiska och 

materialistiska skäl, det handlar lika mycket om att tillfredsställa emotionella behov (Mossberg, 

2003; Ørnbo, Sneppen, & Würtz, 2005; Jensen, 1999). Självförverkligande handlar enligt Maslow 

(1954) om människans önskan om att uppnå och bli allt som man är kapabel och har potential till 

att bli, vilket enligt Boswijk och medförfattare (2007) är syftet med att genomgå meningsfulla 

upplevelser. Boswijk och medförfattare förklarar att människan är summan av de meningsfulla 

upplevelser hon genomgår och att dessa kan leda till att man finner och uppnår mål i livet. 

Denna strävan efter att förverkliga sig själv och hur meningsfulla upplevelser kan bidra till detta 

självförverkligande har enligt mig en signifikant relation till människors behov av att bekräfta, 

upprätthålla och uttrycka sina identiteter. Genom att vi aktivt väljer vilka slags upplevelser vi vill 

genomgå och i efterhand berätta om skapar vi vår så kallade livshistoria (Diller et al., 2006; Ruud, 

1997), som i sin tur utgör en viktig del av vår identitet. Analysen av det empiriska material som 

tagits fram visar på att meningsfulla upplevelser i samband med musikfestivaler många gånger 
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handlar om att få med sig berättelser till vardagen. Dessa så kallade upplevelseberättelser bidrar 

till att man får möjlighet att uttrycka och bekräfta sin identitet. Som Durmér och Hammar 

nämner är festivalbesöket för många en positionering mot andra som inte fått ta del av samma 

upplevelser, samtidigt som festivalbesökarna känner samhörighet med personer som har delat 

eller kan relatera till liknande upplevelser.  

När det kommer till identitetsskapande i musikfestivalsammanhang är det enligt min analys 

utmaningar och meningsfulla upplevelser i festivalmiljön och reflektionerna kring dessa som i sin 

tur leder till insikter om den egna individen. Utifrån gästinformanternas intervjusvar kan jag 

utläsa att lärdomar från festivalupplevelser kan handla om personliga intressen och passioner så 

som musik, men att upplevelserna också kan leda till insikter om framtida utbildning och 

yrkesval. Detta kan i sin tur relateras till Boswijk, Thijssen och Peelens (2007) resonemang kring 

att meningsfulla upplevelser karaktäriseras av att man kan finna och uppnå mål i livet.  
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7 KONKLUSIONER 

I detta kapitel sammanfattar jag de viktigaste slutsatserna från analysen i kapitel 6. Inledningsvis 

återkopplar jag till uppsatsens syfte och forskningsfrågor samt de begrepp som har legat till grunden för 

den analytiska processen. Därefter följer en sammanfattning av mina konklusioner kring 

identitetsskapande genom meningsfulla upplevelser i festivalsammanhang. Avslutningsvis presenteras 

koncisa konklusioner med återkoppling till uppsatsens inledande kapitel.  

 

 

7.1 Identitetsskapande genom meningsfulla upplevelser i 
musikfestivalsammanhang 

Syftet med studien i detta examensarbete var att undersöka relevansen av begreppen 

meningsfullhet och identitet applicerat på musikfestivalsammanhang. Delsyftet var att undersöka 

om meningsfulla upplevelser i musikfestivalsammanhang kan bidra till individers 

identitetsskapande. För att uppnå syftet utgick jag från följande forskningsfrågor: 

 Hur arbetar vissa valda festivalarrangörer för att skapa förutsättningar för upplevelser för 

sina besökare? 

 Hur ser festivalarrangörerna på begreppet meningsfullhet? 

 Vad motiverar vissa personer att besöka festivaler? 

 Vilka element i en festivalupplevelse kan bidra till en känsla av meningsfullhet? 

 Hur kan meningsfulla upplevelser bidra till individers identitetsskapande? 

Under arbetsprocessen identifierades fem begrepp som i analysprocessen utgjort grunden för 

tolkningen av studiens empiriska material och sammanställandet av analysen. Dessa begrepp var 

motiv, behov, upplevelse, meningsfullhet och identitet, vilka alla kan relateras till forskningsfrågorna. 

Genom analysprocessen har flera åsikter och aspekter som uttryckts av såväl besökar- och 

arrangörsinformanter som teoretiska källor varit återkommande. Mina empiriska studier i denna 

undersökning visar således på stöd för den teori som uppsatsen behandlar.  

