
i disse dage udspiller en af Danmarks mest
spektakulære ledelsesbedrifter sig lige for øjne-
ne af os. På en bar mark i udkanten af Roskilde
skyder en helt ny bydel op med omkring 100.000
indbyggere. En fjerdedel af dem er servicemed-
arbejdere i, hvad der for en kort periode vil være
Danmarks 7. største virksomhed, lige efter
Danfoss og Novo Nordisk. De skal sørge for, at
bydelen i den kommende uge er i gang døgnet
rundt. Og de får ingen løn for det.

Sådan er præmisserne for de ca. 25.000 med-
arbejdere, der er ansat i virksomheden Roskilde
Festival. Og det udgør ifølge ledelsesforskere en
helt unik ledelsesudfordring, som både ledere i
det private erhvervsliv og i den offentlige sektor
kan lære af. Som professor på Århus
Handelshøjskole, ASB, Steen Hildebrandt siger:
“Det er et studie i medarbejdermotivation og
samarbejdsledelse, og det er noget, alle organi-
sationer har behov for at kunne.”

Roskilde Festival er dermed meget mere end
de branderter, mudderbade og den Woodstock
-stemning, der i de kommende dage vil være ind-
ledningen på enhver vejrudsigt. “Det er et af de
tidligste og bedste eksempler på en ny økonomi,
hvor virksomheder skal eksistere i kraft af de-
res evne til at håndtere et ekstensivt netværk af
samarbejdspartnere,” siger professor på
Syddansk Universitet, Kurt Klaudi Klausen. 

Han har, sammen med Hildebrandt, været
primus motor for at få festivalen inkluderet blandt
Danmarks 12 største ledelsesbedrifter i den le-
delseskanon, Mandag Morgen sammen med
Personalestyrelsen, Dansk Erhverv, DJØF, Mercuri
Urval, C3, KVINFO og Finansforbundet, udgav
kort før årsskiftet. 

Udfordringen er ikke til at tage fejl af. En an-

svarlig festivalledelse på blot 5 personer har over
året kun 25 lønnede medarbejdere og 450 frivil-
lige til at planlægge og forberede Danmarks ab-
solut største kulturbegivenhed. Inden for blot
en uge eksploderer antallet af medarbejdere til
25.000, hvilket får organisationer som TDC,
Vestas og Arla til at fremstå om de rene mini-
putter. Se figur 1.

Samtidig skal festivalen forhandle med og
holde styr på et utal af samarbejdspartnere, un-
derleverandører og myndigheder, herunder kom-
munen, politi og brandvæsen, så festivalplad-
sen kan fungere som et trygt og selvforsynende
samfund. Og på næste mandag skal der ikke stå
andet tilbage end den pløjemark, samfundet er
bygget op på.
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Fra nada til Novo Nordisk-
kaliber på en uge

Roskilde Festival er en unik ledelsesbedrift, som mange erhvervsvirksomheder kunne lære meget af,
påpeger eksperter – Overnight skal 25.000 frivillige medarbejdere organiseres i en velsmurt underhold-
ningsmaskine – I denne uge arbejder de på højtryk med at servicere en døgnvågen festivalplads – I
næste uge er pladsen igen kun en mark, og de 25.000 medarbejdere i festivalmaskinen er reduceret til
30

Et forbillede

Roskilde Festival er en stor
ledelsesbedrift, fastslår
ledelsesforskere.

Figur 1: Med 25.000 frivillige medarbejdere 
markerer Roskilde Festival sig, i en uge om året, 
blandt Danmarks 10 største arbejdsgivere.

Note1: Tallene er fra 2008.
Kilde: Mandag Morgen.

MM | Topkoncern for en uge
Top-ti over Danmarks største arbejdsgivere
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“Udfordringen er ekstrem. Og det mest impo-
nerende er, at festivalledelsen har løftet den år ef-
ter år, samtidig med at produktet er blevet forny-
et, så nye generationer bliver ved med at komme,”
siger Klaudi Klausen.

I dag markerer Roskilde Festivalen sig på lin-
je med Den Lille Havfrue og fristaden Christiania
som et de få fikspunkter, udlændinge bruger til
at identificere Danmark. Men for værtsbyen
Roskilde er festivalen ikke kun et fikspunkt –
den er en lokal superhelt.  For de op mod 75.000
gæster, 25.000 frivillige, 3.500 musikere og 4.500
pressefolk lægger over 300 millioner kroner på
festivalpladsen inkl. entré og ca. 50 mio. kroner
i byens butikker. Og sådan en succes vil det lo-
kale handelsliv og kommunen gøre alt for at be-
vare. Se tekstboks.

