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Sammanfattning 
 
Denna magisteruppsats tittar närmare på den svenska musikfestivalmarknaden år 2008. 
Uppsatsen intresserar sig för varför marknaden är viktig och vilka strukturer som existerar på 
marknaden. Uppsatsen undersöker vilka regler och vilket spel som marknadens aktörer måste ta 
i beaktande och för att undersöka detta har författaren valt att använda Pierre Bourdieus 
teorier om kulturella fält som analysverktyg.  
 
Uppsatsen har ett inifrån -och utifrånperspektiv. Arrangörens perspektiv, d v s den interna 
marknadsbilden tas upp. Den mediala bilden, d v s pressens bild av festivalmarknaden och dess 
roll där, finns också med samt publikens bild av marknaden. Dessa tre aspekter är delar av 
festivalmarknaden och har betydelse för dess struktur och framtid. De är därmed stommen i 
uppsatsens analys. 
 
Musikfestivalmarknaden växer och det är uppsatsens utgångspunkt. Uppsatsen ämnar vara ett 
redskap för hur just denna marknad (men även andra) kan förstås.  
 

Abstract 
 

This Master’s Level paper examines the Swedish market of music festivals, in the year 2008. The 
author takes an interest in why the market is important and what the market structures look 
like. What kind of rules exist in the market and how must one operator manage these rules of 
the game in order to survive in an ever-more competitive music festival market? These are 
questions that the paper deals with.   
 
French sociologist Pierre Bourdieu developed the concept of fields; a framework of cultural and 
literary fields that can be used to understand relations in social life. The author has used 
Boudieu’s field theory as tool to understand the structure of the Swedish market of music 
festivals. The paper has a perspective from the inside, as well as a perspective from the outside. 
It includes the views of the arranger of the music festival, as well as those of the press and the 
festival audience. All these three angles are part of the market and have a significance for its 
structure and future. As such, they therefore make up the frame of the analysing part of the 
paper. 
 
The market of music festivals grows and that is the starting point of the paper. The paper aims 
to be a tool for understanding both the festival market and other areas.  
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Vad handlar det om? 
 
Vad betyder festivalmarknaden anno 2008 och varför är festival viktigt? I dessa tider så har var 
och varannan stad någon form av musikaliskt arrangemang som kallas för festival. Inför 2008 så 
är både publik och medias förväntningar höga på hela festivalmarknaden. Det händer mycket 
och bandsläppen överträffar varandra. Det nya arrangemanget från Luger, ”Where the action 
is”, ligger på samma helg som Hultsfred. Arvikafestivalen har inlett samarbete med 
Roskildefestivalen för att få större band till den värmländska skogen. Halvdoldisen Peace and 
Love i Borlänge pepprar med annonser och presenterar ett självsäkert program. 
 
Uppsatsen har Hultsfred som utgångspunkt och studie. Hultsfred är en av de äldsta festivalerna i 
Sverige och den som de flesta förknippar med festival. 2007 så hände det något. Den ledande 
positionen ifrågasattes av press och publik. Vad kan sådan kritik betyda för festivalmarknaden 
och hur ser egentligen festivalmarknadens struktur ut? Hur ser den interna bilden, dvs. 
arrangörsperspektivet av festivalmarknaden ut och vilken roll spelar press och publik? Hur är 
förhållandet mellan dessa bilder, hur ser spelet på marknaden ut och vad betyder egentligen 
festival för samtiden? Det är frågor som denna uppsats kommer att titta närmare på. 
 

Varför gör jag det här? 
 
Åtskilliga texter och böcker har skrivits om Hultsfredsfestivalen. Man kan undra varför det skrivs 
så mycket om just denna festival. Jag har ibland ställt mig frågan om varför jag tar upp den i och 
med denna uppsats. Det finns två förklaringar. Hultsfred har en intressant historia och en plats i 
medierummet som ingen annan svensk festival har på samma sätt. Under 2007 och 2008 så har 
festivalmarknaden blivit tjockare och det finns inga tendenser till att den ska sluta svälla. I och 
med det så tycker jag att det är dags att skriva en ny text om festival och varför inte då utgå från 
den som befinner sig i händelsernas centrum. Under året så har pressen skrivit om 
festivalkriget. 2007 så kom en ny festival, ”Way out West”, med Luger som arrangör. En stor 
andel Hultsfredsbesökare uteblev och i press och på internetforum så gick diskussionen varm 
och varför det blivit så. Var det spretiga bokningar, nya konkurrenter eller något annat?  
 
Vem vet?  Det ligger inte i den här uppsatsens intresse att ge ett exakt svar på det, även om jag 
kommer nudda frågan. Uppsatsen ska försöka ge en bild av festivalmarknaden 2008 och dess 
struktur med utgångspunkt från Hultsfredsfestivalen. 
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Festival idag, 2008 
 
På sajten www.festivalinfo.se kan man läsa det mesta om festivaler. Sajten är den största 
webbplatsen som informerar om festivaler och konserter i Norden. Följande är ett urval som 
presenteras på sajten: 
 
Popadelica (Huskvarna), Siesta (Hässleholm), Re:publik (Stockholm), Sweden Rock Festival 
(Sölvesborg), Hultsfred, Peace and Love (Borlänge), Stadsfesten i Skellefteå, Sweden Sing 
Songwriterfestival (Visby), Venfestivalen (Ven), Sundsvall Gatufest, Alternativfestivalen 
(Norrköping), Åmåls Bluesfestival, Rip It Up (Säffle), Torsåker Bluegrass Festival, 
Arvikafestivalen, Öland Roots, Stockholm Jazzfestival, Storsjöyran (Östersund), 
Sjuhäradsfestivalen, Emmabodafestivalen, Piteå dansar och ler, Augustibuller (Lindesberg), 
Parklife (Stockholm), Way Out West (Göteborg), Accelerator (Stockholm), Malmöfestivalen, 
Rassle Punk Rock Festival (Emmaboda), Pop Dakar (Stockholm), Trästocksfestivalen, Skellefteå. 
 
And so it goes on…. 
 
Storlek och form på dessa varierar, det är alltifrån endagsfestivaler som mest lockar lokala 
besökare till flerdagsarrangemang med stora namn och tusentalet besökare. Allt som allt är det 
närmare 190 st som presenteras under fyra månader 2007. Allt från jazz, pop, rock, punk, 
gospel, blues, country, synt, electro, emo och neorave presenteras. Listan görs utifrån vad 
festivalinfos crew bedömer som festival och det är både stadsfester, gatufester och festivaler 
med camping som listas. Hultsfred beskrivs som Sveriges mest välkända festival, 
Arvikafestivalen som en av de få stora festivalerna i Sverige, Peace and Love i Borlänge som en 
av de snabbast växande, Emmaboda 2.0 som den som presenterar nyare musik, Way Out West 
som den nya festivalen och Sweden Rock festival är Sveriges största hårdrocksfestival.1   
 
Festival verkar alltså vara ett ord som man kan sätta framför de flesta utomhusarrangemang där 
musik är inblandat. Man kan tala om stadsfestivaler och landsortsfestivaler, som har olika 
egenskaper och står i motsats till varandra. För vissa har stadsfestival en familjeinriktad 
betoning, medan landsortsfestival är camping och fylla likväl som musik. Ett arrangemang riktat 
till ungdomar och en föräldrafri pilgrimsresa som inkluderar en mängd spökerier och osunt 
leverne.   
 
Gemensamt för alla dessa är att det är många faktorer som spelar in för att det ska vara en 
lyckad fest. Vädret måste vara bra, kompisarna ska med, det ska vara ett schysst biljettpris och 
bra band.  
 

                                                 
1 www.festivalinfo.se, 15/11 2007 



 3  

För arrangören så handlar det om att kommunicera rätt identitet för att locka de besökare man 
vill ha. Ett starkt varumärke är en nödvändighet på en marknad som blivit tjockare de senaste 
åren och som inte visar någon tendens att sluta svälla.  
 

Kanske ser det ut såhär… 
 
Tänk dig att du vaknar upp i ett skruttigt kupoltält från Clas Ohlsson. Solen ligger på och du är 
jättevarm. Tältet har en mystisk doft av svett och alkoholångor. P g a värmen är det ganska svårt 
att andas därinne. Ditt huvud värker, du är jättetörstig och kissnödig och du har förmodligen 
sovit på en sten, eftersom du har ont på en viss punkt i ryggen. Det är ljud överallt, någon sorts 
sorl. Från ena hållet hörs en manglande punkdänga, från ett annat håll kommer ettrig tv-spels 
electro och från ett tredje håll kommer Lars Winnerbäck. Tillsammans bildar alla dessa ljud en 
märklig mix.  
 
Du vänder på dig, redo för att ge dig ut ur tältet och göra nåt av dig själv. Då upptäcker du att 
det ligger en lurvig människa som du inte är alltför bekant med, bredvid dig och sover. Du blir 
först förvånad av denna upptäckt men sedan dras du till minne av föregående kvälls eskapader 
och inser att det är din tältgranne som har valt att gå och lägga sig i ditt tält. Du väcker denna 
filur, ni sätter er utanför tältet i varsin campingstol. Den ena är lite trasig. Ni befinner er på en 
åker och överallt finns kupoltält liknande ditt eget. Ni knäcker dagens första öl, diskuterar 
gårdagens samt dagens musikaliska upplevelser. Ni blir sittande där i några timmar, i smått 
apatiskt läge. Sen slår ölen till och ni vinglar iväg för att kolla in dagens första band. 
 
Kanske har du fullt sjå med att få ihop det med alla band som du vill se. Du står längst fram och 
kryssar mellan scenerna för att hinna med så mycket som möjligt. Din bestämda åsikt är att 
festival är bättre än julafton, för då får du frossa i musik och hitta nya godbitar. 
 

Eller så kanske det ser ut såhär… 
 
Tänk dig att du befinner dig på en rätt stor inhängnad gräsplätt. Du har betalat 1200 kronor för 
att vara innanför stängslet på gräsplätten och utanför pågår storstadsmyllret obekymrat. Det 
finns fyra scener i varsitt hörn av gräsplätten. Du kan äta och dricka innanför stängslet. Du är där 
för att kolla in fem av dina absoluta favoritband som också finns på plats. Förutom dessa finns 
också en mängd andra band som du känner till och gillar, men kanske inte lägger lika stor vikt 
vid. Allteftersom kvällen och natten går kollar du in flertalet band, utöver dina fem favoriter. Du 
blir inspirerad och tänker att du minsann ska ladda hem det där rockerbandet som spelade på 
den blå scenen för de var bättre än du trodde. Du dricker några bärs i öltältet tillsammans med 
vänner och råkar ramla över en gammal studiekamrat. När området stänger går du hem till en 
lånad lägenhet där du kommer att tillbringa natten i en skön säng och vakna utvilad.    
 
Detta skulle kunna vara två typiska bilder av festival. Som tidigare nämnt så finns det många 
olika varianter av festivaler och på ytan så kanske det verkar som en och samma typ av 
arrangemang. Men tittar man lite djupare så kommer man snart att märka att det finns tydliga 
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skillnader på innehåll och upplägg som gör att festivaler faktiskt inte kan jämföras med 
varandra. Jag ska återkomma till detta senare i uppsatsen.  
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Problemställning 
 
I musiktidningen Sonic nr 40 (våren 2008) så räknar jag festivalannonserna. Det finns 9 
helsidesannonser varav en är för en utländsk festival. De svenska som syns är Hultsfred med tre 
sidor, Popadelica, Way out West, Accelerator, Storsjöyran, Arvikafestivalen, Peace and Love mfl. 
Sonics vårnummer 2007 innehåller en festivalannons, som dock är för ett arrangemang i mars. 
Vårnumret 2006 har fyra st annonser för sommarens festivaler varav en är för en spansk 
festival. Övriga som syns är Hultsfred, Arvika och Emmaboda.  
 
En sådan detalj som att annonseringen inför 2008 års festivalsommar är intensivare än tidigare 
år skvallrar om en upptrappning på festivalmarknaden och att festivalandet faktiskt kan kallas 
för en marknad. Men varför är den viktig och vad handlar den om? Vad betyder den för aktörer 
som befinner sig innanför ramarna för marknaden, d v s de interna aktörerna? Vilka är de 
externa aktörerna och vad är deras roll på festivalmarknaden? 
 

Syfte  
 
I tidigare kapitel gav jag exempel på ett antal dagsaktuella svenska festivaler. Faktumet att det 
finns så många svenska festivaler idag gör att man också kan tala om en marknad.  
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka festivalmarknadens struktur och spel utifrån ett 
fältperspektiv. Pierre Bourdieu har en teori om kulturella fält som ett verktyg att analysera 
maktarenor. Han använder sin teori i litteratur –och bildkonstanalyser. I och med att jag i 
uppsatsen kallar festivalande för marknad, så tycker jag också att man kan se den marknaden 
som en maktarena. Precis som vilken annan marknad som helst och jag kommer att använda 
mig av Bourdieus fältteori för att undersöka hur festivalmarknaden ser ut. 
 
Uppsatsen stannar alltså vid festivalmarknadens yt-nivå och de bilder som upprätthålls på 
marknaden. Det handlar om varumärkesspelet och marknadens struktur och utgångspunkten 
ligger i interna, mediala och publika bilder av festival och festivalmarknaden. Jag ser dessa bitar 
som delar av marknaden som samtidigt utgör den. 
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Material, metod och avgränsning 
 
Syftet med uppsatsen är alltså inte att undersöka om marknadens bilder ser annorlunda ut 
under ytan och om det som sägs utåt egentligen har en helt annan betydelse. Om det skulle 
vara så att de bilder som existerar på marknaden har en annan betydelse under ytan, så är det i 
detta fall mindre intressant eftersom det är marknadens struktur och varumärkesspel som 
uppsatsens handla om. Varumärkesspelet handlar i sin tur om att upprätthålla bilder. Bourdieus 
fältteori handlar om att analysera strukturen och ytan och hans fältteori är mitt verktyg, mina 
glasögon för att analysera festivalmarknadens struktur.  
 
Festival är ett stort ämne att tala om. Det finns stor variation på arrangemangen och som 
tidigare nämnt så kan man egentligen på ytan kalla vad som helst för festival idag. Sen kan man 
självklart diskutera äktheten i arrangemangen och vad som kan få kallas för ”riktig” festival. 
Men det är en annan femma. 
 
Uppsatsen utgår från Hultsfredsfestivalen och använder därmed just den festivalen som 
exempel. Anledningen till det upplägget är för att Hultsfred har nämnts mycket i press det 
senaste året och det är en av de äldsta festivalerna som finns i Sverige. Den har därmed en 
särskild position på marknaden. Därför får den statuera exempel. Givetvis kan man ta upp fler 
exempel och gå djupare in i det. I den här uppsatsen så omnämns andra festivaler men någon 
djupare analys görs inte på just dem. Jag har valt att titta på olika aspekter som är del av en 
marknad. Analysen blir därför djupgående utifrån ett exempel. Jag anser att uppsatsen skulle bli 
för rörig om man skulle ha fler exempel och gå lika djupt på alla. Därför har jag valt att avgränsa 
mig och koncentrera mig på ett exempel. 
 
Ryggraden i uppsatsen är två kvalitativa intervjuer med Per Alexandersson som är chef för 
Hultsfredsfestivalen och Jonas Bjälesjö, forskare vid Rockcity2, Hultsfred. Dessa båda har, på ett 
eller annat sätt, varit med från början då Hultsfredsfestivalen och Rockparty3 startade. De har 
investerat energi i Hultsfred och det de berättar blir alltså sett från ett inifrånperspektiv. Jonas 
Bjälesjö är som sagt forskare, men i detta sammanhang så används han som en aktör på fältet. 
En person som länge varit del i organisationen, men samtidigt har möjlighet att ha ett kritiskt 
förhållningssätt till marknaden. I och med det så gör det honom till en bra informant. 
 
Jag valde att intervjua just dessa två personer för att jag önskade undersöka hur den interna 
bilden av festivalen är, d v s få ett inifrånperspektiv på marknaden. Jag anser dem vara 
intressanta informanter för just det syftet. Jag är inte främmande för utmaningen att hantera 
ett subjektivt material. Jag anser att den interna bilden av en produkt är en viktig del i 
marknaden och det är intressant att ha den aspekten om man vill ge en fullvärdig bild av ett 
exempel.  

                                                 
2 Rockcity syftar till den byggnad som inkluderar flera verksamheter som t ex företagskluster, pub och restaurang. 
Rockcity inkluderar också en filial till Kalmar Högskola och kontor, där arrangören Rockparty håller till 
3 Rockparty arrangerar Hultsfredsfestivalen 
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Jag bygger också på med tidningsartiklar från det gångna året som jag anser relevanta. Jag 
hämtar artiklar b l a från Dagens Nyheter, E24 och Nya Wermlands Tidningen. Detta för att 
undersöka hur pressens bild av Hultsfred och festivalmarknaden ser ut. Jag kommer att 
benämna dessa tidningar som media och ibland använda uttrycket ”medias bild”, ”mediebilden” 
eller ”medial bild”. Då menar jag främst den bild som skildras av festival i tryckt media, d v s 
press. 
 
När pressens bild tas upp så anser jag det också intressant att veta vad publiken säger om 
Hultsfred och festivalmarknaden. Därför kommer jag också att ta upp inlägg som besökare har 
gjort på Rockpartys forum.  
 
Oavsett om det handlar om intern, medial eller publik bild så kan man ifrågasätta svarens 
objektivitet. Alla svar, tidningsartiklar och åsikter grundar sig i vem man är, bakgrund, tidigare 
erfarenheter och intryck av festivalen. Man kan påstå att finns underliggande betydelser i 
informationen.  Det är dock inte ett problem, eftersom syftet med uppsatsen inte är att loda 
djupet, utan undersöka strukturen och bilderna som existerar på den fältbaserade marknaden. 
Det spelar ingen roll om det finns ”egentliga” och ”gömda” innebörder i det informanterna 
säger. Informationen är på en strukturell nivå och därmed befinner sig också informanterna och 
jag själv på den nivån. 
 
När det gäller min egen roll i ämnet så har jag valt att bortse från min personliga åsikt om de 
festivaler som omnämns i uppsatsen. Jag har åsikter om deras innehåll och upplägg men det hör 
inte hit. Jag är intresserad av festivalmarknadens struktur, spänningar och bitar som är 
inkluderade i marknaden. Mitt intresse är alltså övergripande. 

Frågeställningar 
 
Som tidigare nämnt så utgår jag från Hultsfredsfestivalen som fall och exempel i uppsatsen. Min 
huvudfrågeställning är:  
 

• Hur ser festivalmarknadens struktur och spel ut, sett utifrån ett fältperspektiv? 
 
För att svara på den frågan tar jag hjälp av följande underfråga 

 

• Hur ser den interna, publika och mediala bilden av Hultsfred ut idag 2008 och hur har 
den förändrats under det gångna året? 
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Disposition 
 
Uppsatsens ingång kommer i en historisk tillbakablick på Hultsfredsfestivalen. Jag vill att läsaren 
ska få god förståelse för exemplet som uppsatsen använder och då är en historisk tillbakablick 
nödvändig. Jag använder mig av Stefan Malmqvist bok Rockparty! – en bok om 

Hultsfredsfestivalen och avsnittet blir alltså utifrån hans ord.  
 
Sedan följer ett teoriavsnitt där tyngdpunkten ligger på Pierre Bourdieus fältteorier som ett 
analysverktyg för att undersöka marknader. Jag tar också i ett kortare avsnitt upp Michel de 
Certeau’s teorier om strategier och taktiker. Dessa bitar används som stöd i analysen, vars syfte 
är att svara på avgränsande frågeställningar. Uppsatsens huvudsakliga analysmaterial är två 
kvalitativa intervjuer med Per Alexandersson och Jonas Bjälesjö, festivalchef respektive forskare 
vid Rockcity, Hultsfred och tillika aktiva personer i föreningen Rockparty sedan dess början. 
Analysen innehåller även relevanta tidningsartiklar och citerade inlägg från publikforumet på 
http://forum.rockparty.se/ och tar också upp Hultsfredsfestivalens tidigare marknadsstrategier, 
hämtat från Jonas Bjälesjös text ”Hi my name is Hultsfred. Hultsfred the festival” som ingår i 
boken Kulturell Ekonomi. 
 
Om analysen ämnar att svara på frågan om hur festivalmarknadens struktur ser ut och vad 
marknaden innebär, så är uppsatsens slutdiskussion mer koncentrerad till vad festival som 
kulturfenomen betyder för samtiden och varför det är ett intressant fenomen. 
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Presentation av litteratur och andra källor 
 
Följande stycke syftar till att ge en överblick av vilken litteratur som har använts i uppsatsen, 
innan vi faktiskt går in i uppsatsen på allvar. Presentationen finns med för att jag anser att den 
underlättar senare läsning. Det har skrivits mängder med texter om festival och om Hultsfred. 
Några av dessa tas upp här. Jag har dock inte funnit någon text som tar upp festivalmarknadens 
struktur och som använder Bourdieus teorier om kulturella fält för att analysera 
marknadsstrukturen.  
 
Festival and Special Event Management 

Johnny Allen, William O’Toole, Ian McDonnell, Robert Harris 
Förlag: John Wiley and Sons Australia, 2005 
 
”Hi, my name is Hultsfred. Hultsfred the festival” i Kulturell Ekonomi 

Författare: Jonas Bjälesjö. Redaktörer: Lars Aronsson, Jonas Bjälesjö och Susanne Johansson  
Förlag: Studentlitteratur 2007 
 
Konstens regler  - Det litterära fältets uppkomst och struktur 

Pierre Bourdieu 
Förlag: Brutus Östling Bokförlag Symposion 2000 
 
Pierre Bourdieu av Margareta Järvinen i Klassisk och Modern Samhällsteori 

Heine Andersen & Lars Bo Kaspersen (red.) 
Förlag: Studentlitteratur 2003 
 
Rockparty! - En bok om Hultsfredsfestivalen 

Författare: Stefan Malmqvist  
Förlag: Tivoli 2002 
 
Soundtracks – Popular music, identity and place 

John Connell och Chris Gibson 
Förlag: Routledge 2003 
 
”The practice of everyday life: ”making do” – uses and tactics”  

Michel de Certeau 
1984 
 
Länkar 
www.rockparty.se 
www.dn.se 
www.festivalinfo.se - En sajt som informerar om festivaler i Norden.  
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Hultsfred – som historien brukar berättas 
 
Följande avsnitt är tänkt att ge en bakgrundsbeskrivning av Hultsfredsfestivalen. Det är historien 
som den brukas berättas och här utgår den från Stefan Malmqvists bok ”Rockparty – en bok om 

Hultsfredsfestivalen”. Stefan Malmqvist är musikskribent vid Svenska Dagbladet och har varit på 
de flesta upplagor av Hultsfredsfestivalen.  
 
Ibland kan historien om festivalen verka förskönad. Malmqvists bok ska beskriva fakta om 
föreningen Rockparty och Hultsfredsfestivalen och han tar själv upp det förskönande av 
festivalen som ibland kan förekomma, men menar att hans skildring inte är en idealisering. Sen 
är det mycket möjligt att man som läsare iallafall uppfattar historien som en idealisering. 
Hursomhelst, mitt syfte med att presentera en bakgrund är att redovisa utgångspunkten för den 
”Hultsfredsdiskurs” som är ofrånkomlig när det gäller ämnet. 
 
Jag har valt en kronologisk ordning och fokuserat på det som anses milstolpar i Hultsfreds 
historia. Historik återkommer i senare del av uppsatsen, eftersom historiken också är ett verktyg 
för att besvara frågeställningarna. 
 

Början 
 
Bakom Hultsfredsfestivalen står den ideella föreningen Rockparty. Föreningen bildades 1981 av 
ett gäng hultsfredsungdomar. Den första styrelsen hade låg medelålder och där satt ett 10-tal 
ungdomar. Vissa kom senare att bli frontfigurer för Hultsfred.  
 
Föreningens födelse grundade sig dels i ett gemensamt musikintresse och en släng av rastlöshet 
bland föreningens medlemmar. De såg till att boka band som de själva ville se och när de väl 
gjort det insåg de också att de kunde göra mer. 
 
