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Sammanfattning 

I detta examensarbete tar vi upp hur vi gått till väga i genomförandet av Alive Festival 
-09. Vi har jobbat genom den ideella föreningen KF LIVE (Se definition) som 
fungerar som arrangörsgrupp i Skövde. Vi tar upp frågor som rör ekonomi, 
marknadsföring samt det egentliga arbete som krävs under festivaldagen. Under 
arbetets gång har vi hunnit införskaffa information, reflekterat över den och till sist 
använt oss av den när vi faktiskt genomfört festivalen. Festivalen som hölls under nio 
timmar innefattar tre scener med femton lokala som internationella band. I denna 
rapport kommer läsaren kunna ta del av de beslut vi i gruppen fattat samt få en 
överblick för det arbete som krävs under festivaldagen.  
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1 Bakgrund/Inledning 
 
Idén till examensarbetet skapades redan under tiden för projektarbetet som avslutades 
under höstterminen 2008 på högskolan i Skövde. Då gick arbetet ut på att ur en 
arrangörs synvinkel ta reda på vad som krävs i förarbetet för en endagars 
inomhusfestival. Vi jobbade då i en grupp bestående av tre studenter från MLP 
programmet (se definition) genom den redan existerande ideella föreningen KF LIVE 
(se definition). Gruppen arbetade väl ihop och resultatet av arbetet väckte intresset för 
att faktiskt genomföra festivalen. Vi är nu två återstående studenter som även nu i 
examensarbetet arbetat genom Kulturföreningen KF LIVE. I denna rapport behandlar 
vi frågan om vad som krävs i genomförandet av en festival. Vi använder oss av den 
information som framställdes under projektarbetets tid, samt av erfarenheten som 
redan finns i gruppen och det vi fått från KF LIVE. 
 
 
 
2 Forskningsöversikt 
Det finns en rad olika festivaler i Sverige med olika inriktningar. De flesta är 
uppbyggda på samma sätt oavsett hur små eller stora de är. Det som skiljer 
festivalerna åt är främst om de är inomhus eller utomhus och vilka det är som 
anordnar dem. På vissa festivaler kan det vara en ideell förening som styr och på 
andra kan det vara ett aktiebolag. Det finns några olika ideella föreningar som t.ex. 
Galaxen som står bakom Arvika festivalen och Rockparty som står bakom Hultsfred 
festivalen. En utav alla festivaler vi kan jämföras med är House of metal som är en 
inomhusfestival i Umeå. De har dock en större organisation och festivalen sträcker sig 
under två dagar med inriktning på enbart metalakter.    
 
 
 
3 Problemformulering 

I denna rapport redovisas vad som krävs för att genomföra en endagars musikfestival. 
Vi har under hela arbetet ställt oss frågan hur man går till väga för att uppnå detta 
mål. Med detta dyker en del frågor upp som: Hur löser man det ekonomiska? Vart 
finns det lämpade lokaler? Hur många bör man vara i personal? Kan väder påverka en 
inomhusfestival? osv. Detta leder oss till den frågeställning vi följt under arbetets 
gång: 
 
 
3.1 Vår frågeställning 

Vad krävs för att genomföra en inomhusfestival? 
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4 Definition av viktiga begrepp 
 

Musikfestival: Sammankomst där ett flertal akter framför musik inför en större 
skala publik. 

Headlineband: Det band som oftast avslutar konserten, är också oftast större än 
resterande band. Även kallad huvudakt. 
 
MLP: Musik och ljudproduktions utbildning på högskolan i Skövde. 
 
KF LIVE: Arrangörsgrupp med inriktning på liveframträdanden i Skövde. 
 
Flyer: Ett reklamblad som lätt går att skicka och ge runt till andra. 
 
Webformulär: Ett formulär som endast går att fylla i på en internethemsida. 
 
Stageplot: En slags karta på hur artisten vill ha sin utrustning på scen. 
 
Logga: Loggotyp för ett märke eller förening/företag. 
 
Poster/Affisch: Ett större reklamblad som oftast sätts upp på anslagstavlor och 
liknande. 
 
Webmaster: Den person som har hand om och sköter alla ändringar på en hemsida. 
 
Bloggar: En hemsida som funkar som en dagbok för privatpersoner eller 
organisationer av olika slag. 
 
Myspace: Internet sida med inriktning på musik och band. 
 
Internet banner: En reklamdel som går att förflyttas på internet. 
 
Gästboksinlägg: Ett ställe där besökare kan skriva vad de roch tänker på en 
hemsida. 
 
Facebook.com: Internetmötesplats där det finns flera användare som kan starta 
kontaktnät med varandra. 
 
Eniro.se: Internetsida med sökfunktion på kartor, företag och privatpersoner. 
 
Ticnet.se: En biljettservice som säljer biljetter inom nöjesevenemang via internet. 
 
Backstagepersonal: Den personal som har sin arbetsplats bakom scenen vid ett 
evenemang. 
 
Merchendise: Varor som är förknippade med en artist. 
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Backline: Den utrustning som använd på scen. 
 
Humpare: Personal som bär på och av utrustning på scen. 
 
PA: Utrustning som används då instrument och förstärkare behöver förstärkas. 
 
Öppet event: En sammankommst där vem som helst har tillträde. 
 
Alive Festival: Namnet på musikfestivalen. 
 
Crew: Personal som arbetar på festivalen. 
 
