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Abstract  

I denna C-uppsats har vi undersökt hur ideella arrangemang av svenska festivaler går till. Vi har 

valt ut Hultsfredsfestivalen i Hultsfredskommun och Skogsröjet i Finspångskommun för att 

kunna analysera debatten kring festivaler i det lokala och nationella medianätverken samt även 

hur samarbetet mellan kommun och festival har utvecklats. Vi utgick från teorier av Andy 

Bennett där han diskuterar vikten av festivaler kopplat till ungdomskultur och att en festival är så 

mycket mer än bara en plats att lyssna på musik, som även stöttades upp av andra teorier av 

bland annat Kirstie Jamieson. Vi genomförde en analys och jämförde de teorier vi utgick ifrån 

med den historiska utvecklingen av festivalerna, för att sedan kunna se vad festivalerna har 

bidragit till i respektive ort som de äger rum på. En fråga som vi har utgått ifrån är om festivaler 

har utvecklats till den grad att de idag kan ses som kulturarv. Materialet i uppsatsen är till stor 

del intervjubaserad där vi har intervjuat Stefan Arvidsson festivalgeneral på Skogsröjet, Mårten 

Hafström kulturutvecklingschef för Finspångskommun och Thorbjörn Svan journalist och 

informationsstrateg på utvecklingskontoret inom Hultsfredskommun. När intervjuerna var klara 

jämfördes resultatet från intervjuerna med de tidningsartiklar som funnits kring respektive 

festival. Resultatet blev att en festival har en väldigt stor betydelse för de två kommunerna som 

Skogsröjet och Hultsfredsfestivalen ägt rum på. Samarbetet mellan bägge dessa festivaler och 

kommunerna har inte varit optimalt men försök har genomförts att stärka samarbetet. Slutsatsen 

är att ett samarbete mellan kommunen och en festival kan vara avgörande för en festivals 

existens. Festivaler bidrar till så mycket mer än bara musik, det ger bland annat en ort 

möjligheten att visa upp sig och bidrar till näringslivet. I Hultsfredsfestivalens fall så kom 

majoriteten av kommunens stöd under slutskedet av festivalens existens då de insåg hur pass 

betydelsefull festivalen var för dem. Idag hyllas festivalen i Hultsfred och man försöker bevara 

upplevelsen av festivalen. I Skogsröjets fall så återstår arbete att genomföra för att stärka 

samarbetet till kommunen, men ett intresse finns att göra mer än att bara vara ett ekonomiskt 

stöd. Vår förhoppning är med denna uppsats att belysa hur pass viktigt samarbetet är mellan 

kommun och festival. Ett bra samarbete kan vara avgörande i en festivals existens, men även 

media kan ha en betydande roll då de bidrar med berättelser kring festivaler i medieformer.  
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1.0 Introduktion  
“Fylla, Sex, Upplopp och Rock n roll” 

 Dessa rubriker återkom ofta i de lokala tidningarna när det skrivits om Hultsfredsfestivalen, från 

att festivalen började arrangeras fram tills att den gick i konkurs. En teori som uppstår med detta 

är att detta skulle kunna vara en bidragande orsak till allmänhetens syn på en festival och deras 

besökare. Under 80-talets mitt när föreningen Rockparty precis hade börjat arrangera konserter i 

Hultsfred kretsade mycket av tidningsartiklarna runt festivalens händelser, de bråk som pågick 

med politiker om tillgång till lokaler samt diskussioner om att förhindra att Systembolaget skulle 

vara öppet under de dagarna som festivalen pågick. 