“Vi betragter i dag festivalen som en del af fa-
milien og som afgørende for kommunens iden-
titet,” siger kommunaldirektør i Roskilde Henrik
Kolind. Han er i løbet af året dybt involveret i
kommunens forhandlinger med festivalledel-
sen og erklærer, at kommunen gør alt for at sik-
re, festivalen har de bedste udviklingsvilkår. 

“Vi er blandt andet i tæt dialog med festival-
ledelsen om investeringer i området omkring
Dyrskuepladsen, som kan lette den årlige op-
bygning af festivalspladsen. Og vi sørger for, at
festivalen har mulighed for at udvikle sig i har-
moni med flere lodsejeres interesse i området,
herunder grusgravning,” siger Kolind. 

For at synliggøre kommunens interesse vil
han på torsdag være at finde på Dyrskuepladsen
sammen med resten af kommunens direktion,
når portene åbnes til årets Roskilde Festival.

CO2-neutral for nul kroner
En del af hemmeligheden bag festivalens suc-
ces er ifølge ledelsesforskerne netop ledelsens ev-
ne til at indgå i win-win-relationer med såvel
den frivillige arbejdskraft som underleverandører
og samarbejdspartnere. “Det er svært at afkode,
hvordan de gør, men det er et produkt af strate-
gisk ledelse, netværksledelse og god forretnings-
sans,” siger Kurt Klaudi Klausen.

Ud over det massive opbud af frivillig, uløn-
net arbejdskraft samt kommunen og det lokale
handelslivs åbenlyse interesse i at profilere sig i
sammenhæng med arrangementet, bliver gæster-
ne i år præsenteret for frugten af et helt nyt win-
win-partnerskab: noget så moderne som en CO2-
neutral festival. Og det har ikke kostet festiva-
len én ekstra krone. Man har nemlig gjort ener-
giselskabet Vattenfall til “samarbejdspartner for
vedvarende energi”. Og for at få lov til at smyk-

ke sig med den titel har energigiganten købt
vindkraftcertifikater og CO2-kvoter, der mere
end svarer til Roskilde Festivals elforbrug. Det lå
sidste år på over 450.000 kwh, eller hvad der sva-
rer til cirka 112 danske gennemsnitshusstandes
samlede årlige elforbrug.

“Det handler for begge parter om profilering
og markedsføring,” erkender kommunikations-
chef hos Vattenfall, Marianne Reedtz Sparrevohn.
Hun understreger, at det er Roskilde Festival,
der tog initiativet, og at det er første gang.
Vattenfall har indgået den slags aftaler. “Nu vil
vi se, hvad læren bliver af det her. Og så kan det
jo være, vi vil indgå tilsvarende aftaler i andre
sammenhænge,” siger Marianne Reedtz
Sparrevohn, der ikke ønsker at oplyse, hvor man-
ge penge selskabet har måttet poste ud for at
gøre festivalen CO2-neutral.
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MM | Velgørende turistlokomotiv

De er unge, de er festglade, og de er gode forbrugere. Den typiske gæst på Roskilde
Festival er 25 år, opholder sig seks dage på festivalpladsen og bruger 3.000 kr. på sit
ophold foruden entreen på knap 1.800 kr. Det viser en analyse, som turistorganisatio-
nen VisitDenmark sidste år lavede af Roskilde Festival 2008s turistmæssige betydning.
“Roskilde Festival er Danmarks største tilbagevendende kulturbegivenhed og et fyrtårn
inden for såvel musikscenen som dansk turisme,” konkluderer analysen. 

I kolde tal dokumenterer den, at publikummer, frivillige og medieakkrediterede sidste år
tilbragte i alt 621.000 dage på festivalen og knap 100.000 feriedage før og efter
rockbraget. I den periode skabte de 384 millioner kr. i direkte turismeomsætning i
Danmark, heraf over 113 millioner kr. i direkte udenlandsk forbrug. Alene i Roskilde og
omegn lagde festivaldeltagerne, ud over de penge de brugte på festivalpladsen, 44 milli-
oner kr. og bidrog dermed med op mod en tredjedel af Roskilde kommunes turistomsæt-
ning – i løbet af blot en uge. Hertil kommer festivalens brandingværdi for Danmark, som
ikke er en del af analysen, men vurderes at være betragtelig. Roskilde Festivals betyd-
ning som dansk turistlokomotiv er indiskutabelt. 