Dikespersonal: Är personal som står mellan scen och kravallstaketet för att se till 
att säkerheten för publik och artist hålls. 
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5 Metod 
 

5.1 KF LIVE 

Vi jobbade via den ideella kulturföreningen KF LIVE som varit verksam i Skövde 
sedan 2005. Föreningen funkar som en arrangörsgrupp med inriktning på livemusik 
och har sedan starten anordnat stora som mindre evenemang i Skövde.  
Vi hämtade information från de arrangemang som genomförts med vikt på hur 
personalen är organiserad under ett evenemang som detta.  
 
 
5.2 Projektarbetet 

Under projektarbetets tid gjordes intervjuer med aktiva arrangörer i festivalbranschen 
för att få ihop information om hur just de går till väga när de anordnar en festival.  

Här har vi ett antal frågor som vi ställde till var och en av arrangörerna som vi fick 
kontakt med. (se bilaga 1)  

Vi gjorde även en marknadsundersökning med olika elever på gymnasier för att se om 
det fanns ett intresse av att gå på festival och i så fall vilken typ av musik och till och 
med vilka band de skulle vilja se. (Se bilaga 2) 

För en sammanställning av marknadsundersökningen (se bilaga 3) 
 

5.3 Uppdelning av arbetet 

I arbetet försöker vi ta reda på hur vi som arrangörer jobbar för att lyckas 
sammanfoga alla aspekter och avklara de delmål som finns. Vi har då haft möten med 
den personal som kommer att arbeta under festivaldagen där vi fört en diskussion om 
arbetets mål och strategi. Under mötena har vi även kunnat fördela arbetet mellan de 
olika ansvarsområdena, detta för att underlätta arbetet och kunna nå ett så bra resultat 
som möjligt. Vi satte ihop affischeringsgrupper för olika områden, delade in personal 
för de olika stationerna, valde ut en PR-grupp samt huvudansvariga för de olika 
ansvarsområdena. På detta sätt har vi kunnat få en tydligare överblick på hur arbetet 
under festivalen kommer att se ut och hur vi arbetar för att nå detta mål. 
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6 Tidsplan 
v 14 
- Möte med Studieförbund 
- Se över allt som ska göras och börja planera 

 
v 15 
- Artist bokning (fortlöpande) 

 
v 16 
- Boka artist (fortlöpande) 
- Skriva budget för utskick till bidragsgivare 

v 17 
- Boka artist (fortlöpande) 
- Börja söka och skicka budget och projektplan till bidragsgivare  
- Börja med marknadsföring 
 
v 18 
- Boka artist (fortlöpande) 
- Hotell för artist 

v 19 
- Marknadsföring (fixa affisch, flyer, hemsida) 
- Boka artist (slutfas) 
- Marknadsföring (sätta upp affischer, dela ut flyers och lägga upp info på hemsida) 

 
v 20 
- Skaffa samarbetspartners 
- Skaffa vakter och alla tillstånd 
- Samarbete med restaurang parnassen 

 
v 21 
- Få ut Festivalen i Press (SLA, SKLT, SN m.m) 
- Skaffa samarbetspartners 
- Marknadsföring (slutfas) 
 
v 22 
- Marknadsföring (slutfas) 
- Skaffa all mat med mera som ska vara på festivalen 
- Genomförandet av festivalen 
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7 Arbetets mål 
 
Det vi vill med detta arbete är att kunna bredda kunskapen om arrangörens uppgift 
och jobb under en festivaldag. Vi har som mål att faktiskt kunna genomföra en 
festival och bli en erfarenhet rikare. Vi hoppas även kunna göra Alive festival till ett 
årligt återkommande arrangemang. I staden Skövde har kulturlivet blivit allt större 
och större den senaste tiden, fler band finns och intresset för upplevelser har ökat. Vi 
vill därför skapa en plattform där utryck kan skapas för såväl åhörare som artist. 
Förhoppningen är att de metoder och tillvägagångssätt vi använt oss av i detta arbete 
ska kunna hjälpa oss vid framtida arrangemang. 

 
 
8 Resultat 
Under denna rubrik kan man se hur vi gått till väga i arbetet som krävs för att kunna 
anordna en festival som denna. Resultaten är grundade på den information vi uppnått 
under arbetsperioden och projektarbetsperioden samt information hämtat från KF 
LIVE´s dokument. 
 
 
8.1 Festivaldagen 

Under nio timmar kommer femton band inta någon av de tre scener festivalen har att 
erbjuda. Det finns en utescen och två inomhusscener. Utöver detta kan festivalens 
gäster besöka tatueringsmontern, merchendisebordet eller inköpa förfriskningar i 
bardelen.  

Klockan 15:00 startar första bandet på utomhusscenen på kulturhustorget. Här spelar 
fyra band sammanlagt mellan 15-18. Kl 17:30 öppnar insläppet för Valhall och 
Frejascenen. Här kommer sammanlagt 11 band spela om varandra under festivalens 
resterande 7 timmar. Avslutningsvis framträder headlinebandet (se definition) 
Blindside tills festivalen stänger kl 01:00 då festivalbesökare hänvisas till den 
anordnade efterfesten på husaren. 
 
