
EXAMENSARBETE

Vad är en hållbar festival?
En analys av begreppet hållbarhet inom musikfestivalbranschen i Sverige

Jessica Lorentzson
2015

Filosofie kandidatexamen
Upplevelseproduktion

Luleå tekniska universitet
Institutionen för konst, kommunikation och lärande



Innehållsförteckning
Figurförteckning………………....………………....………………....………………....………………. 3

Förord…………………………………………………………………………….……...……4

Abstract…………………………………………………………………………..…....…… 6

Sammanfattning………………………………………………………………….....……7

Bakgrund…………………………………………………………………………………….. 8

Hållbar samhällsutveckling…………………....………………....………………....………. 8

Miljöproblem…………………………………………………………………………...………………...8

Sociala problem…………………………………………………………………………...…....……... 9

Ekonomiska problem……………………………………………………………….…….…....……... 9

Människors oro och hållbar utveckling……………………………………..…...…...…...……...10

Hållbarhet……………………………………………………………………………...………...……….11

Den medvetna konsumenten: LOHAS……………………………………………..……...……….13

Upplevelsesamhället……………………………………………..…………………………..…...15

Upplevelseindustrin…………………………………………....……..……………………..…...16

Upplevelseindustrin och hållbarhet………………………………………...….………………….. 17

Upplevelseproduktion…………………………………………………………………………...……..18

Evenemang och festivaler……………………...……..…………………...…………………..20

Turismens utveckling och hållbarhet………………………………….….......……………….…. 20

Evenemangsturism…………………………………………………….….….......……………….…..21

Evenemang och hållbarhet……………………………………………………………………………21

Festivalers framväxt och popularitet……………………………………….….………………….. 22

Hållbara festivaler………………………………………………………………..………………... 23

Utmaningar och möjligheter……………………………………………………………….………... 25

Festivaler för social förändring………………………………………………………….…………...26

Festivalbesökarna om hållbarhet………………………………………………………..…………. 27

Problemområde……………………………………………………………....…………..29

Syfte………………………………………………………………………..…………....………… 30

Avgränsningar…………………………………………………………………………..………………..30

Forskningsfrågor………………………………………………….…..…………….……………... 31

Definitioner……………………………………………………………………………..…..…..………..31

Metod……………………………………………………………………….……..…….…… 32
Metodteori……………………………………………………………………………..…...……..…. 32

Vad är kvalitativ forskning?..............................................................................………... 32

Forskningens kvalitet: Validitet, reliabilitet, generaliserbarhet och objektivitet……….. 32

Etisk bedömning……………………………………………………………………………....……...…34

Forskningsfrågor - metod och urval…………………………..……………………………..34

Forskningsfråga 1………………………………………………………………..…..…… ……….34

Urval……………………………………………………………………………………………………….. 35

Validitet och reliabilitet……………………………………………………………………………….. 35

Etisk bedömning………………………………………………………………………………………... 36

Forskningsfråga 2………………………………………………………………………….……….. 37

1



Facebooksidan LOHAS………………………………………………………………………....……….37

Urval…………………………………………………………………………………….………….……….38

Validitet och Reliabilitet……………………………………………………………….…....…………38

Etisk bedömning…………………………………………………………………………..…….……… 39

Forskningsfråga 3…………………………………………………………………………………... 39

Urval…………………………………………………………………………………….………….……….40

Validitet och reliabilitet………………………………………………………………...……...………41

Etisk bedömning…………………………………………………………………..…………….……….41

Forskningsfråga 4………………………………………………………………….………….……. 41

Urval……………………………………………………………………………………….………..………43

Validitet och reliabilitet………………………………………………………………………...………43

Etisk bedömning………………………………………………………………………………...……… 44

Reflexiv redogörelse………………………………………………………………………..…..………44

Analys………………………………………………………………………….…….………..46

Koder och kategorier………………………………………………………………………..………….46

Vägning av kategoriernas betydelse………………………………………………….......……….47

Utformning av definition och kriterielista…………………………………………......………….47

Resultat……………………………………………………………………..……..…………49

Forskningsfråga 1…………………………………………………………....……….……….….. 49

Forskningsfråga 2…………………………………………………………….……….……….….. 49

Forskningsfråga 3…………………………………………………………....……….……….….. 49

Forskningsfråga 4…………………………………………………………….……….……….….. 50

LOHAS syn på en hållbar festival………………………………………………………….……….. 50

Festivalarrangörernas syn på en hållbar festival………………………………………………..50

Certifikatens syn på en hållbar festival………………………………………………….……….. 51

Gemensam syn på en hållbar festival…………………………………………………………….. 51

Definition och kriterielista…………………………………………………………………..……….. 52

Diskussion…………………………………………………………………….…..……….…. 54

Metod diskussion………………………………………………………….....….…..……….…. 54

Resultat diskussion…………………………………………………………..….…..……….…. 56

Slutsatser och förslag på framtida forskning…………………...…………...58
Källor…………………………………………………………………………….……...….…..……….………. 60

Bilagor

2



Figurförteckning

Figur 1: Triple Bottom Line (www.marketing-partners.com) 12

Figur 2: IEESP modell, modifierad efter Gelter, H (2008) 13

Figur 3: modell av upplevelsens ekologi, modifierad efter Gelter, H (2006) 19

Figur 4: Triangulering av begreppet "hållbar festival",

inom musikfestivalbranschen i Sverige, egen modell 44

3

http://www.marketing-partners.com/


Förord

“Events, by their very nature, create waste.” (Dickson och Arcodia 2010)

På musikfestivaler florerar människors skräp och många lämnar kvar sina 
ägodelar på området när de far hem. Marken blir upptrampad av tusentals 
fötter och när alla åker hem ser festivalområdet ut som ett slagfält. De stora 
scenerna, all skräpmat och vattenåtgången slukar mängder med energi. Det 
vet jag från egen erfarenhet både som volontär och besökare. Festivaler är inte
direkt förknippade med hållbarhet och ändå börjar allt fler festivaler satsa på 
att bli hållbara och vinner priser för sitt gröna arbete.

Hållbarhet är ett ord som används väldigt flitigt idag och jag tänker direkt på 
miljöhänsyn och visad omtanke om naturen. Men vad betyder egentligen detta 
begrepp? Hållbarhet är ju mer än bara miljö då det också handlar om social 
rättvisa och ekonomisk trygghet. Detta modeord används idag av många 
företag för att visa att de bryr sig om vart vår framtid är på väg. Även inom 
festivalbranschen, ett dragplåster som lockar många människor årligen och 
därför har stor inverkan på natur och i möten mellan människor, används 
termen hållbarhet bland vissa festivalarrangörer för att beskriva sin medverkan
till en hållbar utveckling. Hur ser dem på hållbarhet? Vad tycker den växande 
konsumentgruppen LOHAS om hållbarhet i festivaler? Och vad säger olika 
certifikat för hållbara evenemang om hållbarhet? Det saknas en definition av 
hållbarhet inom evenemang och festivaler så hur vet en festival att den är 
hållbar?

Sådana tankar far genom mitt huvud och det är därför jag valt att undersöka 
saken närmare. Vad är egentligen en hållbar festival? Målet med mitt arbete är 
att förstå detta samband mellan en upplevelseproduktion och hållbarhet och 
därför föreslå vad som menas med hållbarhet inom den svenska 
musikfestivalbranschen. Det berör mig också personligen som avgångsstudent 
för mina universitetsstudier i Upplevelserproduktion vid Luleå Tekniska 
Universitet: Hur kan jag som upplevelseproducent skapa en upplevelse med 
hållbarhet i åtanke?

Jag vill också här rikta ett tack till de personer som betytt extra för mig under 
mitt arbete med detta examensarbete. Först och främst min partner och vän 
Alexander, för att du hela tiden drev på mig att skriva när jag tvivlade på att 
arbetet skulle kunna bli klart. Du har inte gett upp hoppet om mig en enda 
gång och alltid visat en stor tilltro till min förmåga. Sedan vill jag tacka min 
handledare som varit ett starkt stöd för att vägleda mig i skrivandet. Jag vill 
också tacka familj och vänner som funnits där och stöttat mig under upp- och 
nedgångar under arbetsprocessen. Tack för er hjälp!

Sedan vill jag avsluta med att tacka mig själv för den otroliga viljestyrka jag har
uppbådat för att skriva klart detta arbete och för att jag aldrig gav upp trots att
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arbetet tog mig genom en häftig berg- och dalbana av känslor och tankar. Jag 
har känt mig ensam, frustrerad, glad, ivrig, utmattad, ledsen, energisk, stark 
och envis i olika vågor genom hela arbetet men det viktigaste är att jag aldrig 
kastade in handduken! Idag är jag stolt över min egen viljestyrka och 
kämparglöd. Tack Jessica för att du är du.
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Abstract

Sustainable festivals is a new phenomenon that has arisen, because many 
festival organisers recently has taken an interest in sustainability, much due to 
customers rising demand for sustainable services. Many organisers though, are
facing problems about how they should work with sustainability since there are 
various interpretations of the concept and there is missing a clear definition. 
Even the most cited definition from 1987 in the United States report “Our 
Common Future” offers many interpretations. The lack of clearness makes 
many festival organisers confused and that is the reason why this research is 
aiming to suggest a definition of sustainability within festivals, limited to 
outdoor music festivals in Sweden since they are expected to rise in popularity 
the upcoming years. Connected to the definition the researcher will suggest 
some criteria that can function as a deeper guidance of the definition, so that 
organisers of sustainable festivals can work with implementing the defintion in 
their festivals. The researcher hopes to bring clarity about what sustainability 
means within festivals among organisers so that they experience an altered 
certainty in their work for a sustainable future.

The defintion and the list of criteria are created through a qualitative analysis 
of data from festival organisers, LOHAS consumers and Swedish certificates for 
sustainable events. The methods used by the researcher for data collection are 
digital question, a web-questionare and a document analysis. The quality 
assurance is made with data triangulation, a decision log and a reflective 
review on the researchers self.

The result is a definition and a list of criteria that is presented in the Results 
chapter. The researcher estimates the results´ quality to be low because of a 
too little quantity of data collected, and the researcher makes a conclusion that
more data is needed to get an altered quality; mostly more data from LOHAS 
consumers is needed. Future research can study if the definition is applicable in
other forms of festivals and events, how organisers think the definition and 
criteria fits into their business, and also if the defintion can function worldwide 
for sustainable festivals.
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Sammanfattning

Hållbara festivaler är ett nytt fenomen som växt fram eftersom många 
festivalarrangörer nyligen har fått ett ökat intresse att satsa hållbart, på grund 
av konsumenternas ökade efterfrågan och att hållbarhet är i ropet idag. Många 
arrangörer står dock inför en rad problem om hur de ska arbeta med hållbarhet
eftersom det finns en rad vida tolkningar av begreppet hållbarhet och det 
saknas en tydlig definition. Även den mest citerade definitionen från 1987 i 
FN:s rapport “Our Common Future” bjuder på många tolkningar. Bristen på 
tydlighet gör många arrangörer förvirrade och därför har denna forskning som 
syfte att föreslå en definition för hållbarhet inom festivaler, avgränsat till 
musikfestivaler under sommaren i Sverige, eftersom musikfestivalerna i 
Sverige förväntas öka i popularitet de kommande åren. Till definitionen föreslås
också en kriterielista för en djupare guidning i hur arrangörerna av hållbara 
festivaler kan arbeta med hållbarhet. Forskarens förhoppning är att skingra 
förvirringen och bidra till att arrangörerna upplever en ökad säkerhet i deras 
arbete för hållbarhet.

Definitionen och kriterielistan tas fram genom att forskaren genomför en 
kvalitativ analys på insamlad data från festivalarrangörer, LOHAS konsumenter 
och certifikat för hållbara evenemang. Metoderna som används för 
datainsamlingen är en digital frågeställning, ett webbaserat frågeformulär och 
en trovärdighetsanalys av dokument. Därefter genomförs en kvalitativ analys. 
Kvalitetssäkring bygger på datatriangulering, en beslutslogg och en reflexiv 
redogörelse för forskarens egna jag.

Resultatet är en definition och kriterielista som presenteras i resultatdelen. 
Forskaren bedömer att kvaliteten är för låg på grund av en för liten mängd data
bygger upp resultatet, och drar slutsatsen att mer data behöver tillkomma; 
främst från LOHAS. Vidare forskning kan undersöka om definitionen går att 
applicera i andra evenemangs- eller festivalformer, hur arrangörer för svenska 
musikfestival anser att definitionen och kriterierna går att implementera i deras
verksamhet, samt om definitionen fungerar globalt för hållbara festivaler.
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Bakgrund

Hållbar samhällsutveckling

Miljöproblem
Världsnaturfonden WWF klargör i sin rapport Living Planet från år 2014 att 
mänskligheten nu lever 50% över sina tillgångar för vad naturens resurser 
klarar av. Det innebär att människor globalt sett lever som att det finns 1,5 
jordklot. Sveriges miljöpåverkan har växt sedan den förra rapporten år 2012 
från att ligga på 13:e plats till att nu vara den 10:e största miljöboven i världen.
Den genomsnittlige svenskens ekologiska fotavtryck motsvarar nu nyttjandet 
av 3,7 jordklot.

I samma rapport skriver WWF att den biologiska mångfalden minskat kraftigt, 
med bland annat 52% färre fiskar, fåglar, däggdjur, groddjur och reptiler sedan 
1970. Både havslevande och landlevande arter har minskat med 39% vardera 
sedan dess. Värst är situationen i de tropiska områdena där det skett en 
minskning med 56% av de undersökta populationerna sedan 1970. Flera 
krisrapporter har sedan 1970-talet lagt stor vikt vid problemen med 
människans negativa inverkan på naturen, bland annat FN-rapporterna “Our 
Common Future” från 1987 (UN, 1987) och Agenda 21 från 1992 (UN, 1992), 
som båda säger att vi människor behöver ändra på hur vår ekonomi och livsstil 
ser ut för att naturen ska ha en chans att återhämta sig.

Kyotoprotokollet som antogs 1997 (UN, 1998), är en undertecknad 
överenskommelse mellan 37 FN-länder och det dåvarande Europeiska 
ekonomiska gemenskapen (EEG), för att sänka sina utsläpp av växthusgaser i 
atmosfären mellan åren 2008-2012. År 2012 gjordes dock ett tillägg till 
protokollet; att samtliga parter i överenskommelsen skulle sänka sina utsläpp 
med minst 18% under 1990:s nivåer, mellan åren 2013-2020 (unfccc.int, Kyoto 
Protocol).

Anledningen till människors påverkan på miljö och andra arter är den ökade 
konsumtionen och energianvändningen: Koldioxidutsläppen står för hälften av 
människans ekologiska fotavtryck i en fjärdedel av de undersökta länderna i 
WWF´s rapport. Vidare förklarar de att 30% av all energi och 70% av allt vatten
på jorden idag går till livsmedelsproduktion samt att tillgången på sötvatten 
inte förväntas kunna möta framtidens efterfrågan i och med att världens 
befolkning fortsätter öka (Living Planet Report 2014).
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Sociala problem
Det finns också en rad sociala problem som behöver lösas i vår värld. FN:s 
utvecklingsprogram UNDP arbetar tillsammans med över 170 länder i att 
motverka fattigdom, ojämlikhet och utanförskap bland människor. De kämpar 
för mänskliga rättigheter (UNDP, undp.org). Organisationen har tillsammans 
med världens ledare satt upp åtta milleniemål för år 2015. Några av målen är 
att halvera jordens fattigdom och hunger, se till att alla barn får gå i skolan, 
öka jämställdheten och minska dödligheten bland barn (UNDP, 
millenniemalen.nu).

Andra internationella arbeten för förbättrade sociala villkor är bland annat 
Fairtrade, som är en certifiering för att arbetare i utvecklingsländer ska få en 
rättvis lön under trygga förhållanden (fairtrade.se), och Rädda barnen som 
värnar om barnens rättigheter världen över: att få gå i skolan, leva tryggt utan 
krig och våld, och rätten till att kunna göra sin röst hörd (raddabarnen.se).

Men trots att stora framsteg görs för att lösa de sociala problemen är det 
fortfarande en lång väg kvar att gå. Enligt FN (UNDP) går 
fattigdomsbekämpningen långsammare sedan 2008 då den ekonomiska 
tillväxten i utvecklingsländerna bromsades upp i och med finanskrisen. År 2010
var närmare 1,2 miljarder människor extremt fattiga och levde på mindre än 
1,25 dollar om dagen (ca 10 SEK). Den förväntade livslängden för dessa 
personer är 40 år. Enligt FN går dessutom var sjätte människa på jorden och 
lägger sig hungrig varje kväll och undernäringen har ökat sedan 1990-talet. 
Många barn dör på grund av undernäring, diarré och sjukdomar såsom 
mässling, malaria och lunginflammation, oftast innan de hunnit fira sin femte 
födelsedag (UNDP, millenniemalen.nu).

Ekonomiska problem
Finanskrisen 2008 orsakade en global katastrof på världsmarknaden. Den 
började på grund av bankernas ansvarslösa agerande med utlåning på 
bostadsmarknaden; genom att bankerna gick från att ställa höga krav på att 
låntagarna hade råd att återbetala sina lån till att de tillslut bara behövde ha 
råd att betala räntan. Amerikanska banker började så småningom låna ut till 
låntagare som inte ens hade råd att betala av räntan. Istället räknade 
låntagarna med att värdet på sina hus skulle stiga och att de skulle få ökade 
inkomster. Så när bostadsbubblan sprack och låntagarna inte kunde betala av 
sina lån försatte det världen i en ekonomisk kris (s. 331, Kakar et al, 2014).

I Sverige blev en av finanskrisens följder att arbetslösheten ökade kraftigt från 
6% till 9% till år 2010, samt att både sysselsättningen och arbetskraften 
minskade på arbetsmarknaden under den tiden (Fördjupning i Konjunkturläget 
mars 2010, Konjunkturinstitutet). Konjunkturinstitutet bedömer i en nyligen 
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gjord rapport från juni 2015 att den ekonomiska situationen i Sverige håller på 
att förbättras men att det fortfarande finns kvar risker i vår omvärld. Den 
svenska exporten väntas gå uppåt, och även sysselsättning och BNP ökar. 
Arbetskraften ökar också i och med invandringen varför arbetslösheten inte 
minskar särskilt kvickt (Konjunkturläget Juni 2015, Konjunkturinstitutet).

Människors oro och hållbar utveckling
Alla dessa miljömässiga, sociala och ekonomiska svårigheter gör människor 
oroliga. I Europakommisionens senaste opinionsundersökning från november 
2014 framgår det att särskilt svenskar är oroade över miljön genom att de 
rankar klimatförändringar på andra plats som största problem på europeisk 
nivå (tillsammans med immigration  och arbetslöshet) och miljön hamnar på 
fjärde plats i problemföljden. Genomsnittet för människors oro över 
klimatförändringar och miljö inom EU är 7% respektive 6%. Högst inom EU 
rankas istället den ekonomiska situationen, arbetslösheten och 
medlemsstaternas finansstatus som de viktigaste frågorna (Standard 
Eurobarometer 82, 2014). I två svenska opinionsundersökningar från 2014 med
1000 svarspersoner i vardera studie, framkommer det att svenska folket tycker
att miljö är den viktigaste EU-frågan (Novus, opinion.se).