Men selvom begivenheden er en pengemaskine for Danmark og især for lokalområdet,
har ingen privat person eller privat firma lov at spinde guld på arrangementet. Det ved
folk, og det er en stor del af årsagen til festivalens succes. Fra sin spæde start i 1971,
hvor festivalen kun havde én scene, 20 orkestre og 10.000 gæster, har konceptet været
en non-profit virksomhed, hvor alt overskud går til almentnyttige og humanitære formål.
Den oprindelige plan var faktisk at lave en gratis festival, men da det stod klart, at det
ikke var muligt, blev billetprisen sat til 30 kr. Til gengæld blev det skrevet ind i ansøgnin-
gen, at et eventuelt overskud skulle gå til at få kvalitetsmusik i provinsen. 

I dag sørger Foreningen Roskilde Festival, et selskab under Roskildegruppen, for, at over-
skuddet fra festivalen hvert år går ubeskåret til humanitære og kulturelle formål. Sidste
år gik pengene til at støtte fairtrade-forhold i elektronikbranchen. Bl.a. til lande som DR
Congo, der dækker en stor del af verdens forbrug af kobolt, et mineral, som er uund-
værligt i fremstillingen af bl.a. mobiltelefoner og computere, men som i dag ikke har
mulighed for at få en fair indtjening på eksporten. 

I år er fokus på klimaflygtninge. Overskuddet vil gå til bl.a. ofre for effekterne af klimafor-
andringerne i Bangladesh og Indien. Og det humanitære fokus er populært blandt den
nye generation af festivaldeltagere. Trods finanskrise og en historisk høj festivalbilletpris
på knap 1.800 kr. har omkring 1.400 gæster i år valgt at lægge 175 kr. oven i billetpri-
sen for at støtte et vindmølleprojekt i Malawi. Festivalen går dog næppe selv fri af finan-
skrisen, for antallet af udenlandske gæster, især fra Sverige, er faldende.
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Yunus på Orange Scene
En anden nyskabelse på årets Roskilde Festival
går i luften fra Orange Scene på søndag, lige in-
den den legendariske britiske rockgruppe
Coldplay runder festivalen af med et gigantisk
rockbrag. Her vil den tidligere nobelprismodta-
ger og opfinderen af de såkaldte mikrokredit-
ter, Dr. Muhammad Yunus fra Bangladesh, gå
på scenen og docere den nye generation af fes-
tivaldeltagere om social ansvarlighed og kapi-
talisme med et menneskeligt ansigt. 

Det er første gang, festivalen på den måde
bryder musikstrømmen fra Orange Scene med en
kulturpolitisk begivenhed. “Vi ønskede en, der
kunne få fat i folk på en anden måde. Og der er
Yunus god. Det kan godt være, der er nogen, der

ikke kender ham, men så er det sgu på tide, de
kommer til det,” siger festivalbossen Henrik
Rasmussen, der er direktør for de seks selskaber
i den såkaldte Roskildegruppen, der formelt står
bag festivalen. Se tekstboks. 

Heller ikke den event har Roskilde Festival
betalt en krone for. I stedet har man benyttet sig
af en formidabel evne til at opbygge netværk og
overbevise udenforstående om at engagere sig.
Konkret kom aftalen med Yunus i stand ved, at
festivalen tog kontakt til netværksorganisatio-
nen WeCollaborate, der, sammen med Mandag
Morgen, Dagbladet Information og onlineavi-
sen Turbulens.net, kort før årsskiftet stod bag
et arrangement med Yunus på CBS. “De spurg-
te, om jeg kunne få Yunus på festivalen, men

“Vi lægger de rammer, som nogle kedelige gråhårede ældre mænd og
kvinder nu engang er i stand til at lægge – og samarbejder så med
nogen med mere forstand på, hvad unge mellem 14 og 30 år vil
have. Vi kører aldrig videre på en succes, og vi smider alt op i luften
hvert eneste år, inklusive vores organisation.”

Sådan lyder opskriften på en, ifølge ledelsesforskere, overset og
undervurderet dansk ledelsesbedrift, når den kommer fra hestens
egen mund: Henrik Rasmussen, direktør for de seks kreative selska-
ber under den såkaldte Roskildegruppe, der står bag Nordeuropas
største rockfestival.