 
8.2 Lokal och scen 

Vi valde att använda oss av Valhalls lokaler i kulturhuset som är belägrad i centrala 
Skövde. Lokalen är anpassad till större evenemang och har de resurser som är 
nödvändiga för en festival. Lokalen innefattar tre scener och passar då till det koncept 
vi jobbat efter.  Den minsta av scenerna används ej utan flyttades upp till 
kulturhustorget där en utomhusscen byggs. 
 
 
8.2.1 Loke   
En lokal som rymmer 150 pers och med en mobil scen på 4X6 meter. Denna lokal 
användes som personalrum under festivalen men scen och utrustning användes i olika 
mån på de resterande scenerna.  
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8.2.2 Freja 

Denna lokal rymmer 400 pers med en scen på 3x8 meter och var i bruk under 
festivaltimmarna. Lokalen har direkt anknytning till ett av de två backstageområdena 
kallat backstage Freja. Fem band spelar inne på denna scen. 
 
 
8.2.3 Valhall  

Den största av de tre scenerna som rymmer 1200 pers och har en scen på 6x10 meter.  
Här spelade sex band. Förutom musiken fanns också försäljning och utställare på 
plats.  
 
 
8.2.4 Kulturhustorget  
På kulturhusets kulturhustorg riggade vi upp en scen bestående av scenpodier på 4x6 
meter från lokalen Loke. Ett tält riggades även över scenen med en storlek på 6x10 
meter.   
 
 
 
8.3 Artistbokning  

Valet av artister kan ibland vara svårt men vi visste redan innan att vi ville främja den 
lokala scenen. Idén med festivalen är att få in så mycket blandad musik som möjligt 
under 9 timmar med akter från hela Sverige likväl som med lokal anknytning. Här 
följer en del av de tillvägagångssätt vi gjort för att uppnå detta mål.  
 
 
8.3.1 Bokningsbolag 

För att kunna boka en headline (se definition) till festivalen fick vi gå igenom de 
kataloger med artister som bokningsbolagen har att erbjuda. Här finns bokningsbolag 
som Luger, The Agencygroup, AEG Live och Live Nation.  Bokningsbolagen jobbar 
med att förhandla med arrangörer om priset för artisten och de vilkor som gäller. Efter 
att ha letat och förhandlat med olika bokningsbolag bokade vi tillslut bandet Blindside 
som headline till festivalen. 
 
 
8.3.2 Lokala Band   

När det var dags att boka de lokala akterna kontaktade vi de personligen via telefon. 
Idag finns det så pass många professionella akter i Skövde som släppt skiva på bolag, 
så valen var ganska självklara vid bokningen. 
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8.3.3 Demoband 

Efter att vi bokat de större artisterna ville vi fylla ut resterande tider med mindre 
lokala demoband. Vårt tillvägagångssätt för att hitta banden var att använda oss av en 
demobandsansökan som vi fastställt under projektarbetet. Ansökan skickades ut till 
studieförbund i och omkring Skövde. 
När vi sedan fick in alla ansökningar startades avlyssningen där vi sållade ut de 
kvalificerade och icke kvalificerade banden. Bedömningen gjordes på vad som skulle 
kunna komma att bredda festivalens utbud samt framförandet av musiken.  

Vi gick även tillbaka till en undersökning som vi gjort under projektarbetstiden. 
Undersökningen gick ut på att besöka gymnasieskolor i Skövdeområdet för att ta reda 
på om det var några som var intresserade av en festival. Vi kollade även upp vilken 
typ av musik de helst ville höra och vilka band de helst ville se (inom rimliga 
gränser). Ett band som många ville se på festivalen var Anagoes som vi sedan valde 
att boka. 
I bilagan kan man se våra frågor och en sammanställning (se bilaga) 
 
 
 
8.4 Ekonomi 

För ett omfattande arbete som att anordna en festival är det många ekonomiska 
faktorer som spelar in. Catering till personal, gage till band (se definition), 
resekostnader mm. Förutom de stora kostnaderna finns det även mindre som man inte 
får glömma, dessa genererar också i omkostnader och påverkar slutsumman. Det är 
därför viktigt att i god tid göra en översikt på vad som krävs för att genomföra arbetet 
och vad man bör införskaffa. Här följer en del av de vägar vi valt vad gäller den 
ekonomiska biten. 
 
 
8.4.1 Budget 

I budgeten (se bilaga 3) har vi listat de omkostnader som en festival med proportion 
som denna kräver. Man hittar staplat i budgeten hur vi kalkylerat för intäkter och 
utgifter med mål om att gå jämt upp i slutändan. Budgeten är tillämpad för Valhalls 
lokaler. 
 
 
8.4.2 Bidragsgivare  

Det går inte att helt klara sig enbart på samarbeten och sponsorer utan en större 
summa pengar. Därför har vi sökt pengar från nedanstående bidragsgivare. Dessa 
hittades redan under projektarbetsperioden på sidan stipendier.se där en sökfunktion 
på alla landets stipendier och bidragsgivare går att hitta. Dessa är dock endast 
tillämpade för ideella föreningar och andra liknande organisationer. 
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8.4.3 ABF Studieförbund 

Vi sökte större delen av pengarna genom ABF Studieförbunds Västra 
Götalandsregion. Här skickades vår projektbeskrivning och budgetplan in till kontoret 
i Trollhättan. Måndagen efter fick vi besked om beviljat bidrag.  
 