Till följd av den globalt svåra situationen som uppstått och människors oro 
använder sig politiker av termen hållbar utveckling för att tala om och tackla 
utmaningen med de miljömässiga, sociala och ekonomiska problemen.

Sveriges regering arbetar med miljöfrågor genom målsättningar för 
avfallshantering, biologisk mångfald, farliga ämnen samt klimat- och 
luftföroreningar. I detta arbete samarbetar de med bland annat 
Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Jordbruksverket och 
Kemikalieinspektionen samt forskningsinstitutionerna IVL, Formas och Mistra. 
Sveriges forsknings- och miljöarbete sker både nationellt och internationellt: 
tillsamans med EU, OECD (Organisationen för ekonomiskt samarbete och 
utveckling), Globala miljöfonden, FN:s miljöprogram UNEP och många fler 
(Miljö, energi och klimat, regeringen.se). Om hållbar utveckling säger 
regeringen att deras arbete har en utgångspunkt i individens rättigheter och 
behov. Regeringen skriver att demokrati, mänskliga rättigheter och 
jämställdhet är förutsättningar för hållbar utveckling och att alla företag och 
organisationer behöver vara med i processen. De menar att en hållbar 
samhällsutveckling ger konkurrensfördelar, välfärd och skapar nya jobb 
(Hållbar utveckling, regeringen.se).

Det är också många företag som tar ett stort ansvar för en hållbar 
samhällsutveckling. Den världsomfattande listan Global 100, som ges ut 
årligen av företaget Corporate Knights, listar de främsta 100 företagen inom 
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hållbarhet i världen baserat på ett företags resursanvändning samt hantering 
av anställda och finanser. Bland de listade företagen finns i år [2015] 
varumärkena Adidas, BMW, Danske Bank, L´Oreal, Atlas Copco, Philips 
Electronics, Coca Cola, Statoil, Nokia och Samsung (Global 100, forbes.com). 
Enligt Sustainable Brand Index som undersöker skandinaviska varumärken 
utifrån hur hållbara de är, toppar år 2015 företagen Saltå Kvarn, Coop och 
Lantmännen deras lista i Sverige. Andra svenska varumärken de anser vara 
hållbara är Apoteket, IKEA, ICA, Systembolaget, Arla och Fjällräven (Sustainable
Brand Index 2015, Sverige).

Hållbarhet
Ordet hållbarhet myntades första gången för ungefär 300 år sedan av en gruv- 
och skogsingenjör som syftade på principen att inte använda fler resurser än 
vad naturlig reproduktion kunde återge under samma period (Spangenberg, 
2010). Dagens syn på hållbarhet härstammar dock ur den ofta hänvisade FN-
rapporten ”Our Common Future” från 1987; där hållbarhet handlar om ett 
samspel mellan ekonomiska, sociala och miljömässiga dimensioner (UN, 1987).
Det är denna rapport som gett oss människor den mest erkända definitionen av
hållbar utveckling:

“Sustainable development is development that meets the needs of the present 
without compromising the ability of future generations to meet their own 
needs.” (UN, 1987)

Enligt FN är denna definition ett viktigt steg i att samtliga länder samarbetar 
för en hållbar värld vars utveckling kräver en ingående transformation av vårt 
ekonomiska och sociala samhälle. De vill ha jämlikhet mellan generationer och 
att alla människor ska ha sina grundläggande behov uppfyllda; såsom kläder, 
mat och tak över huvudet. Ekonomisk tillväxt behövs därför i de länder där 
dessa möjligheter inte existerar för att alla ska ha en god levnadsstandard (UN,
1987). Grundtanken med hållbarhet är en konstant förbättring av livskvalitet 
som uppfyller behovet av välmående hos samtliga individer: för såväl den 
nuvarande generationen som framtida generationer (UN 1987, Zifkos 2014). 
FN:s definition av hållbar utveckling är dock inte obestridig och många 
tolkningar av begreppet förekommer (Zifkos 2014, Nationalencyklopedin).

Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm tolkar hållbarhet utifrån de tre 
dimensionerna ekologisk hållbarhet (miljö), social hållbarhet och ekonomisk 
hållbarhet. De skriver att ekologisk hållbarhet “innefattar allt som har med 
jordens ekosystem att göra”, att social hållbarhet “handlar till stor del om 
välbefinnande, rättvisa, makt, rättigheter och individens behov” och att 
ekonomisk hållbarhet ser till “en ekonomisk utveckling som inte medför 
negativa konsekvenser för den ekologiska eller sociala hållbarheten” (kth.se).
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År 1994 myntade John Elkington termen “Triple Bottom Line” - förkortat TBL - 
och utformade en modell med hänsyn till de sociala, ekonomiska och 
miljömässiga aspekterna av hållbarhet som rapporten “Our Common Future” 
(UN, 1987) talar om. Modellen kallar han för 3P; utifrån de tre aspekter som 
bygger upp TBL; people, profit och planet och den ser ut så här:

Figur 1: Triple Bottom Line (www.marketing-partners.com)

Elkington ansåg att de sociala och ekonomiska dimensionerna behövde 
framhävas ytterligare om en verklig förändring i enlighet med hållbar 
utveckling skulle kunna ske på vår planet. Han byggde konceptet med TBL på 
att företag och organisationer också är med och arbetar för hållbarhet och 
termen steg i popularitet i slutet av 1990-talet i och med att människor ställde 
allt större krav på att företag arbetar utifrån TBL. Det är därför ingen slump att 
CSR (Corporate Social Responsibility) som handlar om företagens roll i frågan 
om hållbarhet hänger samman med TBL:s popularitet. Elkington menar att det 
är företagens ansvar att föra hållbar utveckling framåt och att vi då kan bygga 
vårt samhälle på hållbar kapitalism (Elkington, 2004). Naomi Klein har dock i 
sin bok “This Changes Everything” kritiserat antagandet att ett kapitalistiskt 
system kan rädda klimatet och menar istället på att det är själva kapitalismen 
som lamslår all möjlig bot mot våra miljöproblem och global uppvärmning, 
eftersom vårt globala samhälles ideal vilar på en grund av vinstintresse, 
tillväxt, överdriven konsumtion och resursanvändning (Klein, 2014).

Spangenberg och Valentin (refererad av Gelter, 2008) har utökat TBL-modellen 
med en fjärde dimension, som inkluderar organisationers ansvar för hållbarhet. 
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Gelter (2008) föreslår dock ytterligare en dimension i hans modell IEESP som 
lyfter fram en personlig aspekt inom hållbarhet. Gelter menar att det är 
nödvändigt att belysa individens ansvar för att en hållbar samhällsutveckling 
ska kunna ske men säger också att det innebär fler problem såsom med 
utlärning av hållbara värderingar och förändring av redan befintliga  personliga 
värderingar eftersom individen behöver ta till sig nya beteenden för hållbarhet.
Den personliga dimensionen framhäver vikten av att människor genomgår en 
personlig transformation och bibehåller sitt nya sätt att tänka för en hållbar 
livsstil.

Figur 2: IEESP modell, modifierad efter Gelter, H (2008)

Den medvetna konsumenten: LOHAS
Till följd av hotet om en förstörd framtid har många människor börjat ställa krav
på hållbara produkter och tjänster. En konsumentgrupp som växt fram som 
svar på människors ökade oro är LOHAS som står för ”Lifestyle of Health and 
Sustainability” (lohas.se). Denna målgrupp härstammar från “Cultural 
Creatives”, den nya kulturen som sociologen Paul Ray hävdade att han hade 
identifierat år 1997 och att de täckte 24% av den vuxna befolkningen i USA, 
vilket innebar 50 miljoner människor vid den tiden (Ray, P 1997, refererad i 
Emerich 2011). Dessa människor skapade sig en ny livsstil baserat på 
förändrade värderingar efter deras upplevda oro kring vad det var för värld de 
skulle lämna efter sig till sina nästkommande generationer (Ray, P 1997, 
refererad i Emerich 2011). Begreppet “LOHAS” tillkom först efter att 
organisationen Natural Business Communications fångat intresset för Rays 
forskning om “Cultural Creatives” och de såg dem som en framtida 
konsumentgrupp på marknaden för naturprodukter. De lanserade därför första 
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företagstidningen The LOHAS Journal år 2000 med syfte att sprida denna 
kunskap till branschen (Emerich 2011).

LOHAS vävs samman av deras värderingar som bygger på en hållbar livsstil 
och sund hälsa. På LOHAS.se beskrivs den stereotypa LOHAS-konsumenten som
en högutbildad kvinna, mellan 30-60 år som bor i en storstad och reser väldigt 
mycket. Hon gillar att njuta av livet men alltid med ett kritiskt öga för vad som 
är bra för hennes hälsa och planeten. Därför väljer hon hållbara alternativ; hon 
reser gärna kollektivt och som eko-turist, köper organisk mat, Fairtrade-
produkter och second-hand (lohas.se). Det hon köper ska vara äkta och därför 
är hon mån om att köpa ekologiskt som värnar om miljön och hälsan. Hon 
betalar mer för gröna produkter än den genomsnittlige svensken och tycker 
också om att äta ute på caféer och restauranger samt att baka och laga 
avancerad mat själv mer än genomsnittssvensken (KRAV marknadsrapport 
2014). LOHAS är beredda att betala dyrt för kvalitet och äkthet eftersom de 
skyr falskhet, kopior och syntetiska produkter. De granskar information på 
djupet och tycker om att hålla sig uppdaterade om vad som händer runtom i 
världen genom att följa nyhetsutbudet genom sociala medier och Internet. 
Social rättvisa och jämlikhet är viktigt för dem och de följer därför det som 
händer i utvecklingsländerna med intresse samtidigt som de håller uppsikt över
sina egna sociala sfärer. De tycker om att njuta av livet samtidigt som de är 
medvetna om världens problem och det är därför de kräver att de varor och 
produkter som de köper ska vara äkta, rättvisa och ha ett litet ekologiskt 
fotavtryck på jorden (lohas.se).

Nuvarande siffror menar på att det finns 100 miljoner människor världen över 
som är LOHAS och de finns framförallt i länder som USA, Australien, Japan och 
Belgien (lohas.se). The Natural Marketing Institute beräknade att nästan en 
femtedel (19%) av den amerikanska, vuxna befolkningen var LOHAS år 2008 
(The Natural Marketing Institute 2008, nmisolutions.com, refererad i ITB Berlin 
2010). Även i Tyskland år 2010 beräknades en femtedel av invånarna vara 
LOHAS (ITB Berlin 2010). Enligt LOHAS Sweden är 35% av svenskarna LOHAS 
konsumenter och dem menar att svenskarna kan ha den största andelen 
LOHAS i världen, baserat på en SIFO-undersökning som de själva värderat och 
hänvisar till undersökningen TNS/SIFO ORVESTO Konsument 2015 (lohas.se). 
Calle Peyron som är grundare av LOHAS Sweden säger i en intervju med UR 
Samtiden att antalet LOHAS troligen kommer öka till år 2030 och då förväntas 
utgöra hälften av det svenska folket. Han säger också att de svenska 
branscherna är duktiga på hållbart arbete men att de behöver kommunicera 
det bättre och även börja prata mer om LOHAS och deras preferenser (LOHAS 
Fashion Week 2012).
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LOHAS sägs vara framtidens konsumenter (lohas.com, ITB Berlin 2010). 
Marknader som fokuserar på att sälja varor och tjänster som tilltalar LOHAS; 
inom hälsa, miljö, social rättvisa, personlig utveckling och hållbar livsstil, tjänar 
över 4000 miljarder kronor globalt varje år (lohas.se). Emerich (2011) förklarar 
att LOHAS vill ha en värld som bygger på värderingar om hållbarhet och att 
företag som vill locka dessa konsumenter behöver ta deras värderingar på 
allvar i de produkter de säljer. LOHAS avskyr green-washing, som innebär att 
företag marknadsför sig som hållbara, eftersom det är strider mot LOHAS 
värdegrund om äkta vara. LOHAS skyr den kapitalism som inte tar hänsyn till 
deras ideal och det är därför viktigt att tillgodose denna målgrupps behov av 
meningsskapande för att nå dem som konsumenter.

Upplevelsesamhället
I västvärlden lever vi idag i ett samhälle som kretsar kring upplevelser (Pine 
och Gilmore 1999, Kuiper och Smit 2011, Mossberg 2003). En upplevelse är 
enligt Pine och Gilmore (s.12, 1999): “memorable, rich in sensations created 
within the customer who have been engaged on emotional, physical, 
intellectual or even spiritual level”. Författarna förklarar i sin bok “The 
Experience Economy” hur det ekonomiska värdet har utvecklats över tid: från 
att utvinna råvaror i jordbruket till att tillverka produkter i industrier, därefter 
leverera tjänster och till att skapa upplevelser där vi befinner oss idag. Nästa 
steg handlar enligt dem om att guida transformationer, vilket innebär att 
konsumenterna eftersträvar en personlig förändring inom sig. Det Pine och 
Gilmore (1999) menar är att det inte längre är tillräckligt värdefullt för 
konsumenter att handla varor och tjänster utan att de vill ha ut ännu mer av 
ett köp; de vill uppleva något som medför positiva minnen och engagerar dem 
på ett personligt plan. Utvecklingen mot ett upplevelsesamhälle beror också 
delvis på en teknisk utveckling som för med sig nya möjligheter och företagens
jakt på att särskilja sig från konkurrenterna. Även ökat välstånd bidrar till 
människors vilja att spendera pengar på upplevelser.

Pine och Gilmore menar dock att upplevelser inte är något nytt, utan att det 
alltid funnits genom media och annan underhållning. Skillnaden kom enligt 
dem när Disneyland år 1955 öppnade i Kalifornien, USA, där besökarna plötsligt
kunde involveras in i Walt Disneys berättelser med alla sina sinnen. Mossberg 
(2003) understryker att det som skiljer en upplevelse ifrån en tjänst, är just att 
upplevelsen erbjuder något som är värt att minnas medan tjänsten enbart 
fokuserar på att något ska utföras, en funktion; som i fallet med att man tar 
bilen till verkstaden för att få den lagad eller att man går till postkontoret för 
att få hjälp med en brevförsändelse.

Idag kan dock det mesta utformas till en upplevelse: från en nöjespark till ett 
café med regnskogstema (rainforestcafe.com) till en så vardaglig sak som en 
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parkeringshus där varje våning har en egen signaturmelodi för att man lätt ska 
hitta sin bil (refererad av Pine och Gilmore 1999, s.4). Människor är beredda att 
betala ett högre pris för en upplevelse än varor och tjänster, eftersom de vill 
uppleva saker som får dem att känna mening i tillvaron (Pine och Gilmore 
1999). Detta är vad Mossberg (2003) förklarar som en extraordinär upplevelse: 
när upplevelsen väcker nyfikenhet och en euforisk känsla hos individen. 
Csikszentmihalyi (2003) kallar detta tillstånd av lycka för Flow och det sker när 
personen hänförs med sina sinnen och upplevelsen är så intensiv att hen 
tappar uppfattningen om sig själv och tiden. Förutsättningarna för att Flow ska 
infinna sig är att upplevelsen har tydlig struktur och mål, att den balanserar 
utmaningar med individens egna förmåga att lösa dem, samt en tydlig 
feedback till individen så att hen kan förbli inuti Flow (Csikszentmihalyi 2003). 
En meningsfull upplevelse är enligt Kuiper och Smit (2011) en upplevelse som 
berör individen och ger upphov till en känslomässig respons såväl som en 
rationell tankeprocess med följden att individen transformeras.

Idag har jakten på självförverkligande skjutit i höjden och många vill uppnå 
personlig utveckling och uppfylla sina drömmar (Jensen 1999, Kuiper och Smit 
2011). Maslow (1943) upprättade en behovstrappa för att förklara vilka 
prioriteringar människor har i sina liv. Behoven består av de fysiologiska (ex. 
syre, mat, sömn), trygghet (ex. hälsa, kläder, pengar), tillhörighet (ex. familj 
och vänner), självkänsla (ex. respekt, status) och självförverkligande. Jensen 
(1999) har utifrån Maslows behov föreslagit att dagens behov främst cirkulerar 
kring självkänsla och självförverkligande, eftersom de andra behoven redan är 
uppfyllda i vårt materiellt trygga samhälle. Han menar att det är desto viktigare
för människor att fullfölja sina drömmar och förverkliga sig själva genom 
transformation som en del i att skapa sin identitet.

Upplevelseindustrin
Upplevelser är kommersiella när företag säljer dem till konsumenter för att 
tjäna pengar (Mossberg 2003). Det är dessa kommersiella upplevelser som 
ingår i upplevelsebranschen, den så kallade upplevelseindustrin som KK-
stiftelsen definierar på följande sätt: “Upplevelseindustrin är ett 
samlingsbegrepp för människor och företag med ett kreativt förhållningssätt 
som har till huvuduppgift att skapa och/eller leverera upplevelser i någon 
form.” (KK-stiftelsen 2007).

Eftersom upplevelseindustrin har växt fram som ett svar på att konsumenterna 
vill uppfylla sina drömmar så är konsumenterna också ofta med och styr hur 
deras upplevelse blir och vill ha dem skräddarsydda efter just deras 
känslomässiga behov (Mossberg 2003, Boswijk et al. 2007). Detta gör att 
företagens och producenternas roll har minskat och konsumenternas har ökat i 
betydelse för vilka upplevelser som säljs och erbjuds till konsument. Företagen 

16



skapar därför de upplevelser som människor vill ha och är beredda att betala 
för (Mossberg 2003). Boswijk (2007) menar dock att konsumenternas ökade 
inflytande inom branschen har utvecklats så pass att vi kan komma att träda in
i ytterligare en dimension där det tillslut är konsumenterna som producerar 
upplevelsen med hjälp av företagens utrustning.

KK-stiftelsen (2007) har identifierat de 15 områden som ingår inom 
upplevelseindustrin: arkitektur, dator- och tv-spel, design, film, foto, konst, 
litteratur, marknadskommunikation, media, mode, musik, måltid, scenkonst, 
turism/besöksnäring och upplevelsebaserat lärande. Men idag ansluter sig allt 
fler företag till upplevelsebranschen för att ge sina kunder mervärden i köpet 
av företagens erbjudanden och gränserna för vilka slags företag som ingår 
upplevelseindustrin suddas ut (Mossberg, 2003). Volkswagen är ett sådant 
exempel, från att ha varit enbart inom bilindustrin till att erbjuda sina kunder 
en större köpupplevelse i deras upplevelsepark Autostadt i Tyskland där kunder
kan gå på bilmuseum, köra Volkswagens bilar i olika terränger, besöka fabriken 
för tillverkning av bilar med mera (www.autostadt.de). 