I början av 1980-talet bestod Rockpartys verksamhet av regelbundna arrangemang på en 
mindre klubb, ”Klubben”, i Hultsfred. Med hjälp av externa aktörer som hjälpte till med 
exempelvis vakter så rullade verksamheten. De hade en fördel i Hultsfreds geografiska läge. Det 
var mer vanligt att band spelade i större städer som Stockholm och Malmö. I och med att 
Hultsfred ligger mitt i mellan dessa städer så blev det inte svårt för föreningen att få dit de band 
de ville ha, eftersom ett stopp i Hultsfred innebar både en extra spelning och ett stopp på en 
lång resa.  
 
Arrangemangen varierade i början och var av mindre sort. 1985 hade Rockparty en omsättning 
på 1,2 miljoner kr och 1986 arrangerades den första tvådagarsfestivalen, mer känd som den 
första Hultsfredsfestivalen. Festivalen gick av stapeln i augusti 1986 och beslutet att driva 
projektet togs i maj samma år. Spontaniteten i Hultsfred '86 som projekt, d v s beslutet att göra 
en festival på två månader speglar hur föreningen arbetade i början. Man planerade och löste 
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problem allt eftersom.4 Festivalen lockade 7500 besökare, en stor del kom utifrån. 
Produktionskostnaden låg på cirka 600 000 kr och b la Nils Lofgren, The Triffids och Erasure 
spelade. 1986 års succé ledde till hybris hos Rockparty. Man slog på stora trumman inför 1987 
och bokade 70 akter varav 21 utländska, som t ex The Jesus & Mary Chain och My Bloody 
Valentine. Man hade ingen direkt koll på hur skivförsäljningen av de bokade akterna såg ut i 
Sverige och alltså ingen koll på om banden faktiskt skulle locka en publik. 6500 besökare kom 
och festivalen gick back 644 000 kr. Anledningen till publiksiffrorna var antagligen att Hultsfred 
som festival inte var etablerat hos folk och det dåliga vädret bidrog med sitt. Rockparty på den 
här tiden bestod till största del av 14-17-åringar utan organisatorisk erfarenhet, vilket säkert 
inte underlättade.5     
 

Taktiskt tänk 
 
Efter det ekonomiska bakslaget 1987 insåg Rockparty att de var tvungna att tänka mer taktiskt 
för att få kommande festivaler att gå ihop. Konkursen hängde över föreningen men de valde att 
bita ihop och med hjälp av borgenärer, Hultsfreds kommun och Kalmar Läns landsting så 
lyckades de betala sina fodringsägare.  
 
Tidigare hade föreningen endast bokat band som de själva gillade, vilket innebar band som 
kanske inte alltid var kända för allmänheten. Nu valde de att sätta sin egen smak i andra hand 
ibland och bokade även mer publikfriande artister som drog in mer pengar. 1988 års festival 
blev en revansch med 12 500 besökare och programmet innehöll mer variation än tidigare.  
 
Föreningen insåg att de måste boka publikfavoriter till festivalen för att få de mindre lönsamma 
spelningarna att gå ihop. Det hängde också ihop med ett ”tänk” om att engagera flera 
generationer i festivalen. De lite äldre funktionärerna skulle exempelvis också ha något att titta 
på. Efter Hultsfred '88 så kunde Rockparty betala tillbaka sina lån och 1989 så etablerades 
festivalen på riktigt med 18 000 besökare.6  

 
Kommande år var lite som en berg och dalbana för föreningen. Publiksiffrorna steg från 12 500 
1988 till 23 000 1993.7  
 
1991 avgick dåvarande ordförande Håkan Waxegård. Rockparty fick en ung ordförande vid 
namn Patrik Axelsson. Waxegård fanns fortfarande kvar i föreningen som hade ett ganska bra 
flyt i början av 1990-talet.8 På festivalen 1991 spelade b la Thåström & Sator och Dave Stewart 
& the Spiritual Cowboys. En okänd Stina Nordenstam och Richie Havens spelade på festivalens 
Argus-scen och Sven-Ingvars blev festivalens hype. Festivalledningen hyrde en Boeing 747 för 

                                                 
4 Malmqvist , Stefan Rockparty! - en bok om Hultsfredsfestivalen. Tivoli, 2002, Stockholm, sid 75 
5 Malmqvist , Stefan Rockparty! - en bok om Hultsfredsfestivalen. Tivoli, 2002, Stockholm, sid 78-80 
6 Ibid. sid 81-84 
7 Ibid. sid 98 
8 Malmqvist , Stefan Rockparty! - en bok om Hultsfredsfestivalen. Tivoli, 2002, Stockholm, sid 99-100 
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att transportera över 150 engelska musiker till Hultsfred. Projektet kallades för Pop-Boeing.9 En 
lyckad festival som inte gick back, vilket var bra eftersom Rockparty behövde sina slantar.  
 
Det hände mycket 1991. Man hittade en egen lokal i Oves Bilhall, bildade Rockparty Fastigheter 
AB och byggde om hela bilhallen för 5 miljoner kr. Det blev en anläggning som rymde 
restaurang, pub och konsertlokal för 1500 personer. Huset fick namnet Metropol och stod klart i 
oktober 1992.10  
 
1992 var också det första året då festivalen blev en tre dagars festival. Vid det här laget började 
festivalfebern sprida sig i Sverige.  Arvikafestivalen hade vaknat till liv, Storsjöyran och 
Stockholm Water Festival var andra exempel. Hultsfred var med sina 22 000 besökare en 
etablerad festival i Sverige och märkte inte av någon större konkurrens.  
 
Fortfarande drevs Rockpartys projekt av en stor del spontanitet. Vissa inom föreningen menade 
att Metropol var ett projekt där man gått för fort fram, eftersom kostnaderna för att driva huset 
var stora. Det krävdes flera utsålda arrangemang i veckan för att det skulle runt. Det skapade en 
pressad situation inom organisationen och föreningens medlemmar drog också åt olika håll. 
Vissa ville göra festivalen bredare musikaliskt, medan andra tyckte att den nischen skulle göra 
Hultsfred till en folkfest och att det inte var bra. De delade åsikterna ledde så småningom till att 
Waxegård slutade, vilket ledde till en identitetskris inom Rockparty.  
 
När föreningen hämtat sig från den lilla krisen började vissa förändringar göras, t ex så började 
man jobba för att öka förståelsen för festivalen i kommunhuset. Rockparty hade ända fram till 
mitten på 1990-talet en sval relation till Hultsfreds kommun och 1995 insåg man att det kanske 
inte var så dumt att vara kompis med kommunen.  
 
Det året firade festivalen 10-årsjubileum men det blev inget superparty. Publiksiffrorna sjönk till 
18 500 och festivalen gick back 1,5 miljoner. Kanske berodde detta på att andra festivaler i 
Sverige var mer etablerade och nya tillkom på festivalkartan. En nykomling var b l a 
Lollipopfestivalen i Stockholm, som också hade Waxegård som huvudfixare. Den ägde rum 
helgen före Hultsfredsfestivalen. Publikmässigt blev den större än Hultsfred andra året och 
hade, enligt vissa medlemmar, den nischen som Hultsfred borde ha tagit.11  

 

                                                 
9  http://www.rockparty.se/festivalen/festivalhistorik/1991.aspx 29/4 2008 
10 Malmqvist , Stefan Rockparty! - en bok om Hultsfredsfestivalen. Tivoli, 2002, Stockholm, sid 105 
11 Ibid, sid 124 
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Omorganisering 
 
Efter festivalen 1995 satt föreningen i samma båt som 1987. Konkursen hängde i luften, det var 
kanske lika bra att kasta in handduken. Men föreningen beslöt sig för att inte ge upp utan 
istället satsa hårdare och börja tänka i andra banor. Konkret bestämde man för att flytta 
festivalen från augusti till juni. Man skulle inte komma sist, utan först. På det viset skulle man 
också komma undan dyra budgivningar om artister mellan Hultsfred och konkurrenten Lollipop, 
som också låg i augusti. Man gjorde också en omstrukturering i organisationen, t ex blev 
ledningsgruppen  större.12  
 
Rockparty behövde få loss likvida medel för att hålla verksamheten levande och kunna jobba 
med nästföljande festival. Investeringar såldes av till kommunen och med hjälp av 
sponsorsamarbeten kunde pengar lånas från banken. 1996 års festival hamnade inte på 
minussidan men med 21 000 besökare var det på håret. Rockparty insåg att fler inkomstkällor 
behövdes för att säkra framtiden något. Ett projekt som ledde fram ur detta var Puzzle och 
meningen med det var att hitta företag som kunde passa ihop med övrig verksamhet. Det var 
början till Rock City, som idag är ett samlingsnamn för en hel mängd med verksamheter, t ex 
högskoleutbildning och företag inom musik -och upplevelsebranschen. 13 
 
Det blev heller ingen större vinst i kassan trots en bra festival 1997. Vad som i början verkade 
var en god affär, med stora utländska namn som t ex Oasis och John Fogerty, visade sig inte gå 
ihop då kronan tappade värde mot dollarn. Det behövdes nya lån och den här gången ville 
banken ha en borgenär. Kommunen ville inte ställa upp som borgenär så det blev till slut lokala 
företag som lånade ut pengar till Rockparty. Föreningen hade nu undvikit tre konkurser och var 
skuldsatta inpå bara skinnet. Som tur var så gick festivalen 1998 riktigt bra, stora namn som 
Black Sabbath, Garbage och Kent lockade 25 000 besökare. Det gjorde att föreningen kunde 
betala av skulder.14  
 
Med både stora namn som t ex Black Sabbath och mindre som t ex The Hives (som 1998 spelade 
på lilla Teaterladan) på lineupen15 så var spridningen på band bred. Bredden av musik är ett 
kännetecken för Hultsfredsfestivalen. 1999 räknas av många som en toppfestival. Band som t ex 
Marilyn Manson, Hole, Suede, Chemical Brothers och Death in Vegas och mindre som Fidget, 
Bob Log III, Kristofer Åström och Spånka Nkpg spelade. Man hade publikrekord, 27 000 sålda 
biljetter och fint väder. Men segerns sötma hamnade i skuggan av det tragiska dödsfall som 
hände under Holes konsert. Det medförde att Rockparty och andra festivaler i Norden, såg över 
säkerheten.16  
 
I början av 2000-talet så började festivalen få den stabilitet som föreningen kämpat med i flera 
år. Den hade numera gott rykte internationellt, miljoner i omsättning och fina publiksiffror. 

                                                 
12 Malmqvist , Stefan Rockparty! - en bok om Hultsfredsfestivalen. Tivoli, 2002, Stockholm, sid 140-143 
13 Ibid, sid 144-148 
14 Ibid, sid 151-152 
15 Lineup kan översättas till program 
16 Malmqvist , Stefan Rockparty! - en bok om Hultsfredsfestivalen. Tivoli, 2002, Stockholm, sid 155 
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Kalmar Högskola visade intresse för utbildningssamarbete och det öppnade i sin tur upp 
samarbetet med kommunen. Den gamla bilhallen byggdes om igen, Metropol utvecklades till 
Rock City och 2001/2002 flyttade företag och skola in i lokalerna.17 RockCity AB ägs idag till 51% 
av Rockparty och resterande 49% äger Hultsfred kommun. I Rock City finns b la företagskluster, 
konserthall, pub, restaurang, bibliotek, replokaler, bibliotek och rockarkiv. 
 
 
 
 
 

                                                 
17 Malmqvist , Stefan Rockparty! - en bok om Hultsfredsfestivalen. Tivoli, 2002, Stockholm, sid 157 
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Teori 
 

Vad är en festival? 
 
I boken ”Festival and Special Event Management” av Johnny Allen, William O’Toole, Ian 
McDonnell och Robert Harris, så beskrivs festivaler som en typ av ”special events”. Bakom 
”special events” finns en kollektiv arbetsorganisation och noggrann planering är karaktäristiskt 
för eventet. ”Special events” beskrivs som en växande industri och författarna skriver också att 
variationen på hur dessa kan se ut är stor, så bäst är att betrakta eventet eller festivalen utifrån 
sin egen kontext. Gemensamt är dock att festivaler erbjuder sociala och kulturella upplevelser 
som höjer sig över vardagslivet.18 Utifrån detta så kan man också konstatera att festivaler inte 
kan jämföras med varandra.  
 
Connell och Gibson beskriver musikfestivaler så här i boken Soundtracks – Popular music, 

identity and place:  
 

”Festivals provide places with ”spectacle” and a sense of uniqueness – associating 
spatial locations with on-off performances, collective gatherings associated with a style, 
a sound, a genre of music […]19 

 
De menar att festivaler är starkt förknippade med platser och de människor som besöker 
festivalen. En plats där inte mycket annat händer blir något helt nytt i och med festivalen och 
det människorna, musiken, upplägget som gör varje festival unik.  
 

Pierre Bourdieu’s fältteorier 
 
Bourdieu använder begreppet om kulturella fält i litteratur – och bildkonstanalyser. Han talar 
om många olika typer av fält och har b l a analyserat den politiska maktarenan med hjälp av 
fältteorin. Jag kommer i detta avsnitt beskriva teorin, för att i senare avsnitt visa att teorin kan 
användas på festivalproduktion och genom teorin och insamlat material visa på hur den svenska 
festivalmarknaden ser ut idag 2008. Jag använder fallet Hultsfred som exempel, eftersom det är 
en omtalad festival och det är intressant att analysera vilken position Hultsfred har på 
festivalfältet. Jag kommer att göra analysen både från ett inifrån och ett utifrånperspektiv, d v s 
internt, medialt och publikt. Jag vill se hur dessa tre bitar hänger ihop och hur förhållandet 
mellan dessa påverkar Hultsfreds plats på festivalfältet. 
 
Bourdieu definierar, enligt Margaretha Järvinen i ”Klassisk och Modern Samhällsteori”, ett fält 
som ett nätverk eller som en översikt av relationer mellan aktörer som befinner sig på fältet.20 

                                                 
18Allen, Johnny et.al, Festival and special event management. Milton, Qld. : Wiley, cop. 2005 , sid 11 
19Connell, John & Gibson, Chris. Soundtracks – popular music, identity and place. Routledge, 2002, sid 245  
20 Järvinen, Margareta om Pierre Bourdieu i Klassisk & Modern Samhällsteori. Red. Heine Andersen & Lars Bo 
Kaspersen. Studentlitteratur, 2003, sid 417 
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Dessa relationer är präglade av dominans, underkastelse, konkurrens, etc.21 Fältets aktörer har 
alltså olika positioner som är mer eller mindre fördelaktiga och relationerna mellan aktörerna 
bestäms utifrån deras positioner. Det övergripande syftet på fältet är att överleva22. Ju mer 
fördelaktig position desto bättre chans till överlevnad som aktör, i detta fall festivalproducent. 
 

Vad är en fördelaktig position?  
 
En aktörs position på fältet bestäms i relation till vilka kapitalformer som är relevanta för fältet i 
fråga. Med kapitalformer menas t ex kulturellt eller ekonomiskt kapital och vilket kapital som är 
intressant varierar beroende på vilket fält man talar om. Den sociala världen består av flera olika 
fält som alla har sina speciella regler, värden och intressen och därmed varierar kapitalet. 
Exempel på sociala världar eller fält är t ex det ekonomiska fältet eller det konstnärliga fältet.23  
 
Den som har en fördelaktig position har alltså medvind i form av fältets värden och intressen 
och besitter i och med denna position stor mängd kapital. En fördelaktig position blir det först 
när den sätts i relation till en medaktörs position. Det är alltså genom konkurrens som man se 
hur fältet ser ut. 
 
Bourdieu använder beteckningen ”kulturproducent” för de aktörer som befinner sig på det 
kulturella fältet, eller vill inta en position på fältet. Han menar att det finns en hierarki mellan 
aktörerna och därmed också konkurrens om de bästa positionerna på fältet.24 
 
Varje fält kan alltså beskrivas som ett maktfält. Aktörer, både de etablerade och nykomlingar på 
fältet bedriver en kamp om de mest attraktiva positionerna på fältet. De bästa positionerna ger 
bäst kulturell och ekonomisk avkastning och om en aktör innehar en värdefull position på 
maktfältet så har den större chans till både kulturellt och ekonomiskt kapital. 
 

”Maktfältet är ett rum av styrkeförhållanden mellan agenter och institutioner som 
har det gemensamt att de äger det kapital som krävs för att inneha dominerande 
positioner inom de olika fälten (framför allt det ekonomiska eller det kulturella)”. 25 

 
Den konkurrens som existerar på det ekonomiska fältet behöver inte vara samma som finns på 
det konstnärliga fältet. Bourdieu menar att t ex att ekonomisk framgång inte är status på det 
konstnärliga fältet, utan att ”konst för konstens egen skull” är mer kännetecknande för det 
konstnärliga fältet. Varje fält har alltså sina egna konkurrenssystem och aktörerna kämpar om 
olika saker.26 Genomgående är dock att konkurrensen grundar sig i en kamp om de bästa 
positionerna på fältet, oavsett typ av fält. 

                                                 
21 Bourdieu, Pierre. Konstens regler  - det litterära fältets uppkomst och struktur. Brutus Östling Bokförlag 
Symposion 2000, sid 335 
22 Ibid, sid 335 
23 Järvinen, Margareta om Pierre Bourdieu i Klassisk & Modern Samhällsteori. Studentlitteratur, 2003, sid 417 
24 Bourdieu, Pierre. Konstens regler  - det litterära fältets uppkomst och struktur. Brutus Östling Bokförlag 
Symposion 2000, sid 313 
25 Ibid, sid 314 
26 Järvinen, Margareta om Pierre Bourdieu i Klassisk & Modern Samhällsteori. Studentlitteratur, 2003, sid 417 
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Kärnan i Bourdieus teori är att en producent eller produktion inte kan särskiljas från sin publik 
samt media, medproducenter och kollegor. Producenten och dess produktion måste analyseras 
utifrån fältet som den är delaktig i. Framgång på fältet beror inte bara på den individuella 
framgången utan förutsättningen till framgång för en aktör grundar sig också i hur fältet i övrigt 
ser ut och vilka andra aktörer som existerar på fältet. ”[…] erkännandet förutsätter att fältet är 
moget för just denna typ av konst”, skriver Margaretha Järvinen i Klassisk & Modern 

Samhällsteori.27 
 
I och med detta så är också en konkurrenssituation oundviklig. 
 
För att kunna analysera hierarkin på fältet och varför en aktör innehar den position den har, så 
menar Bourdieu att analysen måste göras utifrån aktörens sociala bakgrund. Historien spelar 
alltså stor roll för vilken position en kulturproducent innehar på det kulturella fältet.28 
 
Bourdieu menar att ett kulturellt fält innehåller olika dispositioner, ekonomisk disposition, 
politisk disposition, intellektuell och strukturell disposition.29 Dispositionerna är alltså ett fälts 
förhållningssätt och ramar. 
 
Varje fält har som tidigare nämnt sina egna intressen och regler. Bourdieu kallar detta för doxa, 
d v s föreställningen om vad som är rätt och fel, normalt eller onormalt. Man kan också beskriva 
doxa som ett fälts egna spelregler, vad man får och inte får göra. Dessa regler är av oskriven art. 
De är såpass självklara att de inte ifrågasätts.30 
 
Som aktör på ett kulturellt fält så kan man ha mer eller mindre kontroll över dispositioner. De 
som har mest kontroll över dispositionerna innehar bättre positioner och därmed mer makt och 
större kulturellt och ekonomiskt kapital.31 Det är de etablerade aktörerna på fältet som främst 
företräder doxa.32 De är mer insatta i hur fältet fungerar, har oftast mer kontroll över 
dispositioner och besitter större kapital. För att behålla sin position så behöver dessa skriva in 
sig själva, sin produktion och sitt arbetssätt i historien. För dem gäller det att framställa sig 
själva som det enda riktiga för att behålla en attraktiv plats på fältet. 
  
Nykomlingar på fältet, eller utmanare som Bourdieu också kallar dem, behöver introducera nya 
spelregler och produktioner som är tillräckligt revolutionerande för att de ska inta en attraktiv 

                                                 
27 Järvinen, Margareta om Pierre Bourdieu i Klassisk & Modern Samhällsteori. Studentlitteratur, 2003, sid 417 
28 Bourdieu, Pierre. Konstens regler  - det litterära fältets uppkomst och struktur. Brutus Östling Bokförlag 
Symposion 2000, sid 313 
29 Ibid, sid 315 
30 Järvinen, Margareta om Pierre Bourdieu i Klassisk & Modern Samhällsteori. Studentlitteratur, 2003, sid 417 
31 Bourdieu, Pierre Konstens regler  - det litterära fältets uppkomst och struktur. Brutus Östling Bokförlag 
Symposion 2000, sid 315 
32 Järvinen, Margareta om Pierre Bourdieu i Klassisk & Modern Samhällsteori. Studentlitteratur, 2003, sid 418 



 18  

plats på fältet. De strävar efter omstrukturering på fältet och när det sker, då kan de knipa en 
bra plats.33 
 
Kampen gäller inte bara attraktiva positioner på fältet, utan också frågan om vilka kapitalformer 
som betraktas som legitima. Ett fälts historia bestäms utifrån kampen.  
 
Det finns även en kamp mellan vilka former av spelregler som är rätt och riktiga. Är det 
uppstickarna eller de mer etablerade som står för det? Det handlar dels om ”konst för konstens 
skull”, vilken metod som är bäst för att uppnå detta och, i förlängningen, vem som kommer 
överleva på fältet. 
 
Fältet kan alltså också ses som en spelplan där fältets aktörer är motspelare. Bourdieu använder 
även ett annat begrepp, ”illusio”, som tar upp just spelets effekt på spelarna. Illusio innebär att 
spelarna blir så inne i spelet att de glömmer bort att det är ett spel. Spelreglerna, d v s de 
etablerade kämpar för att hålla sig kvar och nykomlingar strävar för att etablera sig, blir så 
naturliga att ingen ifrågasätter dem.34 Det finns en ömsesidig förståelse mellan aktörerna om 
hur spelet ska spelas och detta ligger till grund för spelet och den konkurrens som själva spelet 
är.35 Illusio och doxa ligger alltså ganska nära varandra. 
 
Illusio tyder på att aktörerna på ett fält tycker att fältet är värt att kämpa för och det är den 
enda anledningen till att ett fält existerar. Bourdieu menar att när fältets spelare börjar fråga sig 
om fältet är värt att kämpa för, då finns det inga förutsättningar för fältet att överleva. Då 
upphör också illusio.36 Illusio är alltså villkoret för fältet. Bourdieu menar att det finns en 
relation mellan en aktörs habitus och fältet.37 Med habitus menas det system genom vilket 
aktörerna på ett fält lever. Det är utifrån habitus som aktörerna gör bedömningar och tar 
beslut38 Habitus innebär också möjligheterna att förverkliga sig själv i sin position.39  I habitus 
ingår alltså alla spelregler och man kan säga att det är habitus som fältets livsstil och där ingår 
dispositioner eller scheman, för hur man agerar på fältet. Det ska dock tilläggas att habitus är 
föränderligt och när en nykomling exempelvis rör om på fältet, då förändras också habitus.  
 