 

“Fylleri, Misshandel och Narkotikainnehav “ 

20 år efter Hultsfredsfestivalens genombrott påbörjade Stefan Arvidsson medlem i Rejmyres 

musikförening, arrangera endagsfestivalen Skogsröjet. Ett bristande intresse från media pågick 

under de första åren, men i takt med att festivalen utvecklades och blev större så ökade intresset 

från de lokala tidningarna. Under 2000-talet kunde man istället läsa i tidningarna om att mycket 

fokus låg på festivalens ekonomi samt eventuella missöden som kunde inträffa i samband med 

festivalen. Enligt festivalgeneralen för Skogsröjet, Stefan Arvidsson, har tidningarnas 

diskussioner mestadels kretsat kring de negativa aspekterna under festivalen eller de 

konkurrerande större festivalerna.
1
 

 

I denna uppsats genomför vi kvalitativa innehållsanalyser av Skogsröjets och 

Hultsfredsfestivalens historia. Vi granskar hur media har valt att gestaltat festivalen i tidningar 

och vad allmänhetens bild av festivaler kan därmed ha blivit. Men en annan viktig vinkel som vi 

använder är hur kommunens syn på festivalen har utvecklats genom historien och på vilket sätt 

kommunen har arbetat med festivalen för att utöka det lokala till en nationell roll. Uppsatsen 

baseras till väldigt stor del på intervjuer som vi genomfört med huvudaktörer inom kommunerna 

och en ansvarig för arrangemanget av en festival. 

 

 

                                                
1
 I en intervju med Stefan Arvidsson, 25-10-2013 
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Hultsfred och Rejmyre är två små orter som bägge blivit uppmärksammade i stora delar av 

Sverige tack vare festivalerna som anordnas i respektive ort. Festivaler är en verksamhetsform 

som dock inte alltid har upplevts som uppskattat av kommuner och media. Festivaler anses i 

många fall vara ett riskabelt arrangemang att genomföra och kan både ge en stor ekonomisk vinst 

eller eventuellt leda festivalverksamheten in i en konkurs. Dessa festivaler har fått uppleva både 

med- och motgångar.  

 

Idag är festivaler vanligare än för 30 år sedan och varje år arrangeras en mängd olika festivaler i 

Sverige som lockar tiotusentals besökare. Det är just detta som väcker intresse hos oss när vi 

påbörjar arbetet med denna uppsats. Vi har båda två erfarenheter av hur festivaler fungerar och 

vad som händer på festivalområdena. Vi har även en anknytning till dessa festivaler just för att vi 

är uppväxta och bosatta i områden som är närliggande till dessa festivaler. 

 

Platserna som Sveriges festivaler äger rum på skiljer sig mycket ifrån varandra, det kan vara allt 

från stora städer som Stockholm till en liten ort som Skärblacka. Hultsfredsfestivalen och 

Skogsröjet är två exempel på hur man bedriver festivaler på små orter och hur man kan hjälpa 

orten att eventuellt få en nationell spridning. Stefan Arvidsson festivalgeneral för Skogsröjet 

diskuterar mycket kring detta och hävdar att det är med en viss “lokalpatriotism” man bedriver 

arrangemanget. De vill hjälpa kommunen att locka till sig fler människor till orten med hjälp av 

festivalen och visa upp att Rejmyre inte bara är känd för sitt glasbruk utan även för sin festival. 

Samma sak var det med Hultsfred under början av 80-talet. Ungdomarna som bodde i Hultsfred 

tyckte inte det fanns något att göra, därför gick några ungdomar ihop och bildade föreningen 

Rockparty för att kunna anordna konserter som sedan blev en festival på orten. Bägge dessa 

festivaler har och hade, enligt boken Rockparty och i en intervju med Stefan Arvidsson, som 

syfte att genom ett kulturellt arbete främja kommunerna och näringslivet.
2
 Detta är något som 

även styrks i de lokala tidningarna.
3
 Ser man närmare på dessa festivaler ur ett historiskt 

perspektiv så ser man att trots svårigheter med både kommunal hjälp och festivalernas ekonomi 

så utvecklades bägge festivalerna till ett uppskattat arrangemang som lockade många människor 

till respektive ort. Detta visar på att festivaler kan utveckla sig snabbt, men en återstående fråga 

som vi ställer oss är hur utvecklas de? 