Optimismen, kreativiteten og overskuddet lyser ud af festivalbossen,
da Mandag Morgen møder ham i gruppens hovedkvarter – en uanse-
lig kontorbygning 1.000 meter fra Dyrskuepladsen i Roskilde, hvor
opbygningen af festivalen er i fuld gang. Manden burde være top-
stresset, her få dage inden 70.000 mennesker i slidt tøj og vel-
polstrede branderter stormer festivalhegnet. Men den 55-årige
festivaldirektør læner sig overskudsagtigt tilbage i sofaen i kontorbyg-
ningens store fællesrum: “Jeg skal helst være arbejdsløs lige nu!”

Den skal jeg lige have igen?

“Meningen er, at det hele er selvkørende fra nu af. I princippet kunne
jeg tage på ferie – og lade de 25.000 frivillige medarbejdere klare
resten.”

En højlydt latter runger ud fra et af sidelokalerne til fællesrummet.
Henrik Rasmussen griner med.

“OK, i den virkelige verden er det selvfølgelig ikke sådan. Der er altid
nogen, der bliver usikre og helst ikke vil træffe beslutninger selv. Og
så skal de have hjælp til det. Jeg skal selvfølgelig være til rådighed
24 timer i døgnet. Men altså: princippet er, at jo flere ting, jeg bliver
spurgt om, jo dårligere er min administration. Og jeg vil gerne under-
strege, at det ikke er meget, jeg bliver spurgt om.”

Henrik Rasmussen konstaterer med tilfredshed, at denne fortolkning
bliver mødt med tavshed fra sidekontoret, og fortsætter: “Lige nu er
ledelsen et serviceorgan. Vi skal sørge for, at medarbejderne har den
støtte, de har behov for. Men langt de fleste beslutninger skal træffes
af de frivillige selv ude i marken – ellers kan det her ikke fungere.”

Gælder det også, når der er mange penge involveret?

“Vi har et budget på 140 millioner kr., og praktisk taget alle penge
bliver delegeret ud til de medarbejdere, der fungerer som ansvarsper-

soner for vores 13 sektionsområder, handel, scener, renovation osv.
Og ja, der er tale om frivilligt, ulønnet arbejde.”

Staben bag Roskilde Festivalen tæller kun ca. 25 lønnede fuldtids-
medarbejdere i Roskildegruppens seks selskaber, der også arrangerer
andre events – f.eks. VM i fodbold for hjemløse og opera i natur-
området Hedelands amfiteater. Resten af arbejdsstyrken tæller 450
faste medlemmer af Foreningen Roskilde Festival, ca. 6.000 medar-
bejdere, der rekrutteres direkte af Roskildegruppen til at hjælpe med
overordnede logistiske og praktiske opgaver under selve festivalen,
samt ca. 19.000 frivillige, der rekrutteres af de omkring 200 forenin-
ger, som festivalen har uddelegeret boder og andre aktiviteter til.
Fælles for dem er, at de ikke får anden løn end adgangen til festival-
pladsen.

Hvordan motiverer I dem til det?

“Det er egentlig meget simpelt. Det, vi laver er jo en succes – og det
vil folk gerne være en del af. Desuden udlodder vi alt, hvad vi tjener,
til almennyttige formål. Det tror jeg tiltaler alle – både frivillige og
samarbejdspartnere. I begge tilfælde gør vi os umage for at skabe en
win-win-situation. Og der behøver ikke nødvendigvis at være penge
involveret.”

Henrik Rasmussen ser sig lidt om, dæmper stemmen og læner sig
en smule frem i sofaen: “Vi siger det ikke så tydeligt: Men det hand-
ler også om, at vi har en ualmindelig kraftig pyramidestruktur. Jeg er
ansat af en bestyrelse og har selv sammensat en overordnet festival-
ledelse på 5 personer. Under dem sorterer de 25 i Roskildegruppen
og de 450 frivillige i Foreningen. Blandt dem har vi udpeget en
ansvarsperson for hver af de 13 sektioner, som igen udpeger
ansvarspersoner blandt de tusindvis af frivillige medarbejdere, der
rekrutteres til selve festivaldagene. Så vi har en meget klar ansvars-
struktur.”

Betyder det, at I dikterer dagsordenen centralt?

“Nej, den dag, vi gør det, stopper succesen. Vi skaber rammerne i
kraft af organisationsstrukturen og klare beskrivelser af det produkt,
der skal ud i den anden ende. Men hvordan de kommer frem til det,
skal de selv finde ud af. Hele filosofien er at give folk ansvar og
plads til at sprudle. Jo mere de sprudler, jo bedre bliver det produkt,
de leverer.”

MM | En sprudlende pyramide



sagde samtidig, at de ikke havde nogen penge,
og at det ville kræve noget fundraising, som de
ikke selv havde tid til,” siger stifter af
WeCollaborate, Allan Alfred. 