Habitus är dels skapat av fältets struktur, men är också påverkat av de möjligheter som fältet 
ger.40 Man kan alltså säga att habitus är historiskt förankrat. Det är genom habitus, fältets livsstil 

                                                 
33 Järvinen, Margareta om Pierre Bourdieu i Klassisk & Modern Samhällsteori. Studentlitteratur, 2003, sid 418 
34 Järvinen, Margareta om Pierre Bourdieu i Klassisk & Modern Samhällsteori. Studentlitteratur, 2003, sid 419 
35 Bourdieu, Pierre. Konstens regler  - det litterära fältets uppkomst och struktur. Brutus Östling Bokförlag 
Symposion 2000, sid 330 
36 Järvinen, Margareta om Pierre Bourdieu i Klassisk & Modern Samhällsteori. Studentlitteratur, 2003, sid 419 
37 Bourdieu, Pierre. Konstens regler  - det litterära fältets uppkomst och struktur. Brutus Östling Bokförlag 
Symposion 2000, sid 330 
38 Järvinen, Margareta om Pierre Bourdieu i Klassisk & Modern Samhällsteori. Studentlitteratur, 2003, sid 425 
39 Bourdieu, Pierre. Konstens regler  - det litterära fältets uppkomst och struktur. Brutus Östling Bokförlag 
Symposion 2000, sid 312 
40 Bourdieu, Pierre. Konstens regler  - det litterära fältets uppkomst och struktur. Brutus Östling Bokförlag 
Symposion 2000, sid 331 
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och illusio, fältets villkor och önskningar, som aktörerna utformar strategier för att hålla sig kvar 
eller komma in på fältet.41  
 

Ställningstagande 
 
Strategier innefattar ställningstagande och beslut från aktörernas sida. Bourdieu menar att det 
finns en relation mellan ställningstagande och position, eftersom beslut och ställningstagande 
grundar sig i vilken position man har på fältet och vart man vill komma. 42 Bourdieu talar om 
”rummet av ställningstagande” och menar att det problematiska med strategier är att de oftast 
är grundade i redan gjorda ställningstagande.43 Ett beslut kan alltså vara grundat i någon annans 
beslut och det hela blir en sort spiraleffekt mellan fältets aktörer. Det krävs radikala 
förändringar på fältet för att spiraleffekten ska brytas eller börja om på nytt. Detta kan 
exempelvis ske när en ny aktör gör sig till känna på fältet. Om denna aktör får större spelrum på 
fältet och möjlighet att existera, då förändras rummet av ställningstagande. Etablerade aktörer 
kan behöva se över sin status, sina möjligheter och sin position och utifrån det ta nya beslut om 
var de vill vara.44 
 
Det är inte bara en intern förändring, i form av en ny aktör på fältet, som kan röra om bland 
positioneringar och kräva nya beslut. En extern kraft, t ex kunder, publik eller media, kan också 
påverka en aktörs position och därmed också dess ställningstaganden.45 Stor medial eller publik 
uppmärksamhet, både positiv och negativ, kan skapa förändringar på fältet. 
 

Förändring 
 
Förändringar på fältet kan alltså ske både internt och externt. Bourdieu menar att förändringar 
oftast bottnar i fältets struktur, d v s de positioneringar och motsättningar som finns (som blir 
synliga i relationen mellan aktörer). Fältets struktur handlar också om de intressen och 
värderingar som dominerar fältet (doxa) och de förhållningssätt, scheman för hur aktörerna 
agerar på fältet (dispositioner). Han menar också att intern rörelse på fältet är oberoende av 
externa förändringar. 46 Detta kan tyckas märkligt eftersom Bourdieu också menar att alla 
relationer på fältet hänger ihop och existerar till följd av varandra. En extern förändring 
påverkar alltså i långa loppet hela fältet. 
 
Bourdieu säger att all förändring på ett fält ger upphov till allmän förändring.47 Detta för att 
aktörer på ett fält existerar i förhållande till varandra och deras relationer kan inte särskiljas från 
varandra. Som tidigare nämnt så styrs dessa relationer av konkurrens och det finns därmed 

                                                 
41 Ibid, sid 331 
42 Bourdieu, Pierre. Konstens regler  - det litterära fältets uppkomst och struktur. Brutus Östling Bokförlag 
Symposion 2000, sid 338 
43 Ibid, sid 339 
44 Ibid, sid 339 
45 Ibid, sid 339 
46 Ibid, sid 346 
47 Ibid, sid 346 
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aktörer som dominerar fältet, i form av att de besitter god mängd kapital av den typen som 
gäller för fältet. I och med att all förändring påverkar så kan inte dominanta aktörer för alltid ha 
den positionen. Ingen har företräde till de bästa platserna på fältet.48 Positionerna på fältet är 
alltså föränderliga över tid.  
 
Eftersom det är nykomlingarna på ett fält som vill åt de attraktiva platserna så är det också upp 
till dem att presentera revolutionerande spelregler, som kan förändra och röra om bland 
positionerna på fältet. Större delen av interna förändringar på fältet kommer från nytillkomna. 
Deras strategi för förändring blir just att de är nya, annorlunda och kan presentera nya 
uttrycksformer och tankar. De intar alltså positionen som särskiljande och målet är att särdraget 
ska göra dem kända och erkända. 49 För att den positionen ska leda till en attraktiv plats på fältet 
så gäller det alltså att de genom sin strategi, plockar tillräckligt med kulturellt och ekonomiskt 
kapital. Därmed är det externa aktörer som media och publik, som spelar en avgörande roll. I 
Konstens regler skriver Bourdieu att det är b l a är publiken som är mätstickan på 
kulturproducentens position i fältet.50 
 
Bourdieu menar att ett kulturellt produktionsfält kan gå mot en hårdare autonomi, d v s en 
högre grad av oberoende, när nya idéer och produktioner presenteras. Då skapas en reflexivitet, 
d v s aktörer blir mer självkritiska och självgranskande. Fältets historia hamnar i fokus och detta 
gör det också svårare för nytillkomna, som ännu inte kunnat knipa positionen som särskiljande, 
att inta en plats på fältet.51  
 
Vid ett reflexivt tillstånd så blir alltså den enskilda aktörens identitet viktig och det är via 
varumärket som aktören signalerar sin identitet och därmed också sin position på fältet. 
 

Varumärket  
 
När det gäller festivalens varumärke så omnämns det som besökarens överhängande intryck av 
festivalen. Festivalens varumärke kan ha lokal förankring, t ex i namnet på festivalen och är en 
kommunicerande faktor både för festivalen och platsen där den hålls.52 Varumärket är inte bara 
festivalens logotyp och symboler, utan innefattar även hur omgivningen relaterar till och 
betraktar festivalen, dess löften och identitet.53  
 

Summering av Bourdieus fältteorier 
 
Ett fält består av ett nätverk eller relationer mellan aktörer som befinner sig på fältet. Det finns 
olika typer av fält, Bourdieu talar exempelvis om det litterära fältet.  Fältets aktörer har olika 

                                                 
48 Bourdieu, Pierre. Konstens regler  - det litterära fältets uppkomst och struktur. Brutus Östling Bokförlag 
Symposion 2000, sid 346 
49 Ibid, sid 346 
50 Ibid, sid 317 
51 Ibid, sid 350 
52 Allen, Johnny et.al, Festival and special event management. Milton, Qld. : Wiley, cop. 2005, sid 58 
53 Allen, Johnny et.al, Festival and special event management. Milton, Qld. : Wiley, cop. 2005, sid 219 
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positioner och relationerna mellan dem är präglade av konkurrens, dominans, underkastelse 
mm. Aktörerna strävar efter att överleva och skaffa så bra positioner som möjligt på fältet. En 
bra position har man om man t ex sitter på stor mängd kulturellt och ekonomiskt kapital. Då har 
man automatiskt mer makt.  
 
Eftersom en enskild aktör inte kan särskiljas från övriga fältet så hänger dess position inte bara 
på den enskilda prestationen, utan också på hur resten av fältet ser ut, vilka andra som existerar 
där och hur externa aktörer påverkar fältet. 
 
Ett fält har dispositioner, d v s ramar och scheman för hur man agerar på fältet. Föreställningen 
om vad som är rätt och fel och vad man får och inte får göra kallar Bourdieu också för doxa. 
Doxa är som en sorts spelregler och är så inarbetade i fältet att om de ifrågasätts, av t ex en ny 
aktör, så ändras positioneringarna på fältet. Effekten av doxa, d v s att spelreglerna är 
inarbetade kallas illusio. Illusio kan också vara förväntningarna på fältet och anledningen till att 
fält existerar.  
 
För etablerade på fältet gäller det att skriva in sig själva i historien, d v s göra sina 
arbetsmetoder och produktioner till spelregler, för att behålla sin position på fältet. Nya aktörer 
måste presentera nya fräscha, revolutionerande produktioner och metoder för att knipa en 
plats på fältet. Dessa är alltså strategier som används på fältet. Strategier utformas utifrån 
habitus, som är fältets struktur, d v s hur fältet ser ut och är. Habitus är alltså föränderligt. Det 
är när en ny aktör får större spelrum som förändring på fältet sker och då habitus också kan 
förändras. Detta behöver inte enbart märkas att positionerna på fältet flyttas om, utan också på 
hur externa aktörer som media och publik reagerar på den nya aktörens framflyttning.   
 
En aktörs sociala bakgrund och historia är också ett viktigt verktyg för analys av en aktörs 
position på fältet, enligt Bourdieu.    
 

Taktik eller strategi  
 
Michel de Certeau har skrivit texten ”The practice of everyday life: ”making do” – uses and 

tactics (1984). Där skiljer han på taktik och strategi. Han menar att en strategi bottnar i 
förhållanden mellan olika intressenter, t ex konkurrenter, klienter och kan vara av politisk, 
ekonomisk eller metodisk art. En strategi är platsbetingad, d v s intern och förankrad i en 
institution eller organisation men används för att fylla ett syfte externt.  
 
En taktik däremot är inte förankrad i en karaktäristisk miljö eller synlig organisation. En taktik 
grundar sig i tillfälligheter, möjligheter, omständigheter och är därmed istället förankrad i tid. 
Med taktik så använder man sig av händelser, utnyttjar dem och gör dem till möjligheter. Taktik 
är manövrar och grundat i avsaknad av makt. Man gör alltså det bästa man kan av en situation. 
Strategi å andra sidan grundar sig i makt och att behålla den. Strategier är alltså handlingar som 
är förankrade i en organisation som besitter någon form av makt. Strategier är genomarbetade 
planer som syftar till att tillgodose den egna organisationen något positivt. Det kan alltså handla 
om exempelvis marknadsplaner. Grovt sett så kan man alltså säga att det är etablerade aktörer 
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på fältet som använder sig av strategier för att behålla sin position på fältet, medan taktik blir 
något som nyare aktörer använder sig av. Såvida de inte har en revolutionerande produktion i 
bakfickan så är de förpassade till att utnyttja alla möjligheter och kryphål som ges innan de 
täpps igen. 
 
Jag har i ovanstående text tagit upp fältperspektivet och belyst fältets dominans och den 
maktkamp som präglar fältet. Jag kommer att använda detta perspektiv som mitt analysverktyg 
när vi nu går in i uppsatsens analysavsnitt. Analysen är uppdelad i delar om intern bild, 
konkurrens, medial bild och publik bild. Detta är de huvudsakliga utgångspunkterna. Vidare 
upplägg redogörs i följande stycke. 
 
Utöver de nämnda utgångspunkterna så finns det självklart ytterligare intressanta saker att titta 
närmare på som rör varumärkesdiskussionen och förhållandet mellan bilder som existerar på 
marknaden. Jag kommer att nudda exempel på detta löpande i följande text och slutligen 
kommer det att mynna ut i frågan om vad festival betyder för samtiden. 
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Analys  
 

Analytisk disposition 
 
Analysen har en kronologisk och historisk ordningsföljd. Den tar avstamp i Hultsfreds bakgrund. 
Vi återkommer alltså något till historiken här. Analysen baserar sig på intervjumaterial med Per 
Alexandersson och Jonas Bjälesjö, Hultsfreds festivalchef respektive forskare vid Rockcity. Båda 
dessa har en levande relation till festivalen, eftersom de båda varit med från början. Som 
tidigare nämnts så ligger informationen på en strukturell nivå och analysen intresserar sig inte 
för om det finns ”gömda” fakta i deras uttalanden. Det är existerande bilder och positioneringar 
på marknadsfältet som är intressant här. 
 
Analysen utgår även från dess dagsaktuella situation, d v s var festivalen befinner sig nu. 
Tillsammans med informanternas svar så utgör dessa bitar kärnan i analysen. Upplägget är ett 
växelspel mellan historik och nutid, varvat med Bourdieus fältteori. I vissa fall är det 
informanterna säger relevant för flera olika aspekter och kan därför återkomma flera gånger. 
 
Jag har valt det här upplägget för att historien, sett ur ett fältperspektiv, spelar viss roll för 
vilken position en produkt har i detta nu. Syftet med analysen är alltså att titta närmare på 
festivalmarknadens struktur och hur positioneringar på marknaden kan se ut utifrån exemplet 
Hultsfred. Detta görs genom att undersöka vilka bilder som existerar på marknaden och då 
fokuserar jag på intern, medial och publik bild. Utöver dessa så finns bilden om konkurrens. 
Analysen präglas alltså både av ett inifrån perspektiv samt ett utifrån perspektiv. 
 
Med mediebild så menar jag i detta fall pressens bild. Jag kommer i analysen ta upp ett antal 
artiklar som publicerades i samband med festivalsommaren 2007 och som jag anser vara 
relevanta. 
 
Med analysen som bakgrund skulle jag i efterföljande avsnitt vilja utveckla diskussionen om 
varför festivalmarknaden är viktig och vad den betyder för samtiden. 
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Intern bild 
 
I följande stycke kommer jag att titta närmare på den interna bilden av exemplet Hultsfred, sett 
utifrån Bourdieus fältteori. Var på fältet befinner sig Hultsfred idag och hur har historien format 
den dagsaktuella fältpositionen? Vi börjar med att gå tillbaka i tiden lite. 
 

Programförklaringen - Live like nowhere else 
 
Hultsfred har sen tidigare marknadspositionerat sig som den "riktiga festivalen". 
Programförklaringen ”Live like nowhere else” har tidigare använts. Man kan se på benämningen 
"riktig" på flera olika sätt. Det kan vara "riktig" på det äkta viset, d v s äkta som att det är den 
äkta musiken som presenteras. Eller äkta som att det är personer med rätt attityd som åker på 
festivalen. Med rätt attityd menas att man måste kunna stå ut med festivalens baksidor, d v s 
ohygien, andra människors beteende, fylla, oljud, primitiva förhållanden.  Med äkta kan också 
menas att det är på just den festivalen som nya trender föds och fiskas upp. Samtidigt som 
hänsyn tas till bredare musik och grupper. Följande citat speglar ett officiellt uttalande om vad 
Hultsfredsfestivalen önskar och anser sig själv vara.54 
 

"Musikprogrammet på Hultsfred ska i alla delar genomsyras av kvalitet och 
oberoende. [...] Exklusivitet är ett honnörsord i arbetet med att boka artister till den 
tjugonde festivalen. [...] Hultsfred ska erbjuda en omfattande bredd i utbudet inom 
festivalens musikaliska huvudgenrer pop och rock. Men också krydda bredden med 
spännande inslag ur en rad kompletterande genrer."55  

 

Hur det var i början – Tanken om ett svenskt Roskilde 
 
Per Alexandersson säger att när Hultsfredsfestivalen etablerades i slutet av 1980-talet så fanns 
det få festivalaktörer i Europa. 
 

”Det fanns några stora engelska festivaler, det fanns några stora finska, danska osv. 
Vi var ju inte bara störst i Sverige, vi var ju nästan de enda väldigt länge. Det ska 
man inte glömma bort.”56  

 

I och med att Hultsfred hade positionen som den enda och ledande festivalen i Sverige under 
lång tid blir festivalen inte bara förebilden till andra festivalen, men också den festival som 
många förknippar med vad festival innebär. Man kan alltså säga att Hultsfred länge var 
ensamma på festivalfältet, med undantag av Roskilde, och det gav i sin tur fördelar i form ett 
särskilt utrymme i medierummet.  
 
Detta bekräftar Per Alexandersson när han säger: 
 

                                                 
54 Bjälesjö, Jonas. ”Hi my name is Hultsfred. Hultsfred the festival” i Kulturell Ekonomi. Red. Aronsson, Lars, Bjälesjö, 
Jonas & Johansson, Susanne. Studentlitteratur, 2007, sid 290 
55 Internt material, Hultsfredsfestivalen 2005 i Kulturell ekonomi, sid 290 
56 Intervju med Per Alexandersson, 13/2 2008 
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”Vi är ju förebilden, förlagan till svenska festivaler. Jag lovar att varenda jävla 
festival i det här landet har kopierat nåt från oss. Sen har vi stulit från dem också. Vi 
i vår tur stal en del från Roskilde, inte allt men en del.”57  

 
Både Jonas Bjälesjö och Per Alexandersson tar i intervjuer upp att Roskildefestivalen var och är 
inspirationskällan till Hultsfred. Det var länge mot Roskildes besökarantal, 30 000-40 000 pers, 
som man ville. Bjälesjö menar att Roskilde var förebilden både organisatoriskt, innehållsmässigt 
och ideologiskt.58 Så även om Hultsfred från början var en spontan historia så kan man likväl se 
att festivalen intog en position på festivalmarknaden. Om Roskilde var förebilden, d v s den 
aktör som satt på en etablerad position med koll på hur dåvarande festivalmarknaden såg ut, så 
befann sig Hultsfred lite i utkanten. En nykomling som ville in på fältet och som tack vare 
avsaknaden av svenska stora festivaler hade god möjlighet att knipa en bra plats.  
 
Jonas Bjälesjö säger i vår intervju:  
 

”I det allmänna medvetandet och nationellt så är det Hultsfred som är först. Man 
tänker liksom…här kommer något nytt, nu får vi ett miniRoskilde, nu får Sverige en 
festival som är lite större. På så sätt tror jag Hultsfred är föregångare.” 59 

 
Situationen av att vara den enda festivalen i Sverige utnyttjades alltså. Strategin blev, medvetet 
eller omedvetet, att göra folk medvetna på att festivalen fanns. Där spelar media en stor roll. 
När jag säger media då menar jag främst press. Det har funnits en strategi om att medialisera 
festivalen. Jonas Bjälesjö uttrycker att Rockparty har varit duktiga på att berätta historien om 
Hultsfred. 
 

”….alltså det här som fascinerar många..landsorten, ett gäng ungdomar som bygger 
upp något så stort som får nationellt genomslag, fortsätter att utveckla festivalen, 
utvecklar massa verksamheter runt festivalen som det nu är väldigt mycket fokus 
kring. […] Berättelsen har karaktär, metabetydelse, lite som american dream och 
sånt tycker folk är väldigt fascinerande.” 60 

 
Idag är Hultsfred ett etablerat varumärke, d v s gemene man känner till namnet och har en bild 
av vad det är för något. Både internt, medialt och publikt så är varumärket Hultsfred laddat med 
värderingar och det finns förväntningar kring varumärket. Anledningen till det är kanske för att 
festivalen är såpass uppskruvad i media som den är.  

Brett och djupt – den grundläggande strategin 

Bjälesjö menar att samtidigt som stora artister med stor mediauppbackning som t ex 
Babyshambles syns i Hultsfred, så kan man likväl se företag som vill stärka sitt varumärke bland 
ungdomar. Utöver det kan man också se smala, originella band och just dessa kan vara en 
lockande faktor till varför folk åker till Hultsfred. Det är denna spänning som, enligt Bjälesjö, 

                                                 
57 Intervju med Per Alexandersson, 13/2 2008 
58 Intervju med Jonas Bjälesjö, 9/1 2008 
59 Intervju med Jonas Bjälesjö, 9/1 2008 
60 Intervju med Jonas Bjälesjö, 9/1 2008 
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drivit festivalen och föreningen framåt.61 I sin text "Hi, my name is Hultsfred..." refererar han till 
Angela McRobbie, medieforskare och författare till Postmodernism och Popular Culture (1994). 
Hon skriver om begreppet "subkulturellt entreprenörskap" och Bjälesjö menar att det är precis 
det som Rockparty ägnar sig åt när de blandar musik som är nästkommande fluga och stora 
band som generar stor medieuppmärksamhet.62   

 
Hultsfreds strategi för att hålla en bra position på fältet har alltså varit att vara både bred och 
djup.  
 
Bjälesjö säger också i texten ”Hi, my name is Hultsfred…” att man ville vara både exklusiv och 
universell med stora headliners63 och band som är upcoming.64 En annan anledning till att 
profilen var alternativ, men ändå tilltalande mot bredare grupper grundade sig i Hultsfreds 
storlek. För att en festival med 20-25 000 besökare att gå runt så behövdes ett bredare utbud 
och inte bara det extremt smala.65   
 
Varumärkes och identitetsdiskussionen kring Hultsfred verkar alltså genomsyras både av ett 
teoretiskt och praktiskt tänk och det logiska borde vara att denna strategi bottnar i bakslaget 
1987, vilket också Bjälesjö säger. 
 

”Teoretiskt sett så är det rebelliskt. Men praktiskt så gör man lite annat. Man bokar 
dansband samtidigt som man bokar de coola rockbanden. Bara för att man vet att 
det är nödvändigt, man behöver få publik så man får in pengar och kan göra det 
man vill. Det har kännetecknat ideologin, så man har en ideologi i praktiken och en i 
teorin.” 66 

 

Bjälesjös text kom ut 2007. I skrivande stund67 börjar 2008 års lineup68 ta form. Namn som är 
klara är b la Rage Against the Machine, The Hives, Säkert, Fujiya & Miyagi, Caribou, Håkan 
Hellström. Utöver dessa finns en hel mängd mindre svenska och utländska pop –och rockband.69 
Man kan se att bokningar spänner både uppåt och nedåt, brett och djupt. Det finns både öl-i-
plastmuggspop, minimalistisk electronica, grammisvinnare och gamla rävar, mm. Så profilen att 
spänna över genrer och smalt/brett verkar finnas där.  
 

                                                 
61 Bjälesjö, Jonas. ”Hi my name is Hultsfred. Hultsfred the festival” i Kulturell Ekonomi. Red. Aronsson, Lars, Bjälesjö, 
Jonas & Johansson, Susanne. Studentlitteratur, 2007, sid 287 
62 Bjälesjö, Jonas. ”Hi my name is Hultsfred. Hultsfred the festival” i Kulturell Ekonomi. Red. Aronsson, Lars, 
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63 Engelskt ord för huvudattraktion. http://lexin.nada.kth.se/cgi-bin/sve-eng. Termen används i musikbranschen 
64 Engelskt ord för det som slår härnäst. http://lexin.nada.kth.se/cgi-bin/sve-eng. Termen används i 
musikbranschen 
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Då kommer nästa fråga. Räcker den strategin år 2008 när festivalmarkanden ser ut som den gör 
och om andra strategier finns, hur ser de då ut? Hur påverkar media Hultsfreds position på 
marknaden och hur använder Hultsfred media till att positionera sig? Detta är frågor som jag 
snart ska återkomma till. 

 
Störst och bäst - Det handlar om att positionera sig 
 
Att positionera sig på festivalfältet handlar också om hur och vad varumärket signalerar. Vilken 
typ av festival det är spelar roll för vilken position man intar. I Hultsfreds fall så var (och är) 
Roskilde inspirationskällan. Roskilde är en av Nordens största festivaler som har varit verksam 
sedan 1970-talet, där musiken, festen och campingen är stommarna i festivalen. Roskilde har 
också en sorts vänstervriden ideologi. Musikmässigt så lutade Hultsfred till en början åt det 
alternativa hållet. Man strävade alltså efter en inriktning mot kvalitativ musik och önskade 
således den betoningen. I grund och botten betydde detta att man bokade band som man själv 
gillade. Efter det ekonomiska bakslaget 1987 så ändrades inriktningen något. Bokningar 
präglades av ett mer strategiskt tänk. Man bokade både brett och djupt. Tänket blev som i ett 
led i visionen att bli störst och bäst. För är man störst måste man locka olika typer av publik för 
att lyckas.   
 

Identiteten - Det är inte bara i Stockholm som det händer 
 
Man skulle kunna säga att 1987 var en brytpunkt i Hultsfreds historia och att det var efter 1987 
och under 1990-talet som festivalen etablerades på riktigt och därmed knep en position på 
marknaden. Enligt Bourdieu så gäller det för en aktör att skriva in sig själv, sin produktion och 
arbetssätt i historien för att behålla en fördelaktig plats på fältet. Det gäller att framställa sig 
själva som det enda riktiga för att behålla en attraktiv plats på fältet. Hur gör man det då? Jo, 
man utarbetar strategier för att framställa sig själv som det enda riktiga, värdig att behålla 
platsen som man har.  
 
Bjälesjö menar att sättet att marknadsföra festivalen, d v s berätta historien om den och 
därmed skapa stor medieuppmärksamhet ibland varit skönmålningar och han beskriver det som 
en styrka. 70  Det handlar återigen om en strategi där man använder sin egen situation, d v s att 
det är en festival på landsbygden, för att skapa en identitet och position på fältet.  
 