Meningsfulla upplevelser i musikfestivalsammanhang kan utifrån studien i denna uppsats 

sammanfattas som lärorika, känslomässigt starka och minnesvärda. De innehåller en viktig aspekt 

av social gemenskap och värdefull interaktion med likasinnade människor med liknande 

uppsättning värderingar. En upplevelse av meningsfull karaktär kan också ses som utvecklande på 

ett personligt plan då den kan leda till nya insikter. Minnesvärda upplevelser från festivaler är 

något man som besökare gärna diskuterar och berättar om i efterhand, vilket även anses som en 

av de viktigaste faktorerna gällande huruvida något är meningsfullt. Att människor delar med sig 

av dessa upplevelseberättelser visar på ett tydligt samband mellan meningsfulla festivalupplevelser 
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och hur personer väljer att göra dessa till en del av sina livshistorier och således också sina 

identiteter. Reflektionerna i efterhand är det som karaktäriserar meningsfulla festivalupplevelser 

och det som i sin tur kan leda till viktiga insikter om den egna individen. Som Diller och 

medförfattare (2006) förklarar så kan de upplevelseberättelser människor delar med sig av vara av 

stor nytta för företag, då det är dessa aspekter som anses vara de mest essentiella i deras liv och 

identiteter. Modellen visualiserar sambandet mellan begreppen som har använts i 

analysprocessen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I följande avsnitt kommer jag att presentera konklusionerna i studien utifrån analysbegreppen, 

motiv, behov, upplevelse, meningsfullhet och identitet, i relation till uppsatsens inledande kapitel.  

 

7.2 Motivation och tillfredsställelse av behov vid festivalbesök  

Bakom mänskliga handlingar finns motiv som relaterar till en önskan att tillfredsställa behov 

(Crompton & MacKay, 1997). När det kommer till beslutsfattning gällande festivalbesök är det 

njutningsrelaterade behov som är den främsta bakomliggande motivationen (Gursoy et al., 2006). 

Enligt Maslows (1954) teori om mänsklig motivation (se figur 1) är de främsta motiven bakom 

människors handlingar en strävan efter uppskattning och självförverkligande. Konklusionen 

gällande motivation och tillfredsställelse av behov vid festivalbesök kan således, som figur 4 visar, 

Motiv 

Motivation bakom 
handling 

Behov 

Behov som önskas 
att tillfredsställas 

 

Upplevelse 

För att tillfredsställa 
behov 

Meningsfullhet i upplevelse 

Känslomässigt engagerande på ett 
djupare plan, utvecklande på ett 

personligt plan 

 

 

 

Upplevelseberättelser 

som uttryck och bekräftelse av 

Identitet 

 

Strävan efter att 
genomgå meningsfulla 

upplevelser 

Önskan och behov av att 
uttrycka, upprätthålla och bekräfta 

sin identitet 

Figur 4. Modell över samband mellan analysbegrepp (egen figur). 
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relateras till att människors strävan efter att genomgå meningsfulla upplevelser handlar om en 

önskan om att uttrycka, upprätthålla och bekräfta sin individuella identitet.  

 

7.3 Självförverkligande genom meningsfulla festivalupplevelser 

Utvecklingen av upplevelsesamhället, som beskrivs i kapitel 1, har drivits av att människor i 

konsumtionssammanhang inte längre bara förväntar sig att få praktiska behov tillfredsställda 

(Mossberg, 2003; Ørnbo, Sneppen & Würtz, 2005). I stället är det de emotionella behoven som 

står i fokus när det kommer till upplevelser, och känslor har en speciellt viktig roll när det 

kommer till meningsfulla upplevelser (Boswijk et al., 2006; Diller et al., 2006). Enligt Pine och 

Gilmore (1999) påverkar upplevelser hur vi är, vad vi kan åstadkomma och vart vi vill komma i 

livet. Människor eftersöker därför upplevelser som påverkar och förändrar oss (ibid.).  

Studien i denna uppsats visar dels på att musikaliska upplevelser har ett starkt samband med 

känslan av meningsfullhet i festivalsammanhang. Enligt Ruud (1997) handlar detta samband om 

att musikupplevelser är känslomässigt engagerande, vilket Boswijk och medförfattare (2007) 

beskriver som en fundamental förutsättning för att en meningsfull upplevelse ska uppstå. Ruud 

(1997) förklarar också att musikrelaterade upplevelser kan vara utvecklande på ett personligt plan, 

då dessa kan leda till en känsla av nya insikter och möjligheter.  

Även erfarenheter och lärdomar man får med sig från festivalupplevelsen kan skapa en känsla av 

meningsfullhet. Konklusionen blir således att samtliga aspekter av en meningsfull upplevelse i 

festivalsammanhang kan relateras till människors önskan om att uppnå självförverkligande 

(Maslow, 1954), då meningsfulla upplevelser kan ge människor insikten om hur de vill förändra 

sig själva (Pine & Gilmore, 1999; Boswijk et al., 2006; Diller et al., 2006). 