Upplevelseindustrin och hållbarhet
Gelter (2010) argumenterar för att en upplevelse kan transformera individer till
att leva en hållbar livsstil med hjälp av hans verktyg TEMa (Total Experience 
Management) som designar transformativa upplevelser med hjälp av tydliga 
lärandemål. Han menar att upplevelsebranschen kan bidra till att människor 
ändrar sina värderingar och beteenden genom hur en upplevelseprodukt 
planeras och iscensätts. Särskilt inom mindre turistgrupper tror han att en 
transformativ upplevelse gör sig bäst eftersom upplevelsen blir mer personlig 
ju färre människor som deltar. Han understryker att den transformativa 
upplevelsen bygger på tidigare erfarenhet och att det är en lärande process 
som guidar besökaren mot transformation.

Pine och Gilmore (1999) menar dock att en transformation inte kan påtvingas 
en annan individ utan att denne själv går med på förändringen. Personen 
måste på egen hand reflektera över sina upplevelser och göra valet om något 
ska ändras inom sig. Därför kan inte en transformativ upplevelse 
standardiseras och göras kommersiell då varje transformation inom individer är
personlig och unik. I den transformativa upplevelsen är det istället 
konsumenten som eftersträvar en transformation för att utvecklas som person 
och det är upplevelseproducentens roll att locka fram förändringen hos 
personen genom att guida personen genom upplevelsen.

Som svar på hållbar utveckling och konsumenternas ökade krav på detta har 
även en del upplevelser blivit hållbara. Exempel på hållbara upplevelser tas 
upp under avsnittet som handlar om hållbara festivaler längre ner.
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Upplevelseproduktion
Till följd av ett samhälle som intresserar sig för upplevelser och en bransch som
hakar på trenden bör det finnas fler utbildningar som lär ut hur man producerar
upplevelser än vad det finns idag. Men fram till nyligen har det enbart funnits 
ett program i världen och det är universitetsutbildningen Upplevelseproduktion 
vid Luleå Tekniska Universitet, Sverige (utbildningssidan, UPAF). I 
utbildningsplanen för kandidatexamen i Upplevelseproduktion vid Luleå 
Tekniska Universitet förklaras upplevelseproduktion:

“Upplevelseproduktion som huvudområde handlar om att utifrån ett 
kundperspektiv producera erbjudanden inom upplevelseindustrin. 
Upplevelseproduktion baseras på att kombinera processer och metoder för 
kommersiell produktion av meningsskapande och berikande upplevelser med 
kunskap om upplevelse som fenomen, som mänskligt behov och som 
kommersiell produkt.” (Utbildningsplan för antagna ht 2012 till kandidat 
Upplevelseproduktion med inriktning projektledning, 180 hp, Luleå Tekniska 
Universitet)

Institutionen för Konst, Kommunikation och Lärande vid Luleå Tekniska 
Universitet som har hand om utbildningen har förklarat ämnesområdet såhär:

“Upplevelseproduktion är läran om att iscensätta meningsfulla upplevelser. 
Ämnet inriktar sig på de processer och metoder som används vid kommersiell 
produktion av meningsskapande upplevelser inom de kreativa och kulturella 
näringarna inklusive turism. Detta innefattar kompetenser kring upplevelser 
som fenomen, upplevelsekategorier och upplevelsekvaliteter, olika kategorier 
av människors behov av upplevelser, design och styrning av materiella och 
immateriella resurser under upplevelseprocessen och hur upplevelser kan 
förstärka produkter och tjänster. Här ingår även producentkunskaper såsom 
projektledning, ekonomi, lagstiftning, ledarskap, management, 
entreprenörskap, produktionsmetodik m.m.” (KKL LTU: februari 2012, refererad 
i Hollström och Janum 2012)

Vidare kan upplevelseproduktion belysas i form av upplevelsens ekologi 
framtagen av Gelter (2006) för att visa upplevelseproduktion i ett socio-
kulturellt sammanhang; eftersom sociala och kulturella trender påverkar hur 
människor väljer att konsumera upplevelser (Gelter, 2006).
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Figur 3: modell av upplevelsens ekologi, 
modifierad efter Gelter, H (2006)

Enligt Gelter (2006) består upplevelseproduktion av fem delar som visas i 
upplevelsens ekologi ovan, och dessa är: upplevelseindustrin, 
upplevelseproducenten, upplevelseproduktionen, upplevelseprodukten samt 
gästens upplevelse. Upplevelseindustrin är branschen och påverkas av bland 
annat ekonomi, kultur och trender. Upplevelseproducenten är den som har 
kompetens i att leda arbetet i en upplevelseproduktion - som syftar på 
produktionskedjan för en upplevelse - och som designar upplevelsen; själva 
upplevelseprodukten. För upplevelseprodukten handlar det om marknadsföring,
försäljning m.m. Det är upplevelseproducentens roll att projektleda processen 
för en upplevelseproduktion före, under och efter att upplevelseprodukten når 
konsumenten. Producentens roll innebär att konstant ha ett helhetsperspektiv 
på upplevelsen. Konsumentens, eller gästens, upplevelse av produkten är både
materiell och immateriell genom att personen tar in upplevelseprodukten med 
sina fem sinnen som genom känslor och ger immateriella värden i form av 
bestående minnen (Gelter 2006).

Upplevelseproducenten är alltså en projektledare som leder 
upplevelseproduktionen (Gelter 2006). Forskaren studerar själv ämnet 
Upplevelseproduktion med inriktning Projektledning vid Luleå Tekniska 
Universitet i Sverige. Upplevelser är forskarens huvudområde och hon har 
skrivit detta arbete med utgångspunkt ur upplevelser inom evenemang och 
festivaler som följer i nästa stycke.
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Evenemang och festivaler

Turismens utveckling och hållbarhet
Den globala turismen ökar alltmer och har idag mer än fördubblats sedan 
mitten på 90-talet (UNWTO World Tourism Barometer, Januari 2015). År 2014 
reste 1138 miljoner turister internationellt, vilket är en ökning med 51 miljoner 
från år 2013. Europa, som är den mest besökta världsdelen, hade år 2014 588 
miljoner internationella turister vilket motsvarar över hälften av världens 
turister, och i år [2015] förväntas denna siffra öka med 3-4% (Over 1.1 billion 
tourists travelled abroad in 2014, UNWTO). År 2030 kommer den globala 
turismen ha uppnått 1,8 miljarder internationella turister enligt 
Världsturismorganiationens beräkningar (UNWTO Tourism Highlights, 2014). 
Förra året [2014] uppmättes de globala intäkterna från turismen till 1245 
miljarder US-dollar (= ca 10 000 miljarder SEK) och motsvarade 9% av jordens 
BNP.

Majoriteten av turisterna (52% år 2013) reser för att ta ledigt, skaffa sig fritid 
och återhämta sig. Mer än hälften (53%) av turisterna tar flyget och nästan lika
många (40%) tar bilen när de reser (UNWTO Tourism Highlights, 2014) vilket får
stora konsekvenser på miljön. Den globala turistmarknaden stod år 2005 för 
5% av världens totala koldioxidutsläpp enligt Världsturismorganisationen, och 
då var flygplanen det transportmedel som genererade flest utsläpp (40% av 
alla utsläpp) (UNWTO och UNEP, 2008). Gössling och Peeters (2015) har 
kartlagt turismens globala resursanvändning för år 2010 och resultatet av 
deras studie indikerar att en fördubbling av turismens globala 
resursanvändning och koldioxidutsläpp kommer ske inom 25-45 år från hur det 
är idag [2015] (Gössling och Peeters, 2015).

Världsturismorganisationen förklarar att turism däremot innebär såväl sociala 
och ekonomiska framsteg i de länder som öppnar upp sig för turister och är en 
bidragande orsak till att infrastruktur utvecklas, exportintäkter ökar, fler 
arbeten och företag skapas i dessa länder. Turismen ökar idag i snabbare takt i 
utvecklingsländerna jämfört med industriländerna och år 2030 förväntas 
utvecklingsländer ha 57% av marknadsandelarna på den globala 
turismmarknaden, vilket motsvarar över 1 miljard internationella 
turistankomster till dessa destinationer (UNWTO Tourism Highlights, 2015).

Bramwell och Lane (2008) liksom Agyeman och Evans (2004) menar att turism 
som vill satsa på hållbarhet inte enbart handlar om miljö utan också om social 
och ekonomisk hållbarhet, med sociala behov såsom jämlikhet och rättvisa 
samt ekonomiska möjligheter och välfärd.
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Evenemangsturism
Getz (2007) förklarar att ett evenemang per definition är en händelse som bara
sker vid ett givet tillfället på en utsatt plats, oftast planerat i detalj med 
programpunkter för evenemanget och med ett tydligt syfte. Genom 
interaktionen mellan scensättningen, programmet och de inblandade 
människorna blir varje gästupplevelse av evenemanget unikt. Utställningar, 
konferenser, festivaler, välgörenhetsgalor, marknader, religiösa och politiska 
sammankomster, parader, sporttävlingar eller privata tillställningar såsom 
bröllop och dopfirande är allihop planerade evenemang i olika former (Getz 
2007).

Getz (2007) menar att turism har en betydande roll för evenemang genom att 
många turister väljer att planera sin resa till destinationer i samband med att 
det hålls evenemang där, eftersom detta tillför mervärde till deras resa. 
Samtidigt förklarar han att evenemang skapar ett attraktionsvärde som drar 
besökare till platser, antingen de redan kommer ifrån regionen eller utifrån som
turister, och kan därför innebära ett värde för turismen i området samt få 
lokalbor att spendera sina pengar inom regionen. Dickson och Arcodia (2010) 
understryker att evenemang är en viktig aspekt av turismen eftersom de bidrar
till att turismen utvecklas och ger ekonomiska, sociala och kulturella fördelar 
för tillväxt på olika destinationer runt om i världen. Evenemangsturism som 
Getz (2007) kallar det, där evenemang är del av turismen, är alltså en viktig 
strategi i destinationsutveckling för att locka besökare och kan rätt använt öka 
destinationers image. Han menar att det är sannolikt att evenemang fortsätter 
öka i popularitet som turistattraktioner ifall trenderna inom turism fortsätter 
peka i samma riktning som dem går idag.

Evenemang och hållbarhet
Enligt Dickson och Arcodia (2010) har flera verksamma aktörer inom turism- 
och evenemangsbranschen kritiserats för sin negativa inverkan på miljön och 
detta har resulterat i att evenemangsbranschen är med och diskuterar 
hållbarhet. Det finns gott om forskning som behandlar evenemangs sociala och
ekonomiska påverkan, så debatten handlar mer om hur evenemangen kan 
minimera sin miljöpåverkan för att bli mer hållbara (Dickson och Arcodia 2010).
Några evenemang som valt att satsa på hållbarhet för en minimerad 
miljöpåverkan är OS i London 2012 (Hayes och Horne, 2011) och 
musikfestivalen Way Out West (Andersson, T et al., 2013).

Enligt Hayes och Horne (2011) har vare sig OS i London 2012 eller tidigare 
Olympiska Spel ifrågasatt huruvida ekonomisk tillväxt går att förena med 
miljöns återhämtning. Inte heller tillfrågades allmänheten om vad de ansåg om 
OS 2012 års arbete med hållbarhet, trots att det var ett av OS-ledningens 
centrala uppdrag att inkludera medborgarna i diskussionen om miljö och 
hållbarhet. Därför menar Hayes och Horne (2011) att OS 2012 tappade såväl 
miljömässigt som sociokulturellt och att grönandet av de Olympiska Spelen mer

21



handlar om ett kapitalistiskt inflytande än en verklig ansats till hållbar 
utveckling. Detta går hand i hand med uppfattningen som Naomi Klein (2014) 
skriver om i sin bok “This Changes Everything: Capitalism vs. the Climate”. 
Festivalen Way Out West har däremot lyckats väl med sin taktik att enbart 
erbjuda vegetarisk mat på festivalområdet och har som följd både fått en ökad 
grön image på grund av medieutrymmet och människors stärkta uppfattning 
om att festivalen verkligen bryr sig om miljön, såväl som ett minimerat 
ekologiskt fotavtryck (Andersson, T et al., 2013). Det råder därmed blandade 
åsikter om hur väl evenemang lyckas minska sin miljöpåverkan.

Sammantaget kan evenemang enligt Getz (2007) påverka inom en rad olika 
områden: personligt för besökare, socialt, kulturellt, politiskt, ekonomiskt och 
miljömässigt. Personlig påverkan handlar om besökarnas upplevda värde av 
det som erbjuds dem under evenemanget och huruvida helhetsintrycket är 
övervägande positivt eller inte, eftersom besökarens upplevelse av 
evenemanget kan transformera hen i såväl attityder som framtida beteenden. 
Nackdelen med personlig påverkan uppstår ifall besökarens upplevda värde av 
evenemanget understiger den förväntade kvaliteten, då detta skapar missnöje.
Den politiska, ekonomiska, sociala och kulturella påverkan handlar om 
utveckling och pengaflöden som bidrar till tillväxt för destinationen där 
evenemanget hålls. Det är bland annat bra för att stärka välfärden för 
lokalborna, öka attraktionsvärdet för turister att besöka platsen, skapa 
jobbtillfällen för frivilliga och lokalbor samt höja stoltheten bland boende på 
destinationen. Stoltheten kan dock få sig en törn och det kan uppstå 
splittringar mellan olika grupper i samhället ifall det sker händelser under ett 
evenemang som uppfattas som negativa och om människorna känner sig 
förbisedda. Slutligen, den miljömässiga påverkan som evenemang har, handlar 
bland annat om resursanvändning, energiåtgång, påverkan på landyta, vildliv 
och ekosystem. Evenemang kan minimera sin påverkan genom att spara på 
framtidens resurser, undvika skada på miljön och främja en positiv syn på dess 
bevarande (Getz 2007).

Festivalers framväxt och popularitet
En festival är enligt Getz (2007) en tematiserad, offentlig festlighet. De är 
socialt viktiga på grund av att de knyter an människor till sin kultur och 
varandra genom en delad samsyn på värderingar som bygger etniska, 
religiösa, språkliga och historiska band sinsemellan dem, och det är detta som 
firas (Falassi, A. 1987, refererad i Getz 2007, s.31). Dock är många festivaler en
arena för människor att ha kul, festa och bli underhållna på där besökarna 
själva får söka en djupare mening med sina upplevelser eftersom det ofta 
fattas en klar bild över vad som firas (Getz 2007).

Den engelska Three Choir´s Festival påstår sig själva vara Europas äldsta 
festival och har spårats bakåt i tiden till år 1724 (Gibson och Connell, 2012). 
Författarna Gibson och Connell (2012) återger en del av historien som omger 
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festivalernas utveckling i Europa, och de menar att festivalerna till en början 
anordnades för att fira årstidernas växling och skörden man fått från 
jordbruket. Det var inte förrän efter andra världskriget som festivaler i modern 
tappning med musikunderhållning i form av jazz och klassiskt dök upp, som 
följd av att människor längtade efter en alternativ mötesplats för socialt och 
sexuellt umgänge där de kunde slappna av och komma till uttryck inom 
musiken. Runt om i världen dök det upp fler musikstilar på festivalerna; såsom 
country, rock, blues och folkmusik. På 90-talet satsade allt fler festivaler på en 
kommersiell bana i samband med den växande internationella marknaden och 
besökarnas ökade rörlighet att förflytta sig. Vinstintresset dominerade därmed 
festivalbranschen och vid sekelskiftet år 2000 hade västvärlden insett 
festivalernas sociala och ekonomiska värde. Många festivaler har därför lyckats
etablera sig och blivit kommersiella (Gibson och Connell, 2012).

Liksom den generella trenden för evenemang (Getz 2007), så ökar också 
intresset för festivaler: Gration et al (2011, s.6, refererad i Zifkos, G. 2014) 
menar att festivaler är en av de snabbast växande och mest betydande 
grenarna av den kulturella ekonomin och särskilt inom den globala turismens 
utveckling. Festivalturism som fenomen har uppstått på grund av att festivaler 
betraktas som en produkt inom massturismen; och därmed är en del av det 
utbud som turister är intresserade av (Picard och Robinson 2006, refererad i 
Zifkos 2014, s.6-7). Festivalsäsongen är generellt under sommarmånaderna, 
eller de månader när solen lyser (Getz 2007, festivalinfo.se) och det är också 
då de flesta utomhusfestivaler anordnas, vilka har stigit i popularitet (Anderton 
2009, refererad i Mair och Laing 2012).

I Sverige har festivaler vunnit i popularitet mellan åren 2000-2013 enligt en 
undersökning som Daniel Johansson (2013) har gjort av den svenska 
musikfestivalbranschen. Han har forskat inom branschen för att ta reda på ifall 
svenska mediers spridning av myten om “festivaldöden” - att festivaler i 
Sverige håller på att dö ut - är sann eller inte. Johansson (2013) menar att 
många mindre festivaler i Sverige inte klarar att överleva på marknaden och 
får ge vika för de största konkurrenterna, men att festivaler som fenomen inte 
är på väg att försvinna. Istället pekar hans forskningsresultat mot ett ökat 
intresse bland svenskar att gå på festival och att allt fler är beredda att betala 
för upplevelsen. Trenden indikerar ett högre besökarantal i framtidens 
musikfestival-Sverige och att större festivaler slår igenom allt mer på 
marknaden.

Hållbara festivaler
“Hållbara festivaler” är ett fenomen som enligt Zifkos (2014) nyligen dykt upp 
och som enligt O´Rourke et al (2011) är del av ett ökande socialt och 
miljömässigt ansvarstagande samhälle. Hållbarhet är ett område som växer allt
mer inom musikfestivalbranschen (Brooks 2009, Mair och Laing 2012, Laing 
och Frost 2009).
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Intresset av att arbeta med hållbarhet ökar bland festivalarrangörer (Brooks 
2009, Laing och Frost 2009, Mair och Laing 2012) eftersom de anser att det ger
dem ekonomiska fördelar, ökad image, gott rykte och konkurrenskraft som svar
på att de möter efterfrågan bland festivalbesökare och andra intressenter (ex. 
artister) (Mair och Laing 2012, Brooks 2009). Många arrangörer anser också att
efterfrågan på marknaden kommer att öka och skaffar sig därför ett försprång 
genom att följa trenden (Brooks 2009). Det finns dock ett behov av en strategi 
för hållbar utveckling bland festivaler eftersom det är oklart för många 
arrangörer hur de uppnår hållbarhet inom deras festival. Det råder en förvirring
kring begreppet; vad det är och hur målen ser ut för att uppnå hållbarhet, 
eftersom arrangörerna brottas med all information som rör hållbarhet och har 
svårt att särskilja mellan olika handlingar som leder till hållbarhet. Behovet av 
utbildning för hållbarhet är stort (Brooks 2009).