                                                
2
 I en intervju med Stefan Arvidsson, 25-10-2013 

3
 Grip, Mikael, Norrköpings tidningar, Småföretagande gillar marknader, 15-08-2011  
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Idag kan festivaler i många fall betraktas som ett så kallat kulturellt nöje som kan rikta in sig 

inom många områden, inte bara musik. Men vad det är som betraktas som kultur i dagens 

samhälle är svårt att definiera eftersom ordet “kultur” kan ha flera betydelser och begreppet 

utvecklas ständigt. Svante Beckman är en av många forskare som försöker reda ut begreppet 

kultur. Han menar att begreppet går att användas inom flera former och kategorier så som 

förflutet, finkultur, folkgrupper, politik, med mera.
4
 Detta blir därmed en individuell fråga om 

man kan betrakta festivaler som ett kulturellt nöje, det kan därför vara beroende på vilket 

ställningstagande till festivaler personen i frågan har gjort. 

 

  

                                                
4
 Beckman, Svante, Kultur ur Josefina Syssner (red.) Perspektiv på kultur och resande. Studentlitteratur, 2011, s.119 

- 145 
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2.0 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att se hur kommunernas samarbete med festivalerna har sett ut, hur 

det har utvecklats och även se vad dessa två festivaler har betytt för respektive kommun. Vi 

väljer därför att undersöka om kommunerna ser en möjlighet att marknadsföra sin kommun 

genom festivalerna. Detta kommer ge oss en bred bild på vårt undersökningsområde och därmed 

kommer vi kunna dra slutsatser på hur samarbetet kan utvecklas. Vi undersöker även hur de 

lokala samt nationella tidningarna har skrivit om festivalerna, vilka medieberättelser som 

angivits och vilket fokus tidningarna har valt att lägga på festivalerna. Vi väljer att analysera 

dessa områden för att få en bredare förståelse för hur arbetet med festivaler kan se ut och vad det 

kan resultera i. Eftersom ingen tidigare forskning har gjorts kring om musikfestivaler kan ses 

som ett kulturarv hoppas vi med denna uppsats kunna påbörja och belysa ett nytt ämnesområde 

att undersöka. 

 

2.1 Frågeställning 

För att få ett svar på vårt syfte använder vi följande frågeställningar: 

● Hur framställs festivaler i den lokala mediebevakningen, tidningar? 

● Hur har synen på festivaler förändrats genom åren och hur skapas olika medieberättelser 

om festivalens betydelse och lokala eller nationella roll? 

● Hur marknadsför sig kommunerna med hjälp av festivalerna och vilken beskrivning av 

deras roll ges? 

2.2 Urval 

Vi ska genomföra analyser av två festivaler för att kunna se skillnader och likheter mellan 

städerna och festivalerna. Att använda sig av två festivaler kan gynna oss för att få en djupare 

analys och en bredare diskussion om vad festivaler får för betydelse. Använder vi oss av endast 

en festival så kan vi därmed få enbart ett perspektiv på historien. Dessa två festivaler som vi 

väljer befinner sig på två olika platser i Sverige, har olika historier bakom sig och ingen 

anknytning till varandra. Festivalerna som vi väljer är Hultsfredsfestivalen och Skogsröjet. Att vi 

väljer två svenska festivaler beror på att vi vill begränsa oss, det finns en viss god tillgång av 

material och observationer som gjorts tidigare på Hultsfredsfestivalen. Det finns dock ingen 

forskning om Skogsröjet så detta kompletteras med en intervju med festivalarrangören Stefan 

Arvidsson och vissa tidningsartiklar.  
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Vi väljer även att se närmare på vad kommunerna Hultsfred och Finspång har haft för samarbete 

med festivalerna, vad de ser för möjligheter att marknadsföra sig själva som kommuner med 

hjälp av festivalerna och hur detta gestaltas i tidningar. Vi väljer att använda oss av tidningar och 

då främst de lokala för att se hur festivalerna uppmärksammas på den lokala nivån ur ett 

historiskt perspektiv. Valet att bara använda oss av tidningar i denna studie är för den breda 

tillgängligheten och att de lokala tidningarna uppmärksammade festivalerna mer än i andra 

former av media från sent 70-tal och fram till idag.  
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3.0 Tidigare forskning  
Efter mycket undersökning med många alternativa sökmetoder lyckas vi komma fram till att en 

studie som är identisk med vår har inte tidigare genomförts. Det vi finner inom vårt område av 

tidigare forskning kretsar kring festivalhistoria, festivaler som plats och vad festivaler egentligen 