 
8.4.4 Kultur Ungdom 

På kulturungdoms hemsida finns det ett webformulär (se definition) där man 
beskriver sin idé samt bifogar projektbeskrivning och budgetplan. Kultur Ungdom har 
en årlig pott på ca 900 000 kr som delas ut till de föreningar som är medlemmar i 
organisationen. Måndagen efter ansökan fick vi besked om beviljat bidrag.    
 
 
 
8.5 Samarbetspartners 

För att underlätta arbetet och jämna ut budgeten en aning är det bra att starta 
samarbete med de aktörer som är betydande för arbetets fortlöpande och resultat. 
Speciellt om man jobbar under en stram budget och behöver resurser som man själv 
inte har tillgång till. Alla nedanstående aktörer har erbjudits plats för logga på 
samtliga trycksaker samt internetlänk på festivalens hemsida. 
 
     
8.5.1 Husaren 

En av Skövdes äldsta och största nattklubb. Här inledde vi ett samarbete i form av 
efterfest för festivalen. Vi startade en diskussion med ägaren några veckor innan 
festivalen och kom överens om att alla med festivalbiljett erbjuds 50% i inträde vid 
uppvisning av biljett vid entrén till klubben. I utbyte mot detta fick vi göra reklam på 
husarens hemsida samt ge ut husarens egentryckta flyers (se bilaga 4) med 
information om efterfesten under festivaldagen. Detta också för att underlätta 
efterarbetet för personalen då festivalens besökare hade en plats att gå till efter 
stängningsdags. 
 
 
8.5.2 Högskolan i Skövde 

Både vi i gruppen och MLP programmets programansvarig tyckte det var högst 
väsentligt att starta ett samarbete mellan Alive festival och Högskolan i Skövde. Vi 
kunde erbjuda alla studenter ett reducerat biljettpris i entrén. I utbyte mot detta gjorde 
Högskolan ett reportage om festivalen samt reklam på deras hemsida.   
 
 
8.5.3 All-kopia 

Efter att kollat upp eventuella samarbetspartners med olika tryckerier i Skövde fick vi 
ett bra förslag om pris från tryckeriet All-kopia. Här tryckte vi alla trycksaker till 
festivalen för ett rabatterat pris på 50 %. 
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8.6 Kontrakt och tillstånd 

Anordnar man en festival finns det tillstånd som måste sökas för att det ska vara 
möjligt att genomföra festivalen. Det är även bra att skriva kontrakt med de akter som 
spelar under dagen och med de samarbetspartners man har, så att inget missförstånd 
uppstår. 
Här följer de vanligaste tillstånden. 
 
 
8.6.1 Polistillstånd 

Anordnar man en festival så kommer man att behöva ett polistillstånd för publika 
sammanhang. Söker man inte tillstånd äventyras säkerheten och myndigheten har rätt 
att gå in och stoppa evenemanget. 
Tillståndet söks i god tid innan festivalen så att inga problem uppstår. 
Vi sökte även ett separat utomhustillstånd eftersom vi planerat en utomhusscen på 
kulturhustorget på dagen. 
Det skiljer sig i pris mellan de två olika tillstånden. Ska man ha tillstånd för 
utomhusscen så kostar det ca 220 kr, medans tillstånd för inomhusarrangemang är 
gratis. Här väntas uttalande från myndigheter som polismyndigheten, 
räddningstjänsten och miljö och hälsoskyddskontoret.   
 
Såhär ser tillståndet ut för vårt evenemang.  (se bilaga 5) 
 
 
8.6.2 Artistkontrakt 

När man skriver kontrakt med en större artist får man skickat ett kontrakt från 
bokningsbolaget som innefattar rider, stageplot (se definition), scenspesifikation och 
logibestämmelser. I vårt fall var det LiveNation som skickade kontraktet. Se i denna 
bilaga hur detta såg ut. (se bilaga 6) 
 
 
8.6.3 Regler och bestämmelser för artister 

När vi hade klart för oss vilka artister som var bokade skrev vi ihop ett mail som vi 
sedan mailade ut till alla band. 
Mailet innehöll regler och bestämmelser gällande festivaldagen för att alla skulle veta 
vad som gäller så att det inte finns några oklarheter. 
Mailet såg ut såhär (se bilaga 7) 
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8.7 Marknadsföring 
 
För en festival som denna är det viktigt att arrangören lagt vikt på marknadsföringen. 
Det är arrangörens skyldighet att informera sin publik om festivalen. Intresset finns 
men om ingen vet så finns det heller ingen annan att skylla än arrangören om ingen 
dyker upp. 

Man bör ha budgeterat ordentligt och tänkt ut för hur, var och när man ska synas. Här 
följer de metoder vi har använt oss av i marknadsföringssyfte för festivalen: 
 
 
8.7.1 Grafisk Formgivare 

För alla visuella ting anlitade vi kitsuneart studio som grafisk formgivare. Där gjordes 
enskild logga (se definition), posters (se definition), flyers samt media hantering. 
Kitsuneart var också webmaster (se definition) och designer för festivalens officiella 
hemsida (www.a-live.se). Kitsuneart har tidigare varit ansvarig för all design gällande 
KF LIVE´s tidigare arrangemang, därför kändes det på sin plats att anlita dem igen.  
 