Att hållbarhet saknar en universiell definition gör inte saken lättare (Zifkos 
2014). Hållbarhet diskuteras sällan inom festivallitteratur och forskningen på 
hållbarhet inom festivaler är minimal (Zifkos 2014, O'Rourke et al. 2011, Mair 
och Laing 2012). Det är även brist på litteratur som beskriver hur festivaler kan
bli mer hållbara samt hur en hållbarhetspolicy och planering för hållbarhet 
bidrar till festivalens framgång (O'Rourke et al. 2011). Hållbarhet är ett ständigt
skiftande begrepp som fortsätter förändras i sin betydelse beroende på de som 
använder termen; en ekocentrisk betydelse som kretsar kring miljöhänsyn 
samt en betydelse om överlevnadsförmåga är de som används mest i nuläget 
(Zifkos 2014). Störst fokus inom akademin ligger dock på ekonomisk 
livsduglighet, framför social och ekologisk hållbarhet, inom festivaler (O´Rourke
2011).

Bland de festivaler som satsar på hållbarhet och frågor som berör hållbarhet 
inom branschen i Sverige finns bland annat Way Out West (Andersson, T et al. 
2013, festivalrykten.se), Malmöfestivalen (malmofestivalen.se) och Dans Dakar
(Sveriges Radio). Andra aktörer som arbetar med hållbarhet i fokus för 
festivaler är Love Your Tent (loveyourtent.com) som kämpar för renare 
festivaler, A Greener Festival Award (www.agreenerfestival.com) som årligen 
ger ut pris åt festivaler som visat på gott miljöarbete, samt organisationer som 
miljödiplomerar evenemang som exempelvis Håll Sverige Rent (hsr.se), SIS 
(sis.se) och Svensk Miljöbas (svenskmiljobas.se).

Internationella festivaler som valt att satsa hållbart är exempelvis: Lightning in 
a Bottle (lightninginabottle.org) som har en etisk profil på sin hemsida och 
dessutom tilldelats pris för sitt miljömedvetna arbete fem år i rad (2010-2015) 
av A Greener Festival Award.  Bottlerock Napa Valley satsar också hållbart och 
skriver på sin hemsida att: “BottleRock isn’t just about music, food, wine and 
brew; it’s about keeping Napa Valley clean, healthy, and beautiful - now and for
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generations to come.” (bottlerocknapavalley.com). Festivalen Burning Man har 
bland sina 10 principer på hemsidan lyft betydelsen av att festivalen inte ska 
lämna något fysiskt spår efter sig, att alla ska vara delaktiga och öppna sina 
hjärtan samt ge gåvor till varandra (burningman.org).

Utmaningar och möjligheter
Det finns flera drivkrafter respektive hinder med att festivaler satsar grönt och 
hållbart. Mair och Laing (2012) beskriver att drivkrafterna främst handlar om 
att möta besökarnas efterfrågan på hållbarhet, en önskan om att lära 
besökarna om hållbarhetsfrågor, samt arrangörernas personliga värderingar 
om hållbarhet. Festivalledningens personliga intresse av hållbarhetfrågor 
inverkar mycket på festivalens arbete och visar vägen för att andra 
festivalarrangörer också ska satsa hållbart. Mindre betydande drivkrafter är 
ekonomiska fördelar, ansvarsfullt företagande, konkurrensfördelar och ryktet 
om festivalen. Bland hindren beskriver Mair och Laing (2012) att festivaler kan 
ha svårt att få ekonomiskt eller annat stöd bland sina intressenter (särskilt 
sponsorer och myndigheter), problem med att täcka sina kostnader av att de 
satsar hållbart, ha brist på leverantörer eller produkter som är hållbara samt 
bristen på kontroll över besökarnas beteende på festivalen. Det senare handlar 
bland annat om den mängd skräp som festivalbesökare lämnar efter sig när 
festivalen är över och det är ett stort problem för festivaler eftersom det kostar
dem extra pengar att bli av med festivalbesökarnas tält, soffor och annat skräp 
till soptippen, samtidigt som det försvårar festivalernas hållbara arbete. Men 
dessa hinder kan överkommas (Mair och Laing 2012).

Laing och Frost (2009) föreslår olika områden som bör betänkas av arrangörer 
när de planerar sin festival. Valet av plats har en stor betydelse för miljön då 
det påverkar såväl längden av transportsträckor till och från festivalområdet, 
typ av elförsörjning liksom avfallshantering. Även valet av material och 
produkter och den mängd som används under festivalen påverkar hur 
miljövänlig festivalen är. Laing och Frost (2009) menar också att samarbetet 
mellan arrangörer och intressenter; såsom myndigheter, markägare, sponsorer 
med flera, är av stor vikt för att festivaler ska kunna arbeta mer för hållbarhet 
och driva sin gröna agenda. Det kan vara svårt att finna stöd bland 
intressenterna till en början när festivalen vill införa arbetet med gröna frågor, 
eftersom dem kräver mycket information för att bli övertygade om att de nya 
satsningarna ger goda resultat för dem (Laing och Frost 2009). Men 
intressenter kan också innebära drivkrafter för att festivaler ska satsa på miljö 
och hållbarhet. Musikgruppen Radiohead bojkottade festivalen Glastonbury 
(Storbritannien) år 2008 som följd av att de ansåg att festivalen hade för 
negativ inverkan på miljön genom bristen på miljövänliga transporter 
(Radiohead, nme.com). Många festivaler låter sig även granskas gällande sin 
gröna profil för att kunna förbättra sin verksamhet och se hur långt de har 
kommit i sitt arbete för miljö och hållbarhet (Laing och Frost 2009).
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Många festivaler bidrar dock till det icke-hållbara genom att deras material- 
och energianvändning avger gifter och avfall i ekosystemet. De uppmuntrar 
dessutom till ett överflödigt beteende bland besökarna genom konsumtion av 
exempelvis droger och alkohol, till följd av att festivaler ses som en plats för 
flykt undan verkligheten för besökarna. För många människor existerar också 
fördomar om att hållbarhet innebär uppoffringar av ens goda standard: lyxen, 
bekvämligheten och att få ha kul (Brooks 2009). Därför gör vissa festivaler inte 
så mycket för att ändra på sig. Brooks (2009) forskning indikerar att festivalers 
ledningsrutiner bidrar till att systematiskt underminera ekologiska och sociala 
system för hållbarhet. För att fler festivaler ska bli hållbara måste kunskap fås 
genom utbildning. Utbildning behöver ges till samtliga som organiserar 
festivalen och andra intressenter; särskilt besökare, leverantörer och artister, 
eftersom de är med och påverkar festivalupplevelsen. Detta är den största 
utmaningen men också största möjligheten för att få festivaler att arbeta med 
hållbarhet (Brooks 2009).

Behovet av utbildning gör sig påmint då många festivaler misslyckas med att 
nå de mest grundläggande kraven för hållbarhet; såsom att minimera avfall, 
energiförbrukning och föroreningar, hålla nere antalet privata transporter, 
skydda resurser, främja positiva miljöattityder, återanvända anläggningar samt
undvika skador på vildliv och ekosystem (s.316, Getz, D., 2007). Vissa 
arrangörer misslyckas också med sitt gröna budskap eftersom det finns en 
klyfta mellan deras intentioner och deras praxis; detta är en tendens bland 
arrangörer som saknar kunskap om  hur de implementerar gröna frågor i 
praktiken samt förståelsen för betydelsen av ett helhetsperspektiv med grönt 
tema (Laing, och Frost, 2009). Följden kan bli att festivalerna råkar ut för 
anklagelser om “greenwashing”, vilket är när det gröna budskapet överdrivs 
eller felinformerar besökarna om den verkliga situationen på festivalen (Laing, 
J., och Frost, W., 2009).

Festivaler för social förändring
Enligt Brooks (2009) har en festival möjligheten att främja hållbarhet inom flera
områden i samhället där det hålls eftersom den sträcker sig brett inom dessa 
områden och är ett centrum för flera sociala och materiella flöden. Därför har 
festivalen en stor potential i att influera flertalet intressenter inom samhället 
där den har sitt säte till en social förändring (Brooks, S., 2009). Getz (2007) 
menar på att människor under sociala evenemang blir delaktiga i 
“communitas”; ett tillstånd där människor blir jämlika med varandra och delar 
något specifikt tillsammans, avgränsade i tid och rum bortom vardagen, och får
uppleva ett lyckorus av att vara en del av gruppen (s. 385, Getz, D., 2007). 
Utifrån detta argumenterar Stephanie O´Rourke (2011) för att festivaler har 
möjlighet att påverka sina besökares attityder och värderingar för en hållbar 
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livsstil genom att ett hållbart budskap kombineras med en positiv 
festivalupplevelse, eftersom människor formas av de “communitas” som de 
uppfattar att de är del av. Hon menar att det är troligt att en väl uttänkt 
miljöpraxis i festivaler kan visa besökarna hur de kan minimera sin påverkan 
medan de har roligt (s.345, O'Rourke, S., et al., 2011). Detta innebär att 
festivaler har potential i att influera en social förändring bland människor på 
lång sikt (O'Rourke, S., et al., 2011). Det råder dock delade meningar om 
huruvida festivaler kan transformera människor genom att inflika ett hållbart 
budskap i festivalupplevelsen.

Sharpe (2008) konstaterar att festivaler och politik är nära sammanbundna 
eftersom festivaler stödjer rådande ideologier om mångfald, miljö och 
samhällsansvar. Sharpe (2008) har i sin forskning på Hillside festival (Kanada) 
iakttagit festivalens varierade utbud (musik, workshops, föreläsningar, 
hantverk, internationell matmarknad, lekytor för barn) med innehåll som berör 
såväl miljö- som sociala frågor. Festivalen öppnar upp för politiska diskussioner 
och kämpar för social förändring bland sina festivalbesökare. Med festivalens 
fokus på musik har arrangörerna dock valt att musikprogrammet inte ska ha 
någon politisk roll eftersom de anser att det skulle motverka den festliga 
atmosfären och kvaliteten på musiken. Detta är dock ett missat tillfälle för 
festivalen att driva social förändring menar Sharpe (2008). Sharpe (2008) 
pratar om “pleasure-politics” och menar att festivaler och andra evenemang i 
grunden är politiska evenemang och bör erkännas som aktiva företrädare för 
social förändring. Andra forskare menar dock på att det kan finnas problem 
med att kombinera en njutande upplevelse med uppenbart politiska budskap 
eftersom budskapen kan störa besökarnas festivalupplevelse (Laing och Frost 
2009, O'Rourke et al. 2011, Mair och Laing 2012).

Festivalbesökarna om hållbarhet
Matthew Glassett (2014) säger att en grön festival generellt ökar festivalens 
image bland besökare men att det finns utmaningar med att köra hållbart. 
Hans undersökning av musikfestivalers satsningar utifrån TBL-modellen visar 
att det är svårt att vinna både ekonomiskt och miljömässigt på att gröna sin 
festival. Om festivalen komposterar kan den minska sitt deponiavfall och 
metanutsläpp men det medför kostnader för bland annat naturligt nedbrytbara 
PLA (Polylaktid)-muggar. Att festivalen flyttar till en plats som är åtkomlig för 
lokaltrafik kan drastiskt minska på klimatutsläppen från transport men innebär 
samtidigt att de förlorade intäkterna från camping och parkeringsavgifter gör 
hål på festivalens budget. Kontentan är att det finns en liten ekonomisk 
belöning av att satsa på miljön och hållbarhet. Men utifrån den sociala 
aspekten av TBL-modellen så är vinsten större eftersom hållbarhetsarbetet får 
en positiv uppfattning bland festivalbesökarna. Glassetts (2014) undersökning 
visar att 39.8% av de svarande i hans undersökning får ett ökat intresse av att 
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besöka en festival om den är grön eller satsar på miljö. Samtidigt är besökarna 
mest brydda om artistutbudet (54%), priset och platsen och 66% reser med bil 
till festivalen. Glassett (2014) menar att det än så länge är upp till 
festivalarrangörernas och besökarnas personliga moral och värderingar som 
styr ifall festivaler satsar hållbart (Glassett 2014).

O´Rourkes (2011) studie visar på att allt fler människor väljer att minska sin 
miljöpåverkan när de går på festival. Hennes forskningsresultat indikerar att 
festivalbesökare i stor utsträckning väljer att gå på festivaler som har 
marknadsförts med att de stödjer hållbarhet, samt att besökare har fått en 
förhöjd festivalupplevelse genom att minska sin egna påverkan på miljön. Det 
är därför det är viktigt att festivaler följer med i utvecklingen av att ett ökande 
antal människor gör miljöcentrerade beslut för en hållbar livsstil (O´Rourke, 
2011).

En svensk studie av Stendahl och Tahmasebi Aria (2014) pekar på att samtliga 
festivaler bör satsa på att lyfta miljöfrågor eftersom det finns stor medvetenhet
hos besökare, men att det snarare är något som besökarna anser vara en 
självklarhet än en möjlighet och att andra saker är mer betydande i valet av 
festival, eller som författarna uttrycker det:

“Detta innebär att besökaren helt enkelt inte anser att avvägningen står mellan
en miljöhänsynstagande festival en icke-miljöhänsynstagande festival utan att 
det snarare handlar om att besökaren väljer mellan två festivaler som båda tar 
miljöhänsyn, men att det därför vägs mellan andra aspekter hos festivalerna.”

- (sid. 88, Stendahl och Tahmasebi Aria, 2014)

Stendahls och Tahmasebi Arias (2014) undersökning visar på att miljöhänsyn 
efterfrågas av festivalbesökarna men att det i sig inte har någon avgörande roll
för köpbeslutet. Festivalbesökare förväntar sig att musikfestivaler satsar på 
hållbarhet och därför väger prislappen och artistutbudet tyngre för valet av 
festival. Festivalarrangörer tror dock på att en satsning på miljö och hållbarhet 
hör till framtidens festivaler. Författarna menar dock att det är oklart huruvida 
miljö kan betraktas som en konkurrensfördel.

I en undersökning från 2012 (Moore 2012) framgår det att festivalbesökare 
tycker att det är allt viktigare att festivaler och evenemang prioriterar miljön. 
Men när det kommer till kritan så tycker besökarna att det är viktigare att se 
deras favoritband än att tänka på miljöproblemen. Undersökningen gjordes i 32
länder med nära 2300 festivalbesökare.
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Problemområde

Festivaler, som är en del av upplevelseindustrin (KK-stiftelsen 2007) och är en 
sorts upplevelseprodukt (Gelter 2006), arbetar idag mer och mer för hållbarhet 
(Zifkos 2014). Med en ökad efterfrågan på hållbarhet bland konsumenter 
(Emerich 2011), särskilt den växande målgruppen LOHAS (lohas.com, ITB Berlin
2010) och inom festivaler (Mair och Laing 2012, Brooks 2009), är det inte 
konstigt att många festivalarrangörer intresserar sig för att göra sina festivaler 
hållbara (Brooks 2009, Laing och Frost 2009, Mair och Laing 2012). Eftersom 
LOHAS är en växande målgrupp som sägs vara framtidens konsumenter 
(LOHAS Fashion Week 2012, lohas.com, ITB Berlin 2010) så är det av stor 
betydelse att tillgodose dessa människors värderingar inom samtliga 
branscher; också inom den svenska musikfestivalbranschen som förväntas 
locka fler besökare de kommande åren (Johansson 2013).

Att festivalerna arbetar med hållbarhet är idag en viktig del av 
festivalupplevelsen för besökarna (Matthew Glassett 2014, O´Rourke 2011, 
Stendahl och Tahmasebi Aria 2014, Moore 2012) och vissa forskare stödjer 
uppfattningen att festivaler som en upplevelse kan transformera 
festivalbesökare mot en hållbar livsstil (Sharpe 2008, O'Rourke et al. 2011, 
Gelter 2010), medan andra forskare ser problematiken med att kombinera 
besökarnas upplevelse med ett slags politiskt budskap kring hållbarhet (Laing 
och Frost 2009, Mair och Laing 2012). Festivalupplevelsen kan därmed vara ett 
sätt att skapa social förändring bland människor när det gäller deras livsstil i 
förhållande till hållbarhet. Enligt Brooks (2009) kan festivaler bidra till att 
samhället utvecklas hållbart. Det största hindret för festivaler som vill satsa på 
detta tycks dock vara kunskapsbristen för vad som menas med hållbarhet 
(Brooks 2009, Laing och Frost 2009, Getz 2007, Zifkos 2014) och forskningen 
på hållbarhet inom festivaler är dessutom begränsad i dagsläget (Zifkos 2014, 
O'Rourke et al. 2011, Mair och Laing 2012). Det uppstår därför förvirring kring 
vad arrangörerna behöver göra för att uppnå hållbarhet i praktiken så att deras
festival kan bli hållbar (Dickson och Arcodia 2010, Brooks 2009, Zifkos 2014).

George Zifkos (2014) har i sin undersökning av hållbara musikfestivaler noterat
att merparten av dessa, vilka antingen etiketterar sig som “hållbar festival” 
eller understryker deras medverkan till en hållbar utveckling, i själva verket har
en kortsynt bild på vad hållbarhet är. Zifkos (2014) menar att 64,7 % av de 
hållbara festivaler som han har undersökt på en global skala har en ekocentrisk
syn på hållbarhet. Han säger också att det existerar en annan tolkning av 
begreppet hållbarhet bland festivaler som syftar på deras överlevnadsförmåga;
att vara konkurrenskraftig och framgångsrik på lång sikt. Zifkos (2014) 
understryker att det inte finns någon universiell definition av vad hållbarhet är, 
vilket ytterligare bidrar till att begreppet används lättvindigt bland vissa aktörer
inom festivalbranschen. Han diskuterar möjligheten med att festivaler kan 
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verka vara hållbara som ett marknadsföringsknep, s.k green-washing, för att 
locka till sig festivalbesökare som efterfrågar hållbarhet och på det sättet bli 
mer attraktiva och differentiera sig från de existerande gröna festivalerna på 
festivalmarknaden. Han menar att festivaler kan verka vara hållbara för att öka
sina vinster och överleva i den tuffa konkurrensen. Zifkos (2014) drar 
slutsatsen att hållbarhet är ett multidimensionellt system som behöver förstås 
som en helhet och inte som separata sfärer som exempelvis miljö eller 
överlevnadsförmåga, eftersom alla dessa sfärer utgör hållbarhet tillsammans. 
Enligt honom behövs därför ett helhetsperspektiv på vad hållbarhet innebär 
inom festivalbranschen för att uppnå verkligt hållbara festivaler och säkerställa
att de arbetar multidimensionellt med hållbarhet (Zifkos 2014).

Dickson och Arcodia (2010) konstaterar att väldigt lite görs för att styra upp 
förvirringen bland festivalarrangörerna - genom exempelvis strategisk träning 
eller säkerställa att arrangörer arbetar utifrån hållbarhet inom branschen. De 
menar att bristen på guidade riktlinjer kräver att arrangörerna själva behöver 
gå samman för att skapa en samsyn på vad hållbarhet är inom 
evenemangsbranschen. Det finns dock vissa certifikat som diplomerar 
festivaler utifrån deras riktlinjer för vad de klassar som hållbarhet (Håll Sverige 
Rent; hsr.se, SIS; sis.se, Svensk Miljöbas; svenskmiljobas.se), men ingen 
entydig definition av vad hållbarhet är vilket lämnar utrymme för diverse 
tolkningar (Zifkos 2014, Nationalencyklopedin). Det som kommer närmast en 
samsyn på hållbarhet är den mest erkända definitionen från FN-rapporten “Our 
Common Future” (UN 1987) men även den har tolkats på olika sätt (Zifkos 
2014, Nationalencyklopedin). Problemet uppstår därmed när 
festivalarrangörerna inte vet hur de ska förhålla sig till begreppet hållbarhet 
eller vilka mål som ska uppfyllas för att festivalen ska klassas som hållbar, och 
arrangörerna därför kan tolka hållbarhet hur som helst (Zifkos 2014).