 

7.4 Upplevelseberättelser som en del av identitetsskapandet 

När en upplevelse innefattar en känsla av meningsfullhet grundar det sig i att den är 

känslomässigt engagerande (Boswijk et al., 2006; Diller et al., 2006). Att ett större fokus gällande 

emotionella värden inom konsumtion beror enligt Wahlström (2002) på att människor i 

västvärlden numera har sina grundläggande behov tillfredsställda. Därför strävar människor att 

tillfredsställa mer känslomässiga behov, så som uppskattning och självförverkligande, de översta 

nivåerna på Maslows (1954) behovshierarki (se figur 1).  

En strävan efter att förverkliga sig själv har en signifikant relation till människors behov av att 

uttrycka, upprätthålla och bekräfta sin individuella identitet. Genom att aktivt välja vilka slags 

upplevelser vi vill genomgå och i efterhand berätta om gör vi upplevelserna till en del av vår 

livshistoria, och således också identitet (Diller et al., 2006; Ruud, 1997). När människor delar med 
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sig av minnen från en, sina upplevelseberättelser, uttrycker personen i fråga sig om egenskaper 

och sammanhang som han eller hon önskar att identifiera sig med. Konklusionen blir således att 

företag, i detta fall musikfestivaler, har en möjlighet att bli en viktig del av besökarnas 

identitetsskapande genom att vara medskapare i besökarnas meningsfulla upplevelser. I sin tur 

betyder detta att företagen också blir en del av människors livshistorier.  
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8 AVSLUTANDE KOMMENTAR 

I detta avslutande kapitel ges förslag till fortsatt forskning inom det valda ämnesområdet samt en 

slutkommentar kring författandet av uppsatsen. 

 

8.1 Förslag till fortsatt forskning 

Studien i detta examensarbete har varit av kvalitativ karaktär då mitt intresse som forskare har 

legat i att skapa förståelse för livsvärlden hos ett antal utvalda individer inom ett specifikt 

ämnesområde. En kvalitativ studie syftar inte till att generera generaliserbar kunskap inom ett 

ämne, vilket heller inte har varit syftet med denna studie. För att undersöka om slutsatserna i 

uppsatsens studie skulle kunna appliceras på en bredare population vore det intressant att även 

göra en undersökning av kvantitativ karaktär. Vilka resultat skulle en kvantitativ undersökning 

inom samma ämnesområde ge? 

Genom reflektioner från informanterna i delstudien med festivalbesökarna samt min egen analys 

kan man anta att utfallet av besöksmotiven till viss del skulle se annorlunda ut om en yngre 

målgrupp hade valts som intervjuobjekt. Vilket resultat hade en studie med informanter i de 

tidiga tonåren gett? Har begreppet meningsfullhet samma betydelse för en sådan målgrupp som 

den jag har använt mig av i den aktuella studien?  

Under uppsatsprocessen har jag fått möjligheten att fördjupa mig i ämnet psykologi och har 

genom litteraturstudier funnit en stark relation mellan de valda ämnesområdena upplevelse-

produktion och psykologi. Upplevelseproduktion handlar till stor del om förståelse för mänskliga 

tankar, känslor och beteenden, vilket även är grunden inom psykologin. Hur kan man fördjupa 

och utveckla upplevelseproduktion med hjälp av psykologi? I denna uppsats har fokus legat på 

socialpsykologi i relation till begreppet identitet samt musik. Andra intressanta kopplingar mellan 

psykologi och upplevelseproduktion skulle vara att göra studier ur ett neuropsykologiskt 

perspektiv för att undersöka relationer mellan hjärnans fysiska respektive mentala tillstånd i 

samband med upplevelser. Eftersom meningsfulla upplevelser till stor del handlar om minnen om 

upplevda händelser skulle även minnesforskning inom ämnet kognitionspsykologi vara ett möjligt 

forskningsämne. Hur mycket av det vi minns från meningsfulla upplevelser är faktisk sanning? 

Varför förskönar vi minnen från upplevelser och vad händer i hjärnan när vi fabricerar så kallade 

falska minnen kring upplevda händelser? 

Då upplevelseproduktion ännu är ett relativt nytt forskningsområde finns det fortfarande många 

spännande ämnesområden att utforska. Studien i detta examensarbete har gjorts inom området 

musik och festivaler. Vad skulle en liknande studie inom ett annat delområde inom 

upplevelseindustrin få för utfall? En starkt växande bransch med hängivna anhängare och en 
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engagerad yrkeskår är dator- och TV-spelsindustrin. Kan en dator- och TV-spelsupplevelse vara 

meningsfull? Vilka element i en upplevelse av denna typ skulle kunna ses som meningsfulla? 