 
8.7.2 Affisch och flyer 

Alla trycksaker i pappersform är tryckta på All-kopia i Skövde. 
350 st. affischer i A3 format, 20 st. A2 samt 1800 flyers. Flyers blev tryckta i två 
olika tryck då antalet gick åt fort.  
Live Nation som är bokare åt huvdakten skickade även ut 25 st. A2 affischer. 
För affisch och flyer se ( bilaga 8) 
 
 
8.7.3 Internetbanner 
 
För bloggar (se definition), myspace (se definition) och hemsidor skapades en 
klickbar internetbanner (se definition) som länkades direkt till festivalens hemsida. 
Denna syntes mest på samarbetspartners och festivalbandens hemsidor. 
 
 
8.7.4 Myspace 

Här syntes bannern på alla bands myspacesida som spelat på festivalen. Vi anlitade 
också en kunnig myspaceanvändare till att göra reklam via gästboksinlägg med poster 
och infotext. 
 
 
8.7.5 Facebook 

Vi använde oss också av internetsidan facebook.com för att sprida informationen om 
festivalen. På facebook.com (se definition) kan man skapa ett öppet event där man 
kan bjuda in andra med facebooksida och får då svar genom en intresseanmälan från 
den som mottagit inbjudan. De som blivit inbjudna kan även bjuda in andra, på detta 
sätt sprids informationen om eventet vidare på facebook.com.  
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8.7.6 Affischering  

När det var dags för affischering började vi undersöka vilken vår målgrupp var. Vi 
uppskattade att vår målgrupp var mellan 14 – 26 år och började då fundera på vilka 
platser just den målgruppen oftast besöker. Vi kom på fram till olika platser som 
videobutiker, ungdomsgårdar, studieförbund, caféer, ungdomsaffärer och olika skolor. 
Vi använde oss av eniro.se (se definition) där vi letade upp de platser som var aktuella 
runt om i Skaraborg. Vi tog sedan kontakt med de utvalda butiker och platser för att 
se om vi kunde sätta upp festivalaffischen och göra reklam för evenemanget. Varför 
vi valde att jobba på detta sätt var för att spara tid de dagar vi var ute för att 
affischera. 
 
 
 
8.8 Biljetter 

Hyr man i Valhalls lokaler finns det möjlighet att släppa biljetter via ticnet.se (se 
definition), vilket vi drog nytta av. Ticnet tar då en avgift på 20kr per såld biljett.  
Biljetterna släpptes på ticnets hemsida tre veckor innan dagen för festivalen. Förutom 
köp via ticnet kunde man även införskaffa biljetter via stadsteaterns biljettkassa eller 
på turistcentrum i Skövde. Vi kunde även erbjuda alla studerande 50 kronors rabatt 
vid uppvisning av studentlegitimation vid entrén eller någon av de andra ovanstående 
kassorna. 
 
 
 
8.9 Personal  

Personal har vi hittat genom nära vänner och medlemmar i KF LIVE. 
En månad innan festivalen inleddes återkommande veckomöten, där arrangör och 
personal överenskommer om vad som bör göras under festivaldagen samt i förarbetet. 

Här lyder en lista på de ansvarsområden som är utsatta. För varje station finns också 
ett nr som visar vart i lokalen området finns (se bilaga 9). Alla stationsansvariga var 
under festivalen försedda med varsin komradio för att underlätta kommunikationen. 
 
 
8.9.1 Biljettkassa/artist/pressincheckning: (1) 

Säljer biljetter till festivalbesökare och ger ut festivalpass till anländande artister och 
press. Ser även till att informera backstagepersonalen (se definition) när artisterna 
checkat in. 
 

8.9.2 Entrévärd (2) 

Ser till att riva biljetter, stämpla och ge ut spelschema till besökarna. Har även koll på 
antalet besökare det vistas i lokalen. 
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8.9.3 Garderobspersonal (4) 

Tar hand om besökarnas tillhörigheter samt ger ut öronproppar och spelschema. 
Agerar även allt i allo om det skulle behövas hjälp på någon av de andra stationerna. 
 
 
8.9.4 Backstagepersonal (9) och (16) 

Ser till att artistens utrustning hamnar på rätt plats. Tar emot artisten och dess 
utrustning när artisten anländer till backstageområdet. 
Ser till att artisten med sin utrustning kommer upp och av scenen i tid. 
 
 
8.9.5 Scenansvarig 

Scenansvariga ser till att platsen kring och på scenen hålls i ordning för artister och 
personal. De ansvarar också för att bandens instrument och tillbehör finns på plats 
innan spelningen och att de lastas av efter. De har också kommunikation med ljud och 
ljustekniker så att all teknikutrustning fungerar korrekt. 
 
 
8.9.6 Logivärd (8) 

Ser till att mat, dryck och andra bekvämligheter finns tillgängliga för artisterna och 
personalen. Logivärden (se definition) har även hand om incheckning för de band 
med hotellrum. 
 
 
8.9.7 Merchendise (12) 

Står för försäljning av artisternas merchendise (se definition) som de vill sälja på 
festivalområdet. Säljer även alkoholfri dryck till festivalens besökare.  
 
 
8.9.8 Leg kontroll (14) 

Kollar legitimation på alla besökare så att ingen minderåring har möjlighet att nyttja 
bardelen.  
 