Syfte
Syftet är att föreslå en definition av hållbarhet med tillhörande kriterielista för 
musikfestivalbranschen i Sverige.

Avgränsningar
Denna undersökning kommer att avgränsas till svenska musikfestivaler som 
hålls utomhus under sommarhalvåret, juni-augusti, eftersom detta är 
festivalsäsong (Getz 2007, festivalinfo.se) och att trender dessutom indikerar 
att musikfestivaler, och då särskilt utomhusfestivaler Anderton 2009: refererad 
i Mair och Laing 2012), kommer stiga i popularitet (Johansson 2013). Så även i 
Sverige (Johansson 2013).
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Forskningsfrågor
1) Vad anser arrangörer av svenska musikfestivaler som kan klassificeras som 
hållbara utifrån Zifkos (2014) kriterier (se stycket Definitioner nedan) utmärker 
en hållbar musikfestival?
2) Vad anser konsumentgruppen LOHAS utmärker en hållbar musikfestival?
3) Vilka hållbarhetscertifikat finns som kan tillämpas på hållbara 
musikfestivaler i Sverige, och vad säger dessa certifikat om begreppet 
hållbarhet?
4) Utifrån resultatet av forskarfråga 1-3, hur kan en definition av en hållbar 
musikfestival formuleras?

Definitioner
Med hållbara musikfestivaler avses i detta arbete de kriterier som Zifkos (2014)
använder sig av i sin definition av en hållbar festival.

Hållbara festivaler identifieras enligt någon av följande urvalskriterier efter 
Zifkos (2014):

1) festivalen har själv utnämnt sig som “hållbar”
2) festivalen har en sektion på hemsidan som ägnas åt “hållbarhet”
3) festivalen uttrycker tydligt ett engagemang för “hållbarhet”
4) festivalen anses vara “hållbar” av någon annan.
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Metod

I detta avsnitt förklarar forskaren först några begrepp som är av betydelse för 
forskningens metod: kvalitativ forskning, forskningens kvalitet samt 
forskningsetik. Därefter presenterar forskaren var och en av de valda 
metoderna för varje forskningsfråga och diskuterar de begrepp som förklaras i 
detta avsnitt.

Metodteori

Vad är kvalitativ forskning?
Hartman (2004) förklarar kvalitativ forskning med att forskaren undersöker 
“hur något är beskaffat, det vill säga vilken natur eller vilka egenskaper något 
har.” (s.272, Hartman 2004). Vidare understryker han också betydelsen av att 
kvalitativ forskning fokuserar på att förstå den mening som människor 
tillskriver saker i hennes omvärld och som därmed styr hennes uppfattningar 
om världen. Hartmans definition av kvalitativ forskning lyder:

“Kvalitativa undersökningar karaktäriseras av att man försöker nå förståelse för
livsvärlden hos en individ eller en grupp individer.” (s.273, Hartman 2004).

Patel och Davidson (2011) skriver att kvalitativ forskning fokuserar på att samla
in “mjuk” data (exempelvis intervjuer) och genomföra tolkande analyser av 
denna data genom frågor som ämnar att förstå människors upplevelser, 
underliggande mönster och sakers djupare natur. Denscombe (2009) tillägger 
att kvalitativ forskning vill förstå sociala konstruktioner och beteendemönster, 
men säger att det främst handlar om forskningsmetodikens karaktär vid 
datainsamling och analys.

Forskningens kvalitet: Validitet, reliabilitet, generaliserbarhet och 
objektivitet
När forskaren ska säkerställa forskningens kvalitet diskuteras den ofta genom 
termerna validitet, reliabilitet, generaliserbarhet och objektivitet (Patel och 
Davidson 2011, Hartman 2004, Denscombe 2009).

Patel och Davidson (2011) förklarar validitet som att forskaren undersöker det
som avses undersökas, nämligen att veta vad vi undersöker. Validitet är, enligt 
dem, bundet till frågor såsom: Lyckas forskaren skaffa underlag för att kunna 
göra en trovärdig bedömning av det studerade? Lyckas forskaren fånga upp det
mångtydiga och motsägelsefulla? Lyckas hen argumentera för sina tolkningar? 
Hartman (2004) säger att validitet ämnar att bedöma hur korrekt forskarens 
observation är, att forskarens observation “visar oss världen som den är” 
(s.146, Hartman 2004). Han menar att problemet med att säkerställa god 
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validitet är att forskaren behöver undvika felkällor, såsom omgivningens 
inflytande, i forskarens observation. Det kan enligt Patel och Davidson (2011) 
undvikas genom exempelvis triangulering eller interbedömarreliabilitet (flera 
forskare undersöker samma sak). Denscombe (2009) föreslår också 
triangulering men understryker att det inom kvalitativ forskning inte finns 
något absolut sätt att säkerställa trovärdigheten, alltså validiteten, i 
svarspersonernas uppfattningar, känslor eller erfarenheter.

Reliabilitet handlar enligt Patel och Davidson (2011) om att forskaren vet att 
hen undersöker på ett tillförlitligt sätt, det vill säga att forskningen motstår 
slumpens inflytande. Enligt Hartman (2004) innebär reliabilitet att “man skall 
kunna göra samma observation upprepade gånger, samt att andra skall kunna 
göra samma observationer.” (s.146, Hartman 2004). För att säkerställa 
reliabilitet så kan forskaren exempelvis lagra intervjuer på ljudfiler eller 
använda sig av interbedömarreliabilitet (Patel och Davidson, 2011).

Patel och Davidson (2011) samt Golafshani (2003) menar dock att begreppen 
validitet och reliabilitet inte särbehandlas inom kvalitativ forskning på 
samma sätt som inom kvantitativ forskning. Patel och Davidson (2011) menar 
att begreppet reliabilitet sällan används av kvalitativa forskare och att validitet 
används desto flitigare, eftersom en god validitet inom kvalitativ forskning 
förutsätter en god reliabilitet. Patel och Davidson (2011) samt Golafshani 
(2003) menar att begreppen snarare förs samman inom kvalitativ forskning, 
vilket enligt Patel och Davidson (2011) beror på att den insamlade datan i 
många kvalitativa undersökningar förändras under själva forskningsprocessen: 
exempelvis när forskaren upptäcker variation i åsikter mellan olika intervjuer 
med en och samma person - som inom kvantitativ forskning innebär låg 
reliabilitet medan det inom kvalitativ betraktas som att forskaren lyckats fånga 
det unika vid vardera intervjutillfälle. Det senare är av större betydelse för den 
kvalitativa forskaren än att svaren skulle gå att upprepa (Patel och Davidson, 
2011). Validitet och reliabilitet diskuteras för varje forskningsfråga vald metod 
(se Forskningsfråga 1, 2, 3, 4).

När det gäller forskningens generaliserbarhet, alltså huruvida 
forskningsresultatet kan generaliseras till att gälla för en större population, så 
är det enligt Patel och Davidson (2011) samt Denscombe (2009) sällan fallet att
resultatet går att generalisera inom kvalitativ forskning. Det beror på att 
mängden data inom kvalitativ forskning är begränsad till ett färre antal 
enheter. Dock kan resultatet generaliseras i mån av liknande sammanhang 
eller situationer där kopplingar kan ske (Patel och Davidson, 2011) och då 
pratar den kvalitativa forskaren snarare om begreppet överförbarhet 
(Denscombe 2009). Generaliserbarhet diskuteras i diskussionen (se 
Diskussion).
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Forskningens objektivitet är enligt Denscombe (2009) “frånvaron av 
snedvridning i forskningen” (s.379, Denscombe 2009) och innebär att 
forskarens påverkan på resultatet är neutralt och opartiskt. Insamlingen av 
data och analysen ska vara rättvis beträffande detta. Denscombe (2009) 
menar dock att forskning aldrig kan vara fri från forskarens inverkan, men att 
forskaren ska vara medveten om vad hens inblandning har på resultatet. 
Objektivitet kan enligt honom uppnås med ett öppet sinne och genom att 
forskaren redogör för sin inblandning i en reflexiv redogörelse, där det framgår 
information om forskarens jag, personliga värderingar och bedömning av hur 
detta kan inverka på resultatet. Objektivitet diskuteras i avsnittet Reflexiv 
redogörelse (se Forskningsfråga 4 samt Diskussion).

Etisk bedömning
Denscombe (2009) anser att “Samhällsforskare ska vara etiska.” (Denscombe 
2009, s.193) vilket innebär att forskaren ska respektera deltagares värdighet, 
integritet och rättigheter, undvika att deltagare utsätts för fysisk eller psykisk 
skada genom sin medverkan i forskningen, och att forskaren är ärlig gentemot 
deltagare med vad forskningen går ut på. Vidare förklarar Denscombe (2009) 
att forskaren inte har något privilegium som tillåter forskaren att bryta mot 
moraliska grundprinciper för att få lov att genomföra sin forskning oavsett 
resultatets kvalitet. Denscombe (2009) skriver att överträdelser mot dessa 
etiska principer kräver starka skäl som ska motiveras av forskaren, exempelvis 
om forskaren är utsatt för fara om hen avslöjar sin identitet. Samhällsforskaren 
ska alltid motivera sin forskningsetik. Etiken diskuteras för varje 
forskningsfråga vald metod (se Forskningsfråga 1, 2, 3, 4).

Forskningsfrågor - metod och urval

Forskningsfråga 1

Vad anser arrangörer av svenska musikfestivaler som kan klassificeras som 
hållbara utifrån Zifkos (2014) kriterier utmärker en hållbar musikfestival?

Denna forskningsfråga kommer besvaras genom en digital frågeställning som 
skickas ut med e-post till arrangörer för hållbara musikfestivaler i Sverige. 
Frågorna som ställs till arrangörerna är:

1. Ger du ditt samtycke till att jag (forskaren) får använda er festival som 
källa i respondentlistan för intervjun? De insamlade svaren kommer inte 
kopplas samman med er festival utan behandlas anonymt.

2. Vad anser du utmärker en hållbar musikfestival? Ange minst 3 kriterier.
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Fråga 1 avser att kontrollera ifall samtliga svarande arrangörer ger samtycke 
till att deras festivalers namn dyker upp i forskningens respondentlista, för att 
forskaren ska kunna redovisa vilka hen fått svar ifrån. I respondentlistan syns 
också vilka festivaler som forskaren bedömmer uppfyller Zifkos (2014) kriterier 
för hållbara musikfestivaler (se stycket Definitioner).

Fråga 2 är frågeställningen av intresse för analysen i forskningsfråga 4 (se 
Forskningsfråga 4) och den är en öppen fråga, vilket innebär att den tillfrågade 
arrangören själv bestämmer innehåll och längd på svaret. Forskaren har valt 
formatet öppen fråga eftersom analysen i forskningsfråga 4 är av kvalitativ 
karaktär och forskaren vill ha en nyanserad bild av festivalernas syn på 
hållbarhet, och som enligt Denscombe (2009) innebär att svaren kan rymma 
komplexa samband och återspegla en riklig bild av svarspersonernas åsikter. 
Problemen som kan uppstå på fråga 2 är dock att den kräver mer ansträngning
av arrangörerna vilket kan leda till uteblivna eller mindre fylliga svar, samt att 
forskaren får ett större analysarbete (s.221, Denscombe 2009). Forskaren 
skickar därför ut två påminnelser inom loppet av svarstiden för att öka 
svarsfrekvensen.

Frågornas svarstid är 1 vecka, för att arrangörerna ska hinna se och läsa dem 
samt att forskaren håller nere svarstiden på grund av tidsmässiga skäl inför 
analysarbetet (se Forskningsfråga 4).

Forskaren har valt e-post som medium på grund av tidsmässiga och 
kostnadsmässiga skäl. E-post formatet ger dessutom de intervjuade mer tid åt 
att reflektera över frågorna och det medför enligt Denscombe (2009) att 
kvaliteten i deras svar kan förbättras eftersom de är mer genomtänkta (s.249, 
Denscombe 2009).

Svaren från digital frågeställning behandlas i analysen i Forskningsfråga 4.

Urval
Urvalet av svenska musikfestivaler sker genom ett kvoturval, vilket enligt 
Denscombe (2009) är ett urval av företeelser som görs med förbestämda 
kategorier. Det är således ett strategiskt val som forskaren gör för att 
garantera att företeelserna uppfyller dessa kategorier (s.34-35, Denscombe 
2009). Inom ramen för denna forskning är företeelserna själva festivalerna och 
kategorierna är Zifkos (2014) kriterier (se stycket Definitioner). Urvalet 
inkluderar därmed de festivaler som uppfyller någon av hans kriterier och 
forskaren betraktar detta urval som representativt för musikfestivaler som 
satsar hållbart i Sverige, eftersom ett kvoturvalet enbart fokuserar på de 
arrangörer som verkar hållbart inom festivalbranschen.

Validitet och reliabilitet
Forskaren bedömer att metoden digital frågeställning har en hög validitet 
eftersom den genomförs med arrangörer inom festivalbranschen som besitter 
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expertiskunskap inom festivaler och som själva formulerar sina svar i skrift. 
Forskaren kontrollerar sedan svarens validitet genom att grunda den insamlade
datan på ett flertal arrangörer från olika festivaler för att leta samband och 
teman, samt använder sig av datatriangulering till analysarbetet (se 
Forskningsfråga 4) för att få en mångskiftande bild av hållbarhet inom 
festivaler och öka validiteten för datainsamlingen och forskningens resultat.

Metoden digital frågeställnings reliabilitet bedömmer forskaren är hög i det 
avseendet att samtliga arrangörer identifieras utifrån någon av Zifkos (2014) 
kriterier, får likadana frågor på e-post och ges samma tid att besvara frågorna. 
Det går att upprepa stegen för datainsamlingen av andra forskare. Därefter 
minskar dock reliabiliteten eftersom svaren skiljer sig åt mellan arrangörerna 
samt att analysen av svaren oundvikligen influeras av forskarens egna 
tolkningar (se Metodteori: objektivitet och Reflexiv redogörelse), men forskaren
har fört beslutslogg för att säkerställa reliabiliteten inom forskningen.

Etisk bedömning
Frågorna åsamkar svarspersonerna varken fysisk eller psykisk skada, är vare 
sig inkräktande eller berör några känsliga ämnen. Arrangörernas svar i relation 
till resultatet av forskningen kan dock verka hotande mot arrangörernas egna 
övertygelser om vad som gör en musikfestival hållbar. Eftersom syftet med 
forskningen är att föreslå en definition för hållbara musikfestivaler avser inte 
forskaren att peka på vad som är rätt och fel. Dock medger forskaren att 
resultatet av forskningen kan leda till meningskiljaktigheter mellan 
forskningens resultat och arrangörernas åsikter och därför kommer deras svar 
att hanteras anonymt i forskningen. Arrangörernas svar kommer därav inte 
kopplas samman med den festival de representerar. Istället får de lov att 
besvara fråga 1 om de ger informerat samtycke till att publicera festivalens 
namn i forskningens respondentlista så att forskaren kan redovisa vilka hen 
varit i kontakt med och som valts utifrån Zifkos (2014) kriterier. Att informera 
om forskningens syfte till deltagarna i intervjun i samband med e-postutskicket 
är inget problem för svarens karaktär och forskaren behöver därför inte göra 
några oriktiga framställningar för intervjudeltagarna. Slutligen är deltagandet i 
intervjun frivilligt och samtycke lämnas i och med att de skickar tillbaka sina 
svar till forskaren. Om någon av arrangörerna som lämnar svar inte samtycker 
till att festivalens namn dyker upp i forskningen så kommer samtliga festivalers
namn att hanteras konfidentiellt.
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Forskningsfråga 2

Vad anser konsumentgruppen LOHAS utmärker en hållbar musikfestival?

Denna forskningsfråga kommer besvaras genom ett webbaserat frågeformulär 
med konsumentgruppen LOHAS som delas ut genom LOHAS Facebooksida 
(facebook.com/LOHASonline). Frågeformuläret utformas i Google Drive, och 
frågan som ställs till LOHAS konsumenter är:

1. Vad anser du utmärker en hållbar musikfestival? Ange minst 3 kriterier.

I samband med frågeformuläret så informeras svarspersonerna om att deras 
svar hanteras anonymt. Frågan är en öppen fråga och med det följer samma 
för- och nackdelar som står beskrivna i forskningsfråga 1. Forskaren har fått 
hjälp från LOHAS Facebooksida för att publicera inlägget med länken till 
frågeformuläret, och forskaren har själv påmint om formuläret, inom 
svarstiden, på Facebooksidan för att engagera LOHAS att svara.

Frågeformulärets svarstid är 1 vecka, för att LOHAS ska hinna se och svara, 
samt att forskaren håller nere svarstiden på grund av tidsmässiga skäl inför 
analysarbetet (se Forskningsfråga 4).

Forskaren har valt webbformulär som medium på grund av tidsmässiga och 
kostnadsmässiga skäl. Denscombe (2009) belyser fördelen med att svaren 
registreras per automatik när det är webbaserat, varför forskarens 
datainsamling kan fortlöpa smidigt och enkelt. Han säger dock att 
webbformulär kan medföra låg svarsfrekvens eller ofullständigt och dåligt 
ifyllda svar, liksom omöjligheten att kontrollera svarspersonernas sanningshalt i
sina svar (Denscombe 2009, s.207-229). Fast att det sker över webben innebär 
enligt honom också att formuläret får en bred geografisk spridning bland ett 
stort antal människor. Forskaren satsar på stor spridning bland LOHAS 
konsumenter och skickar påminnelser för att öka svarsfrekvensen.

Forskaren gör ingen geografisk avgränsning efter nationalitet i formuläret 
eftersom det är LOHAS gemensamma värderingar som för samman LOHAS 
konsumenterna (lohas.se) som är av betydelse för denna forskningsfråga.

Svaren från LOHAS frågeformulär behandlas i analysen i Forskningsfråga 4.

Facebooksidan LOHAS
Facebooksidan LOHAS har över 13000 gilla-markeringar (mars 2015) och drivs 
av Sustainatopia som är en av världens ledande evenemang inom social, 
ekonomisk och miljömässig hållbarhet (sustainatopia.com). LOHAS 
Facebooksida vänder sig till både företag och konsumenter som befinner sig på
marknaden för hälsa och hållbar livsstil och på Facebook skriver de att deras 
uppdrag är att fungera som ett kunskapscentrum för båda parterna. De delar 
med sig av information och innovativa lösningar för en livsstil som är 
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fördelaktig för planetens framtid (facebook.com/LOHASonline).