är. Med detta kan vi se att det inte finns någon bredare forskning om vad festivaler kan innefatta 

för en kommun, utan istället om vad musiken har för betydelse inom populärkulturen eller för en 

stad. Som nämnt tidigare angående festivalerna vi väljer att granska så har det genomförts 

mycket forskning och redovisningar om Hultsfredsfestivalen, men ingenting om Skogsröjet. Vi 

är därför de första som redogör för Skogsröjets historia och deras mål.  

 

3.1 Kultur i samband med musik 

Forskning om kulturarv med inriktning på festival är ett område som vi ej finner någon forskning 

kring. Därför väljer vi att se närmare på forskning om sambandet mellan kulturarv och musik. 

Här kan vi finna möjliga likheter med vår studie och inom vilka områden det finns möjligheter 

för mer forskning. 

 

Kulturarvet som resurs för regional utveckling är en rapport som genomfördes år 2002 av Gösta 

Weissglas, Martin Paju, Lars Westin och Torbjörn Danell i uppdrag från Riksantikvarieämbetet. 

Rapporten strävar efter att få en kvantitativ översikt över kulturarvets värde för en regional 

utveckling. Med detta genomför de en översikt över den forskning som har angivits kring 

sambandet mellan kulturarv och den regionala utvecklingen.  

“En utgångspunkt för översikten är det ökande intresset att betrakta kulturarvet som en 

resurs för regional utveckling och tillväxt”
5
 

I rapporten drogs slutsatsen att ett en region kan få ökad tillväxt och utvecklad kunskap tack vare 

kulturarvet. Men ett kulturarv kan även ge en motsatt effekt om inte arvet upplevs som en resurs, 

vilket kan leda till att värdet i arvet sjunker med tiden och intresset avtar.
6
  

 

                                                
5
 Gösta Weissglas, Martin Paju, Lars Westin och Torbjörn Danell, Kulturarvet som resurs för regional utveckling, 

Riksantikvarieämbetet, 2002, s.5 
6
 Ibid, 6 
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Tobias Nielsén är civilekonom med journalistisk utbildning och föreläsare som idag driver en 

hemsida vid namn Kulturekonomi. Hemsidan strävar efter att genomföra analyser på omvärlds- 

och ekonomiska analyser med fokus på kultursektorn, underhållnings- och upplevelseindustrin 

och regional utveckling. Med denna hemsida analyserar han flitigt vad festivaler i Sverige kan få 

för betydelse inom samhällsfrågor. En av festivalerna som han har undersökt närmare är 

Hultsfredsfestivalen. Nielsén har skrivit artiklar och genomfört en omtalad rapport om 

Hultsfredsfestivalens historia. Rapporten heter En vinstaffär En rapport om upplevelseindustrins 

effekt på en kommun Hultsfred. Denna rapport har fått stor uppmärksamhet och tillhör ett av 

Nielséns större forskningsarbeten. I denna rapport genomför han en analys av vad effekten blir 

på en kommun när man arrangerar en festival och vad det får för inverkan på ekonomin. Han 

anser att festivaler är betydelsefulla för kommunen, det skapar fler jobb och att det ekonomiska 

tillståndet inte påverkas i någon högre grad. Han rekommenderar kommunerna att ha med sig ett 

antal frågor när de diskuterar festivalarrangemang. Frågorna är vad vi är bra på, vad kan vi bli 

bra på, vad andra är bra på och vad vi vill? Arrangörerna till festivalerna kan därmed betraktas 

som ”eldsjälar” för sitt arbete.
7
 Vi väljer att använda denna rapport som källa just för att Tobias 

har följt Hultsfredsfestivalen och genomfört ett flertal undersökningar. Han har därför en bred 

erfarenhet inom vårt område, vilket gör att vi ser denna rapport som en legitim källa att 

presentera. 