 
8.9.9 Vaktfunktionärer (9), (18), (16) och (20) 

Står och vaktar de utsatta ställen där inga besökare får vistas. Fungerar även som 
dikespersonal (se definition) till de band som förväntas behöva detta.  
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8.9.10 Förordnade vakter (2) 

Lagen kräver att legitimerade vakter bevakar arrangemang som detta, antalet vakter 
varieras och bedöms av polisen och är en premiss för utlåtandet av polistillståndet.(se 
bilaga 3) De förordnade vakterna står främst i entrén och håller koll på publikflödet. 
En vakt cirkulerar även runt i festivallokalen och eliminerar problem som eventuellt 
skulle kunna dyka upp.  
 
 
8.9.11 Artist-, crew- och press-pass: 

För att kunna skilja på alla arbetande, artister och publik anordnade vi olika 
pass för om man var artist, crew eller press.  
Vi färgkodade och skrev artist, crew eller press på alla pass och färgen 
betydde: (se bilaga 10) 
 
 
 
8.10 Spelschema 

Ett spelschema framställdes när alla banden var bokade och klara. Detta för att kunna 
planera arbetsformerna för personalen men självklart också för publikens planering av 
tid. När vi fastställde schemat för scenerna ville vi att så fort ett band var klart på den 
ena scenen var det tid för nästa att äntra den andra. Detta gjordes för att inget uppehåll 
skulle uppstå och att god tid fanns för bandet att få upp sina grejor på den andra 
scenen. Tyvärr på grund av tidsbristen att få plats med alla band fick fyra band gå 
över tiden på varandras scentid med 15 min. Detta gjordes dock under den tid då det 
förväntades vara mest besökare på festivalen.  

Dessa scheman sattes upp runt och i lokalen och kom även upp under sista veckan på 
hemsidan. Här ser vi hur schemat ser ut (se bilaga 11). 
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9 Analys 
 
 
9.1 Analys festivaldagen 

Dagen började med att personalen samlades i Loke kl 11:00 som under dagen var 
personalrum. Här gick vi igenom dagens sysslor och delade upp oss i de grupper som 
vi tidigare tilldelats. 
Sedan började förarbetet för att få i ordning allting tills det att festivalen öppnade kl. 
15.00. Här byggdes utomhusscenen, förberedelse av mat, soundcheck på scenerna, 
upphängning av backstagenät osv. Alla ansvariga på de stationer som fanns blev 
tilldelade varsin komradio för att underlätta kommunikationen. Det mesta flöt på bra 
och när ett mindre problem uppstod eliminerades det snabbt.   
 
 
9.2 Inställda akter 

Tidigt på dagen fick vi reda på att två av banden inte kunde dyka upp pga sjukdom. 
Vi satte oss då ner för att ringa runt och hitta ersättare till de uteblivna banden. 
Lyckligtvis nog var det inga av de headlineband som vi bokat. Vi bestämde oss för att 
flytta fram spelschemat en halvtimma på utomhusscenen då vi endast fått kontakt med 
en ersättare. Detta band öppnade sedan Valhallscenen kl 18:30.   
 
 
9.3 Lokal problem 

Två veckor innan arrangemanget fick vi ett samtal av lokalförvaltaren för lokalen 
Loke om att denna lokal redan är uthyrd. Vi i gruppen blev väldigt chockade av att 
höra detta då vi var helt säkra på att lokalen bokats flera veckor innan.  Detta var ett 
ganska stort problem då en utav scenerna var planerade i just denna lokal. Lösningen 
blev sedan att söka tillstånd för att ha en utomhusscen på kulturhustorget istället. Med 
lite eftertanke kom vi fram till att detta kunde vara till fördel då förbipasserande 
uppmärksammas om festivalen. Under ett av personalmötena kom det dock fram att 
en i personalen känner de som bokat lokalen och dessa hade egentligen ingen nytta av 
lokalen under festivalens timmar.  Eftersom tält och scen redan var bokat fortskred 
planerna på utomhusscenen. Istället användes lokalen som personalrum under 
festivalen.   
 
 
9.4 Den kritiska timman 

När vi sedan planerat för utomhusscenen kom vi fram till att det krävs en del 
extraarbete men tanke på att scenen och utrustning skulle komma att flyttas ut. Detta 
blev sedan känt som den ”kritiska timmen” för all festivalpersonal. Detta innebar att 
vi mellan kl 17:30 och 18:30 skulle flytta all utrustning in i byggnaden samt riva 
utomhusscenen. Backlinen (se definition)som stod på kulturhustorget skulle också 
ned till Frejasalen där den skulle användas resten av kvällen. Detta blev egentligen 
den mest kaotiska perioden på hela festivalen då större delen av personalen fick agera 
humpare, (se definition) samtidigt som det var insläpp till de andra två scenerna.     
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9.5 Sista timmarna och avslut 

Under kvällen rullade allting på väldigt bra med undantag för ett sprucket 
baskaggeskinn på Frejascenen, detta fixades dock relativt snabbt.  Några band spelade 
över tiden en aning men eftersom det fanns gott om tid mellan banden så påverkades 
inget annat bands speltid. När huvudakten gått av scenen påbörjades efterarbetet som 
innefattade att städa i ordning och rigga ner i lokalen. Tack vare efterfesten fanns det 
inga eftersläntrare kvar i lokalen och vi kunde arbeta ostört. Städningen gjordes på 
drygt en timma och gick väldigt smidigt till.  
 