”Vi kan också på landsbygden också, det är inte bara Stockholmsjävlarna som ska 
göra allt. Vi på landet kan också göra coola, häftiga saker som festival. Den 
inställningen tror jag gör att andra små landsortsfestivaler, som t ex Emmaboda och 
Arvika, känner inspiration. Om vi ger oss fan på det så går det att göra saker på 
landet och få folk att åka hit” 71 

 

                                                 
70 Intervju med Jonas Bjälesjö, 9/1 2008 
71 Intervju med Jonas Bjälesjö, 9/1 2008 
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Genom den strategin skapar man medieuppmärksamhet. Detta är något som hållt i sig över alla 
år och genom det har Hultsfred fått en specifik plats i medierummet. Därmed är det också 
media som på ett vis är domaren till hur positioneringen på fältet ser ut. 
 
Bourdieu menar att en aktörs position på fältet bör analyseras utifrån dess sociala bakgrund.72 
Historien kan alltså också användas som en strategi för att skapa en bra plats på marknaden. I 
Hultsfreds fall finns det strategier för hur historien används till att utveckla varumärket. Dels i 
arbetet med att beskriva verksamheten utåt, vad Rockparty är och exempelvis i samarbetet med 
sponsorer. 
 

”Vi förklarar att vi är en ideell förening som har en 24-25-26årig historia. Det är ju 
jätteviktigt för oss att använda den och det tror jag alla som har suttit i ledande 
positioner inser. JP (förra festivalchefen) som inte hade någon bakgrund i Hultsfred 
han tog ju in mig eller Putte (vd för Rockcity och förgrundsfigur) när det behövdes 
för att förtydliga historien.”73  

 
Historien spelar alltså en viktig roll både externt, som marknadsstrategi men har även intern 
betydelse. 
 

”Hela den här föreningens historia har präglats av ‘Går det inte så går det ändå’. 
Alltså finns det ett motstånd så välkomnar vi det, man kör ändå, det finns alltid 
vägar. Sen kanske man har blivit lite mer formell. Man kanske inte stjäl brevlådor i 
Mariannelund eller bryter mot lagar och sånt där. Sen tror jag föreningen har 
präglats av att det alltid har varit en kamp, det har varit en ganska lång kamp. Det är 
till viss del fortfarande en kamp men den kanske är mer sofistikerad idag. Idag sker  
den ju mer i medial synvinkel.”74 

 
Den här kampen som Alexandersson nämner är alltså inte bara en del av identiteten utan också 
ett verktyg för att marknadsföra festivalen. En sorts genväg, där man baserar sin pr på fördomar 
om den egna produkten. Vanskligt kan man tycka. När man sitter på så pass lång tradition och 
erfarenhet som Rockparty gör borde man kanske istället bygga sin pr på det: Enbart fronta sig 
själv som den som kan sin sak och har en utmärkt position på fältet. Inte den som slår 
underifrån. Eller så vinner man just sympati från publiken och i det längre loppet befäster den 
plats man vill ha på fältet. Bjälesjö och Alexandersson tar upp underdog-perspektivet75. 
 
Jonas Bjälesjö menar att en grundstomme i Hultsfredsfestivalen är det ideologiska som har 
hängt med ända från första början. Han säger att Hultsfred befinner sig på en vänsterkant. Han 
tror att det dels hänger samman med att det politiska landskapet i Hultsfreds kommun är mer 
vänstervridet, vänstern har övertaget. Men det hänger också samman med att hela 
rockideologin är vänstervriden och det är den som man vill identifiera sig med i Hultsfred. Han 
menar att kontentan av detta blir en underdog-position. Man slår underifrån, vilket också 

                                                 
72 Bourdieu, Pierre. Konstens regler - det litterära fältets uppkomst och struktur. Brutus Östling Bokförlag 
Symposion 2000, sid 313 
73 Intervju med Per Alexandersson, 13/2 2008 
74 Intervju med Per Alexandersson, 13/2 2008 
75 Underdog kan översättas till underifrån-perspektiv 
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hänger ihop med att det är en landsortsfestival med andra förutsättningar. Vi kan också på 
landsbygden också, säger Jonas Bjälesjö. […] ”Det är inte bara Stockholmsjävlarna som ska göra 
allt. Vi på landet kan också göra coola, häftiga saker som festival.” 76  
 
Alexandersson menar att det tidigare fanns en tendens av att man gärna ville gå mot en mer 
urban festival och tala om Hultsfred som något rent och snyggt, vilket han menar att festivalen 
inte är. I år finns även strategin att trycka på att Hultsfred är en campingfestival. 
 

”[…] Det är inget att skämmas över. Vi har aldrig varit och kommer aldrig att vara en 
urban festival. Förutsättningarna är väldigt klara, vi driver den här festivalen i 
Hultsfred med allt vad det innebär. Plus och minus. Det innebär att kommer man hit 
då får 95% campa och jag känner att det är mer det som man ska slå in på. Att åker 
man hit så tar med sig ett tält också ligger man där, dricker folköl och käkar nudlar 
och har jävligt kul.”77 

 

Det finns något annat i ideologin som också är varumärket, d v s vad man signalerar ut och som 
också har betydelse för vilken position man har på festivalfältet. Festivalen drivs som tidigare 
nämnt av en ideell förening, vilket också medför att ideella krafter går genom hela ledet och 
som också har präglat festivalen genom året. 
 
Varje år är det cirka 4500 funktionärer inblandade och från allra första början så var andan 
sådan att exempelvis föräldrar hjälpte till, om inte annat av ren nyfikenhet för vad deras barn 
pysslade med.78 En sådan faktor bidrar också till vilken position festivalen har på fältet, eftersom 
det är något som tillhör festivalens identitet och något som man då också använder som 
marknadsstrategi. Alltså en sorts statement att man fokuserar på allmännyttan istället för att ha 
kommersiella intressen och att det finns här begränsad mängd med ekonomiska medel, men att 
man minsann klarar det ändå. Detta frontas också i media. Exempelvis i artikeln 
”Stockholmsfestival krockar med Hultsfred” i DN, som handlar om arrangemanget Where the 
action is, som ligger på samma helg som Hultsfred.  
 

”Vi är en ideell förening i Hultsfred och de är ett stort amerikanskt bolag som inte 
gillar konkurrens. […] Vi är en tredagarsfestival som håller till i Småland, det här är 
en urban historia som håller till på en gräsplätt på Djurgården.”79 

 

2007 – Kontentan av ett mindre bra resultat blir underdog-positionering 
 
Hultsfred sålde ut 2005 och 2006. Något som ledde till att man verkligen intog en guldposition 
på festivalmarknaden, eftersom utsålt ger uppmärksamhet. Man skrev in sin prestation i 
historien.  
 

                                                 
76 Intervju med Jonas Bjälesjö, 9/1 2008 
77 Intervju med Per Alexandersson, 13/2 2008 
78 Intervju med Per Alexandersson, 13/2 2008 
79 Per Alexandersson, om EMA Telstar och Where the Action is i artikeln ”Stockholmsfestival krockar med Hultsfred” 
av Sara Ullberg, http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=735327. Publicerad i DN 22/1 2008 



 30  

I Konstens regler skriver Bourdieu att en attraktiv plats på fältet intas när en aktör har stor 
mängd kulturellt och ekonomiskt kapital. 80 Hur vet man då som aktör att man har plockat 
tillräckligt med kapital för guldpositionen? Det kan avgöras genom exempelvis stor mängd sålda 
biljetter, d v s att man har publiken i ryggen och på så vis har gjort ett bra arrangemang. Bra 
försäljningssiffror hänger ihop med medias yttringar. Säljer man bra så kan man nog, i vissa 
sammanhang, räkna med lovord från media. Publik och media är alltså mätstickor på det 
kulturella och ekonomiska kapitalet.  
 
Bourdieu menar också att en fördelaktig position blir det först när den sätts i relation till en 
medaktörs position.81 Ett utsålt arrangemang ger alltså inte bara uppmärksamhet i media, utan 
tar också uppmärksamhet från andra aktörer på fältet och det är genom sådana situationer som 
man kan se fältets struktur. Man skulle alltså kunna säga att det är genom framgångsrika 
arrangemang som konkurrenterna vaknar till och ser behovet av omstrukturering på fältet. 
Detta eftersom fältets aktörer existerar i relation till varandra och målet är att inta en bra 
position. Fältets existens präglas alltså av en kamp om de bästa platserna.82 Om man innehar en 
bra position så blir man automatiskt alltså föremål för uppmärksamhet och omstrukturering. 
Det gäller alltså då att spela sina kort rätt och lägga fram sina bästa strategier för att behålla 
guldpositionen. 
 
Per Alexandersson påpekar detta i vår intervju. Han säger att när man är marknadsledande och 
störst, vilket man var efter två utsålda år, så är man också föremål för uppmärksamhet. 
 

”Problem finns det inte med historien eller jo kanske ett… Rockparty har alltid varit 
en underdog och nu har vi ju blivit det igen. Jag tycker det är jävligt bra för jag gillar 
att vara underdog. Efter två framgångsrika festivaler då tyckte jag att man inte var 
underdog längre. Då var man bara marknadsledande och störst. Och när man är 
marknadsledande och störst då blir man mest synad. Så är det.”83 

 
I hans uttalande kan man se en förklaring till bommandet 2007. Framgångsrik = mycket 
uppmärksamhet. Om rådande marknadsstrategier inte funkade, som de av någon anledning inte 
gjorde 2007, så är det just det, i kombination med framgång från konkurrenter, som 
uppmärksammas. Detta kan man också se i media. Med anledning av Way out Wests framgång 
2007 samt Hultsfreds mindre bra resultat, så kunde man i nätpublikationen E24.se läsa följande: 
 

                                                 
80 Bourdieu, Pierre. Konstens regler - det litterära fältets uppkomst och struktur. Brutus Östling Bokförlag 
Symposion 2000, sid 317 
81 Järvinen, Margareta om Pierre Bourdieu i Klassisk & Modern Samhällsteori. Red. Heine Andersen & Lars Bo 
Kaspersen. Studentlitteratur, 2003, sid 417 
82 Bourdieu, Pierre. Konstens regler - det litterära fältets uppkomst och struktur. Brutus Östling Bokförlag 
Symposion 2000, sid 313 
83 Intervju med Per Alexandersson, 13/2 2008 
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”Staden har vunnit mot campingplatsen. Medan årets 
Hultsfredsfestival blev ett rejält misslyckande har Way out West i 
Göteborg sålt slut på biljetterna”84  

 
Alexanderssons menar att det strategiska svaret på ett mindre bra resultat är en underdog-
position. Bjälesjö återkommer också till underdog-perspektivet och anledningen till varför det 
gick sämre 2007.  
 

”Om man ska locka de här som inte är musiknördar och har en identitet och livsstil i 
festival och subkulturer, då måste man ha band som Red Hot Chili Peppers och 
liknande. Då kostar det pengar och man måste ta ut högre priser, vilket man gjorde 
2007 och då är frågan om utrymmet och intresset finns. Sen gäller det att man har 
rätt typ av artister för att få det extra tillskottet av besökare. Man kanske bommade 
2007 för att det var fel typ av artister. Det är här diskussionen om varumärket 
kommer. Jag tror det handlar om att gå tillbaka till det man var lite grann. Man ska 
inte bara vara den hippaste och coolaste festen, utan mer fokus på musiken.”85 

 
Med två utsålda år i ryggen så ville man alltså avancera. Ta festivalen till en ny nivå, upp mot 
Roskildes 40 000 - ribba. Man försökte sig på att boka superstar-artisterna för att nå upp till den 
nivån, men i kontrast till konkurrenters program så kanske det var fel typ av artister. Det är i 
relation till andra aktörer som man ser strukturen på fältet. 
 

”Nu, när det kommer en ny festival, Way out East i Stockholm som Luger står 
bakom, nu tror jag att Hultsfred kan ta positionen som den som slår underifrån. Vi 
är rebellerna och vi är från landet. […] Vi har dels vår långa tradition men samtidigt 
återtar positionen som det alternativa och annorlunda. För uppstickare kan man ju 
inte bygga sitt varumärke på.”86 

 

Per Alexandersson berättar om hur situationen som blev efter sommaren 2007 utnyttjas. 
 

”I år kommer vi att använda medias fördomar om oss i vår marknadsföring. Vi 
kommer att gå ut stenhårt i våra annonskampanjer med bilder från campingen. Där 
ligger man med en trasig bergssprängare och dricker folköl. Vi kommer att visa 
publikbilder med trängsel, med allting det innebär att vara på en festival. Istället för 
att göra förskönande solnedgångsbilder. Man skulle kunna ge en sån bild av 
Hultsfredsfestivalen också, men jag tycker ju att just nu så spelar vi ju på alla deras 
fördomar.  Eller de tongivande nöjesjournalisternas fördomar.”87  

 

Man använder alltså pressens bild till en strategi för att återigen få en bra position på fältet. 
Under året (2008) har Alexandersson medverkat i ett antal artiklar i b la Dagen Nyheter och 
Aftonbladet. I dessa artiklar använder han vissa nyckelord, t ex ”småländsk fest”, ”föräldrafritt 
äventyr”, ”tält”, ”musik” och ”otvunget leverne”. Detta upprepade av värdeord kan ses som en 

                                                 
84 ”Staden lockar festivalbesökarna”, TT Spektra, http://www.e24.se/efterborsen/artikel_47743.e24. Publicerad i 
E24 näringsliv, 8/8 2007 
85 Intervju med Jonas Bjälesjö, 9/1 2008 
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strategi för hur man använder media som en kanal för att marknadsföra sin identitet och sitt 
varumärke. Alexandersson bekräftar i vår intervju. 
 

”Man ska ju ha klart för sig att kan man hantera media på rätt sätt så är det en 
utmärkt kanal. Vi har bestämt oss att använda vissa värdeord som är viktiga för oss. 
Det är lust, det är fest, det är bra musik. Det är som mantra som jag upprepar i varje 
intervju. Och egentligen så är inte det något mantra för det är ju det vi är och det vi 
vill vara. Sen om vi lyckas det är ju en annan femma men det är ju det här vi ska stå 
för.”88 

 
2007 innebar alltså omstrukturering på festivalfältet. Hultsfred hade en gyllene position men 
hamnade på en annan position med ett mindre kulturellt och ekonomiskt kapital. Här kan man 
dock ifrågasätta fältets autonomi. Artikeln i E24 talar om ”staden” och ”campingplatsen”. Två 
olika typer av festival, som inte kan jämföras och som därmed skulle kunna befinna sig på två 
olika typer av fält. I sin teori fokuserar Bourdieu på det litterära fältet. Jag använder hans teori 
som glasögon för att analysera festivalfältet. När Bourdieu fokuserar på det litterära fältet så 
särskiljer han på olika typer av litteratur, t ex skönlitteratur och facklitteratur. Liknande 
uppdelningar existerar på festivalfältet i och med att festivaler inte kan jämföras och 
uppdelningen mellan ”staden” och ”campingplatsen” blir tydligare när media talar om den.  
Detta innebär att konkurrensfrågan blir utpräglad, beroende vilken profil man har. 
 
Sen är det så att det i grund och botten handlar det om vilken musik som står i 
festivalprogrammet, vilket gör frågan om konkurrens komplexare. Mer om detta perspektiv i 
senare avsnitt, men först tillbaka till uppsatsens exempel. 

2008 – Bäst istället för störst 

Tidigare fanns visionen att bli "Världens bästa och Sveriges största rock -och kulturfestival".89 Ett 
illusio om vilken position man vill ha. Jonas Bjälesjö menar att uttrycket i ärlighetens namn är 
något som man svänger sig med.90 En strategi som hänger kvar sen tidigare, att blåsa upp 
bubblan om Hultsfred. Men för att uppnå den visionen fokuserade man på helhetsupplevelsen. 
Som besökare skulle man få en upplevelse som man inte kunde få på någon annan festival.91 
 
Inför 2008 års festival används ordet ”störst” inte lika mycket. Ordet bäst används istället desto 
mer.  
 

”För mig är det viktigt att vara bäst och ledande. Det är hit man kommer för att 
både vara trygg i sin konsumtion men också bli överraskad. […] Det är kvalitativa 
mål som är viktigast. Att vi har det bästa utbudet, det är vi som har de bästa 

                                                 
88 Intervju med Per Alexandersson, 13/2 2008 
89 Bjälesjö, Jonas. ”Hi my name is Hultsfred. Hultsfred the festival” i Kulturell Ekonomi. Red. Aronsson, Lars, Bjälesjö, 
Jonas & Johansson, Susanne. Studentlitteratur, 2007, sid 292 
90 Intervju med Jonas Bjälesjö, 9/1 2008 
91 Bjälesjö, Jonas. ”Hi my name is Hultsfred. Hultsfred the festival” i Kulturell Ekonomi. Red. Aronsson, Lars, Bjälesjö, 
Jonas & Johansson, Susanne. Studentlitteratur, 2007, sid 291 
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faciliteterna, det är vi som har en trygg festival. De kvantitativa målen med 
undantag av pengar är inte så viktiga”92 

 
Fokus ligger fortfarande på helhetsupplevelsen och på den enda upplevelsen. Profilen är att 
man åker till Hultsfred för att upptäcka något man inte upptäcker någon annanstans. Det kan 
man exempelvis se i årets lineup där Rage Against the Machine finns med. Ett upplöst band som 
gör sin enda Sverigespelning i Hultsfred, som också är en återföreningsspelning.93 Det blir i och 
med det en upplevelse som inte kan fås någon annanstans än Hultsfred. 
 
Camping, party och musik är alltså värdeorden som frontar festivalen inför 2008. Utöver det 
finns strategin om att utnyttja positionen som underdog, en landsortsfestival som visar jädrar 
anamma och därigenom vinner sympati hos folket. Per Alexandersson påpekar att media 
använde ”förlustaffär” och andra starka värdeord i samband med Hultsfred en bra bit in på 
hösten 2007. Han menar också att den trenden vände i och med ”Where the Action is” och 
deras val av dag.94 Hur det kommer att gå för Hultsfred återstår att se.  
 
Vi kommer nu att lämna inifrånperspektivet på Hultsfred och titta på festivalen lite från ett 
utifrånperspektiv.  
 

Konkurrens – campingfestival vs musikstadsfestival 
 
Hultsfred tidigare har varit lyckligt lottade från konkurrenter. I och med att Sverige är ett litet 
land så har det inte funnits utrymme för konkurrenter. Istället så har det funnits ett gäng i 
10 000-15 000 pers klassen, som t ex Arvikafestivalen. Men i och med att exempelvis Arvika 
legat snäppet under Hultsfred i besökarantal och att även den ligger på landsbygden, så menar 
Jonas Bjälesjö att dessa två festivaler inte konkurrerar på samma sätt som Hultsfred och Where 
the action is gör.95 
 
Han menar alltså att Arvika och Hultsfred spelar i samma liga eftersom båda två är 
landsortsfestivaler eller campingfestivaler och därmed inte är konkurrenter. Det är intressant 
att han tar upp landsortsfestivalen/campingfestivalen som egen festivalgenre. Efter Way Out 
West sommaren 2007 så kunde man i media ana en uppdelning mellan 
landsortsfestival/campingfestival och musikstadsfestival och det är återigen en faktor som 
ifrågasätter fältets autonomi. 
 
Ingången i artikeln ”Staden lockar festivalbesökarna” i E24 Näringsliv är: Staden har vunnit mot 
campingplatsen. Ola Broqvist på Luger, som arrangerar Way out West menar att det är den 
äldre generationen som har tröttnat på campingtillställningarna.96 Liknande resonemang hörs i 

                                                 
92 Intervju med Per Alexandersson, 13/2 2008 
93 Rage Against the Machine gjorde ytterligare en återföreningsspelning i USA 2007 
94 Intervju med Per Alexandersson, 13/2 2008 
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DN:s artikel ”Vi vill höra musik, inte vada i lera”. Tonåringarna tältar och punkarna regnar bort i 
Roskilde, menar skribenten. Arrangemanget Accelerator i Stockholm tas upp som exempel som 
en sådan festival som har en äldre publik. Folk har tröttnat på att tälta, toksupa och grisa ner sig 
i tre dygn, menar den intervjuade Lugerarrangören. Skribenten menar också att det inte bara 
handlar om bekvämlighet. Musikens betydelse hänger samman med vilken typ av festival det är.  
 

”Skillnaden mellan en festival i staden och en i obygden är inställningen till 
musikens betydelse. Vi vill sätta fokus på musiken. För en festival i skogen där alla 
måste campa blir programmet lite mer sekundärt efter upplevelsen som helhet. Till 
Way out West kan folk komma som vill höra bra musik men som struntar i allt runt 
omkring.”97 

 

Således menar arrangörerna från Luger att landsortsfestivalerna är sämre än de som äger rum i 
staden. Det torde vara en smakfråga. Per Alexandersson och Jonas Bjälesjö pratar i sin tur om 
äkta vara. 
 

”Vi är en ideell förening i Hultsfred och de är ett stort amerikanskt bolag som inte 
gillar konkurrens. […] Vi är en tredagarsfestival som håller till i Småland, det här är 
en urban historia som håller till på en gräsplätt på Djurgården.”98 

 
Jonas Bjälesjö tar upp Lollipopfestivalen som under mitten av 1990-talet sågs som en 
konkurrent till Hultsfred. Bjälesjö menar att gemene man aldrig såg Lollipop som en riktig 
festival. 
 

”Det var bara Stockholmare som kom upp med en picknickkorg, ryggsäck och 
seglarskor och trodde att de var på festival. Det var ju ingen riktig festival även om 
programmet var fantastiskt. Folk definierade aldrig den som en riktig festival.”99  

 
I artikel ”Inte samma slags festival” i Nya Wermlandstidningen så menar Arvikas festivalgeneral 
Jonas Hallberg att det nya arrangemanget Where the action is inte innebär en 
konkurrenssituation för Arvikafestivalen, p g a att Arvika har en annan profil än 
endagsfestivalen.  
 

”Det är samma situation varje år, vissa av festivalerna tappar publik och andra ökar. 
Det är inte samma slags festival som vi erbjuder. […] Arvikafestivalen handlar om en 
helhetsupplevelse med camping som storstadsfestivalerna saknar.”100 

 
Arvikafestivalen erbjuder, enligt Jonas Hallberg, alltså samma upplägg med fest, camping och 
musik, som Hultsfred. Hallberg tycker ändå inte att Arvikafestivalen berörs av Where the action 
is och det kanske beror på att dessa båda arrangemang ligger på olika tidpunkter. Samtidigt har 

                                                 
97 Ola Broqvist i artikeln ”Vi vill höra musik, inte vada i lera” av Johan Åkesson. Publicerad i DN 1/8 2007 
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=676196  
98 Per Alexandersson, om EMA Telstar och Where the Action is i artikeln ”Stockholmsfestival krockar med Hultsfred” 
av Sara Ullberg, http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=735327. Publicerad i DN 22/1 2008 
99 Intervju med Jonas Bjälesjö, 9/1 2008 
100 Jonas Hallberg i ”Inte samma slags festival” av Carl Edlom. Publicerad i NWT, 23/1 2008 
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Arvika förändrat sitt upplägg inför 2008. Festivalen som legat på en publiknivå runt 15 000 
besökare har inlett ett samarbete med Roskilde. Dessa två ligger numera på samma helg och för 
Arvikas del innebär det en ny profil med större artister och därmed utökad publikkapacitet.  Just 
artister och publik är nyckelorden här. Publiken är egentligen de som styr hela 
festivalmarknaden. De är smakdomare och mätstickor på det kulturella och ekonomiska 
kapitalet. Kommer inte publiken så blir det ingen fest och det de vill ha är bra artister och 
grymma upplevelser. Det finns säkert de som åker till Hultsfred just för att Hultsfred är Hultsfred 
och det spelar ingen roll vad som står i festivalprogrammet. Men för de allra flesta så borde 
utbudet ha betydelse, vilket påverkar strukturen och konkurrensen på hela festivalfältet.  
 
Vi kommer att höra röster från besökare senare i uppsatsen. Först ska vi titta lite närmare på 
mediebilden på festivalmarknaden. 
 

Mediebilden  
 
I och med att strategin som ligger går ut på att använda sig av medias fördomar om festivalen så 
innebär det att man som festivalaktör existerar i relation till media. Det gör media till en lika 
viktig aktör på festivalmarknaden som vilken annan aktör. Per nämner dels att man använder 
medias fördomar om festivalen, d v s man använder den dåliga mediebilden. Samtidigt säger 
han också att man använder mediebilden när den är god men när den är dålig så använder man 
den inte. 
 