Urval
Urvalet sker genom klusterurval, som enligt Hartman (2004) innebär att en 
forskare väljer ut en mindre grupp ur en population som forskaren har skäl till 
att tro respresenterar hela populationen. Forskaren till detta arbete har valt ut 
LOHAS konsumenter på LOHAS Facebooksida, som riktar sig till såväl 
konsumenter som företag som gillar Facebooksidan. Därför anser forskaren att 
Facebooksidan är ett representativt kluster för LOHAS konsumenter överlag, 
det vill säga en grupp LOHAS ur den större populationen konsumenter. Urvalet 
är fortsättningsvis vad Hartman (2004) kallar för ett enkelt slumpmässigt 
klusterurval; där forskaren får svar av slumpmässiga svarspersoner ur klustret.

Validitet och Reliabilitet
Frågeformulärets validitet bedömer forskaren är på medelnivå eftersom det 
riktar sig till ett flertal LOHAS konsumenter och dem själva får formulera sina 
svar i skrift medan det dock inte går att avgöra hur mycket dem efterlever 
LOHAS värderingar eller säkerställa validiteten i deras svar.

Frågeformuläret når människor med internationellt geografisk spridning som 
gillar den internationella Facebooksidan LOHAS och på grund av att LOHAS 
konsumenter tycker om att följa det som händer runtom på Internet och i 
sociala medier så bedömer forskaren att sannolikheten är hög att få svar från 
LOHAS konsumenter genom denna Facebooksida. Forskaren anser därför att 
Facebooksidan är representativ för LOHAS konsumenter och att forskaren når 
målgruppen genom detta medium.

Gällande hur många, eller vilka LOHAS konsumenter formuläret når är för 
forskaren okänt eftersom forskaren saknar uppgifter om det. Det är också 
oklart hur många svenska LOHAS konsumenter som gillar Facebooksidan och 
som kommer ta del av formuläret. Forskaren erkänner att kulturella skillnader 
mellan svarspersoner från olika länder kan ha en inverkan på svaren, men 
stödjer sig på det faktum att LOHAS konsumenter vävs samman på grund av 
deras värderingar (lohas.se) och troligen kommer svara likartat oberoende vart 
i världen dem bor. Därför avser forskaren inte att göra någon avgränsning efter
nationalitet i formuläret, då det är LOHAS värderingar som är av intresse för 
frågan.

Det går inte för forskaren genom frågeformuläret att bestämma hur mycket 
LOHAS varje svarsperson är eller anser sig vara, eller om samtliga svar kommer
från personer med 100% lika åsikter om vad som utgör en hälsosam och 
hållbar livsstil. Det är mer troligt att det finns variationer mellan 
svarspersonernas värderingar och livsstil och vad dem lägger för betydelse i 
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ordet LOHAS, samt hur mycket dem anser att de själva är LOHAS. Därför 
varierar också svarens trovärdighet (validitet) eftersom svarspersonerna som 
anser sig vara LOHAS är det i olika grad. Det är svårt för forskaren att 
kontrollera att svaren kommer från LOHAS konsumenter med lika uppfattningar
genom ett frågeformulär och därför baseras data på flera svar för att leta 
samband och teman mellan olika svar så att validiteten i datan ökar. Dessutom 
använder sig forskaren av datatriangulering för att öka validiteten för 
datainsamlingen och forskningens resultat.

Frågeformulärets reliabilitet bedömer forskaren är hög i avseendet att samma
frågeformulär med lika innehåll delas ut till LOHAS konsumenter på en 
gemensam Facebooksida och att LOHAS konsumenterna ges samma tid att 
besvara frågorna. Det går att upprepa stegen för datainsamlingen av andra 
forskare. Därefter minskar dock reliabiliteten eftersom svaren skiljer sig åt och 
analysen av svaren influeras av forskarens egna jag (se Metodteori: objektivitet
och Reflexiv redogörelse), men forskaren har fört beslutslogg för att säkerställa 
reliabiliteten inom forskningen.

Etisk bedömning
Frågeformuläret åsamkar liksom svarspersonerna varken fysisk eller psykisk 
skada. Frågorna är vare sig inkräktande, berör några känsliga ämnen eller 
hotar svarspersonernas egna övertygelser om vad som utmärker en hållbar 
musikfestival (Denscombe 2009, s.195). Svaren hanteras konfidentiellt 
eftersom frågeformuläret vänder sig till privatpersoner och det heller inte för 
forskningen är av intresse att lyfta enskilda svarspersoner. LOHAS 
konsumenterna informeras om att deras svar är anonyma. Forskaren behöver 
inte heller göra några oriktiga framställningar i samband med frågeformuläret 
(Denscombe 2009, s.196-197). Slutligen är deltagandet i formuläret frivilligt 
och samtycke lämnas i och med att de skickar tillbaka sina svar till forskaren.

Forskningsfråga 3

Vilka hållbarhetscertifikat finns som kan tillämpas på hållbara musikfestivaler i 
Sverige, och vad säger dessa certifikat om begreppet hållbarhet?

Denna forskningsfråga kommer besvaras genom analys av begreppet 
hållbarhet inom certifikat för hållbara evenemang. Urvalet av certifikat sker 
genom Google, därefter kontrolleras trovärdigheten för dokumenten och 
slutligen genomförs analysen. Analysen av certifikaten genomförs utifrån 
frågorna:

1. Hur definierar eller förklarar certifikatet begreppet hållbarhet?
2. Vad står skrivet i certifikatet för vad som utmärker ett hållbart 

evenemang eller en hållbar festival?
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Analysen resulterar i citat, ord, kriterier eller liknande textutsnitt ur certifikaten 
som forskaren anser besvarar ovanstående frågor.

Forskaren har valt att analysera hållbarhetscertifikat för evenemang eftersom 
de förklarar eller definierar begreppen hållbarhet, hållbara evenemang eller 
hållbara festivaler i vidare mening - samt vad evenemang behöver uppfylla för 
att vara hållbara. Urvalet sker också på svenska dokument varför forskaren 
anser att certifikaten är representativa för den svenska 
musikfestivalbranschens riktlinjer för hållbarhet. Fördelarna med att analysera 
dokument av detta slag är enligt Denscombe (2009) att tillträdet till data är 
enkelt och billigt, samt lätt att kontrollera av andra eftersom dokument är 
bestående källor tillgängliga för offentlig granskning (Denscombe 2009, s.316-
317). Dock behöver forskaren säkerställa certifikatens trovärdighet innan 
analys påbörjas och den kontrolleras i fyra avseenden enligt Scott (1990, 
refererad i Denscombe 2009, s.301) och Platt (1981, refererad i Denscombe 
2009, s.301):

1) Autenticitet
Dokumentet ska vara äkta och oförfalskat i sin originalversion.

2) Trovärdighet
Dokumentet ska vara felfritt med ett korrekt innehåll. Samt besvara 
frågorna:

a) Varför skrevs dokumentet?
b) Vem skrev dokumentet?
c) När skrevs dokumentet (i vilket sammanhang)?

3) Representativitet
Dokumentet ska vara utmärkande inom sitt område.

4) Innebörd
Dokumentet ska ha en tydlig innebörd.

Analysen av certifikaten behandlas vidare i analysen i Forskningsfråga 4.

Urval
Urvalet identifieras genom att söka på Google på följande sökord:

hållbara AND evenemang
certifikat AND hållbarhet AND evenemang

Urvalet sker genom kvoturval (Denscombe 2009, s.34-35) med ovanstående 
sökord som kriterier för de dokument som används i analysen, och fokuserar på
de första 50 sökträffarna för respektive sökning för att begränsa vidden av 
sökningen. Kvoturvalet kompletteras sedan med kriterier för att kontrollera 
dokumentens trovärdighet (se ovan). De dokument som forskaren bedömer 
trovärdiga går vidare för analys inom denna forskningsfråga.
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Validitet och reliabilitet
Enbart de certifikat som forskaren bedömer som trovärdiga utifrån kategorierna
autenticitet, trovärdighet, representativitet och innebörd, får lov att analyseras.
Därmed säkerställs validiteten för datan som hög enligt forskaren. Dessutom 
innebär analysen av certifikaten för forskaren ytterligare ett perspektiv av 
hållbarhet att väga in i forskningens datatriangulering och det stärker 
forskningsresultatets validitet ytterligare.

Analysens reliabilitet bedömer forskaren är på medelnivå, eftersom forskaren 
använt sig av preciserade sökord genom Googles sökmotor vilket går att 
upprepa av andra forskare men att antalet sökträffar dock varierar beroende på
när i tiden sökningen görs. Beträffande Google är detta ett faktum då deras 
tillväxt av antal sökträffar efter 2009 börjat dala nedåt och de år 2012 låg på 
10% ökning av antal sökträffar per år (internetlivestats.com). Det innebär en 
skillnad i vilka sökträffar som en senare forskning än denna forskning får. Även 
analysen av certifikaten är influerad av forskarens tolkningar vilket medför en 
lägre reliabilitet (se Metodteori: objektivitet och Reflexiv redogörelse), men 
forskaren har fört beslutslogg för att säkerställa reliabiliteten inom forskningen.

Etisk bedömning
Analysen av certifikaten åsamkar upphovsmakaren eller bakomliggande 
organisation varken fysisk eller psykisk skada. Frågorna som används i 
analysarbetet är vare sig inkräktande eller berör några känsliga ämnen 
(Denscombe 2009, s.195). Dock kan resultatet av forskningen komma att strida
mot upphovsmakarnas uppfattning om vad som utmärker ett hållbart 
evenemang enligt certifikaten. Forskaren avser inte tala om vad som är rätt 
eller fel, utan kommer med ett förslag på en definition. Forskaren behöver inte 
göra några oriktiga framställningar i samband med analysen av certifikaten 
(Denscombe 2009, s.196-197). Slutligen är offentliga dokument tillgängliga för 
allmänheten så certifikaten behöver inte hanteras konfidentiellt.

Forskningsfråga 4

Utifrån resultatet av forskningsfråga 1-3, hur kan en definition av en hållbar 
musikfestival formuleras?

Denna forskningsfråga kommer besvaras genom kvalitativ analys av svaren 
från resultaten av forskningsfråga 1-3, mot rådande hållbarhetsteori som 
beskrivs i bakgrunden för att ta reda på huruvida allmän hållbarhetsteori går 
att applicera på ett festivalkontext, eller om en annan definition bör gälla för 
festivaler. Denscombe (2009) beskriver kvalitativ analys som analys av 
kvalitativ data; data som har formen av ord eller bilder. Han förklarar att 
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kvalitativ data kan produceras genom öppna frågor i exempelvis frågeformulär 
och dokument. Eftersom föregående forskningsfrågor använder sig av sådana 
metoder så är kvalitativ analys i den här undersökningen att föredra. Analysen 
sker i fem steg enligt praxis för kvalitativ data (Denscombe 2009, s.369):

 “förberedelse av data;
 förtrogenhet med data;
 tolkning av data (utveckla koder, kategorier och begrepp);
 verifiering av data;
 presentation av data.”

Förberedelse av data innebär enligt Denscombe (2009) att samla in, bearbeta 
och sortera data så att forskaren får ett lämpligt underlag för analysen. 
Forskaren kommer säkerhetskopiera datan, lägga in den i dokument med blank 
högerspalt för egna anteckningar samt upprätta ett fungerande referenssystem
som underlättar för forskaren att orientera sig inom datan.

Förtrogenhet med data innebär enligt Denscombe (2009) att forskaren 
bekantar sig med den insamlade datan genom att läsa och gå igenom den i 
omgångar. Forskaren kommer att göra inläsningen av data i tre steg: en 
överskådlig läsning för att ge forskaren en överblick av datan, en djupare 
läsning som låter forskaren “läsa mellan raderna” och se till underförstådda 
betydelser av den som svarat, samt en sista läsning där forskaren jämför datan
från de olika forskningsfrågorna. Forskaren letar teman, kommenterar och 
antecknar återkommande idéer under tiden.

Tolkning av data innebär enligt Denscombe (2009) att koda, kategorisera och 
utveckla begrepp eller hypoteser utifrån den insamlade datan. Likartade idéer 
utgör koder och kan sedan kategoriseras utefter liknande ämnesområden. 
Forskaren kommer att föreslå en definition av hållbarhet för svenska 
musikfestivalbranschen med tillhörande kriterielista utifrån de koder och 
kategorier som dyker upp i forskarens tolkning av datan. Forskaren kommer 
koda ord, textstycken, citat eller meningar som beskriver eller förklarar vad 
hållbarhet inom evenemang eller festivaler är och vad som behöver uppfyllas 
för att en musikfestival kan klassas som hållbar. Forskaren väljer också att koda
data som underförstått beskriver hållbarhet inom musikfestivaler. Under 
tolkningen av data för forskaren anteckningar för att fånga upp idéer om vad 
datan kan ha för betydelse och antecknar även de beslut forskaren tar under 
tolkningsprocessen och för in dem i en beslutslogg (Denscombe 2009, s.373-
278). Forskaren kommer analysera mot bakgrund av traditionell 
hållbarhetsteori, med de sociala, miljömässiga och ekonomiska aspekterna som
grund, eftersom forskaren vill jämföra traditionell hållbarhetsteori mot den 
insamlade datan så att andra aspekter av hållbarhet inom musikfestivaler har 
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möjlighet att framträda tydligare i analysen.

Verifiering av data innebär enligt Denscombe (2009) att säkerställa datans 
validitet och reliabilitet (se Forskningsfråga 1, 2, 3, 4), bedöma resultatets 
generaliserbarhet och objektivitet (se Diskussion). Forskaren säkerställer 
datans validitet genom datatriangulering och datans reliabilitet genom att 
redogöra för forskarens beslut genom analysprocessen i en beslutslogg. Datans
generaliserbarhet bedömer forskaren efter datainsamlingen är avslutad 
eftersom den beror på mängden insamlad data. Objektivitet diskuteras i den 
reflexiva redogörelsen nedan, eftersom det enligt Denscombe (2009) är det bra
att forskaren reflekterar över sin egen inverkan på forskningen.

Presentation av data innebär enligt Denscombe (2009) att göra urval från 
analysen och förmedla kunskapen vidare till läsaren på ett förståeligt och 
representativt sätt. Forskaren kommer framhäva poänger av analysen genom 
citat i resultatet.

Forskaren har valt att göra en kvalitativ analys av svaren från forskningsfråga 
1-3 eftersom den insamlade datan är förankrad i verkligheten, vilket innebär 
att analysen blir rik på tolkningar och tvetydigheter som en kvantitativ analys 
inte är lika lämpad för. Därmed kan forskaren genom kvalitativ analys angripa 
den insamlade datan på ett djupare plan än om analysen skulle ha varit 
kvantitativ (Denscombe 2009, s.398-401). En av de största riskerna med att 
analysera kvalitativ data är enligt Denscombe (2009) att forskaren färgar 
resultatet med sin egna identitet, värderingar och övertygelser, eftersom hen 
är den som tolkar under analysarbetet. Det kan leda till feltolkningar, att 
forskaren rycker saker ur sitt sammanhang, eller att saker förbises. Dessutom 
tar analysen lång tid att genomföra och sammanställa. För att forskaren inte 
ska begå misstag under analysarbetet har forskaren gjort sig väl förtrogen med
materialet genom att följa analysprocessen som står beskriven ovan.

Urval
Urvalet till den kvalitativa analysen grundar sig på insamlad data från 
forskningsfråga 1-3.

Validitet och reliabilitet
Forskningens metodik innebär en datatriangulering av begreppet hållbar 
festival med olika informationskällor för att ge forskaren en mer fullständig bild 
av hållbarhet inom musikfestivalbranschen i Sverige. Det ger en stärkt tilltro till
resultatets träffsäkerhet och validitet eftersom metoderna extraherar 
information som kompletterar varandra. Trianguleringen medför dock vissa 
nackdelar i form av större tidsåtgång på grund av att flera metoder används. 
Forskaren har av tidsmässiga skäl därför tidsbegränsat var och en av 
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metodernas datainsamling.

Figur 4: Triangulering av begreppet "hållbar festival" inom 
musikfestivalbranschen i Sverige, egen modell

Den kvalitativa analysens reliabilitet bedömer forskaren är på god nivå 
eftersom forskaren beskrivit nyckelbeslut för analysen i en beslutslogg och 
använt en tydlig struktur för analysmetoden. Det går därför att följa forskarens 
analys genom dokumentation och forskarens nyckelbeslut blir möjliga att 
upprepa av andra forskare. Analysen är dock influerad av forskaren själv vilket 
enligt Denscombe (2009) medför en lägre reliabilitet. På grund av att forskaren 
själv är den som genomför analysen så finns risken att forskarens egna “jag” 
inverkar på analysens resultat. Mer om detta diskuteras i forskarens reflexiva 
redogörelse nedan.

Etisk bedömning
När det gäller den kvalitativa analysen som metod bedömer forskaren att en 
etisk värdering inte är av relevans, eftersom det för varje enskild 
forskningsfråga finns en etisk värdering, varpå den kvalitativa analysen 
grundar sig på och datainsamlingen redan är genomförd. Däremot kommer 
forskaren ur etisk ståndpunkt att hantera analysens material konfidentiellt så 
att inga berörda skadas av läckande information.

Reflexiv redogörelse
När det gäller forskningens objektivitet bedömer forskaren att forskarens egna 
“jag” såsom värderingar, övertygelser och egna identitet inte helt kan 
åsidosättas genom analysen av data, men att forskaren kommer göra sitt 
yttersta för att tolka och analysera data objektivt utan färgningar av det egna 
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“jaget” i den mån det är möjligt för forskaren att uppmärksamma sin egna 
åsikter och övertygelser och skilja på dessa och den insamlade datan under 
analysens gång. Forskaren kommer försöka att behålla ett öppet sinne genom 
hela processen från datainsamling till analys till resultatet. Ingen data kommer 
försummas under analysen, även att datan kan verka motsägelsefull för 
forskaren. Detta för att i största möjliga mån hantera datan objektivt i enlighet 
med vad Denscombe (2009) anser vara god praxis vid kvalitativ forskning. 
Forskaren är medveten om problemet att vara neutral och har därför valt att 
föra en beslutslogg som redogör för forskarens beslut genom analysen. Här 
följer dock en reflexiv redogörelse för forskarens jag som kan vara av betydelse
för forskningens kvalitet:

Forskaren studerar Upplevelseproduktion vid Luleå Tekniska Universitet i Piteå 
och har stort intresse för festivalupplevelser. Hen har själv varit såväl besökare 
som volontär på musikfestivaler i Sverige. Inom ämnet Upplevelseproduktion 
intresserar sig forskaren främst för evenemang och har studerat 
Evenemangsproduktion samt projektlett en fotoutställning våren 2015 i Piteå. 
Intresset för hållbarhet har kommit vid sidan av studierna, i forskarens privatliv 
och forskarens personliga värderingar kretsar mycket kring miljö och hälsa. 
Hen åker kollektivtrafik, äter helst vegetariskt och shoppar mestadels second-
hand.