Trods de dårlige odds greb Allan Alfred udfor-
dringen, for, som han siger: “Roskilde Festival
udgør en unik platform for at nå ud til folk via
crowdsourcing.” Han har arbejdet tre måneder
på at få Yunus til at komme til Roskilde Festival
uden at få stort andet ud af det end festivalbillet-
ter og et område på festivalpladsen, hvor han vil
oprette en idescene, som kan bruges til at re-
kruttere nye medlemmer til netværket.

“Jeg har gjort det af nysgerrighed. For at fin-
de ud af, om det i det hele taget kunne lade sig
gøre at organisere en så stor begivenhed under
de forhold,” siger Alfred, der bl.a. har haft suc-
ces med at involvere rådgivningsselskabet Cowi
i projektet.

Når Yunus på søndag går på scenen, er det
altså på baggrund af Allan Alfreds gigantiske
fodarbejde, som kan bruges til at udvikle hans
egen virksomhed. Og fordi Cowi kan bruge even-
ten til et højtprofileret forretningsarrangement
sammen med sine erhvervskunder.
Virksomheden har således postet 100.000 kr. i ar-
rangementet, for at 20 særligt inviterede topche-
fer fra dansk erhvervsliv mod betaling kan spi-
se en middag med Yunus, før han går på scenen.
Samtidig får de lov til at opleve talen fra en særlig
VIP-tribune, ligesom de får mulighed for at se
Coldplay fyre den af fra nogle særlige koncert-
pladser foran scenen.

“Det er en genial historie,” kommenterer Kurt
Klaudi Klausen og understreger, at lige netop
den slags networking og win-win-relationer er
essentiel for den nye serviceøkonomi, Danmark
står for at omstille sig til.

Højskole for eventmagere
Selvom Klaudi Klausen og Hildebrandt vurde-
rer, at fænomenet Roskilde Festival er et nær-
mere studie værd, erkender de, at det hidtil har
været en overset case i ledelsesforskningen og
den generelle debat om ledelsesudvikling i
Danmark.

Specielt Roskilde Festivals ekstreme dyrkning
af frivillighed og af, at arbejde er et aktivt tilvalg,
som ikke kun motiveres af løn, mener forsker-
ne, at stort set alle danske virksomheder kunne
tage ved lære af:

“Frivillige medarbejdere skal ledes på en helt
særlig måde og forventer at få en oplevelse ud
af arbejdet. Her er det vigtigt at indse, at det gør
medarbejderne på en “almindelig arbejdsplads”
også. De vil være en del af en god historie, og de
vil have sociale oplevelser, venskaber og gode
minder. Men den dimension bliver ofte overset,”
siger Hildebrandt.

Hans banale budskab er, at man skal vågne
op som leder og indse, at medarbejdere ikke ba-
re  pr. automatik udfører et arbejde og får x an-
tal kroner for det. “Man skulle tro, vi allerede
var langt ude over det stadie. Men mange steder
behandles medarbejdere meget i stil med denne
klassiske model. Man er ikke opmærksom på
meningsfuldhedsaspektet,” siger Hildebrandt,
men erklærer, at det er svært at oversætte det, de
gør på Roskilde Festival, til lærebogsstof.

Det problem står Roskilde Festival nu selv for
at lave om på. Henrik Rasmussen og den øvrige
festivalledelse har nemlig planer om at etablere
en højskole, hvor netop design, udvikling, pro-
duktion og drift af kulturelle begivenheder som
Roskilde Festival er omdrejningspunktet. 

Det er planen, at højskolen skal være et af
flagskibene i en helt ny bydel i Roskilde, som i
øjeblikket er på kommunens tegnebræt og går un-
der betegnelsen Musicon. Henrik Kolind er for-
mand for det forretningsudvalg, der har ansva-
ret for at udvikle bydelen, og han er begejstret
for festivalledelsens planer. “Jeg er sikker på, at
deres innovationskompetence og mod til at gå nye
veje kan inspirere til andre innovative start-ups
inden for oplevelsesøkonomi,” siger Kolind.

Der er således meget mere i spil end medier-
ne og vejrudsigten umiddelbart afslører, når tu-
sindvis af festivalgæster, mange af dem stander-
visne, på torsdag vælter hegnet til festivalplad-
sen for at markere den 39. Roskilde Festival.  MM
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Moderne højskoletradition

Roskilde Festival vil
videregive sin ledelsesmodel
via nyt højskoleprojekt.
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