”Vi refererar inte i vår marknadsföring till vad olika media tycker om oss. Det är nog 
ointressant för vår publik. […] Tittar man på storstadspressens bild av vad en bra 
festival ska vara så stämmer inte den överens alls med vad Hultsfred är eller vad 
publiken tycker. För de är ju här och de kanske kommer hit på måndagen, åker hem 
på söndagen och lever ett campingliv i en vecka i princip. Lever jättebilligt och har 
jättekul och ser sju av hundra band är jättenöjda med det. De skiter i om det är 
porslin eller inte”101 

 
Är man inbiten festivalbesökare med Hultsfred på topplistan så stämmer det nog att man inte 
bryr sig särskilt mycket om vad media säger om festivalen. Likväl är det svårt att undgå medias 
skildring av festivalmarknaden anno 2007/2008. Ord som ”misslyckande”, ”förlust”, ”back sju 
miljoner”, ”en sparkad festivalchef” återkommer med särskilt fokus under hösten 2007 när 
Hultsfred talades om i media.102 Under arbetet med denna uppsats så har jag i skrivandets stund 
(mars 2008) tappat räkningen på hur många gånger jag fått reaktionen. ”Det gick inte så bra för 
dem va?” när jag berättat vad jag skriver om för människor. 
 
I och med en växande festivalmarknad så spelar också mediebilden en viktig roll. Media är en 
kanal, ett verktyg för marknadsföring och mediebilden används tydligen som marknadsstrategi 

                                                 
101 Intervju med Per Alexandersson, 13/2 2008 
102 ”Staden lockar festivalbesökarna”, TT Spektra, http://www.e24.se/efterborsen/artikel_47743.e24. Publicerad i 
E24 näringsliv, 8/8 2007 och ”Han ska ta festen tillbaka till Hultsfred”, Carl Cato, 
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=729100. Publicerad i DN 31/12 2007 
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både när den är bra och dålig. Alexandersson tar i vår intervju upp den konkurrensen som 
hårdnat nationellt. 
 

”Det finns fler festivaler idag och det är fler festivaler som har ett seriöst 
musikprogram. Mediebilden av de här arrangemangen varierar ju från år till år så 
den har ju viss betydelse” 103 

 
Media kan alltså nästintill ses som en lika viktig aktör på festivalmarknaden som arrangörerna 
och inte enbart som en extern aktör. Det är via media som varumärket kommuniceras ut och 
det är på grund av media som man forumlerar strategier för hur man ska inta bra positioner på 
fältet. Alltså spelar mediebilden roll och även om media inte har samma roll som en 
konkurrerande aktör, så kan dess roll inte ignoreras eftersom aktörer på ett fält till viss del 
existerar i relation till media. Det är i media som det talas om festival och det påverkar i sin tur 
diskussionen bland gemene man, eftersom den fortsätter på olika internetforum. 
 
Bourdieu talar om att hela fältteorin går ut på att överleva och präglas av en kamp på fältet.104 
Per Alexandersson talar också om en kamp. Han menar då att hela verksamheten måste gå runt, 
man måste sälja biljetter. Han återkommer till historiens inverkan på hur man formar sin profil 
och sitt varumärke.  
 

”Man kanske har blivit lite mer formell nu. Man kanske inte stjäl brevlådor i 
Mariannelund eller bryter mot lagar och sånt där. Det är till viss del fortfarande en 
kamp men den kanske är mer sofistikerad idag. Idag sker den ju mer i medial 
synvinkel.”105 

 

Samtidigt som mediebilden inte kan ignoreras och används som ett verktyg som kommunikation 
så kan den heller inte tas på för stort allvar. Likväl som media spelar stor roll på 
festivalmarknaden, så har de fortfarande en annan position än arrangörer som utgör 
marknaden. Skillnaden ligger i att medias uppdrag är att granska, kritisera, hylla och skildra 
samhällsfenomen, som festival faktiskt blivit i och med den mängd festivaler som äger rum. 
 
Alexandersson tycker sig se två typer av journalister, dels en populärjournalistisk medieform 
som betyder mycket för väldigt få. Sen en mer samhällsbevakande journalistgrupp och han 
menar båda dessa två grupper är del av verkligheten. 
 

”Jag menar, det är ju deras jävla jobb. Jag ser inga problem i det men sen är det ju 
så att när drevet går som i somras så bestämmer de sig uppenbarligen. Jag upplever 
den här yrkeskåren som ganska lättjefull och oftast så följer de en ström. Börjar 
någon tala om att det här går åt helvete så följer man det. […] Det är klart att 
mediebilden betyder något men frågan är hur mycket och därom tvistar de 
kloka.”106 

                                                 
103 Intervju med Per Alexandersson, 13/2 2008 
104 Bourdieu, Pierre. Konstens regler - det litterära fältets uppkomst och struktur. Brutus Östling Bokförlag 
Symposion 2000, sid 335 
105 Intervju med Per Alexandersson, 13/2 2008 
106 Intervju med Per Alexandersson, 13/2 2008 
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Mediebilden är komplex och därmed blir också publikbilden komplex. Likväl som mediebilden 
påverkar publikbilden så är omvärldens bild av festival svårdefinierad eftersom den är subjektiv. 
Om man exempelvis ställer frågan om vad någon har för bild av Hultsfred så beror svaret på 
vem man pratar med. Jonas Bjälesjö likaställer varumärket med publikbilden. 
 

”Varumärket innehåller olika saker tror jag. Frågar man ungdomar som är 
musikintresserade eller frågar man folk som har varit ungdomar och 
musikintresserade så står Hultsfred för en del av uppväxten, minnen, nostalgi […] 
Det är det ena. Sen tror jag att varumärket även innefattar ett nationellt 
ungdomsprojekt, att man bygger en verksamhet som innehåller olika delar, 
utbildning, forskning, näring och kultur. Det tror jag mer finns med i den äldre 
generationens bild av Hultsfred”. 107 

 

Vidare berättar Jonas Bjälesjö att han tror varumärkesprofilen kan skifta beroende på 
omständigheter. ”Nu är Hultsfred under press, vi har fått en ekonomisk smäll och det kommer 
upp nya konkurrenter”, säger han och syftar på Where the action is, som ligger på samma helg 
som Hultsfred.108 Festivalmarknaden är alltså föränderlig över tid precis som andra kulturella 
fält. 
 

Publikbilden  
 
På Hultsfredsfestivalens hemsida www.rockparty.se finns ett forum där musik, festivalen, mm 
diskuteras. Det är främst ungdomar som besökare forumet och det fungerar lite som en 
kommunikationskanal mellan arrangören och andra. Moderator är Håkan Durmér, festivalens 
presschef och som besökare har man möjlighet att ställa frågor till Rockparty. Som besökare 
måste man registrera sig för få delta i diskussioner. Man väljer vilken medlemsgrupp man tillhör, 
exempelvis ”festivalbesökare” och man får en status beroende på hur många inlägg man gör. 
Rankningen är utefter festivalens scener, d v s Hawaii som mest och Rookie som minst.  
 
Det intressanta med forumet är att det ger en bild av varför ungdomar vill åka på festival och 
varför det just är Hultsfred som lockar eller inte lockar för dem. Jag ser forumet som ett 
analysverktyg för publikens bild av Hultsfred. När jag säger publiken, då menar jag folk som har 
ett intresse för festival. De som inte har minsta intresse för festival syns inte och de som märks i 
just detta forum är människor som har ett intresse eller relation till Hultsfred och/eller 
campingfestivaler. Det är den stora publiken som syns här och även om många av dessa 
människor har Hultsfred som förstahandsval som finns det ingen garanti för att de kommer att 
välja just den festivalen. Hultsfred har en fördel i och med att de är marknadsledande, men 
publiken kan lika gärna välja att åka på Arvikafestivalen. Den avgörande faktorn är utbudet och 
vilka artister som kommer. Det finns alltså ett förhållande mellan innehåll och konkurrens 
festivaler emellan. Även om festivaler inte kan jämföras med varandra och kanske inte ligger vid 
samma tidpunkt eller har samma upplägg och därmed inte utgör någon direkt konkurrens för 

                                                 
107 Intervju med Jonas Bjälesjö, 9/1 2008 
108 Intervju med Jonas Bjälesjö, 9/1 2008 
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varandra, så hänger det i slutändan på utbudet. Det gäller för den interna aktören att fixa rätt 
band, annars kommer inte publiken och i längden riskerar aktören att förlora positionen.  
 
Efter att ha tittat närmare på forumet tycker jag mig se att det är tre olika punkter som 
återkommer i olika former. 
 

• Festen, festivalens innehåll, d v s festivalens identitet 
• Musiken, bandbokningar och urvalet av bokningar. Det är här mest ris och ros 

förekommer 
• Utbud och konkurrens. Vilken festival man ska åka på, för –och nackdelar med Hultsfred 

i relation till andra svenska festivaler. 
 
Exempel på ovanstående kan ses i följande inlägg. 
 

Festivalens identitet 
 
Inlägg: ”Vad skulle vara värt 1600?”109  
 
Skrivet av Vision, 22/4 2008 (festivalbesökare, Rookie): 
nu är det ju så grant att jag hade tänkt att jobba på festivalen, men för er som betalar. vad är det som får er att 
punga 1600, jag tycker banden ligger på ungefär samma nivå som förra året. 
 
Indiehjärta (festivalbesökare, Atlantis) : En rätt arg fest! 
  

Niklas (funktionär): RATM110 är värt 1600. sen om jag ser något mer då är det plus ungefär  
 
The camp (festivalbesökare, Rookie): För mig spelar det ingen roll vad det kostar, även om dom skulle höja med en 
tusing till så skulle jag åka. Det räcker ju med att man tycker 2-3 skapligt stora band är bra så har man ju fått valuta 
för pengarna, och då får man festa en vecka oxå med jävligt trevliga mäniskor. Det kosta ju ändå mellan 500-1200 
för att gå på en spelning låt oss säga på stadion. 
 
HerrCC (funktionär, Backstage): Lätt det är! 
Årets roligaste tillställning! 
Folket, musiken, festen - allt i en jävligt god anda! 

 

Musik, urval av bokningar och hur det påverkar valet av festival  
 
Inlägg: ”Death Cab for Cutie”111  

 
JokerOner (festivalbesökare, Stora Dans) skrev 26/2 2008: "Just det, dom kommer inte till någon annan svensk 

festival i sommar heller" Saxat från hemsidan.
112  

Jävla *****, hur kunde ni tappa detta Håkan?  

                                                 
109 http://forum.rockparty.se/Topic242650-15-1.aspx Kollat 29/4 2008 
110 Rage Against the Machine 
111 http://forum.rockparty.se/Topic227144-15-1.aspx Kollat 29/4 2008 
112 Death Cab For Cutie gör en exklusiv spelning på Arvikafestivalen 2008 
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MV7 (festivalbesökare, Atlantis): arvika ser riktigt bra ut nu va? jag ska lätt dit. men jag gillar inte riktigt att alla 
banden jag vill se blir utspridda över 4-5 olika festivaler, det blir så dyrt då... 
 
Alleh (festivalbesökare, Teaterladan): Ja, vad fan Håkan? Här har vi OCH du suttit och sagt i flera veckor nu att 
indie/pop fan är det enda som saknas sen är festivalen komplett - i stort sett. Och ÄNDÅ lyckas ni bomma ett av de 
största namnen. Betvivlar ju dessutom att det lär ha varit en ekonomisk kapplöpning á la Foo Fighters eftersom 
Arvika inte har så stora tillgångar. 
 
Det får fan bli arvika också. De har faktiskt lyckats boka fler av mina favoriter än Hultan.  
 
Inlägg: Linkin Park? Vad ska de göra på Hultsfred?113  
 
Flip (festivalbesökare, Rookie) skrev 2/3 2008: 
 
Förlåt mig alla LinkinPark fans, men påstår ni att det är bra hårdrock så får ni fan ta er i kragen.  
Linkin Park är samma sorts besvikelse som Pet Shop Boys och 50 Cent, folk som lyssnar på det sitter hemma vid NRJ 
och lyssnar på det, de går inte på festival.  
Race Against var ju toppen, för dem som gillar det, de har många fans. 
Synd att den pajjade låtlistan som förövrigt såg bra ut, skärp till er nu och boka FESTIVALBAND, annars går jag på 
Arvika.  
 
Indie, plain Indie. 
 
CheapJon (festivalbesökare, Stora Dans): dra till arvika med dej! 
 

Jag tycker att man kan se en övervägande uppbackning av festivalen. Det är folk som gillar 
Hultsfred som hänger på detta forum. Även om kritik förekommer. 
 
Inlägg: ”Nämn de tre onödigaste bokningarna”114  
 
Zazor (festivalbesökare, Stora Dans) skrev 26/3 2008: Okej precis som rubriken säger. Nämn de tre bokningarna 
som du tycker ska bort.  
Jag börjar med: 
1) Simple Plan 
2) Jimmy Eat World 
3) The Donnas alt. Säkert! på Hawaii 
Känns som man borde kunna fått mera för pengarna...  
 

Kritik, utbud och konkurrens 
 
Går man tillbaka ett år tiden så märker man att det finns vassare kritik mot festivalens ledning. 
Publikens kritik grundar sig alltså i drag som arrangören gör. 
 
Inlägg: ”Jaha då var det nog”115   
 

                                                 
113 http://forum.rockparty.se/Topic228658-15-1.aspx Kollat 29/4 2008 
114 http://forum.rockparty.se/Topic234687-15-1.aspx Kollat 29/4 2008 
115 http://forum.rockparty.se/Topic188860-15-1.aspx Kollat 29/4 2008 
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Murelia (festivalbesökare, Rookie) skrev 3/5 2007: Detta skulle bli mitt sjätte år i rad på hultsfred men efter att ha 
sett er "hemska" lineup i år så ställer jag nog in. Först höjde ni biljettpriset och efter det mata ni in den ena efter 
den andra MTV artisten. Så njaaa jag tror jag hoppar MTVgalan iår. 
 
Robban (festivalbesökare, Stora Dans): Haha, lugna dig. Det är ju en skitfin line-up ju, lagom mkt bra, slipper man 
springa för mkt på konserter, ta det lugnt på campingen... 
 
Murelia (festivalbesökare, Rookie): Som jag ser det så finns där inget intressant alls. Låt oss ta de stora akterna. 
Ozzy gamling med käpp som säkert kommer få hjärtinfarkt på scenen. 50cent, behöver jag säga något annat. 
petshop boys, gamla föredettingar som funkar bäst på skiva.  
Liksom palla! Ja visst det e kul på campet men några band måste ju dra en. 
Det är isåfall Flogging molly. hmm men vad gjorde dom? jo dom gav dom speltid 2 på dagen på PAMPAS!! så 
overkligt korkat!  
 
MV7 (festivalbesökare, Atlantis): vad ska man säga liksom. årets hawaii är inte imponerande för fem öre och det är 
nog mycket därför folk tjurar. 
 
men det finns ju alltid en handfull akter varje år som man gärna vill se. sen om det krävs att man får 4 eller 24 av 
sina favoritartister för att det ska kännas värt biljetten (tillsammans med festen!!!! icke att förglömma), är ju väldigt 
individuellt... 
 
Intressant är hur media påverkar publikbilden. Festivalchef, Per Alexandersson menar att 
Hultsfredspubliken struntar i vad media har att säga om festivalen. Man kan inte komma ifrån 
att i grund och botten handlar det om smak när det gäller vilken festival man som besökare vill 
åka på. I det får man baka in musikutbud och om man gillar camping -eller stadsfestival, mm. I 
och med att det är smaken som styr så kan man hävda att publik -och mediebild inte har något 
med varandra att göra.  
 
Jag har tidigare nämnt att medie, publik –och internbild hänger ihop i marknadsrummet. 
Eftersom press och media är en kanal för att kommunicera ut information om festivalen så blir 
de samtidigt ett forum där publiken hämtar information om festivalmarknaden. I och med det 
så blir publiken tvingade att ta ställning till medievinklingar och krav på marknaden. Om det nu 
finns en vinkling och om publiken märker av den. Jag tycker att man kan märka medias påverkan 
på publikbilden i och med att publiken är påläst om marknaden, vilka krav och strukturer som 
finns. Visst kan man göra egna analyser om marknaden, men likväl tror jag att man medvetet, 
eller omedvetet drar slutsatser från den information man hämtar i media. Följande 
festivalbesökare påpekar dels vad han/hon själv önskar men också vad som är ett krav på 
marknaden.  
 
”Trodde att Rockparty hade lärt sig”116  
 
Virtanen (festivalbesökare, Rookie) skrev 28/12 2007: .. hade hoppats på att rockparty skulle har lärt sig att första 
bandsläppet man gör bör innehålla en stor jävla akt! Det ska ju starta med en dundergrej som gör at man vill åka.  
kolla på roskilde. RADIOHEAD!  
kolla hultsfred. HIM.. som redan har varit på festivalen väldigt många gånger. säger inte att him skulle vara något 
dåligt band och inte de andra bokade heller. det är bara det att i alla fall jag vill ha något STORT!! 
hoppas jag inte låter såå bitter och att det snart kommer en bokning med en stor akt som kommer att dra folk. 

                                                 
116 http://forum.rockparty.se/Topic216762-15-1.aspx Kollat 29/4 2008 
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vart är rage against the machines, foo fighters eller kanske smashing pumpkins. Såna band tror jag skulle få folk att 
köpa biljett direkt!  
 

Kanske att Alexandersson har rätt i att publiken inte direkt bryr sig om vad media formulerar om 
festivalen, men människorna som hänger på Rockpartys forum måste likväl få rätt bilder av 
festivaler och övertygas att komma på festen. Något som delvis formuleras och formas i media.  
 

Sammanfattande analys 
 
Analysen har fokuserat på festivalmarknaden, dess struktur och varumärkesspel, sett ur ett 
fältperspektiv. Publik, media och interna aktörer är delar av marknaden och för att kunna titta 
på marknadens struktur så har det varit nödvändigt att gå igenom dessa bitar. Analysen har 
således haft både ett inifrånperspektiv och ett utifrånperspektiv. Detta för att ge en fullvärdig 
bild av marknadens struktur.  
 
Detta är en sammanfattning av analysen.  
 
Intern bild 
 

• Hultsfred hämtade länge inspiration från danska Roskildefestivalen. Det var den 
festivalen som man i början sneglade på och upp till dess nivå av publiksiffror som man 
senare jobbade för. Roskilde var den vana festivalaktören med en bra position på fältet 
och det jobbade Hultsfred också för.  

 
• Hultsfred hade ett fördelaktigt läge, eftersom festivalen länge var ensam på den svenska 

marknaden. De kunde utarbeta strategier för att bli ännu bättre, t e x som att använda 
media och skapa stort mediagenomslag runt festivalen. 

 

• 1987 kom ett ekonomiskt bakslag vilket ledde till strategibyte i bokningstänket. Man 
började boka både brett och djupt och hade det som strategi för att locka besökare. 
Denna strategi ligger fortfarande kvar idag. 

 

• 2005 och 2006 sålde festivalen ut. Bra utbud och stort antal sålda biljetter gav mycket 
uppmärksamhet och det gav Hultsfred en guldposition på festivalfältet. Fältet som 
maktarena präglas av en kamp om de bästa positionerna och det handlar om att skaffa 
sig stor mängd kulturellt och ekonomiskt kapital. I festvialfältets fall så är publik och 
media smakdomare och mätstickor på mängden kulturellt och ekonomiskt kapital. 

 

• När man är marknadsledande blir man också mer synlig och synad av media och 
konkurrenter. 2007 gick det mindre bra för Hultsfred, nya festivaler dök upp och det 
ledde till en omstrukturering på festivalfältet. Hultsfred fick en annan position på fältet 
och enligt Per Alexandersson är strategin underdog kontentan av ett mindre bra resultat. 
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• 2008 används media både som en informationskanal och en marknadsstrategi. Man 
använder, enligt Per Alexandersson, medias fördomar för att befästa 
underdogpositionen i marknadsföring. 

 

Konkurrens 
 

• 2007 så skedde en mer utpräglad uppdelning av landsorts/campingfestival och 
musikstadsfestival. Det ifrågasätter på ett vis hela festivalfältet. Det finns ingen 
autonomi och man kan faktiskt tala om flera olika festivalfält. Det betyder att man får en 
disparat konkurrenssituation. Även om aktörer på festivalmarknaden har olika profiler 
och kanske inte direkt konkurrerar om samma band, så finns där likväl konkurrens om de 
exklusiva och stora bandnamnen som gör den egna festivalen till något exceptionellt. 
Det är publiken som styr marknaden och de flesta åker till den festival som har det bästa 
utbudet. Andra saker spelar självklart också in, som t ex profil, men utbudet är den 
huvudsakliga frågan. Därmed så kan man se två nivåer av konkurrens, en generell nivå 
och en mer riktad nivå. 

 
Mediebilden 
 

• Media har en komplex roll på festivalmarknaden. De står både i och utanför fältet. 
Festivaler existerar på ett vis i relation till media, eftersom media används både som 
informationskanal och marknadsstrategi. Det är i media som man sänder ut info om sin 
identitet och vad man vill vara och det är delvis där som publiken plockar upp 
informationen.  

 
Publikbilden 
 

• Publiken är den sista smakdomaren och det finns ingen garanti för vilken festival 
publiken väljer att åka på. Oavsett vilken typ av människa man är och vilken festivalprofil 
som man tycker stämmer bäst in på en själv. 

 

Konklusion 
 
Man kan se att dessa delar som utgör marknadens struktur hänger ihop och går in och ur 
varandra. Problematiken kring marknadens autonomi, att den är som ett fält, är intressant. Å 
ena sidan så har festivalmarknaden en nivå. På ytan ser det ut som att alla aktörer ligger på 
samma nivå. Konkurrensen är utifrån premisserna att Sverige är ett litet land och vill man vara 
en festival på kartan så måste man presentera ett program därefter. Tittar man djupare så ser 
man att det finns flera nivåer och man kan tala om flera typer av marknader i och med att ingen 
festival är den andra lik. Man kan tala om ”marknaden för campingfestivaler” och ”marknaden 
för musikstadsfestivaler” och konkurrensen blir därefter. Marknaden blir som ett växelspel 
mellan dessa två förutsättningar. 
Hultsfred är ett exempel på campingmarknaden och ”Where the action” is torde vara ett 
exempel på motsvarigheten i staden. Dessa två produkter är del av samma marknad, men ändå 
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inte. Dessa uppdelningar grundar sig också i att den svenska festivalmarknaden är fylld till max, 
den rymmer inte så många fler och det naturliga utfallet blir en uppdelning.  
 
Samtidigt kan man ändå tala om EN marknad eftersom det också är så att man överlag ser 
samma band uppträda på alla dessa arrangemang. Det finns en mängd band som man kan se 
varje helg under hela sommaren på olika håll i Sverige om man så vill det. De där exklusiva 
artisterna, de som headlinar festivalerna, hypar och drar folk, de är grädden på moset. 
Problemet med detta system är att det hela tiden måste bli bättre, mer överträffande och 
exklusivt. Den tjocka marknaden ställer krav på unikare koncept och artister, för att bra 
positioner ska kunna behållas. Ett exempel på en sådan situation är Arvikafestivalen som ansågs 
sig ha problem när de hade bokat The Cure, Kraftwerk och The Knife. Vad skulle de nu hitta på?  
 
För att hålla nivån då gäller att ha fingertoppskänslan för vad som ligger rätt i tiden och boka 
det. Som t ex Death Cab for Cutie, som i tidigare citerat inlägg skapat diskussion på Rockpartys 
forum.   
 
Ett annat problem med marknadens struktur i kombination med hur den fungerar när det gäller 
bokningar är att det är svårt att komma in som en ny aktör. Precis som Bourdieu påpekar så har 
man som etablerad aktör en fördel på marknaden. Som ny aktör så spelar man på de 
etablerades villkor och måste utnyttja taktiska luckor. Något som också medför större kostnader 
och som liten aktör blir det svårare, kanske nästintill omöjligt, att hålla en god position på 
marknaden. Det blir svårt att som liten festival få de där unika bokningarna och man får istället 
nöja sig med de där banden som man kan se alla andra helger på sommaren. Om ens det. 
Eftersom publiken ställer krav på marknaden och utbudet är enormt, så blir det i det läget 
väldigt svårt att inta en guldposition på fältet om man inte har en mycket revolutionerande och 
unik idé. Likväl så menar Bourdieu att omstrukturering lätt kan ske.  
 