Finns det lika tydliga identitetsskapande faktorer inom denna gren av upplevelseindustrin?  

 

8.2 Slutord 

Under den tid som har förflutit sedan författande av uppsatsen påbörjades har det hunnit hända 

en del med de musikfestivaler som har varit föremål för min studie. År 2010, när arbetet inleddes, 

gick Hultsfredsfestivalen i konkurs och festivalen som skulle ha blivit den 25:e i ordningen 

ställdes in. Följande år mötte Arvikafestivalen samma öde. Vad konkurserna för dessa två forna 

giganter inom svensk festivalindustri beror på skulle innebära en helt ny undersökning. I 

egenskap av forskare står jag i stor tacksamhet till det informanterna på de båda festivalerna 

bidrog med till denna uppsats. Och i egenskap av tidigare festivalbesökare tackar jag för de 

upplevelseberättelser som ledde till att jag i min ungdom kom till insikten om att det var 

upplevelser jag ville ägna mitt yrkesliv åt. 

Arbetet med denna uppsats har varit en utdragen men enormt lärorik process. Litteraturstudierna, 

genomförandet av intervjustudierna, analysen av det empiriska materialet och tolkningen av allt 

material har gett mig nya perspektiv på ämnet upplevelseproduktion. Jag har fått värdefulla 

insikter om att kunskaperna och erfarenheterna jag förvärvat under utbildningens gång är 

applicerbara i många olika sammanhang. Samtidigt som utbildningen har format mig och skapat 

förutsättningar för ett framgångsrikt yrkesliv har jag som student fått möjligheten att forma min 

egen utbildning. Genom att välja mina egna vägar har jag kunnat skapa en egen unik inriktning 

inom mitt huvudämne upplevelseproduktion.  

Detta kunskapsbyggande hade inte varit möjligt utan den oerhört värdefulla plattform som 

Institutionen för konst, kommunikation och lärande13 vid Luleå Tekniska Universitet har utgjort 

för mitt lärande. Med unika möjligheter till att arbeta i gränsöverskridande projekt har jag fått ta 

del av kompetenser inom viktiga områden när det kommer till kommunikation och 

evenemangsproduktion, vilket i sin tur har utvecklat mina färdigheter i min roll som 

upplevelseproducent. 

Utbildningen har inte satt några fasta ramar för hur man ska vara och vad man ska kunna och 

göra som upplevelseproducent. Kunskaperna jag har erhållit blir snarare ett förhållningssätt som 

kan formas utifrån givna förutsättningar inom de vägar jag väljer att ta i mitt yrkesliv. Att ha dessa 

oändliga möjligheter är en av många meningsfulla aspekter som jag tar med mig från en fyra år 

lång universitetsutbildning och livserfarenhet som nu kommit till sitt slut. 

                                                
13 Före detta Institutionen för Musik och Medier i Piteå. 
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BILAGA 1 – Intervjuguide arrangörsundersökning 

 

 Har festivalen några värderingar och visioner? 

Vilka? 

 

 Hur ser planerings- och arbetsprocess ut inför festivalen? 

Vad tänker ni på? 

Vad utgår ni ifrån? 

 

 Vilket inflytande har besökarna på innehållet i och utformandet av festivalen? 

På vilket sätt har de möjlighet att påverka festivalen? 

 

 Hur skulle du beskriva begreppet upplevelse? 

Hur skulle du beskriva en festivalupplevelse? 

 

 Vad vill du att era besökare ska uppleva på er festival? 

Varför tror du att människor besöker festivaler? 

Vad tror du att de vill uppleva när de är på festival? 

 

 Kan en festivalupplevelse vara meningsfull? 

På vilket sätt? 

Hur kan man göra en festivalupplevelse meningsfull? 

På vilket sätt tror du att en festivalupplevelse kan gynnas av att den känns meningsfull? 
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BILAGA 2 – Intervjuguide besökarundersökning  

 

 Varför åker du på festivaler? 

Vad är viktigt för dig när du är på festival? 

Vad vill du uppleva när du är på festival? 

 

 Hur många gånger har du varit på festival? 

Vilken/vilka festival/festivaler har du besökt? 

Varför valde du just denna/dessa festival/festivaler? 

 

 Hur skulle du beskriva begreppet upplevelse? 

Hur skulle du beskriva en festivalupplevelse? 

 

 Hur skulle du beskriva något som känns meningsfullt? 

Hur menar du då? 

 

 Kan en festivalupplevelse vara meningsfull? 

På vilket sätt? 

Hur kan man göra en festivalupplevelse meningsfull? 

På vilket sätt tror du att en festivalupplevelse kan gynnas av att den känns meningsfull? 

 