 
 
10 Analys av arbetet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Arbetet i stort har gått förvånansvärt bra, och vi känner att vi uppnått det mål vi siktat 
mot. Det har självklart varit väldigt tidspressande med problem som ständigt dykt 
upp, dock inget som vi känt att vi inte kunnat klara av. I ett arbete som detta är det 
flera faktorer som spelar roll och det är viktigt att hålla reda på vem som gör vad och 
kunna lita på att saker och ting blir gjorda. Dock måste man som arrangör följa upp 
arbetet och se till att det faktiskt blir gjort. Fördelningen av arbetet har funkat bra och 
det finns egentligen inget att klaga på.   
 

10.1 Vädrets makt 

Under hela dagen flöt det på med festivalbesökare dock om man sammanfattar det 
hela dök det inte upp så många som vi hoppats på. En faktor kan vara att det var årets 
första värmebölja precis samma dag som festivalen. Detta argument stärktes då vi fick 
reda på att inte ens hälften av förköpsbiljetterna dök upp. Det var dock god stämning 
på festivalen med de besökare som besökte festivalen och vi klarade av att gå runt 
rent pengamässigt. Vi är dock väldigt nöjda med slutresultatet och organisationen av 
festivaldagen med en liten besvikelse på att det inte var mer personer som vittnade om 
den. Vi hoppas även kunna göra detta evenemang till ett årligt återkommande sådant. 
Då med ännu mer erfarenhet för ett ännu bättre resultat. 
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Bilaga 1 

Frågor till aktörer: 
 
Hur ser ert arbetsteam ut? 
 
Vad är speciellt för en inomhusfestival? 
 
Hur kan man få ekonomiskt stöd? 
 
Vilken typ av samarbete kan vara bra att skaffa? 
 
När sker artistbokningar? 
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(Bilaga 1) 

Sammanställning av svar: 
 
Intervjuobjekt nummer ett 

Intervjuobjekt nummer ett är festivalchef för en av Sveriges största årligen 
återkommande festivaler. Han började sitt engagemang i branschen som ideell 
förening, men allt eftersom festivalen har utvecklats och blivit större drivs den nu 
parallellt med ett aktiebolag.  

Dela upp ansvaret 

Genom att dela upp ansvaret över olika ansvarsområden underlättas arbetet, menar 
han. Varje område kan liknas vid ett organ som har sin specifika uppgift i kroppen. 
Områdena består av ett mindre antal människor med en representant som rapporterar 
till ledningen. Han menade också på att en inomhusfestival var lättare att planera i det 
avseendet att vädret inte kommer att var en lika stark påverkande faktor. Man behöver 
heller inte arrendera mark, dra elektricitet eller placera ut latriner.  

Samarbeten och omkostnad 

Det kostar pengar att arrangera en festival och som ideell förening kan det vara tufft 
ekonomiskt. Genom att ha många samarbeten kan man eliminera småkostnader. Han 
säger också att ”som arrangör är det viktigt att inte vara egoistisk, man måste dela 
med sig av sitt koncept”. Med detta menar han att flera samarbetande föreningar kan 
genera ett bättre resultat.  
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(Bilaga 1) 

Sammanställning av svar: 
 
Intervjuobjekt nummer två 

Vår andra intervju var bokad med en manlig VD på ett företag i skara som hyr ut 
lokaler till Skövde Högskolas program musik och ljudproduktion. Han har figurerat i 
många band under 80-talet och har även en karriär som låtskrivare samt textförfattare. 
Personen i fråga var också med och grundade den ideella föreningen Kulturungdom 
och har arrangerat ett flertal musikevenemang. 

Marknadsföring 

Syns man inte finns man inte uttrycker han sig. Det är viktigt att i god tid börja med 
marknadsföringen. Han menar på att man ska sätta ihop en mediagrupp som jobbar 
”heltid” med bara marknadsföring för att vara säker på att nå ut till sin publik i tid. 
För att folk ska få upp ögonen för evenemanget kan man skaffa sig en 
medialeverantör i form av en tidning. Dess uppgift blir då att göra folk medvetna om 
festivalen. Tidningen, som i vårt fall är lokaltidningen, får den exklusiva rätten till 
alla nyheter angående festivalen. Tidningen kan också stå för utlottning av biljetter. 

Tydliga överenskommelser 

För att undvika oklarheter är det viktigt att skriva tydliga kontrakt med 
samarbetspartners och artister säger han. Ett sådant kontrakt kan se ut på många olika 
sätt. När man har kontakt med band och bokningsbolag är det viktigt att inte bli 
imponerad. Man måste vara hård vid förhandlingar då man ofta kan få ner gagepriset 
(se definition). 

Ekonomiskt stöd 

Vissa utgifter kan man inte eliminera med samarbeten såsom gage till artister. Då kan 
man söka bidrag och stipendier från en del organisationer och studieförbund. Dessa 
organisationer och studieförbund har ofta en pott med pengar som skall gå till olika 
kulturarrangemang. Några exempel på sådana organisationer är Kulturungdom, MoKs 
och studieförbund som ABF och Medborgarskolan. 
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Bilaga 2 

Den fysiska enkätens utformning. 

A‐Live Rockclub  
 
Skulle Du vara intresserad av att besöka en endagars 
rockfestival i Valhall, Skövde? 