Vad behöver en aktör som Hultsfred göra då för att behålla sin position som en huvudfigur på 
marknaden? Utnyttja medias fördomar och spela på underdog-positionen säger Per 
Alexandersson. Samtidigt handlar det, som tidigare nämnt, i grund och botten om 
musikutbudet. ”Nämn de tre onödigaste bokningarna”, skriver en festivalbesökare på forumet. 
Besökaren själv verkar inte vara särskilt imponerad av några akter på den största Hawaii-scenen. 
Det kanske är där i som Hultsfreds uppdrag och utmaning ligger, att presentera ett så pass 
smart och intressant program att forumfolket väljer att åka på Hultsfred och inte drar på Arvika 
och kollar Death Cab for Cutie.  
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Slutdiskussion 
 
Ett annat exempel på festivalmarknadens mångsidighet och fältperspektivets komplexitet är 
frågan om externa aktörer och medias roll på festivalmarknaden. Media är smakdomare och kan 
ses som en förlängning av festivalbesökarna. De interna aktörerna matar media samtidigt som 
man inte vill ha något med dem att göra och Per Alexandersson skiljer exempelvis på två olika 
typer av press som gör olika utlåtanden om festivalen. Som man i sin tur använder i 
marknadsföringen av festivalen. Det blir ett varumärkesspel som på fältet blir praxis. I 
förlängningen påverkar bilderna som kommuniceras ut via media publiken. Även om det i 
slutändan är innehållet och utbudet som styr för vilken festival man till sist väljer att åka på.  
 
Festivalmarknadens mångsidighet är just det som gör festival till ett kulturfenomen. Uppsatsen 
har fokuserat på festivalmarknadens yta och struktur. Utöver det så innehåller marknaden och 
essensen av festival andra intressanta saker som också gör festival till ett kulturfenomen för 
2000-talet och det vill jag fokusera på i denna slutdiskussion. 
 
Efter att ha skrivit och läst om festivalmarknaden under detta år och även besökt olika festivaler 
under en 10-årsperiod, så tycker jag mig kunna påstå att essensen festival innefattar detta: 
 

• Samhällsekonomi  
• Platser  
• Turism  
• Upplevelser  
• Identitet 
• Frizon från logiskt leverne 
• Känslomässiga värden  

• Hype 
 
Det är dessa delar som jag anser gör marknaden viktig och betydelsefull för människor och då 
också för samtiden. 
 
Samhällsekonomi, platser och turism 
 
Det finns en samhällsekonomisk aspekt av festival. I och med att nya festivaler ploppar upp som 
svampar, så har kommuner också insett värdet av att ha en festival inom kommungränsen. Det 
är arrangemang som i bästa fall sätter platsen på kartan och håller kvar eventuella turister något 
längre. När en stad eller ort invaderas av festivalstinna människor så är det också ett lyft för 
platsens handlare, eftersom alla dessa människor köper öl, mat och saker. Därmed är festival en 
fördel för en plats, sett ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. I förlängningen så kan festival 
också handla om kulturell identitet på en mer kollektiv nivå. En festival med gjuten lineup och 
anda, som också lever upp till publikens krav och därmed har bra publiksiffror, tillför också god 
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anda och identitet åt platsen där den håller till. Platsen får alltså en sorts kulturellt välklingande 
stämpel. 
 
Upplevelser och identitet  
 
Hultsfred och även Arvikafestivalen frontar sina produkter med värden som fest, musik, 
camping och nämner ordet ”helhetsupplevelse”, som en sammanfattning av respektive festival. 
Just ”upplevelse” tycker jag sätter huvudet på spiken på de krav som omvärlden har på 
festivalmarknaden och vad besökare vill ha ut av en festival, oavsett om det är en 
campingfestival eller en historia i staden. Vi lever i ett upplevelsesamhälle, där det inte är något 
konstigt med att betala dyra pengar för att åka ut i skogen eller till en annan stad, lyssna på 
musik och leva rullan i några dagar. Varför gör man det kan man fråga sig? Självklart handlar det 
om smak och intresse i botten. Men jag tycker ändå att frågan om festivalens värde för 
besökaren skvallrar om festivalmarknadens betydelse för samtiden. Som en festivalbesökare på 
Rockpartys forum uttrycker det: ” För mig spelar det ingen roll vad det kostar, även om dom 
skulle höja med en tusing till så skulle jag åka…”  
 
Människor är alltså villiga att betala för ett sånt omständigt och riskfyllt nöje som festival ändå 
är. Det är många faktorer som spelar in för att det ska bli bra och en sån sak som vädret kan 
dämpa den mest lyckorusiga. Roskilde 07 är ett exempel på riskerna med festivalande. Ett 
konstant regnande och lera tog udden av upplevelsen och fick många att kasta in handduken 
och åka hem tidigare, flera tusen kronor fattigare och med ouppfyllda förväntningar om 
fantastiska dagar. Istället fick de en upplevelse som blev halvdan p g a vädret. Det är många 
gånger som jag har hört frasen ”aldrig mer” i samband med festival. Likväl återvänder 
människor. Vad är det som de återvänder till? 
 
Hypen 
 
Hultsfred har en medelålder på 18-23 år och besöker man någon annan svensk campingfestival 
så kommer man att märka att merparten av besökarna är ungdomar i den åldern. Hultsfred har 
också ett besökarsnitt på mellan 20 000 och 25 000 besökare. En hel massa människor alltså. 
När så många människor samlas på en och samma plats så kan man lätt räkna ut och nya idéer 
kläcks, nya trender föds och gamla dör. Det blir en samlingsplats för en mängd personligheter 
och därmed sker också ett utvecklande av den egna identiteten. En anledning till varför folk 
väljer att åka tillbaka till denna typ av event, förutom musiken, kan vara för att man träffar 
många olika typer av människor och utvecklar i vissa fall en personlig relation till festivalen. 
Vissa är inte ens musikintresserade, utan återkommer för att de har upplevt skön stämning. 
Eller på grund av hypens skull. Tidigare i uppsatsen nämnde jag att närmare 190 festivaler 
presenterades inför sommaren 2007:s fyra månader. Jag tycker att man då kan tala om både 
blomstrande marknad och hype. En annan festivalbesökare uttrycker sitt svar på frågan om 
varför han/hon ska åka på festival och sätter också ord på vad som kan vara festivalhypen, 
åtminstone när det gäller campingfestival: ”Folket, musiken, festen - allt i en jävligt god anda!” 
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Frizonen från logiskt leverne och det känslomässiga 
 
När så många människor bor och lever tillfälligt på samma plats så händer konstiga saker. Det 
blir en frizon från moral och normalt leverne. Det är kanske just därför som campingfestivalen 
har en målgrupp med ovanstående ålder. När man gjort sin andel av konstiga saker så känner 
man sig nöjd och redo att gå vidare mot andra upplevelser. Way out West är en 
musikstadsfestival med helt annat upplägg än campingfestivalen. Dess arrangör, Luger, har en 
rad liknande arrangemang och i en artikel i DN, publicerad 1/8 2007 menar den intervjuade 
Lugerarrangören att deras publik är äldre människor som har tröttnat på att tälta och toksupa 
och istället är mer intresserade av musiken.117 
 
Skribenten Johan Åkesson menar att det tidskrävande projektet med långa bussresor, tung 
packning och ljummen burköl blir allt ocharmigare ju äldre man blir. ”Det handlar inte om att 
söka flärden, utan om att vilja rocken. Och inte på en åker mitt i ingenstans”, skriver han.118 
Oavsett om man gillar att åka på campingfestival eller musikstadsfestival, så tycker jag att man 
kan se ett känslomässigt värde för publiken i båda typer av festival. Det är egentligen mindre 
intressant om det personliga syftet grundar sig i att vilja rocken eller att festa. Jag tycker att 
båda syftena är av subkulturell sort och de gör därmed festival till ett kulturfenomen för 2000-
talet. Faktumet att det inför 2008:s festivalsommar även är exakt 190 festivaler som 
presenteras119 tycker jag också skvallrar om kulturfenomen. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                 
117 Åkesson, Johan. ”Vi vill höra musik, inte vada i lera”, http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=676196. 
Publicerad i Dn, 1/8 2007 
118 Åkesson, Johan. ”Vi vill höra musik, inte vada i lera”, http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=676196. 
Publicerad i DN, 1/8 2007 
119 http://www.festivalinfo.se/?sida=festivaler. Kollat 6/6 2008 
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Bilaga 1 - Publikbild 
 

Följande inlägg är hämtat från forumet på www.rockparty.se. Forumet fungerar lite som en 
kommunikationskanal mellan arrangören Rockparty och omvärlden. Det är främst ungdomar 
som är besökare på forumet och där kan festivalen, musik diskuteras eller frågor ställas till 
Rockparty. Moderator är Håkan Durmér, festivalens presschef. Följande inlägg är ett urval från 
perioden december 2007 och april 2008 och jag plockade dessa för att jag fann dem intressanta.  
 
”Vad skulle vara värt 1600?” http://forum.rockparty.se/Topic242650-15-1.aspx 
 
Skrivet av Vision, 22/4 2008 (festivalbesökare, Rookie): nu är det ju så grant att jag hade tänkt att jobba på 
festivalen, men för er som betalar. vad är det som får er att punga 1600, jag tycker banden ligger på ungefär 
samma nivå som förra året. 
 
Indiehjärta (festivalbesökare, Atlantis) : En rätt arg fest! 
  

Niklas (funktionär): RATM är värt 1600. sen om jag ser något mer då är det plus ungefär  
 
The camp (festivalbesökare, Rookie): För mig spelar det ingen roll vad det kostar, även om dom skulle höja med en 
tusing till så skulle jag åka. Det räcker ju med att man tycker 2-3 skapligt stora band är bra så har man ju fått valuta 
för pengarna, och då får man festa en vecka oxå med jävligt trevliga mäniskor. Det kosta ju ändå mellan 500-1200 
för att gå på en spelning låt oss säga på stadion. 
 
HerrCC (funktionär, Backstage): Lätt det är! 
Årets roligaste tillställning! 
Folket, musiken, festen - allt i en jävligt god anda! 

 

”Kom igen förfan” http://forum.rockparty.se/Topic242605-15-1.aspx 
 
PersonligaPj (festivalbesökare, Pampas) skrev 22/4 2008: 
sluta klaga för i helvete jävla kärringar. 
håkan skrev ju tillochmed att vi inte skulle hoppas på för mycket. 
måste alla vara så jävla negativa jämt? 
bara för att er ABSOLUTA favoritartist inte var i detta släppet behöver det inte vara helruttet. 
jag slår vad om att ingen av er på detta forum har lyssnat på alla dessa artister riktigt noga. 
plus att om ni inte är efterblivna borde ni lärt er vid det här laget att man inte ska hypa ett släpp innan ni sett det. 

 
 

”Lite nervöst här”  http://forum.rockparty.se/Topic1279-15-1.aspx 
 
Lykwoah (festivalbesökare, Rookie) skrev 23/2 2008: 
eftersom det enda bra bandet enligt min mening som är bokade till årets hultsfred just nu är Babyshambles, har jag 
starkt övervägt att åka till Arvika istället och jag har redan övertalat båda föräldrar om att få göra detta (eftersom 
det då blir min första festival så krävs en del övertalning) men nu blir jag lite nervös eftersom jag inte är säker på 
om jag har gjort rätt val. visst, det skulle vara svårare att få dom att gå med på att åka till hultan, men om band som 
arctic monkeys, the strokes o fler bra pop/rockband kommer till hultsfred o inte till arvika är det ju då mycket 
mer värt pengarna att åka till hultsfred. fast då skulle också mer övertalning behövas samt mer tid innan biljetterna 
tar slut.  



   2  

så kan ni inte skynda på med bansläppen lite kära rockparty?   
för ni gör mig otroligt nervös (!) 
 
AnteeIsF-ingHC (festivalbesökare, Stora Dans): Mm hultsfred e svårare att övertyga om. Föräldrar tror att Arvika är 
mycekt lugnare, de kanske de e iofs, jag har aldrig vart där! 
Jag fick ta ett endags besök förra året först för att pröva men iår e de fritt fram för hela veckan, första riktiga 

festival vecka iår då  
 
Beast (festivalbesökare, Rookie): Jag bestämde mig för att åka förra året så fort The Hives blev bokade. Jag trodde 
aldrig att min morsa skulle låta mig åka men det var bara att lova att ringa varje dag och säga att man ska ta det 
lugnt. Sen bad jag min morsa att läsa informationen som finns på hemsidan och försäkrade henne att det fanns gott 
om vakter och det fanns mycket personal som jag kunde uppsöka om det var något. Hon gick med på det till slut 

 
”Hultsfred bör tänka om” http://forum.rockparty.se/Topic241103-15-1.aspx  
 
Nin skrev 17/4 2008 (Festivalbesökare, Stora dans): Ja, när det gäller presentera band så är det väldigt dåligt 
tycker jag. Om vi jämför mot Arvikafestivalen som släpper namn hela tiden, så ser jag dessa fördelar med många 
fler mindre släpp mot färre och större: 
 
 
*Med många fler släpp så påminner man folk hela tiden om festivalen, visar att man är "på hugget" och det 
ständigt händer något nytt. Vid färre släpp så hinner folk glömma bort hultsfred och folk undrar om det går dåligt 
för festivalen.  
*Med många fler mindre släpp så får man mer gratisreklam i media. Istället för ett stort släpp där vissa artister 
hamnar i skymundan av andra artister, så får dom flesta släpp maximal exponering i tidningar, bloggar, forum, mm.  
*Med många fler släpp så minskar man den ständiga förväntan som färre släpp ger. Och ju längre man får vänta, 
desto större förväntningar blir det och i slutändan så blir folk besvikna sålänge man inte lyckats återuppliva Jimi 
Hedrix som headline. Så band som skulle skapa "wow, va kul" om man släppte många fler släpp, kommer nu bli 
"nja, hade väntat mig mer" om man väntar och släpper färre gånger.  
*Med många färre släpp så är det större chans, tror jag, att man säljer dom ack så viktiga "spontanbiljetterna". Det 
vill säga, folk som är småsugna på festival men vet inte vilken. Ger man dom flera småsläpp hela tiden så skapar 
man känslan att hultsfred är på G och man missar inte band som försvinner i mängden vid större släpp. 
 
Det finns säkert fler fördelar till men jag tror det finns ytterst få, om ens någon, nackdel med många fler släpp mot 
idag. Tror precis det är en del av framgången för arvika, där man ständigt blir påmind om festivalen medans jag 
kommer knappt ihåg när hultsfred släppte senaste banden.  
 
MV7 (festivalbesökare, Atlantis): Men nu har Hultsfred haft strategin att hålla inne på banden och göra en stor sak 
av varje släpp. Och ändå har det blivit väldigt mycket "jaha"-känsla över de två-tre senaste släppen eftersom folk 
byggt upp väldigt stora förväntningar på grund av den relativt långa väntan. 
 
Och nu verkar det som att exakt samma sak är på väg att hända igen - Rockparty är livrädda för att släppa för tidigt 
eftersom man inte känner sig säkra på att det man har bokat "räcker" för att skapa en hype och sälja biljetter. Det 
är åtminstone därför jag tror att nästkommande bandsläpp dragit ut såpass på tiden. 
 
Rysk (festivalbesökare, Rookie): Men hultan har ju alltid synts mer i media än arvika, så det är väl inte något nytt.. 
annars tycker jag att mindre släpp oftare vore bättre, även om det inte är något man känner igen så kanske 
man kan kolla upp dem? 
 
Troublesome (festivalbesökare, Stora Dans): Roskilde kör ju ytterligare en variant och blandar lite. Små släpp i 
början och sen ett monstersläpp nu. Det finns fördelar och nackdelar med alla metoder.  
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Jag tycker Rockparty har haft tätare släpp i år än de senaste åren så man kan ju inte beskylla dem för att inte testa 
lite olika varianter, men jag tror ändå att de stora släppen funkar bäst för Hultsfred. Intresset har ju tyvärr svalnat 
efter att de meddelade att Hawaii är färdigbokat, då kom jaha-känslan för mig - inte i samband med något av 
släppen 
 

”Nämn de tre onödigaste bokningarna” http://forum.rockparty.se/Topic234687-15-1.aspx 
 
Zazor (festivalbesökare, Stora Dans) skrev 26/3 2008: Okej precis som rubriken säger. Nämn de tre bokningarna 

som du tycker ska bort.  

Jag börjar med: 
1) Simple Plan 
2) Jimmy Eat World 
3) The Donnas alt. Säkert! på Hawaii 
Känns som man borde kunna fått mera för pengarna...  
 
Niklas (funktionär): nämn den onödigaste tråden i forumet. 
1. denna. 
slut. 
 

”Death Cab for Cutie” http://forum.rockparty.se/Topic227144-15-1.aspx 
 
JokerOner (festivalbesökare, Stora Dans) skrev 26/2 2008: "Just det, dom kommer inte till någon annan svensk 

festival i sommar heller" Saxat från hemsidan.  

Jävla *****, hur kunde ni tappa detta Håkan?  
 
MV7 (festivalbesökare, Atlantis): arvika ser riktigt bra ut nu va? jag ska lätt dit. men jag gillar inte riktigt att alla 
banden jag vill se blir utspridda över 4-5 olika festivaler, det blir så dyrt då... 
 
Alleh (festivalbesökare, Teaterladan): Ja, vad fan Håkan? Här har vi OCH du suttit och sagt i flera veckor nu att 
indie/pop fan är det enda som saknas sen är festivalen komplett - i stort sett. Och ÄNDÅ lyckas ni bomma ett av de 
största namnen. Betvivlar ju dessutom att det lär ha varit en ekonomisk kapplöpning á la Foo Fighters eftersom 
Arvika inte har så stora tillgångar. 
 
Det får fan bli arvika också. De har faktiskt lyckats boka fler av mina favoriter än Hultan.  
 

Linkin Park? Vad ska de göra på Hultsfred? http://forum.rockparty.se/Topic228658-15-1.aspx 
 
Flip (festivalbesökare, Rookie) skrev 2/3 2008: 
 
Förlåt mig alla LinkinPark fans, men påstår ni att det är bra hårdrock så får ni fan ta er i kragen.  
Linkin Park är samma sorts besvikelse som Pet Shop Boys och 50 Cent, folk som lyssnar på det sitter hemma vid NRJ 
och lyssnar på det, de går inte på festival.  
Race Against var ju toppen, för dem som gillar det, de har många fans. 
Synd att den pajjade låtlistan som förövrigt såg bra ut, skärp till er nu och boka FESTIVALBAND, annars går jag på 
Arvika.  
 
Indie, plain Indie. 
 
CheapJon (festivalbesökare, Stora Dans): dra till arvika med dej! 
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”Alla hjärtans Rockparty” http://forum.rockparty.se/Topic222794-15-1.aspx 
 
SirEricsson (festivalbesökare, Stora Dans) skrev 22/4 2008: 
 
Snacka om att alla som tvivlade efter förra året pissar sig själva i skägget efter detta bandsläpp. Det är helt magiskt, 
har det någonsin gjorts ett fetare släpp i Sverige? Världen?! 
 
Arvika, P&L, Fuck off east och allt vad festivalerna i övriga Sverige heter. Hultsfred ÄR Sveriges största, och kommer 
ALLTID vara. 
 
Kan ens Roskilde mäta sig med Hultsfred i år? 
RATM 
Babyshambles 
Arch Enemy 
The Hives 
Serj Tankian 
Danko Jones 
HIM 
 
Apspektakel (festivalbesökare, Stora Dans) Rockparty hade kunnat boka ratm och 150 demoband och det hade 

fortf varit en succé  
 
MV7 (festivalbesökare, Atlantis): precis. med all respekt för serj tankian, danko jones och alla era andra 
favoriter...det är ju RATM och enbart RATM som ställer hultsfred i en klass för sig just nu. 
 

”Luger och Ema” http://forum.rockparty.se/Topic217255-15-1.aspx 
 
Swejk (festivalbesökare, Rookie) skrev 21/2 2008: köp inga av deras artister !!!!! låt dom spela på deras egna 
lökiga stadsfester 
 
Nikki (festivalbesökare, Rookie): Man kan ju hoppas att Hultsfreds besökare står trogna och bojkottar Way Out 

East så att de bara klarar av ett festivalår innan de får lägga ner   .. 
 
Electro (festivalbesökare Pampas): festival och "stadsfestival" går inte att jämföra någonstans. fuck them. men, om 
dom bokar mina favoritartister kommer jag ju helt klart få ångest.. 
 

”Trodde att Rockparty hade lärt sig” http://forum.rockparty.se/Topic216762-15-1.aspx 
 
Virtanen (festivalbesökare, Rookie) skrev 28/12 2007: .. hade hoppats på att rockparty skulle har lärt sig att första 
bandsläppet man gör bör innehålla en stor jävla akt! Det ska ju starta med en dundergrej som gör at man vill åka.  
kolla på roskilde. RADIOHEAD!  
kolla hultsfred. HIM.. som redan har varit på festivalen väldigt många gånger. säger inte att him skulle vara något 
dåligt band och inte de andra bokade heller. det är bara det att i alla fall jag vill ha något STORT!! 
hoppas jag inte låter såå bitter och att det snart kommer en bokning med en stor akt som kommer att dra folk. 
vart är rage against the machines, foo fighters eller kanske smashing pumpkins. Såna band tror jag skulle få folk att 
köpa biljett direkt!  

 
”Jaha då var det nog”  http://forum.rockparty.se/Topic188860-15-1.aspx? 
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Murelia (festivalbesökare, Rookie) skrev 3/5 2007: Detta skulle bli mitt sjätte år i rad på hultsfred men efter att ha 
sett er "hemska" lineup i år så ställer jag nog in. Först höjde ni biljettpriset och efter det mata ni in den ena efter 
den andra MTV artisten. Så njaaa jag tror jag hoppar MTVgalan iår. 
 
Robban (festivalbesökare, Stora Dans): Haha, lugna dig. Det är ju en skitfin line-up ju, lagom mkt bra, slipper man 
springa för mkt på konserter, ta det lugnt på campingen... 
 
Murelia (festivalbesökare, Rookie): Som jag ser det så finns där inget intressant alls. Låt oss ta de stora akterna. 
Ozzy gamling med käpp som säkert kommer få hjärtinfarkt på scenen. 50cent, behöver jag säga något annat. 
petshop boys, gamla föredettingar som funkar bäst på skiva.  
Liksom palla! Ja visst det e kul på campet men några band måste ju dra en. 
Det är isåfall Flogging molly. hmm men vad gjorde dom? jo dom gav dom speltid 2 på dagen på PAMPAS!! så 
overkligt korkat!  
 
MV7 (festivalbesökare, Atlantis): vad ska man säga liksom. årets hawaii är inte imponerande för fem öre och det är 
nog mycket därför folk tjurar. 
 
men det finns ju alltid en handfull akter varje år som man gärna vill se. sen om det krävs att man får 4 eller 24 av 
sina favoritartister för att det ska kännas värt biljetten (tillsammans med festen!!!! icke att förglömma), är ju väldigt 
individuellt... 
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Bilaga 2 – Intervju med Per Alexandersson 13 feb 2008 
 

Hultsfred är ett etablerat varumärke, hur använder man etableringen? 
Med etablering menar jag att folk vet vad det är, vad namnet är och hur man använder 
etableringen menar jag hur man använder etableringen för att går vidare med varumärket och 
utvecklar det? 
 