Forskaren medger att det finns en risk att hen kan påverka resultatet eftersom 
hen själv tolkar datan och finner intresse för ämnet som behandlas i 
forskningen men bedömer att riskerna är små på grund av att forskaren för 
beslutslogg och att kombinationen mellan hållbarhet och festivalupplevelser är 
nytt för forskaren, så att ingen förförståelse finns som kan påverka resultatet i 
form av förutfattade meningar.
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Analys

Analysen har följt den arbetsstruktur som redovisas i metodavsnittet för 
forskningsfråga 4, i enlighet med Denscombe (2009) och mot bakgrund av 
traditionell syn på hållbarhet som beskrivs i bakgrunden. I detta avsnitt följer 
en kort redovisning av analysens resultat.

Koder och kategorier
Under analysens gång har forskaren sammanställt 28 koder utifrån citat, ord 
och meningar i den insamlade datan (från arrangörer, LOHAS och certifikat). 
Koderna är därefter indelade i 4 kategorier:

 Miljömässig hållbarhet - Det handlar bland annat om att välja 
miljövänliga produkter och konsumera i en mindre skala (ex. energi, 
transporter och papper).

 Social hållbarhet - Det handlar bland annat om att samarbeta med 
andra aktörer för att uppnå hållbarhet, jämställdhet och delaktighet 
bland festivalbesökare.

 Ekonomisk hållbarhet - Det handlar om att ha en långsiktig plan med 
ekonomisk vinst för att kunna utveckla sitt hållbarhetsarbete.

 Ansvarsfull ledning - Det handlar om att festivalledningen tar ansvar 
för sitt hållbarhetsarbete på flera plan, däribland ekonomisk plan, att de 
redovisar sina satsningar inom hållbarhet och leder hållbarhetsarbetet 
med god kunskap och kompetens.

Hur koderna delats upp i kategorier visas i bilaga 1. De koder som forskaren 
ansett har en passande placering under fler än en kategori har blivit 
inkluderade i fler på grund av att forskarens tolkning av citaten, orden och 
andra textstycken varit mångtydig.

Genom analysen har forskaren kunnat härleda koderna till traditionell syn på 
hållbarhet med ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter; i fallet med tre 
av de fyra kategorierna. Den fjärde kategorin: Ansvarsfull ledning, går att 
härleda till den syn på hållbarhet som föreslås av Spangenberg och Valentin 
(refererad av Gelter, 2008), med att organisationer har ett ansvar i hållbar 
utveckling. Ingen av koderna har direkt utgått från festivalbesökarens egna 
ansvar i att festivalen är hållbar, utan det har mer varit en indirekt antydan 
genom att arrangörerna kan påverka och engagera dem i hållbara frågor. 
Därför har forskaren inte kunnat härleda någon insamlad data till det 
personliga ansvar som Gelter (2008) framhäver i sin modell IEESP för 
hållbarhet.
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Vägning av kategoriernas betydelse
I Vägningstabell för kategorier (se bilaga 2) har forskaren vägt hur pass 
representativa kategorierna är för såväl LOHAS, arrangörer som certifikaten, 
genom att forskaren räknat på hur pass representerade dem är inom varje 
kategori (baserat på om de förekommer eller inte inom varje kod inunder varje 
kategori). Forskaren ställer upp kategorierna mot kriterier (formade efter 
forskarfrågorna 1-3) för att bedöma kategoriernas betydelse för utformandet av
definitionen. Ju mer representerad LOHAS, arrangörerna och certifikaten är 
inom varje kategori, ju högre poäng får kategorin i tabellen. Resultatet av 
vägningen är en rangordningslista som rankar kategorierna; och kategorin med
störst representativitet bland LOHAS, arrangörer och certifikat hamnar högst 
upp på listan. Den kategori som har högst poäng och därmed första plats på 
listan har störst gehör bland de samtliga tre källorna och är av störst betydelse 
för utformningen av en definition, eftersom trianguleringen är av betydelse i 
denna forskning. En kategori som forskaren bedömer har låg betydelse utifrån 
slutpoäng i vägningstabellen, det vill säga låg relevans, utesluts ur 
definitionen. Forskaren motiverar de kategorier som tas med.

Kriterierna i tabellens vänsterspalt (se bilaga 2) är formulerade efter 
forskarfrågorna 1-3 eftersom forskaren anser det vara önskvärt att 
kategorierna uppfyller samtlig insamlad datas (arrangörer, LOHAS, certifikat) 
syn på hållbarhet så en mer fulländad definition kan föreslås.

Resultatet av vägningen (se bilaga 2) är följande rangordningslista:
1. Ekonomisk hållbarhet (8p) + Ansvarsfull ledning (8p)
2. Social hållbarhet (6p)
3. Miljömässig hållbarhet (5p)

Utformning av definition och kriterielista
Forskaren har föreslagit en definition utifrån rangordningen på kategorierna; 
deras poäng från vägning samt den relevans/ betydelse som forskaren anser 
att kategorin har i utformningen av definitionen. Här nedan motiveras de 
kategorier som forskaren inkluderar eller utesluter ur definitionen.

Eftersom Ekonomisk hållbarhet (8p) och Ansvarsfull ledning (8p) båda rankades
högst och fick mest poäng är dessa självklara att ta med i definitionen för 
hållbarhet inom musikfestivaler i Sverige. Social hållbarhet (6p) och 
Miljömässig hållbarhet (5p) fick lägre poäng och rangordnas därför som 
kategorier med lägre betydelse i relation till de andra två. Däremot menar 
forskaren att dessa kategorier inte kan uteslutas på grund av deras tyngd de 
har inom traditionell hållbarhetsteori; de spelar en alltför stor roll i synen på 
hållbarhet för att uteslutas ur en definition kring musikfestivaler och 
uppfattningen stämmer överens mellan festivaler och resten av omvärldens 
syn på hållbarhet.
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Därför resulterar forskarens analys i att samtliga kategorier inkluderas i en 
definition för hållbarhet inom musikfestivaler i Sverige. Vad som däremot är 
intressant att notera i rangordningen är att Social och Miljömässig hållbarhet 
inte har lika stort stöd bland samtliga källor (LOHAS, arrangörer, certifikat) och 
som följd prioriteras lägre. Utifrån detta resultat har forskaren utformat en 
definition, med miljö och sociala frågor som beroende av att ekonomisk 
hållbarhet och ansvarsfullt ledarskap går före. På detta sätt prioriteras 
festivalens överlevnad alltid först, för att de sedan ska kunna angripa frågor 
som berör miljö- och sociala problem. Kriterielistan har byggts upp av koderna 
som ingår i kategorierna och presenteras tillsammans med definitionen i 
resultatdelen nedan.
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Resultat

Forskningsfråga 1
Vid datainsamling för forskningsfråga 1 fick forskaren svar av 6 arrangörer från 
fem olika festivaler som redovisas i nedanstående respondentlista:

 Eskilstuna Parkfestival
 Urkult
 Mundekulla Musikfestival
 Way Out West
 We Are Sthlm

Dessa festivaler bedömer forskaren uppfyller åtminstone ett av Zifkos (2014) 
kriterier för hållbara festivaler.

Forskningsfråga 2
Vid datainsamling för forskarfråga 2 fick forskaren svar av två LOHAS 
konsumenter som följer Facebooksidan LOHAS.

Forskningsfråga 3
Vid datainsamling för forskarfråga 3 har forskaren enbart tittat på de första 50 
sökträffarna för vardera sökning (se nedan) och hittat två relevanta referenser. 
Med hjälp av Google-sökning och en trovärdighetsbedömning har forskaren 
fastställt två hållbarhetscertifikat av betydelse för forskningen.

Den första Google-sökningen, den 24 april 2015, på söktermen

hållbara AND evenemang

gav ungefär 249 000 sökträffar. Den andra Google-sökningen, den 24 april 
2015, på söktermen

certifikat AND hållbarhet AND evenemang

gav ungefär 44 400 sökträffar.

De hållbarhetscertifikat som forskaren bedömde trovärdiga utifrån de första 50 
sökträffarna på respektive sökterm är:

 Miljödiplomerat event, Svensk Miljöbas
 ISO20121 certifikat för hållbara evenemang
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Forskningsfråga 4
Vid den kvalitativa analysen uppträdde såväl överensstämmelser som 
motsättningar i det insamlade materialet bland såväl LOHAS, arrangörer och 
certifikaten. Forskaren belyser också olika tolkningar av materialet.

LOHAS syn på en hållbar festival
LOHAS verkar ha en enad uppfattning om att en hållbar festival arbetar för 
social hållbarhet i form av att festivalen är prisvänlig och inkluderande för 
människor. Lohas 2 tycker det är viktigt med “Healthy food offerings during the 
event at very very affordable prices” och Lohas 1 är av åsikten att festivalen 
ska vara “affordable” och “inclusive”. Lohas 2 tycker också att festivalen ska 
drivas på förnyelsebar energi och satsa på att skapa medvetenhet kring både 
social och miljömässig hållbarhet: “Strong social and environmental awareness 
campaign around the music and dance festivity”. Lohas 1 är den enda LOHAS 
som forskaren bedömer vidrör ekonomisk hållbarhet i och med hen tycker att 
en hållbar festival behöver vara “regenerative”, det vill säga återskapande, för 
vad forskaren tolkar som en återkommande festival. Forskarens tolkning av 
“återskapande” handlar här om att festivalen behöver gå med ekonomisk vinst 
för att den ska kunna återskapas år efter år. Att festivalen är återskapande kan 
dock även tolkas som att festivalen skapas med hänsyn till det ekologiska 
kretsloppet, eller att festivalen återskapar sociala band mellan människor 
under festivalen. Forskaren har valt att tolka återskapande som ekonomisk 
hållbarhet eftersom det finns en tanke om överlevnad inom ordet, att något 
skapas om och om igen, och för festivaler behövs pengar för att kunna 
återkomma.

Festivalarrangörernas syn på en hållbar festival
Arrangörerna verkar tänka något mer på miljömässig hållbarhet jämfört med 
LOHAS. Arrangör 1 tycker till exempel att det är viktigt “Att festivalen är 
miljödiplomerad enligt någon beprövad kravstandard”, medan arrangör 3 
däremot anser att det är av mindre betydelse då det främst gynnar större 
festivaler, men att det som utmärker en hållbar festival är att festivalen “ser till
helheten” i form av transporter, samåkning, ekologisk mat, ekologisk 
byggnation och småskalighet. Arrangör 2 tycker att en hållbar festival handlar 
om att den är “miljömässigt hållbar, t.ex. ekologiska och närproducerade 
produkter såsom mat, komposterbara engångsartiklar, återvunnet papper för 
affischerna” men också att festivalen ska “ta vara på människor” genom 
exempelvis rimliga ljudnivåer. Arrangör 4 säger att en hållbar festival ska ta 
både ett socialt och miljömässigt ansvar och tycker att det är viktigt med att 
festivalen innebär “Tillgänglighet för alla”. Några arrangörer belyser därmed 
också social hållbarhet. Den ekonomiska aspekten är däremot ganska blek i 
arrangörernas svar kring vad som utmärker en hållbar festival. Arrangör 2 
nämner att “tillväxt har inget egenvärde” strax efter yttrandet om att “ta vara 
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på människor” vilket forskaren tolkar som att arrangören tycker det är viktigare
att visa omsorg om festivalbesökarna än att gå med vinst. Arrangör 4 säger att 
“Ekonomisk integritet” är viktigt för en hållbar festival, något som forskaren 
tolkar som att arrangören vill stå för sina värderingar och ha ärligt uppsåt vid 
sina ekonomiska transaktioner, vilket skulle kunna vara fallet med exempelvis 
en etisk inköpsrutin.

Certifikatens syn på en hållbar festival
Bland certifikaten finns en enad uppfattning om att hållbara evenemang ska 
hantera både sociala och miljömässiga frågor. När det gäller den ekonomiska 
aspekten av hållbarhet handlar det enligt Certifikat 2 om att evenemanget ska 
kunna visa att den går med vinst för att kunna göra “hållbara satsningar” för 
framtida utveckling av evenemanget. Certifikat 1 varken nämner eller ställer 
några krav på att ett hållbart evenemang ska arbeta utifrån ett ekonomiskt 
lönsamt perspektiv. Istället lägger det mest fokus på miljömässig och social 
hållbarhet. Bara ett av certifikaten har en nedskriven definition av hållbarhet i 
sig och det är den allmänt vedertagna från “Our Common Future” (UN, 1987). 
Gemensamt för certifikaten är dock att det saknas en nedskriven definition för 
hållbarhet inom evenemang i dem. Det tolkar forskaren som att certifikaten 
antingen förutsätter att arrangörer förstår vad som menas med hållbarhet inom
evenemang, eller att upphovsmakarna till certifikaten inte själva har en tydlig 
bild av vad det innebär.

Gemensam syn på en hållbar festival
De områden som såväl LOHAS, arrangörerna och certifikaten enas om är att en 
hållbar festival ska verka för att öka medvetenhet om hållbarhet bland 
festivalbesökarna och påverka deras värderingar. Exempelvis tycker Lohas 2 att
festivalen bör satsa på en “Strong social and environmental awareness 
campaign around the music and dance festivity”, och arrangör 3 “Att man själv 
brinner för hållbarhet!”, vilket forskaren tolkar som att festivalen ska agera 
förebild för besökarna. Arrangör 4 tycker det är viktigt att en hållbar festival 
har ett ansvarsfullt ledarskap, socialt ansvar och nämner också “Medvetenhet 
om hållbarhet”, vilket forskaren tolkar som att en hållbar festival leder 
festivalbesökarna till en ökad medvetenhet om hållbarhet både på festivalen 
och utanför festivalen i besökarnas vardagliga liv. En annan tolkning är också 
att festivalen vet vad de själva ska göra för att uppnå hållbarhet och detta 
förutsätter att de gör sig medvetna om vad det innebär. Arrangör 6 lägger vikt 
vid att “samtliga medarbetare är involverade i hållbarhetsarbetet och jobbar 
aktivt med det” samt att “hållbarhetsarbetet kommuniceras internt och 
externt” för en hållbar festival. Också certifikaten belyser vikten av att 
arrangören kommunicerar ut sitt hållbarhetsarbete till de berörda, däribland 
besökare. Certifikat 1 tycker till exempel att arrangören kan “Arrangera 
programpunkter och aktiviteter som engagerar deltagare och besökare i 
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miljöfrågor”. Att arrangörer för en hållbar festival skapar medvetenhet om 
hållbara frågor och agerar förebild för besökare tolkar forskaren som ett av de 
ansvar en hållbar festival har och kan härledas till kategorin Ansvarsfull ledning
i enlighet med Spangenberg och Valentin (refererad av Gelter, 2008).

Ett annat område som LOHAS, arrangörerna och certifikaten enas om, dock i 
mindre skala, är att en hållbar festival ska arbeta långsiktigt för hållbarhet. 
Arrangör 6 uttrycker det med ”Att det görs en utvärdering efter festivalen och 
att man är öppen för vad som blev bra resp mindre bra och att man ständigt 
förbättrar hållbarhetsarbetet.”. Det är det som forskaren tolkar in i Lohas 2 
“regenerative”, att festivalen är återskapande, och Certifikat 2 understryker 
betydelsen av att festivalen går med vinst för att kunna göra hållbara 
satsningar. Certifikat 1 säger att resultatet av festivalens arbete ska följas upp 
för att kunna förbättras. Att vara långsiktig tolkar forskaren även som att 
festivalen behöver gå med vinst för att kunna fortsätta sitt hållbarhetsarbete, 
men det är bara Certifikat 2 som intygar den saken. Forskaren ser att denna 
uppfattning inte är lika utbredd bland svarspersonerna som den om 
festivalernas ansvar att påverka besökarna, men anser inte att den är mindre 
viktig för det. Forskaren kan härleda denna uppfattning om långsiktigt arbete 
för hållbarhet till ekonomisk hållbarhet, såväl som ett ansvarsfullt ledarskap, 
och därav tillhör två av analysens kategorier.

LOHAS, arrangörerna och certifikaten har också en gemensam bild av att en 
hållbar festival ska verka för att festivalbesökare ska känna sig delaktiga i 
festivalen. Lohas 1 anser att festivalen ska vara “inclusive”, Lohas 2 
“multicultural” genom artistutbudet, Arrangör 4 att festivalen ska innebära 
“tillgänglighet för alla” och Certifikat 1 att “göra Eventet tillgängligt för alla”. 
Certifikat 1 anser också att arrangören kan få med besökarna i miljöarbetet 
genom att exempelvis låta dem sortera sitt avfall, engagera och låta dem 
komma med synpunkter på festivalens arbete. Detta härleder forskaren till 
social hållbarhet. Övriga områden där LOHAS, arrangörer och certifikat tycker 
snarlikt är att en hållbar festival serverar ekologisk och hälsosam mat, samt att
festivalen återvinner material och använder förnyelsebar energi, vilket handlar 
om såväl social som miljömässig hållbarhet.

Definition och kriterielista
Utifrån genomförd analys från insamlad data i forskarfråga 1-3 och resultatet 
som presenteras ovan föreslår forskaren följande definition av hållbarhet för 
musikfestivaler inom Sverige:

Hållbarhet inom musikfestivaler i Sverige innebär att festivalen har ett 
ansvarsfullt ledarskap som styr med en långsiktig plan för att gå med 
ekonomisk vinst för att förbättra sitt miljöarbete och sociala arbete.
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Här följer de kriterier för en hållbar musikfestival som forskaren byggt utifrån 
analysens koder och definitionen ovan:

Festivalen bör:
 medvetet arbeta med kunskapsbyggande kring miljö- och sociala frågor 

bland samtliga involverade i festivalen och agera som en förebild i dessa 
frågor genom festivalens egna arbete

 samarbeta med olika aktörer för att bygga ett nätverk kring hållbar 
utveckling och välja samarbetspartners utifrån ekonomiska, sociala och 
miljövänliga alternativ 

 ha en tydlig plan med uppsatta mål för vad festivalen ska satsa på varje 
år och hur festivalen kommer utveckla sitt arbete med sociala och miljö-
frågor på längre sikt, samt någon som kontrollerar att målen efterlevs

 ha en ledning med ansvariga för ekonomi, miljö och sociala frågor inom 
festivalen och ha ett helhetsperspektiv som inbegriper samtliga tre

 utbilda festivalens involverade (anställda, samarbetspartners, besökare 
m.fl) i vad hållbarhet inom festivaler innebär, förslagsvis genom att 
belysa definitionen ovan, samt hur de kan verka för en hållbar festival 
och engagera dem i detta

 tänka på att festivalbesökarna ska känna sig delaktiga i festivalen, 
oavsett vem de är och de förutsättningar de har, för att kunna njuta av 
festivalen till fullo.

 arbeta med resurssnåla lösningar inom en rad områden för att minska 
festivalens miljöpåverkan, som ex. en inköpsrutin som minskar mängden 
avfall och tänker på miljön, välplanerade transporter, val av plats för 
festivalen, digital marknadsföring, återvunnet och återbrukat material 
m.fl.