 

Music Scenes: Local, Translocal and virtual från 2002 är en bok skriven av Richard Peterson 

professor i sociologi på Vanderbilt University i Nashville och av professor Andy Bennett som 

har specialiserat sig på frågor kring ungdomskultur och populärmusik vid Griffith University i 

Queensland Australien. I denna bok behandlar de bägge författarna olika, som författarna 

uttrycker det, “musical scenes”
8
 ur flera olika perspektiv så som ungdomars och medias. Hur 

skapas en musikalisk scen och på vilka sätt kan detta gestaltas är den tes som författarna utgår 

ifrån och de diskuterar ämnen så som festivaler, konserter och spridandet av musik över internet 

för att få en större bredd. De kommer i boken fram till att i takt med utvecklingen av tekniken så 

som internet så är det viktigt för arrangörer av festivaler att vara närvarande under dessa 

förändringar för att kunna optimera arbetet med en festival. 

                                                
7
 Nielsén Tobias. En vinstaffär. En rapport om upplevelseindustrins effekt på en kommun Hultsfred.2004 

8
Bennett,Andy, Music Scenes : Local, Translocal and virtual.Nashville, TN : Vanderbilt University Press, cop. 2004   
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3.2 Forskning kring festivaler 

Forskning som genomförts kring festivaler finns i en bred utsträckning. Forskningen kretsar 

inom många områden, allt från att kartlägga en festivals historia till att granska festivaler med 

olika utgångspunkter. Hultsfredsfestivalen är en vanligt återkommande vinkel i festivalforskning, 

detta beror oftast på festivalens långa historia och för att den är bland de första festivalerna som 

arrangerades i Sverige. Men som nämnt tidigare finner vi ingen tidigare forskning om 

Skogsröjet. 

 

Ett exempel på tidigare forskning som har genomförts kring Hultsfredsfestivalens historia är 

boken Rockparty från 2002 som är skriven av journalisten Stefan Malmqvist. I boken så får man 

följa hela Hultsfredsfestivalens historia och hur några ungdomar beslutade sig för att försöka sig 

på att arrangera ett evenemang under några kvällar för att locka artister och band till Hultsfred. 

Detta är en väldigt detaljerad bok där man får följa hur Rockparty skapade Hultsfredsfestivalen 

från 1986 fram till början av 2000-talet. 
9
 

 

Rock´n´roll i Hultsfred- ungdomar, festival och lokal gemenskap är en doktorsavhandling skriven 

av etnologen Jonas Bjälesjö 2013. Boken har mycket fokus på Hultsfred som kommun och dess 

historik. Här analyserar Jonas om kommunens tidigare historia kan ha haft någon relevans för 

hur Rockparty bildades och började anordna festivalen. Han jämför också festivaler med andra 

typer av evenemang som karnevaler. Även i denna bok får man till viss del följa 

Hultsfredsfestivalens historia, men Bjälesjö lägger mycket mer fokus på hur arrangörerna 

arbetade med festivalen och vilken effekt det kunde ha på besökare och kommunen.
10

 

 

Evenemangsföretagande är en bok som är skriven av Anders Edström professor i 

företagsekonomi på Göteborgs och Borås universitet, Åke Beckérus fil. kand., ekonom och 

beteendevetare och Bengt-Erik Larsson civilekonom med MBA-examen. I den här boken 

granskar författarna ett antal festivaler för att se hur festivalen framställs, hur deras verksamhet 

ser ut, hur den har utvecklats och hur kommunen påverkas av festivaler. Festivalerna som de 

granskar är festivaler som förekommer över hela Sverige med olika teman och en av dessa är 

                                                
9 Malmqvist Stefan, Rockparty!, Tivoli, Stockholm, 2002 
10 Bjälesjö Jonas, Rock´n´roll i Hultsfred, Hammarlin, 2013 
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Hultsfredsfestivalen. Att de granskar denna festival är dels för Rockpartys utveckling och att 

Hultsfredsfestivalen är bland de första rockfestivalerna som tillkom i Sverige. De anser efter sin 

granskning att Hultsfredsfestivalen och föreningen Rockparty har varit väldigt betydelsefull för 

rockkulturen i Sverige och är en del av samhällsutvecklingen i Hultsfred. 
11

 

 

Identitetsskapande genom meningsfulla upplevelser är en magisteruppsats skriven av Lania 

Sitepu. Hon genomför en litteraturstudie om hur upplevelser på festivaler kan påverka en individ. 