Per: Om man tittar på varumärkesanalyser så är Hultsfred idag ett av landets absolut starkaste 
varumärken. Det är extremt värdeladdat, nämner du Hultsfred så tror jag att väldigt många har 
en bild eller förväntningar vad det är för något. Nu använder vi det mer än någonsin, eller i alla 
fall väldigt mycket. Min idé är att eftersom det är ett sånt oerhört starkt varumärke så finns det 
ingen anledning till att krångla till tillvaron och skapa nya varumärken kring Hultsfred. Eller det 
kan man göra men då måste begreppet Hultsfred vara med. Där är ju du med. Vi gör ju ingen 
Rookieturné utan vi gör en Hultsfredsturné. Så man är väldigt tydlig med detta. Rent strategiskt 
kan jag ju säga jag ser Hultsfred som det enda varumärket som vi ska använda fullt ut. Sen kan 
man ju använda andra varumärken lokalt och regionalt. Men nationellt och internationellt så är 
det Hultsfred som är varumärket, oavsett verksamhet. Det märker man ju inte minst när man 
rör sig i internationella kretsar, hur starkt det är och det har ju självklart att göra med dess 
historia. När Hultsfredsfestivalen etablerades i slutet av 80-talet så var vi väldigt få aktörer i 
Europa. Det fanns några stora engelska festivaler, det fanns några stora finska, danska osv. Vi 
var ju inte bara störst i Sverige, vi var ju nästan de enda väldigt länge. Det ska man inte glömma 
bort.  
 
För mig handlar det väldigt mycket om att använda varumärket men också vårda det, vad står 
det för, vad är det, vilken typ av förväntningar tror vi att vår publik och allmänheten har kring 
Hultsfred. 
 
Vad skulle du säga att det står för idag? 
Just nu tror jag att väldigt många upplever Hultsfred, alltså festivalen står för back to the roads, 
revanschsug, musiken i centrum osv. Alltså jag tror att det är den bilden som vi har försökt att 
skapa nu här under hösten och nu när det blir vår. Alltså att det är det som det handlar om, att 
det är en balans mellan det folkliga och det exklusiva. Men det är också en stor fest, man får 
inte glömma bort festmomentet och bara fokusera på exklusiv musik. Annars tror jag vi tappar 
ett väldigt viktigt moment. Det tror jag det står för idag. 
Fortsätter…För mig har det alltid stått för förändring och att man lever i sin samtid men att man 
inte är elitistisk i sin syn på kultur utan man har en bred kärlek till populärkultur i olika former 
och då främst musik. Så ser jag det. 
 
Men hur ska man kommunicera ut de här bitarna? 
Ja det kan man ju göra på olika sätt. Den strategin som ligger nu, eller de signaler som vi går ut 
med är att det är bra musik, bra fest och det är en campingfestival. Det är inget att skämmas för. 
Det har funnits en strategi kan jag tycka där man snarare har talat om att det här är nåt snyggt 
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och rent och fint men det är inte det. 
 
Men varför tror du att man skulle skämmas över det? 
Jag kan tycka att det har funnits tendenser till att man gärna vill gå mot att vara en urban 
festival. Det tycker jag är fel. Det har vi aldrig varit och kommer aldrig att bli. Förutsättningarna 
är väldigt klara, vi driver den här festivalen i Hultsfred med allt vad det innebär. Plus och minus. 
Det innebär att kommer man hit då får 95% campa och jag känner att det är mer det som man 
ska slå in på. Att åker man hit så tar med sig ett tält också ligger man där, dricker folköl och 
käkar nudlar och har jävligt kul. 
 
Tillbaks till etablering…vad skulle du säga är positivt respektive negativt att ligga på en sån 
nivå av etablering där många känner till varumärket? 
Det negativa kan vara att förväntningarna blir väldigt högt ställda eftersom den här 
organisationen har ju haft en förmåga att försöka överträffa sig själva. Det tror jag ligger i RP:S 
natur att man hela tiden ska bli bättre, fräckare, roligare. Det kan vara svårt ibland tror jag. För 
vissa år är det svårare att få till ett bra program. Det kan bero på saker som man inte rår på 
alltid heller. 
 
Det positiva är ju självklart att det är en utmaning varje år när man ska presentera en ny festival. 
I det läget som vi befinner oss i nu så är det en otrolig utmaning, det märks ju i huset. Vi 
befinner oss i ett läge där vi inte har lika mycket pengar att röra oss med. Varumärket var skadat 
i somras och i höstas. Nu har det snabbt, ovanligt snabbt tycker jag, återfått sin glans igen och 
nu gäller det att bibehålla det och förädla det så mycket som möjligt. 
 
Om man tänker lite mer externt, alltså mer utifrån. Nu tog du upp mer interna aspekter.  
Du menar för gemene man…? 
 
Ja..alltså när man når en viss nivå av etablering då får man ju samtidigt många blickar på sig. 
Och det är ju ett rätt uppskruvad mediebild kring Hultsfred… 
Extremt. Det är Sveriges mest mediebevakande evenemang… 
 
Ja och vad ser du för positivt respektive negativt med det? 
Alltså…jag har ju en ganska…hur ska jag uttrycka det…jag tror att gemene mans bild av Hultsfred 
är ett spektakel i den småländska skogen med massa konstig och bra musik, där det alltid är 
enormt höga förväntningar uppskruvade från allmänheten och media..och det är både plus och 
minus. Jag tror att gemene mans bild av Hultsfred i somras och höstas var en förlustaffär med 
en vd som fick sparken och allt negativa var övervägande. Det var fel artister och allting sånt. 
Vet inte om det är svar på din fråga.  
För mig är media så att vi bevakas av två olika typer av journalister. Vi bevakas av det jag kallar 
för populärkultur eliten, alltså de som tycker till och de som ligger i framkant och ska tala om för 
omgivningen vad som är bäst just nu hela tiden. Det är deras jobb och jag har inget problem 
med det och de har självklart en mer kritisk hållning till det här än gemene man och självklart 
vår publik. För de harmoniserar ju inte alls de smakerna och det har ju mycket att göra med att 
vi jobbar ju mycket med metalgenren och den är ju perifierad av populärkultureliten. Den 
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behandlas ju knappast med undantag av Iron Maidens stadiumkonserter så är inte den 
intressant. Jag menar man kan ju skriva meter av nån engelsk liten sing/songwriter och så har 
det alltid varit och så kommer det alltid att förbli. Jag har ju själv en bakgrund i media så jag är ju 
ganska bekväm med att det förhåller sig så. Sen har du mer de här som bevakar oss ur ett mer 
traditionellt journalistiskt perspektiv, alltså vad är allmänheten ska veta. De vill veta vad vi 
betalar för artister, vad vi har för budget, de vill veta allting. Och de som jobbar på 
kvällstidningar vill ju hitta nåt smaskigt.  
 
Det är två delar av media som bevakar oss och de här populärkultureliten de betyder ju väldigt 
mycket för väldigt få. Det är ju väldigt få som läser de här överhuvudtaget men de är ju självklart 
viktiga också för det är ju deras jobb att beskriva det som de tycker är viktigt och vad som 
händer inom den här branschen. Den andra typen av journalister är ju mer samhällsbevakande 
och jag menar, det är ju deras jävla jobb. Jag ser inga problem i det men sen är det ju så att när 
drevet går som i somras, när de uppenbarligen bestämde sig för …(att dissa). Jag upplever den 
här yrkeskåren som ganska lättjefull och de följer ju en ström oftast och börjar någon tala om 
att det här går åt helvete så följer man det. Så om Expressen eller Aftonbladet bestämmer sig 
för att det är skit, ja då följer man den trenden överallt. Möjligtvis med undantag för några 
seriösa morgontidningar. Men så är det. Då är det en krönika i Nya Wermlandstidningen eller 
Smålandsposten som i princip är en rewright på en krönikör i Aftonbladet någon vecka senare. 
Men jag känner ju så här…att för mig är det här är en del i jobbet. Det är en del av vår 
verklighet, det är så det fungerar. Vi har en media som har en skyldighet att bevaka samhället 
och det ska de ju självklart få göra. Men däremot så kan jag ju säga att vi släpper ju inte den 
infon de vill ha. 
 
Så betyder mediebilden något alls när man sitter mitt uppe i den? 
Ja det gör den, men frågan är hur mycket och därom tvistar de kloka. Det är klart att den 
betyder något, men de här som jag pratade om, populärkulturjournalisterna , där vidhåller jag 
att det de skriver betyder väldigt mycket men för väldigt få. Det får man inte glömma bort. Det 
är väldigt lätt att bli ängslig när man jobbar inom den här branschen p g a medias tryck. De är ju 
anställda för att påvisa vad som är intressant just nu och man måste vara väl medveten om att 
det inte finns några sanningar.  
Den andra typen av journalistkåren är ju intressant för de drivs ju av extrema vinstkrav, som 
kvällstidningarna. Man ska ju skapa rubriker, man vill ju hitta skandaler. Den seriösa 
morgonpressen har ju inte samma ambitioner alls. Så visst betyder mediebilden något men hur 
mycket har jag svårt att svara på, eftersom det förändras över tid. Sista åren har ju 
konkurrensen nationellt ökat. Det finns fler festivaler idag och det är fler festivaler som har ett 
seriöst musikprogram . Mediebilden av de här arrangemangen varierar ju från år till år så den 
har ju viss betydelse. Men då tror ju jag att varumärket måste vara supertydligt. Jag tror det 
handlar om att man måste vara trygg. Vår publik måste vara trygg med varumärket och den 
bilden som de har av varumärket och de förväntningar som de har. De måste veta att de 
kommer att komma hit och det kommer att vara en fantastisk fest med bra musik. Man kan inte 
rucka på det för mycket och vi vet ju var vår pubik kommer ifrån. Demografin, könsfödelningen 
och ålder och allt sånt. 
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Tittar man då på storstadspressens bild av vad en bra festival ska vara så stämmer inte den 
överens alls med vad Hultsfred är eller vad publiken tycker. För de är ju här och de kanske 
kommer hit på måndagen och åker hem på söndagen och lever ett campingliv i en vecka i 
princip. Lever jättebilligt och har jättekul och kanske ser sju band av hundra och är jättenöjda 
med det. De skiter ju i om det är porslin eller inte. Så det är en generationsfråga, det är en 
klassfråga och det är allt möjligt i det här, när man ser vad en festival är för något. 
 

Men…du talade om konkurrens och att man måste vara tydlig i sitt varumärke och hur man 
kommunicerar det men hur använder man mediebilden i det? 
Det blir ju ett ömsesidigt spel i det här. Man kan ju använda mediebilden när den är god och när 
den är dålig då använder man inte den. Vi refererar inte i vår marknadsföring till vad olika media 
tycker om oss. Det är nog ointressant för vår publik.  
 
Men jag tänker mer hur man använder media och mediabilden till att kommunicera sitt 
varumärke? 
Åhå, då har jag ett bra svar. I år kommer vi att använda medias fördomar om oss i vår 
marknadsföring. Vi kommer att gå ut stenhårt i våra annonskampanjer med bilder från 
campingen. Där ligger man med en trasig bergssprängare och dricker folköl. Vi kommer att visa 
publikbilder med trängsel, med allting det innebär att vara på en festival. Istället för att göra 
förskönande solnedgångsbilder. Man skulle kunna ge en sån bild av Hultsfredsfestivalen också, 
men jag tycker ju att just nu så spelar vi ju på alla deras fördomar.  Eller de tongivande 
nöjesjournalisternas fördomar.  
Man ska ju ha klart för sig att kan man hantera media på rätt sätt så är det en utmärkt kanal. Vi 
har bestämt oss att använda vissa värdeord som är viktiga för oss. Det är lust, det är fest, det är 
bra musik. Det är som mantra som jag upprepar i varje intervju. Och egentligen så är inte det 
något mantra för det är ju det vi är och det vi vill vara. Sen om vi lyckas det är ju en annan 
femma men det är ju det här vi ska stå för. 
 
Är det självbilden? 
Ja den kan man säga. Men sen har ju mediabilden förändrats under året. Om man exempelvis 
följer TT:s bevakning. Jag tror de slutade använda ordet förlust i och med Where the Action is –
prylen.  De använde fortfarande ordet förlust när vi släppte Babyshambles, men sen så slutade 
de använda det ordet. De har alltså haft förra årets nästan konkurs, eller skandal…ja du 
vet..väldigt starka värdeord har de använt väldigt länge. Men det har de slutat använda nu och 
då är ändå TT välidgt seriös nyhetsförmedlare. Så det är ganska tydligt att trenden har vänt.  
 
Känner du att mediebilden påverkar självbilden? 
Jag förstår inte riktigt vad du menar…. 
 
Hur påverkas man själv av negativa släng i media? 
Nu var ju inte jag med under förra årets festival men jag tror att man påverkades på olika sätt, 
generellt ganska starkt eftersom det var den typen av rubriker hela sommaren. Det vore 
konstigt annars. Jag tror att jag skulle ha reagerat på liknande sätt kanske. Det är klart att man 
får ett vacklande självförtroende och det var nog många kollegor som undrade vad fan man höll 
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på med. Om man tittar då på den djupa analysen som har gjorts under hösten om vad som gick 
fel osv så tror jag att det har påverkat kollegorna ganska starkt. Man kan bara kallt konstatera 
att det såldes för lite biljetter och varför gjorde det? Man kan hitta olika förklaringsmodeller i 
det, att det inte var intressant för publiken eller allmänheten eller det felet kanske låg internt i 
hur vi jobbade eller hur de jobbade då. Det var nog en viktig roll som jag hade när jag kom att 
hitta svaren på de frågorna, varför gick det sju och halv mille back. Då kan man ställa sig frågan: 
överskattade man varumärket eller felvärderade man varumärket? Där är mitt svar till viss del ja 
faktiskt.  
Det är ju så att när man driver den här verksamheten så hur starkt varumärke man än har, och 
då har vi ett jättestarkt varumärke, så handlar det ändå om att du ska sälja biljetter, det ska fan 
gå runt och gärna med vinst så man kan lägga pengar på annat. Man får aldrig glömma bort det. 
Det är inget självspelade piano det här, tvärtom. Det här är en kamp, som börjar varje år och 
slutar i mitten på juni.  
 
Som organisation då?  
Så har detta stärkt organisationen 
 
Negativ publicitet?  
Ja och det sk kriget med Live Nation har stärkt organisationen. Vi fick ju krympa vår 
organisation. Vi är färre idag vilket innebär att en del får jobba mer, göra lite andra grejer. Men i 
det stora hela så har det funkat.  
 
Vilken betydelse som den fysiska platsen har för varumärket idag? 
Jag tror att platsen har väldigt stor betydelse. Om man tittar på stora festivaler så är det ju 
oftast så att man marknadsför sig väldigt ofta p g a om man har ett festivalområde som funkar 
bra eller är vackert. Där har vi ju enorma förutsättningar eftersom vi bedriver den här 
verksamheten i en otroligt vacker parkmiljö som inte är så skör dessutom. Man ska ha klart för 
sig att även om man åker hit, är här kanske fyra-fem dagar och har jävligt kul och krökar så är 
det ju så att trygghet är något väldigt viktigt för besökare. Då menar jag inte bara belysning och 
sånt, det är att orientera sig också. Det är jätteviktigt. Det är väldigt vanligt att det första man 
gör som festivalbesökare är att går runt och orientera sig. Man vill vara säker på att hitta. Sen 
handlar det ju om annan typ av trygghet, att det finns personal som kan hjälpa en, att man kan 
ställa frågor, polis och vakter och allt sånt. Det är jätteviktigt. Kan inte vi erbjuda trygghet på ett 
sånt område då har inte vi något existensberättigande.  
När det gäller en festival med sån här historia så har platsen väldigt betydelse. Skulle vi flytta 
festivalområdet så tror jag många skulle tveka till att ens åka hit. Man vet ju att där ska vi bo, 
där finns toaletterna, där kan vi duscha, där finns kebaben. Alla de grejerna är jätteviktiga för 
oss. 
 
Den fysiska platsen, alltså Hultsfred som ort? 
Det har ju haft en stor betydelse politiskt skulle jag vilja påstå. När vi startade den här 
verksamheten så var ju Hultsfred en bruksort som vilken som helst. Det fanns inte speciellt 
mycket att göra, om man inte gillade idrott då för då fanns väldigt bra förutsättningar. Då var 
det ju så när vi väl började göra festival då var det en extremt spontan historia. Vi hade ju inga 
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strategier, vi visste ju fan inte vad varumärke var för nåt. Det var ju bara att köra och ha kul. 
Men att driva det här i Hultsfred…det hade säkert gått att göra det nån annanstans men det nog 
inte funkat på en större ort. Och i en storstad hade aldrig gått att göra den här typen av festival. 
Den bygger ju på ideella krafter. Vi pratar ju om i alla fall 4500 ideella funktionärer. Det är ju 
som att driva en jätteindustri under en vecka. Alla ska ha mat och det ska funka.  
Jag tror ju att det väldigt tidigt fanns ett engagemang och i början så var ju många medlemmar 
väldigt unga. Deras föräldrar blev ju nyfikna på vad fan vi höll på med och till slut så insåg de att 
jamen då kan ju jag jobba istället för att sitta här och vänta på min sura fjortonåring. Så började 
man jobba istället. 
 
Hur tänker man på sin egen historia? 
Jag kan ju bara utgå från mig själv och i mitt fall så är den ju extremt levande eftersom jag varit 
med nästan hela tiden på ett eller annat sätt. Inte den här rollen då men på andra sätt. Jag hade 
nog egentligen önskat att vi skulle ägna mer tid till att dokumentera vår historia. Det kanske är 
dags att skriva en till bok 
 
Men hur använder sin historia sett ur ett marknadsföringsperspektiv? 
Ja..vi som jobbar med verksamheten utåt använder ju historien väldigt mycket vill jag påstå.  
Beskriver resan liksom 
 
På vilket sätt används den? 
När man jobbar med sponsorer och sånt…vi förklara att vi är en ideell förening som har en 24-
25-26årig historia. Det är ju jätteviktigt för oss att använda det och det tror jag alla som har 
suttit i ledande positioner inser. JP (förra chefen) som inte hade någon bakgrund i Hultsfred han 
tog ju in mig eller Putte när det behövdes för att förtydliga historien. 
 
Men hur använder man det tänket i när man ska tänka på vad man är och vill vara? 
Det finns två saker som är viktiga. Hela den här föreningens historia har präglats av två saker. 
Det ena är ”går det inte så går det ändå”. Alltså finns det ett motstånd så välkomnar vi det, man 
kör ändå, det finns alltid vägar. Sen kanske man har blivit lite mer formell. Man kanske inte stjäl 
brevlådor i Mariannelund eller bryter mot lagar och sånt där. Sen tror jag föreningen har 
präglats av att det alltid har varit en kamp, det har varit en ganska lång kamp. Det är till viss del 
fortfarande en kamp men den kanske är mer sofistikerad idag. Idag sker den ju mer i medial 
synvinkel.  Sen tror jag det är jävligt viktigt att ha roligt också och det är det andra. Det är därför 
som jag alltid har tyckt att det är roligt att jobba med det här. Man får inte glömma bort det och 
jag tycker ofta det är där som det är brister i nya organisationer. Jag har ju jobbat med allt 
möjligt, jag har varit frilans och har varit inne i ganska mycket och fan folk har ju inte roligt på 
jobbet. Det har vi ju inte alltid här heller men överlag så måste man i alla fall se till att man har 
det. Man måste ha kul. 
 
Till lite mer abstrakt nivå, sett ur marknadsrummet hur tänker man på sin plats då? 
Vi är ju förebilden, förelagan till svenska festivaler. Jag lovar att varenda jävla festival i den här 
landet har kopierat nåt från oss. Sen har vi stulit från dem också. Vi i vår tur stal en del från 
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Roskilde, inte allt men en del. Vi är också, hoppas jag efter den här festivalen marknadsledande 
igen.  
 
Men hur använder man den biten? 
Man har ju tidigare använt begreppet störst. Det var väldigt viktigt för den förra ledningen och 
det är inte alls lika viktigt för mig. För mig är det viktigt att vara bäst och ledande. Det är hit man 
kommer för att både vara trygg i sin konsumtion men också bli överraskad. Det är här du 
upptäcker något som du inte upptäcker någon annanstans.  
 
Hur ser du på framtiden? 
De närmsta tre åren då ser jag att vi ska göra en…det handlar ju ganska mycket internt om att vi 
ska bli stabila finansiellt för att vi ska kunna fortsätta. Jag ser dock att vi inte kan växa så mycket 
mer de närmsta fem åren. Jag tror vi har en begränsning på 30 000 besökare och att det är nåt 
vi ska vara bekväma med. Det kan vara en brist i den här organisationen, som jag själv har 
deltagit i, att vi har varit ganska ambivalenta kring vad vi har haft för publikmål och såna saker. 
Man har hoppat mycket fram och tillbaka och föreslagit flyttningar och lagt massa pengar på 
utredningar och fan och hans moster bara för att bli störst. Då känner jag liksom att näe ok, vi 
kan ju börja med att bli bäst igen. Vi börjar där sen får vi se. 
 
Vad för typ av mål är det? 
De viktigaste målen nu är kvalitativa. Det viktigaste målet just nu är att få balans på ekonomin, 
det ska jag inte sticka under stolen med. För det är ju en förutsättning för allting, har vi inte det 
då kan vi ju inte köra. Sen tycker jag att det är kvalitativa mål som är det viktigaste.  Att det är vi 
som har det bästa utbudet, det är vi som har de bästa faciliteterna, det är vi som har en trygg 
festival. Såna mål är väldigt viktiga just nu. De kvantitativa målen med undantag av pengar är 
inte fullt så viktiga. 
 
Detta är på sikt alltså? 
Alltså jag är ju så här att jag tror att festivalen…för mig har fokuset hamnat lite utanför 
festivalen. Det har varit så himla många utvecklingsprojekt hit och dit. Det har funnit så många 
interna projekt, Rookie och communitys och fan och hans moster. I det här läget så måste vi 
släppa allt sånt, vi måste fokusera på att göra en väldigt bra festival som är solid. Så att vi kan 
locka nya unga människor som kan komma hit år efter år och uppleva det här och då känner jag 
att om vi kan hålla fast vid de här värdeorden…sen kan ju saker förändrats…infrastruktur och 
sånt och det vet jag inget om men om man tittar på ett framgångsrikt koncept i alla fall de flesta 
åren. Roskilde då, som egentligen gör samma festival som de gjorde 1972 fortfarande. Varför 
ändra på det för? De är ju större idag men annars är det ju samma sak. Det är som en kollega sa, 
vi ska boka bra band och sälja mycket biljetter. Egentligen så är det inte svårare än så. Sen kan 
man ju se det här ur ett bredare perspektiv, samhällsperspektiv…vi vill ju vara med och utveckla 
Hultsfred. Hela den biten med huset och högskoleutbildning och allt det, det är ju festivalvinster 
som har finansierat det och det har gått explosionsartat. Ibland måste man sätta sig ner och ha 
lite eftertanke med det är klart nästa steg kanske är att man bygger det här museet, gör det här 
galna projektet som vi har haft vision om i flera år. Men jag tror själva festivalen ska nog hålla 
sig inom de här värdeorden, inom de ramarna på nåt vis och inte bli något annat. Folk gillar att 
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träffa folk och det kan man göra när det är bra fest och till bra musik. Kan man få det att klaffa 
så är det en jävla bra produkt och det finns ingen anledning till att ändra det.  
Nu måste jag hoppa tillbaka till historiebiten, vad finns det för möjligheter med historien? 
 
Att använda den…? 
 
Ja...alltså när man har en tradition och är etablerat, vad finns det för möjligheter respektive 
problem? 
Problem finns det inte med historien eller jo kanske ett…Rockparty har alltid varit en underdog 
och nu har vi ju blivit det igen. Jag tycker det är jävligt bra för jag gillar att vara underdog. Efter 
två framgångsrika festivaler då tyckte jag att man inte var underdog längre. Då var man bara 
marknadsledande och störst. Och när man är marknadsledande och störst då blir man mest 
synad. Så är det. Det är mycket möjligt att vi hamnar i den sitsen igen om några år men om det 
finns nåt negativt med historien  så är det ju det. 
Sen måste jag säga att Rockpartys historia är ju präglad av massa konstiga saker hit och dit och 
den är ju väldigt levande och det är ju något som vi använder väldigt mycket. Jag menar, yngre 
kollegor kan ju bli jävligt trötta på Putte och mig när vi börjar referera till 87. Folk var ju knappt 
födda då. Men utåt sett så är historien jätteviktigt och jag känner mig trygg med den, även 
felaktiga beslut. Så det är ju det jag kan se, att är du störst och marknadsledande då blir du mest 
synad och det var det som hände förra sommaren. 
 