Definitionen och dessa kriterier för hållbarhet inom musikfestivaler i Sverige är 
vad forskaren lämnar efter sig som förslag på hur dessa festivaler bör se på 
hållbarhet och arbeta med det inom sin bransch.
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Diskussion

Metod diskussion
Kvaliteten för de metoder som forskaren använt sig av bedöms genom 
metodernas validitet, reliabilitet, objektivitet och generaliserbarhet 
(överförbarhet) enligt Patel och Davidson (2011), Hartman (2004) samt 
Denscombe (2009) och metodernas kvalitet diskuteras i detta stycke. Dock 
kommer vare sig metodernas reliabilitet eller validitet att diskuteras här, utan 
forskaren hänvisar till metodavsnittet under respektive forskningsfråga för 
detta. I denna metoddiskussion behandlas istället objektivitet och 
överförbarhet (se Metodteori).

När det gäller metoden digital frågeställning för forskningsfråga 1, bedömer 
forskaren kvaliteten som medelgod. Datainsamlingen har resulterat i en 
svarsfrekvens på 50% med 5 svarande festivaler bland 10 kontaktade. 
Forskaren anser att det är ett godtyckligt antal men att det hade varit önskvärt 
med fler för resultatets kvalitet. Det finns en risk att mailet hamnade i 
skräpkorgen, att arrangörerna inte såg mailet eller att frågan var alltför 
omfattande för de som inte svarade. Bland de som svarade har majoriteten av 
arrangörerna lämnat svar som inte är särskilt utförligt beskrivna, vilket har 
medfört att forskaren fått tolka in betydligt mer och “läsa mellan raderna” i 
deras svar. Det har inneburit merarbete för forskaren under analysen i 
forskningsfråga 4. Enligt Denscombe (2009) är dessa problem med 
svarsfrekvensen och svarens karaktär sammanlänkat med öppna frågor, vilket 
forskaren använt sig av. Forskaren tror därför att formatet med öppna frågor 
kan ha krävt för stor ansträngning ifrån arrangörerna för att ge fylliga svar. Hen
har därför haft svårt att tolka det insamlade materialet då det varit mycket 
kortfattade synpunkter på vad som utmärker en hållbar festival. Det leder 
också till att forskaren ifrågasätter valet att skicka ut frågan genom e-post med
en begränsad svarstid på 1 vecka. Tiden kan ha satt press på arrangörerna att 
fatta sig korta, alternativt att deras dagliga rutiner kommit i vägen för att 
besvara det noggrant. Hur det ligger till vet inte forskaren men oavsett om det 
är orken att svara, för kort svarstid eller fel format med e-post så har det 
påverkat resultatet av datainsamlingen. Forskaren anser därför att 
datainsamlingen behöver kompletteras, vilket sker i samband med data-
trianguleringen av forskningsfråga 1, 2 och 3 i analysen för forskningsfråga 4.

Datainsamlingen för forskningsfråga 2 gav ett sämre resultat och forskaren 
bedömer kvaliteten som låg. Enbart 2 stycken LOHAS av över 13000 
medlemmar (mars 2015) på LOHAS Facebooksida svarade på det webbaserade 
frågeformuläret. Det var för forskaren under förväntan, men kan ha en trolig 
förklaring i att frågeformuläret publicerades genom Facebook där inlägg snabbt
hamnar i historiken på en tidslinje och faller i glömska. En stor geografisk 
spridning, som är fallet med webbaserade frågeformulär (Denscombe, 2009), 
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hjälpte inte för svarsfrekvensen för denna forskningsfråga. Forskaren tror inte 
att Facebook var rätt forum, men liksom för forskningsfråga 1, kan den öppna 
frågan också ha engagerat färre att svara. Forskaren bedömer att en direkt 
kontakt med LOHAS konsumenter kan ge ett större antal svarspersoner, men 
menar att det är svårt att identifiera vilka forum LOHAS konsumenter rör sig på 
efter egen förundersökning på Internet. Det låga antalet svarspersoner medför 
låg kvalitet till denna datainsamling och forskaren bedömer att en ny 
undersökning med LOHAS konsumenter behöver genomföras för att öka 
kvaliteten till denna forskningsfråga.

Forskningsfråga 3 bedömer forskaren har en god kvalitet. Även att antalet 
certifikat enbart uppmätte 2 stycken genom Google sökningen, så är dem båda
gällande i Sverige varför forskaren ändå tycker det är en godtycklig mängd, då 
det inte bör finnas alltför många certifikat för hållbara evenemang i ett land. 
Tillträdet till certifikaten var hyfsat enkelt, dock med visst förbehåll gällande 
ISO20121, där en intervju med en utfärdare av certifikatet var nödvändigt då 
det inte kunde ges ut till forskaren på grund av kommersiella syften. Forskaren 
är medveten om att intervjun har inneburit en andrahandstolkning av 
utfärdarens svar kring certifikatet ISO20121 och att detta kan sänka 
trovärdigheten för forskningsfrågan 3:s datainsamling. Forskaren har dock 
analyserat dennes svar på lika förutsättningar liksom övrigt material och båda 
de analyserade certifikaten uppfyller  Scott (1990, refererad i Denscombe 
2009) och Platts (1981, refererad i Denscombe 2009) kriterier för trovärdighet.

När det gäller den kvalitativa analysen för forskningsfråga 4 bedömer forskaren
att kvaliteten är medelgod och att analysen behöver kompletteras, 
framförallt med fler svar från LOHAS konsumenter för att uppnå större 
träffsäkerhet genom triangulering. Det går inte att generalisera resultatet från 
analysen på grund av att mängden data är för liten, men det går att överföra 
resultatet till andra sammanhang eftersom resultatet går att spåra till den 
generella synen på hållbarhet i världen idag och då särskilt med hänsyn till FN-
rapporten “Our Common Future” (UN, 1987). Det som ökar kvaliteten för den 
kvalitativa analysen är att forskaren använt sig av datatriangulering, fört 
beslutslogg och gjort en reflexiv redogörelse för forskarens egna jag och att 
forskaren analyserat objektivt. Materialet är dessutom inhämtat från 
verkligheten, vilket enligt Denscombe (2009) innebär att resultatet av analysen
också förankras i verkligheten. Det som forskaren dock anser vara till nackdel 
för metodens kvalitet är att forskaren aldrig tidigare gjort en kvalitativ analys 
och därmed riskerar att ha förbisett vissa saker, eller lyft ur den ur sitt 
sammanhang - särskilt som forskaren påtalat problem med korta och vaga svar
för såväl forskningsfråga 1 som 2. Det har medfört en svår tolkningsprocess för
forskaren och att fånga djupet i svarspersonernas svar. Det kan också ha 
medfört att forskaren omedvetet trängt in egna uppfattningar i datan för att 
fylla ut de tunna svaren och därmed försvagat analysens objektivitet. 

När det gäller vägningen av kategorierna i den kvalitativa analysen så har den 
enbart tagit hänsyn till hur pass triangulerad varje kategori är. Vägningen har 
därför inte vägt in hur många LOHAS, arrangörer och certifikat som stärker en 
kategori, genom mängden svarspersoner som stödjer en viss kategori. Målet 
för vägningen är att minst 1 LOHAS, 1 arrangör och 1 certifikat finns 

55



representerat inom vardera kategori och därmed uppfyller datans triangulering,
således forskningens kvalitet. Detta förhållande räcker för att få full poäng 
(12p) inom en kategori i vägningstabellen, och det ger mer poäng än 
exempelvis 6 arrangörer och 2 certifikat (dock ingen LOHAS) som bara ger 8p. 
Det enda vägningen därför mäter är hur pass triangulerad varje kategori är, 
inte hur många som stödjer en kategori. Det anser forskaren är en slags 
snedvridning av datan, men stödjer sig mot argumentet att samtliga 
forskningsfrågors data behöver finnas representerade inom en kategori för att 
tillföra tyngd till den kategorin och stärka kvaliteten i analysen genom 
triangulering.

Resultat diskussion
Den slutliga definitionen av en hållbar festival, med ett ansvarsfullt ledarskap 
som styr för ekonomisk lönsamhet går att diskutera.

Även att ekonomisk hållbarhet verkar vara mindre utbredd i den totala 
uppfattningen av vad som utmärker en hållbar festival i den insamlade datan, 
så argumenterar forskaren för att ekonomisk hållbarhet och att festivalen går 
med vinst är avgörande för att en festival ska kunna fortsätta med sitt arbete 
för hållbarhet, eller göra “hållbara satsningar” som Certifikat 2 uttrycker det. 
Om ekonomisk hållbarhet inte fanns så skulle festivalers ekonomiska utveckling
troligen underminera social och miljömässig hållbarhet, med hänsyn till KTH:s 
tolkning av ekonomisk hållbarhet. Vilket skulle innebära att hållbarhet som vi 
känner den inte skulle existera inom festivaler. Kanske skulle det rent av 
innebära att festivaler inte skulle kunna vara hållbara alls, och då står utanför 
debatten kring hållbarhet. Vilket i så fall inte bara gäller festivaler utan 
samtliga verksamheter som bedrivs ur vinstintresse, som Naomi Klein (2014) 
menar, att kapitalismen står i vägen för en verklig ansats till att lösa 
miljöproblemen. Även social hållbarhet skulle bli lidande om ett ekonomiskt 
hållbarhetsperspektiv inte brukades (kth.se), och bland annat FN har intygat att
en svag ekonomi bromsar den sociala utvecklingen och välfärden i ett land 
(UNDP, millenniemalen.nu). Därför motiverar forskaren att ekonomisk 
lönsamhet som bygger på ett hållbart tänk och agerande genom ett 
ansvarsfullt ledarskap, är så pass grundläggande för en festival som vill satsa 
hållbart, att det är en förutsättning för att kunna lösa sociala och miljömässiga 
problem.

Det ska tilläggas att forskaren har prioriterat kvalitetssäkring genom 
triangulering, varför vissa kategorier (ekonomisk hållbarhet) genom analysen 
har fått en högre rangordning i vägningen av hur pass triangulerad en kategori 
är, och därför inte tar hänsyn till hur många svarspersoner som stödjer en 
kategori. Därför är resultatet beroende av denna triangulering.

Kriterierna för en hållbar festival baseras på de koder som uppkommit i 
samband med forskarens analys. De bör ses som fördjupade riktlinjer till den 
framtagna definitionen för en hållbar festival, men inte som en checklista 
eftersom varje kriterie beskriver ett övergripande mål för en hållbar festival. 
Exakt vad en festival väljer att göra för varje punkt är upp till dem och det ska 
understrykas att kriterierna är framtagna för att en festival vidare ska förstå 
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innebörden av definitionen samt ge förståelse för vad den är uppbyggd av. 
Forskaren ämnar därför inte att förklara för festivalarrangörer hur de ska arbeta
för hållbarhet, utan ger i denna forskning ett stöd för vad som menas med 
hållbarhet inom deras bransch.

I mångt och mycket baseras resultatet på den allmänna uppfattningen av vad 
som utmärker hållbarhet och hållbar utveckling, och det beror troligtvis på att 
det insamlade materialet kommer från verkligheten i vår nutid. Det är inte 
konstigt att svarspersonerna i datan färgas av sin omvärld och det är tydligt att
definitionen i FN-rapporten “Our Common Future” (UN, 1987) dominerar inom 
datan under forskarens analys. Att forskaren valt att analysera utifrån rådande 
hållbarhetsteori, däribland just FN:s definition av hållbarhet, är heller inte 
underligt eftersom det är den generella uppfattningen om hållbarhet. 
Forskarens avsikt har varit att jämföra den insamlade datan mot denna 
rådande uppfattning för att lättare kunna se mönster i datan och upptäcka 
avvikelser. Forskaren har dock inte funnit några sådana avvikelser i datan, 
vilket talar för att festivalbranschen och dess besökare är anpassade till den 
allmänna uppfattningen om hållbarhet. Det innebär att forskaren inte upptäckt 
några skillnader mellan festivalers och övriga världens syn på hållbarhet. Det 
är också därför forskaren inkluderat samtliga analysens kategorier i en 
definition för hållbarhet inom festivaler. Uppfattningen för festivaler tycks 
överensstämma med omvärlden.

Enligt en etisk bedömning av resultatet menar forskaren på att resultatet inte 
medför någon skada för berörda parter, eftersom datan hanteras konfidentiellt 
och parterna har omnämnts i resultatet för att forskaren ska bibehålla deras 
anonymitet. Forskaren ser inga etiska problem med resultatet utöver att det 
möjligen kan strida mot berörda parters uppfattning om vad som utmärker ett 
hållbart evenemang, en hållbar festival eller vad som bör klassas som 
hållbarhet i allmänhet. Dock visar resultatet en stor överensstämmelse med 
befintlig hållbarhetsteori, så en motstridig uppfattning gentemot resultatet är 
inte särskilt sannolik.
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Slutsatser och förslag på framtida forskning

Denna forskning har syftat till att föreslå en definition för hållbarhet inom 
festivaler med tillhörande kriterielista, efter ett ökat intresse att arrangera 
hållbara festivaler där många arrangörer är osäkra över vad hållbarhet innebär.
Forskaren har efter insamlat material från såväl festivalarrangörer, medvetna 
konsumenter som certifikat av hållbara evenemang, utifrån genomförd 
kvalitativ analys av datan, kunnat föreslå en definition av hållbarhet för 
musikfestivalbranschen i Sverige:

Hållbarhet inom musikfestivaler i Sverige innebär att festivalen har ett 
ansvarsfullt ledarskap som styr med en långsiktig plan för att gå med 
ekonomisk vinst för att förbättra sitt miljöarbete och sociala arbete.

Kriterielistan presenteras i resultatdelen och är uppbyggd utifrån koderna i den 
kvalitativa analysen, baserad på den insamlade datan.

Med definitionen ovan kan vissa slutsatser dras:
 Ekonomisk hållbarhet och ett ansvarsfullt ledarskap prioriteras före såväl 

social som miljömässig hållbarhet, eftersom forskaren genom kvalitativ 
analys kommit fram till att de första två är förutsättningar för att 
festivaler ska kunna arbeta med att lösa sociala och miljömässiga 
problem. Social och miljömässig hållbarhet har dock inte uteslutits ur en 
definition, trots ett lägre resultat i forskarens vägning av samtliga 
kategorier, eftersom forskaren anser att dessa kategorier är av stor 
betydelse för arbetet med hållbarhet och också överensstämmer med 
den generella synen på hållbarhet som finns i FN-rapporten “Our 
Common Future” (UN, 1987). Således skiljer sig inte definitionen för en 
hållbar festival så mycket från hur man brukar prata om hållbarhet. 
Skillnaden är att organisationens ansvar och ekonomisk lönsamhet lyfts 
fram mer som en förutsättning för att arbeta med hållbarhet.

 Resultatet är beroende av metoden datatriangulering, varför forskaren 
inte förhåller sig till hur majoriteten av den insamlade datan ställer sig till
hållbarhet inom festivaler. Trianguleringen kan innebära en viss 
snedtolkning av datan, men säkerställer resultatets kvalitet. Kvaliteten av
forskningsresultatet är dock inte tillräckligt hög, menar forskaren, 
eftersom mängden data är för låg för att kunna generalisera resultatet. 
Kvaliteten behöver stärkas med en större mängd data för att resultatet 
ska kunna stärkas.
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Utifrån detta forskningsresultat vill forskaren föreslå följande områden för 
fortsatt framtida forskning:

 Hur identifierar man LOHAS konsumenter så att det går att bygga 
forskning på deras åsikter inom branscher som arbetar med hållbarhet, 
samt stärka vad de tycker om hållbara festivaler?

 Vad blir resultatet av en liknande forskning i ett annat land än Sverige? 
Liknar definitionen som presenteras i denna forskning den som föreslås i 
ett annat land och kan definitionen följaktigen gälla globalt för hållbara 
festivaler?

 Gäller samma definition för hållbara festivaler för andra slags festivaler i 
Sverige; exempelvis inomhusfestivaler, filmfestivaler, kulturfestivaler etc.
som satsar hållbart? Går det att applicera definitionen på andra 
evenemangsformer?

 Vad anser festivalbranschen i Sverige om definitionen och tillhörande 
kriterielista? Går det att arbeta utifrån den och upplever de tydlighet i 
vad som menas med hållbarhet inom festivaler?
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Bilaga 2 - VÄGNINGSTABELL FÖR KATEGORIER

Poängsystem för tabellen:
0 p= inte alls/ 1 p= i färre än hälften av koderna inom kategorin/ 2 p= i hälften av koderna 
inom kategorin/ 3 p= i fler än hälften av koderna inom kategorin/ 4 p= i samtliga av koderna 
inom kategorin

KATEGORIER

Miljömässig 
hållbarhet

Social 
hållbarhet

Ekonomis
k 
hållbarhet

Ansvarsfull ledning

Svenska musikfestival- 
arrangörers syn på 
hållbarhet är representerad
inom kategorin.

1 p
(5 av 12 koder: 
Återvunnet och 
återbruk, Mat och 
livsmedel, Val av 
plats, 
Småskalighet, 
Minska 
transporter)

2 p
(4 av 8 
koder: 
Prisvänligt, 
Delaktighet, 
Mat och 
livsmedel, 
Omtanke om 
människor)

2 p
(1 av 2 
koder: 
Långsiktigh
et och 
utveckling)

3 p
(7 av 10 koder: 
Förebild, Helhet, 
Långsiktighet och 
utveckling, Skapa 
medvetenhet och 
kommunikation, 
Miljöledningssystem, 
Eventorganisationens 
ansvar, Hållbart 
perspektiv/ TBL)

Konsumentgruppen LOHAS 
syn på hållbarhet är 
representerad inom 
kategorin.

1 p
(3 av 12 koder: 
Förnyelsebar 
energi, 
Återvunnet och 
återbruk, Mat och 
livsmedel)

1 p
(3 av 8 
koder: 
Prisvänligt, 
Delaktighet, 
Mat och 
livsmedel)

2 p
(1 av 2 
koder: 
Långsiktigh
et och 
utveckling)

1 p
(2 av 10 koder: 
Långsiktighet och 
utveckling,Skapa 
medvetenhet och 
kommunikation)

Hållbarhets- certifikatens 
syn på hållbarhet är 
representerad inom 
kategorin.

3 p
(11 av 12 koder: 
Förnyelsebar 
energi, Låg 
energiförbrukning,
Klimatkompensati
on, Digitalt, 
Återvunnet och 
återbruk, Avfall, 
Inköp, Miljömärkta
produkter, Mat 
och livsmedel, Val 
av plats, Minska 
transporter)

3 p
(7 av 8 
koder: 
Delaktighet, 
Mat och 
livsmedel, 
Omtanke om 
människor, 
Jämställdhet,
Lokalsamhäll
e, Inköp, 
Samarbete 
med aktörer)

4 p
(2 av 2 
koder: 
Långsiktigh
et och 
utveckling, 
Ekonomiskt
vinstintress
e)

4 p
(10 av 10 koder: 
Förebild, Helhet, 
Långsiktighet och 
utveckling,
Skapa medvetenhet 
och kommunikation, 
Miljöledningssystem, 
Följa lagar, Kunskap 
och kompetens, 
Eventorganisationens 
ansvar, Hållbart 
perspektiv/ TBL, 
Ekonomiskt 
vinstintresse)

Slutpoäng = 5 p 6 p 8 p 8 p
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