• Ja 

• Nej 

Vilken tid på året skulle du helst vilja att festivalen hölls? 
• Vår 

• Sommar 

• Höst 

• Vinter 

Vilken typ av rock vill du helst se? 
• 70‐tal 

• 80‐tal 

• 90‐tal 

• Hård‐Rock 

• Punk‐Rock 

• Metal 

• Alternative 

• Indie 

Vilket band skulle du vilja ha som huvudakt? 
(Max 2 förslag)  

Tack för din medverkan! 
A‐LIVE 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Sammanställning av frågeformuläret 
(Både det fysiska och den internetbaserade formuläret) 

 

På fråga 1 (Är du intresserad av att besöka en rockfestival i Valhall?) 
Svarade: 
 
Ja (66), Nej (4)  

 

 

 
På fråga 2 (Vilken tid på året skulle du vilja att festivalen hölls?) 
svarade de resterande 66 personerna:  
 
Vår (12), Sommar (53), Höst (0), Vinter (1) 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På fråga 3 (vilken typ av rock de helst vill se) svarade: 
 
70‐Tal (1), 80‐Tal (14), 90‐Tal (10), Hård‐rock (7), Punkrock (8), Metal (24), 
Alternative (1), Indie (1) 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Bilaga 3 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Bilaga 4 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Bilaga 5 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Bilaga 6 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Bilaga 7  

 

Bandutskick, regler och bestämmelser: 

Hej! 

Alive festival 09 närmar sig med stormsteg och vi är otroligt glada och 

tacksamma för att ni lirar på årets upplaga! 

Här följer lite info som är viktig att ha koll på innan festivalen. 

 
Det kommer vara mycket band, crew och publik cirkulerande i lokalerna hela 

festivaldagen så det är mycket viktigt att ni följer de regler som är 

listade här för att det ska gå så smidigt och bra som möjligt. 

 
Artistpass: 

När ni anländer till festivalen så anmäler ni er i den andra biljettkassan 

inne vid Valhall entrén märkt Artist. Ni kommer då att få ert festivalpass 

och vidare instruktioner gällande backstageområde och plats för 

utrustning. 

 
Utrustning/Backline: 

Arrangören står för grundläggande backline. Cymbaler, virvel, 

förstärkartoppar och bastoppar står banden själva för. 

Alla band ansvarar för sin egen utrustning under festivalen. Det kommer 

finnas backstageutrymme för både Valhall och Freja med plats för era 

grejor. Det kommer inte finnas någon möjlighet att lämna utrustning under 

natten så bandet ansvarar för sin egen utrustning och ser till att inget 

finns kvar efter festivalens slut. 

 
Mat: 

Ni kommer att få en matkupong till varje bandmedlem. Dessa byts ut mot ett 

mål mat vid det backstageområde ni tillhör (Freja eller Valhall). Under 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festivalen kommer det finnas kaffe, te mackor och annat tilltugg i 

backsatageområdet. 

 
Scentid och loge: 

Scentid för alla band är på 30 min. Man har ca 15 min på sig för linecheck 

innan giget. Artisten skall ha checkat in på festivalområdet senast en 

timme innan scentid. Det är väldigt viktigt att hålla tiden och vara så 

effektiv som möjligt med den tid man har så att det inte går ut över någon 

annan artists scentid. Arrangören har rätt att bryta scenframträdande om 

inte artisten följer tiderna! 

Logen är till bandets förfogande 15 min före spelningen. Artisten 

ansvarar för att det är rent och snyggt när de lämnar över logen till 

nästkommande artist. 

 
Alkohol: Inga alkoholhaltiga drycker får vistas på scenen. Främst för att 

det finns minderåriga på festivalen men också för att säkerheten för 

banden äventyras med risk för halka. Arrangören kan ej erbjuda banden 

någon alkoholhaltig dryck backstage. Detta främst för de regler 

utskänkningstillståndet kräver. Vi är personligen väldigt ledsna för detta 

men tänker inte ifrågasätta egen medtagen dryck om detta sköts snyggt och 

hålls i backstageområdet! Alltså INGEN egen alkohol utanför 

backstageområdet! 

 
Efterfest: Vi kan erbuda alla artister på festivalen plats på gästlistan 

till husaren där efterfesten hålls. Endast bandmedlemmar! 

 
Skicka in specifikation på utrustning och mickar till: info@a‐live.se 

Ring mig om det är några frågetecken. 

Scentid skickas på onsdagkväll. 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Bilaga 8 (Affisch) 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(Flyer) 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Bilaga 9 (Freja) 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(Valhall) 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(Bilaga 9) 

1.              Biljettförsäljning samt artist och press incheck. 
2.              Entré med biljettrivning och stämpel   
3.              Personalavdelning 
4.              Garderob 
5.              Backstage entré för Frejasalen 
6.              Instrumentförvaring Frejaband 
7.              Arrangörskontor 
8.              Catering personal/artister 
9.              Backstage Frejascenen 
10. Teknikerbås Frejascenen 
11. Försäljning av tidning och alkoholfri dryck 
12. Försäljning av merchendise 
13. Tatuerare 
14. Leg. kontroll till baravdelning  
15. Baravdelning 
16. Backstage samt sceningång Valhall 
17. Varuintag Valhall 
18. Backstage instrumentförvaring Valhall 
19. Teknikerbås Valhall 
20. Kravallstaket 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Bilaga 10 

  

 

Beige/vitt = Crewpass 
Gul  = Artistpass Valhall 
Blå  = Artistpass Freja 
Brun  = Presspass 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Bilaga 11 (spelschema för inomhusscen) 

 