Om man är etablerad och ligger på en viss nivå, vad tror du blir det naturliga utfallet…vart tar 
man vägen? 
När man är etablerat och har nått en viss nivå så tror jag att man bestämmer sig för att ta andra 
riktningar, man tänker liksom man kan det här. Vad mer kan vi tänka oss? Jo vi kan tänka oss 
utbildning, museum..det ena det andra. Det är ju till viss del uppnått men det finns ju inget tak 
på den visionen, det kan ju utvecklas ännu mer.  
Festivalen tycker jag har en form som är jävligt bekväm och som förhoppningsvis även funkar i 
år men utvecklingsprojektet ser jag måste ligga utanför Rockpartys kärnverksamhet. Det får 
aningen bli kommersiella verksamheter eller allmännyttiga.       
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Bilaga 3 – Intervju med Jonas Bjälesjö, 9 jan 2008120 
 
Emma: Jag skriver om festival och det som jag är intresserad av är festival nu, idag 2007-2008. 
Jag tänker att marknaden har varit tjock ganska länge och nu är den ännu tjockare och det 
kommer ännu mer. Då funderar jag på hur det här kommer att gå ihop. Hur ska man som 
arrangör tänka på sitt varumärke, hur ska man utvecklas? Jag har valt att utgå från Hultsfred. 
Om man börjar med själva profilen på Hultsfred. Jag uppfattar Hultsfred som föregångaren… 
 
Jonas:  Om man backar tillbaka tills när Hultsfred startade 1986…Genom rockföreningen 
Rockparty så var Hultsfredsfestivalen en del av ett nätverk av musikföreningar som stod för en 
speciell ideologi. Kontaktnätet var en viktig del, RP var med i Kontaktnätet och i kontaktnätet 
som fortfarande finns så var det mycket ideella kulturföreningar. Kontaktnätet hade då en 
uttalad affärsidé med en slogan, Riksorganisationen för icke kommersiella musik –och 
kulturföreningar och där har Hultsfred sin grund och sin botten. Det är fundamentet i festivalen 
och det lever kvar starkt tror jag. Så när Hultsfred startade 86 så var det del av något, politiskt 
och ideologiskt. Det fanns ju andra festivaler då också, en i Karlshamn och sen Dalarock, men 
Hultsfred tror jag med sin…det fanns ju föregångare till Hultsfredfestivalen som var mer lokala 
och regionala, mångkulturella festivaler. Inte mångkultur på det sättet, men hela föreningslivet 
var med, det skulle vara lite dragsspel och sen var roadkidsen med, punkare och så. Också 
gjorde man en fredsfestival, men sen så..från början var tanken inte att göra en festival utan 
tanken var att det skulle vara nån sorts större fest i parken. Det visade sig att de kunde boka alla 
band som de tänkt och helt plötsligt så blev det en festival av det. Lite tillfälligheter är det ju. 
Sen hade alla i föreningen åkt till Roskilde och Roskilde är förebilden rent organisatoriskt och 
innehållsmässigt och till viss del ideologiskt också, för Roskilde har ju också en speciell historia. 
Men om vi går tillbaka till din första fråga så där är Hultsfred först på nåt sätt tror jag att bli en 
internationell festival (i Sverige) och framförallt få ett stort mediagenomslag nationellt, att bli en 
nationell festival redan 86, till skillnad från många andra. Jag är inte hundra säker på det här, 
men det verkar ju ändå så. I det allmänna medvetandet och nationellt så är det Hultsfred som är 
först. Man tänker liksom…här kommer det något nytt, nu får vi ett miniRoskilde, nu får Sverige 
en festival som är lite större. Så på så sätt tror jag Hultsfred är föregångare.  
Sen har den ju växt fram, blivit tongivande, varit dominerande och det den ju fortfarande 
storleksmässigt och inte minst mediamässigt. Det är framför allt där som vi skiljer oss från andra 
festivaler som är nästan lika stora. Mediagenomslaget som Hultsfred har är så otroligt mycket 
större än för många andra festivaler. De gjorde nån undersökning för nåt tag sen att 
Hultsfredsfestivalen är den evenemang som har mest mediabevakning näst efter riksdagsvalet. 
Sen brukar jag göra en jämförelse, samma vecka som Hultsfred så är dansbandsveckan i Malung. 
Det brukar vara nån notis, kanske nån sida i Expressen. Fast det är nästan en större festival, det 
kommer mer folk dit. Jag tror det beror på att alla vet vad Hultsfred är. Vi har varit duktiga på 
att berätta historien om Hultsfred, alltså det här som fascinerar många…landsorten, ett gäng 
ungdomar som bygger upp något så stort som får nationellt genomslag, fortsätter att utveckla 
                                                 
120  Jag skulle vilja poängtera att denna intervju gjordes tidigt i uppsatsarbetet och vissa delar av den är inte 
relevanta för uppsatsens nuvarande profil  
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festivalen, utvecklar massa verksamheter runt festivalen som det nu är väldigt mycket fokus 
kring. Men Hultsfredsfestivalen är ändå hjärtat. Det är tack vare den som vi kan bli hjärtat. Så 
media, medialisera festivalen, marknadsföra den och berätta en god historia, en historia som 
folk gillar. Det har vi varit duktiga på. Berättelsen har ju karaktär, metabetydelse, lite som 
american dream, den typen av historia är det här och det tycker folk är väldigt fascinerande. Det 
lilla, på landsbygden. Vi kan på landsbygden också, att det inte bara är Stockholmsjävlarna som 
ska göra allt. Vi på landet kan också göra koola häftiga saker som festival. Det tror jag gör att, 
när man startar festival i Arvika, Emmaboda, alla små festivaler, så tror jag att det finns någon 
form av inspiration av att vi kan göra det också om vi gör som Hultsfred. Om vi ger oss fan på 
det så går det göra saker på landet och få folk att åka till de här ställena. 
 
Jag tänkte på det ideologiska som du pratar om, hur underhåller man det så att det kvar i 
varumärket? 
 
Ideologin handlar om att man försöker man positionera sig, i början så var den positioneringen 
mer åt det alternativa hållet. Att man skapar en förståelse för musik, det senaste. Det bottnar 
väl i debatten om mainstream och independent. Gunnel Lagerman kan säga såna saker som att 
vårt syfte inte är att tjäna pengar, vilket man kan tycka konstigt eftersom man tar betalt. Men 
på nåt sätt så stämmer det eftersom man från början ville ta de banden som är häftiga och bra 
till Hultsfred så att man kan se på dem. Skapa en förening, gemenskap som byggs runt 
musikintresse. Musikintresset har väl vissa specifika inriktningar, mer alternative. Varför det här 
har överlevt det tror jag är för att det är skillnad på teori och praktik. Teoretiskt sett så är det 
rebelliskt, man framställer sig som rebelliska ungdomar som ska förändra och vara annorlunda. 
Men praktiskt så gör man lite annat, man bokar dansband samtidigt som man bokar de koola 
rockbanden. Bara för att man vet att det är nödvändigt, man behöver få publik så att man får in 
pengar till att göra det man vill. Det har kännetecknat ideologin, så man har haft en ideologi i 
teorin och en i praktiken. 
 
Brett och djupt alltså? 
 
Ja och ideologin innehåller också en kärlek till musiken och festen. Man signalerar att här älskar 
vi musik och vi vill göra en stor festival och få hit folk som kan festa med oss. Det kännetecknar 
Hultsfred också. Sen den här nördigheten och kunskapen kring musik, det tror jag mer var de 
tidigaste, tidigaste åren. Men då var det ju mer en sån förening där man samlades och lyssnade 
på musik och samlade skivor och sådär. Så är det ju inte om du tittar runt i huset här nu. Det 
finns ju många musiknördar här och man pratar om musik hela tiden. Men det är så mycket 
annat som är viktigt nu också. 
 
När börjar man tänka att man ska boka en sort och sen en annan sorts musik? 
 
Så börjar man tänka efter att man har fått en ekonomiskt bakslag 1987. Tidigare var det väldigt 
brett,man gjorde punkgalor och massa annat, men man tänkte inte att det här måste vara 
publikmässigt, att det här ska dra in pengar. 87 var det dåligt väder och smalt program, bara 
bokat saker som man själv tycker om…så efter det började man tänka om.  
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Sen tror jag att varumärket Hultsfred innehåller så mycket mer. Det beror på vem man pratar 
med. Frågar man ungdomar som är musikintresserade eller frågar man folk som har varit 
ungdomar och musikintresserade så står Hultsfred för en del av uppväxten, musikintresset som 
har formerats där, bekräftats där, minnen, nostalgi. Man kanske har träffat sin respektive. 
Mycket som har hänt på Hultsfred. Det är det ena. Men sen tror jag varumärket även innefattar 
det här nationella ungdomsprojektet, att man bygger en verksamhet, som innehåller olika delar, 
utbildning, forskning, näring, kultur. Det tror jag mer finns med i äldre generationens bild av 
Hultsfred. Hultsfred står för dels festivalen och det är något annat också. Det är eldsjälar, att 
man bygger verksamheter kring en kärna som är upplevelseindustri. Varumärket innehåller olika 
saker tror jag. 
 
Men sen tror jag också att det skiftar lite. Nu är Hultsfred under press, vi har fått en ekonomisk 
smäll, det kommer upp nya konkurrenter. Nu handlar ju det här om två stora 
superkoncerner..AEG och Livenation…som ska konkurrera med Hultsfred. 
Hur blir det när man lägger till konkurrens till varumärkesdiskussionen? Hur påverkar det? 
Hultsfred har ju varit ganska lyckligt lottade från konkurrenter. Att det inte har funnits någon 
större festival i Stockholm är egentligen förvånade. Ganska märkligt egentligen. Lollipop fanns 
ju, men det visar ju egentligen att Hultsfred har haft den ledande positioner och Sverige är så 
pass litet så det inte har funnits utrymme för konkurrenter. Istället så finns de här i 15 000 pers 
klassen, som Arvika. Men de ligger ju också på landsbygden. Så det är ju inte konstigt om det 
inte uppstår nån konkurrens där.  
Nu, när det kommer en ny festival, Way out east i Sthlm som Luger står bakom, nu tror jag att 
Hultsfred kan ta positionen som den som slår underifrån, vi är rebellerna, vi är från landet och ni 
är etablerade med musikindustrin och storstäderna bakom er. Den strategin tror jag man ska 
köra på, trycka på de delarna. Vi har dels vår långa tradition men samtidigt återtar positionen 
som det alternativa, det annorlunda. För uppstickare kan man ju inte bygga sitt varumärke på. 
 
Kringverksamheter? Vad har det för betydelse i förhållande till festivalen? Är det mer som en 
nödvändighet att ha kringverksamheter när festivalen ligger på den här nivån? 
 
Jag tror festivalen är det absolut viktigaste för alla de andra verksamheterna. Tack vare 
festivalen så lever de bitarna. Om man tar de andra delarna som är sammankopplade till 
festivalen. Forskning och utbildning är beroende av festivalen för att ha ett starkt värde. Om 
festivalen inte är betydelsefull så försvinner lockelsen att studera i Hultsfred. Genom festivalen 
får utbildningen en kontaktyta mot musikindustrin som ger ett mervärde till utbildningen. 
 
Ser man det från högskolans perspektiv i Kalmar…om inte kontakten med festivalen finns varför 
ska de då lägga utbildningen här, det kostar ju att ha utbildningen här. Det skulle jag fråga mig 
om jag höll i pengarna i Kalmar. Samma sak med forskning. 
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Jag funderar på hur det kommer se ut i framtiden. Kommer den biten att jobba efter FUNK 
följer med som inspiration i festivalarrangerande? 
 
Jag tror FUNK är mer som en lägesbeskrivning. Jag ser inte FUNK som ett tillväxtprogram, det 
här har skapats utifrån ett sätt att jobba här. Men om man går igenom de här olika delarna..det 
här är min synpunkt. F…forskning…det är jag och Musiclink. Här finns ett frö till forskning men vi 
kan ju inte säga att vi har byggt en styrka här. Utbildning funkar jättebra. Näring…vi har 
egentligen inte lockat ett enda företag hit..det kanske finns några enstaka. Om man tittar på 
nybyggnationen och vilka som ska in här nu…då är ett företag som jobbar med mat och recept. 
En musikaffär ska flytta in, men det är ju inte den typen av musikbusinessföretag. Så näring har 
vi ju inte fått någon direkt skjuts på. Sen att vi utbildar folk som ska jobba med näring inom 
musikindustrin det är en sak, men Hultsfred som en mötesplats för FUNK…det är ju bara vissa 
delar som funkar. K fungerar ju också med festivalen och Sheena. Jag tror inte att företag vill 
flytta till Hultsfred, eftersom det inte är den typen av miljö men däremot kan vi skapa 
förutsättningar genom utbildning och puscha folk som vill bli duktiga entreprenöer att våga 
starta företag, men jag tror inte de kommer att göra det här. Det som står i de här texterna är 
väldigt mycket ballonger och sticker man hål på dem så är det inte så mycket och det kan 
faktiskt koppla till RP ideologi, att vi har varit extremt duktiga att berätta historien om Hultsfred 
och bre på ordentligt. Det är skönmålningar ibland tror jag och det är också en styrka. Vi har 
varit duktiga på att måla upp en bild, det klart det kan ju stämma men det finns ju luckor som vi 
måste bli bättre på. Jag tror inte där här med näring och locka företag hit är rätt väg, jag tror 
man ska satsa mer på arrangörskap och utbildning. Det tror jag är bäst på här. 
 
Tänker du då att man lägger en grund när man förankrar utbildning till näringsliv? 
 
Jo man lägger en grund. Men det här med utbildning och näringsliv är egentligen en annan del 
som är frikopplad från festivalen. Det märker man ibland för det blir slitningar mellan dessa två 
delarna.  Tex så står det i stadgarna att alla pengar som festivalen genererar ska gå tillbaka till 
verksamheten. Om Hultsfredsfestivalen hade haft pengar på banken, då hade det varit lättare 
att ta den här smällen som kom nu. Men det handlar också om ideologin och man kan gå 
tillbaka till ideologin som fanns om att det är inte pengarna som är det viktiga. Det är ju väldigt 
fint på nåt sätt, det att Hultsfred har en målsättning att det ska vara ett starkt centra för 
livemusik, man ska få en kulturupplevelse. Man satsar på livemusik resten av året, men det går 
med förlust varje år, men det täcker festivalen upp. Det är på det där viset på nåt sätt. 
 
Hultsfred har haft målet att bli världens bästa, Sveriges största festival?  
 
Ja, fast det är väl sånt som mest svänger sig med, men det fanns faktiskt utvecklade planer på 
att ta nästa steg, gå mot Roskilde. Sverige är ju ett litet land, Roskilde är också en konkurrent 
och ungdomar har inte hur mycket pengar som helst per år. Det finns ett viss manöverutrymme 
och ska man ta nästa steg mot säg 25-30 000, upp mot 40 000 besökare, då tror jag att man 
måste bredda. Kanske inte bredda när det gäller genren, men man måste ta hit de här 
superstarsen. Om man lockar de här som inte är musiknördar och de som har en identitet och 
livsstil i festival och subkulturer då måste man ha såna som red hot chili peppers och liknande. 
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Då kostar det mycket mer och då måste man ta ut högre priser, vilket man gjorde i år och då är 
frågan om det utrymmet och intresset finns. Det är det ena. Men sen kan det faktiskt vara att 
bommade för att det var fel typ av artister för att få det där extra tillskottet av besökare. Det är 
här diskussionen om varumärket kommer, jag tror det handlar om att man ska gå tillbaks till det 
man var lite grann. Man ska vara den bästa festivalen kvalitetsmässigt, inte bara den hippaste, 
koolaste festen, utan mer fokus på musiken. Det tror jag blir konsekvensen av ett bakslag som 
2007. 
 
Nu hoppar jag lite..tillbaka till kringverksamheter. Du sa förut att det blir slitningar mellan det 
företagsamma och det kulturella. Du har skrivit i din bok att det utvecklar…? 
 
Ja det gör det. Den spänningen mellan det kulturella och det kommersiella har hela tiden 
utvecklat verksamheten. Den diskussionen handlar oftast om individer i organisationen. För att 
kunna ordna det här så måste man ju kunna jämka. Jag menar att de här som menade att 87 var 
ett topprogram de fick en tankeställare. Det går inte att fortsätta köra förlustarrangemang. Här 
tror jag det viktig grej för utvecklingen, som kanske inte har att göra med varumärket, men RP 
har aldrig varit riktigt bidragsberoende som många andra musik och kulturföreningar. De får en 
slant varje år av kommun för att kunna överleva. Men det fick inte RP i början så då var man 
tvungen att hitta andra sätt att överleva och då måste man tänka i dessa banor mycket 
snabbare. Det tror jag var lärorikt. Det ledde till att vissa i föreningen fick tänka mer ekonomiskt 
och se om man har täckning för banden man bokar. Jag tror man har lärt sig hitta en balans. 
Hultsfreds varumärke handlar ju mycket fortfarande om ideologi och det ligger på nån sorts 
vänsterkant. Det är mycket djurrättsaktivister, solidaritet, miljömedvetna människor…Hultsfred 
är också ett politiskt landskap, vänstern har mer övertag. Det är inte lätt för MUF att vara på 
festivalen, de passar inte in. Hela rockideologin är ju mer vänstervriden. Underifrån perspektiv, 
arbetarklass, slå uppåt. Det gör ju att man ser det kommersiella som borgerligt och det har ju 
haft betydelse för publiken och tänket kring sponsorer. Man skulle kunna sälja ut festivalen, kan 
bara tänka mig hur mycket pengar man skulle få om man hade backdrops med reklam. Det är 
väldiga diskussioner om sponsorer och hur festivallandskapet estetiskt ska utformas. Det går ju 
inte ha stora plakat. Nu är ju folk ganska vana men det finns en viss risk. 
Beror väl på vilka det är… 
 
Ja precis. Marlboro t ex får ju inte göra så mycket mer reklam än sina cigarettbodar, det är inte 
riktigt politiskt korrekt även om det är accepterat inom rockkulturen. 
 
Finns det två delar idag, med det företagsamma och det kulturella?  
 
Nej, inte så mycket längre. Det fanns mer schismer mellan RP och Metropol, de som var de 
koola som visste och de som mer var bara vanlig pub och restaurang när huset byggdes. Det var 
lite så förut, att vi som jobbar med RP vi är de koola och förstår musik, sen är det massa andra 
här i huset som gör andra fjantiga saker, ocrediga saker. Fast det handlar ju om personer och 
olika intressen.  Sen finns det gränsgångar här i huset som är väldigt viktiga, såna som kan röra 
sig i båda miljöerna och det har jag fått känna på. Det här med akademiska studier det är ju jäkla 
suspekt och flummigt tycker många. Men i och med att jag har ett starkt musikintresse och har 
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växt upp med föreningen så har ju möjlighet att neutralisera den synen eftersom de ser mig som 
en annan person också.  
 

Det låter som att det är mer mellan raderna? 
 
Jo det är det.  
 
Inte så att man har en ekonomisk policy och kultur policy? 
Nej, inte så. Men det är det är det som är bra med det här huset att människor med olika 
intressen kan mötas. Det är mötena som har varit så nödvändiga för utvecklingen för att man 
har lärt känna varandra. Mixen är så nyttig, den skapar förståelse för att man se sig själv på 
annat sätt. Många musikföreningar i Sverige som är duktiga och har alla förutsättningar för sig 
är ändå väldigt smala i sitt tänkesätt. De kan göra en bra rockklubb och omsätta 100 000 om 
året men det kan aldrig växa och bli nåt större. Men den målsättningen fanns tidigt här, att det 
skulle växa, att de som var engagerade i det här kunde leva på att ordna festival och annat. 
 
Tänket att positionera sig kom 87 sa du förut? 
 
Ja, det där har kommit under olika tidpunkter i historien när man har försökt forma om 
varumärket och innehållet. Slipa på det.  
 
Vad finns det för positionering nu, i och med konkurrenter? 
 
Per kommer att se till att vi är underdogs som slåss mot stora stygga kapitalister som bara ska 
förstöra för oss musikälskare. Han kommer att lyckas vända synssättet och då kommer han att 
skapa solidaritet med många. Folk kommer att ställa upp för Hultsfred för att de känner 
solidaritet med festivalen.  
 
En uppdelning mellan landsortsfestival vs stadsfestival? 
 
Det finns ju en övergång från folkparkstraditionen som är naturligare till den festival som 
Hultsfred är, än till stadsfestivaler. Även om de också har en viss folkparkstradition så är de 
något annat, mer tivoli. Det är en annan genre. Vi är ett naturälskande folk, det blir mer 
naturligt med pilgrimsfärden till festivalen, festen i parken. Det är viktigt för många tror jag. Den 
genren tillhör Hultsfred, Arvika och Emmaboda mer. Men sen har man ju Way out west, 
Accelerator, som är en annan typ av festival, en annan genre. När Lollipop fanns så var kritiken 
mot den mycket att den inte var äkta, att det bara var stockholmare som kom upp med en 
picknickorg och ryggsäck och seglarskor och trodde att de var på festival. Det är ju ingen riktig 
festival även om programmet var fantastiskt. Folk definerade aldrig den som en riktig festival. 
Men har inte begreppet stadsfestival omformulerats i och med way out west och dem? Att du 
dels har stadsfestivalerna som är mer tivoli och sen de andra? 
Jo det är ju en annan typ av festivaler så de ska ju egentligen inte jämföras med 
Göteborgskalaset och Malmöfestivalen och de här. Way out west är väl mer en 
musikstadsfestival. Jag tror att platsen är väldigt viktig för festivalen och det kommer det att 
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handla mer om. Jag vet inte om det kommer att användas i marknadsföring, men jag tror att 
folk kommer att välja mer mellan dessa två. Det är inte bara programmen och lineupen man 
tävlar om. Jag tror att folk kommer att välja mer mellan den bekväma stadsfestivalen och 
pilgrimsfärden till landsortsfestivalen. Resan dit, planering och vad som kommer efter är lika 
viktigt. Jag tror att den typen av festival lever kvar på ett annat sätt hos publiken. 
 
Tror du att det har med ålder att göra vad man väljer? 
 
Delvis. Många yngre vill nog åka på Hultsfred någon gång och fortsätta med det pga av det här 
frisläppta och komma ifrån alla kontroll och övervakning från föräldrar.  
Jag funderar på framtiden. Om festivalen är en del som har ett varumärke och 
kringverksamheterna har ett annat varumärke… 
 
Varumärket tolkas på olika sätt beroende på vem man pratar med. Festivalbesökare eller 
”Svensson”. Rockcitys varumärke det står för en annan typ av professtionalitet som mer är 
kopplat till upplevelseindustrin. Musik och upplevelser som turistnäring. Det varumärket tror jag 
inte är lika starkt. Sen har ju Hultsfred i stort ett varumärke.  Exempel på hur man kan uppfatta 
ett varumärke är den gubbe som kommunen har satt upp precis när du kommer in i Hultsfred. 
Den ska associera till att detta var Raskens excersisplats.  Men jag tror inte man tänker på det 
när man är 17, jag tror man tänker mer varför står det en militär med en gitarr. Två helt olika 
sätt att hantera Hultsfred och vad man fylla symboler och varumärken. 
 
Hultsfred har en historia i ryggen som hela tiden utvecklas. Kan man använda historien som 
turistmål? Är det ett naturligt utfall på en etablering?  
 
Svårt att svara på. Det är möjligt att det kan vara ett turiststråk, men för det krävs festivalen.  
 
Nu tänkte jag alltså som ett all year round turistmål, inte bara just på festivalen… 
  
Det finns ideer om rockzesum, rockarkiv. Men vet inte om det går att göra så mycket mer, 
eftersom festivaler är korta arrangemang med peaker. Jag vet inte om man skulle kunna ha det 
som ett besöksmål. Men det kan ju bli så i framtiden.  
Historieanvändandet har ju varit viktigt för Hultsfreds varumärke. Programmet…att man bokar 
det som är på väg. Man lägger fram det som att man måste åka till Hultsfred för att inte missa 
nästa stora grej. Det är del av varumärket. Visar på kunskap, fingertoppskänsla, 
kvalitetskänsla…för att visa på det så använder man historien. Hultsfred speglar artisters karriär, 
de börjar på demoscenen sen arbetar de sig upp till Hawaii. Vill du se de kommande stora 
artisterna så måste du åka hit. 