Med detta riktade hon in sig på tre festivaler: Hultsfredsfestivalen, Arvikafestivalen och Peace 

and Love. I samband med detta, i samband med detta genomför hon även intervjuer med åtta 

festivalbesökare. Hon kommer i denna uppsats fram till vikten av det sociala under meningsfulla 

upplevelser som festivalerna kan ge så som nya vänskapsband. 

 

Förnyelse av festivaler: komplex och dynamisk nätverksamverkan, en forskningsartikel skriven 

av Mia Larson universitetslektor på Lunds universitet. I denna artikel diskuterar författaren 

vikten av att festivaler måste förnya sig för att fortsätta locka till sig besökare. Hon tar även upp 

exempel på vad som kan hända om en festival inte fortsätter att förnya sig och tar bland annat 

upp Hultsfredsfestivalen.  

 

Festival 2008 är en magisteruppsats skriven av Emma West från programmet Kultur, samhälle 

och mediegestaltning på Linköpings universitet. Denna studie undersöker hon hur marknaden 

kan se ut för festivaler och vilka strukturer det finns, men även vad pressen har för roll. 

Uppsatsen har som utgångspunkt Hultsfredsfestivalen på grund av en del omständigheter som 

inträffade under 2007 då pressen ifrågasatte ledningen inom Rockparty.  

 

Med dessa böcker, rapporter, artiklar och uppsatser kan vi tydligt se en koppling till vår studie. 

Det går att se hur flera av forskarna har genomfört försök att undersöka hur en kommun blir 

påverkad av en festival ur ett historiskt perspektiv. Men det finns ingen som är närliggande att 

kunna svara på vårt val av frågeställning och problem. Att se hur media målar upp en bild av en 

                                                
11 Edström Anders, Beckérus Åke och Larsson Bengt-Erik, Evenemangsföretagande, Studentlitteratur, 2003, s. 61 
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festival verkar inte vara av intresse i den tidigare forskningen, utan de väljer istället att se 

närmare på antingen festivalen ur ett ekonomiskt perspektiv eller festivaler ur en besökares 

perspektiv. Detta gör att vår uppsats skiljer sig från dessa då vi ska se närmare på hur tidningarna 

målar upp en bild av festivalen, hur kommunerna faktiskt blir påverkade och om festivalen kan 

ses som marknadsföring för dem. Med detta kan vår uppsats visa hur fördomar lätt kan 

omvandlas med tiden kring ett nytt kulturevenemang så som festivaler.  
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4.0 Teoretiska perspektiv  

4.1 Andy Bennett 

 

Andy Bennet är lektor i sociologi på universitetet i Surrey. Han har genomfört forskning 

gällande populärmusik och ungdomskultur, vilket gör Bennet till vad många anser något av en 

ledande forskare inom områden kring musik och ungdomar i samband med festivaler. Det är 

främst Bennets teorier kring musik och festivalers betydelse som vi utgår ifrån i denna uppsats. 

Men de andra teorierna som tillkommer kommer att testas och jämföras med det material som 

tagits fram för denna uppsats. Dessa teorier väljer vi ut just för att de är mest lämpliga utifrån de 

frågeställningar som vi använder. Valet att fokusera främst på Bennetts teorier är för att han har 

skrivit oerhört mycket kring områden som rör de frågeställningar vi har och även att han anses 

vara ledande i dessa ämnen.  

4.2 Cultural of popular music- Andy Bennett 

Cultural of popular music av Andy Bennet. Här observerar han kopplingen mellan musik och  

ungdomskultur ur ett historiskt perspektiv. Bennet analyserar vikten av musik och att det är en 

viktig del av vår vardag samt hur vi använder musik i det sociala rummet. Här diskuterar han 

även vikten av festivaler att det är ett ställe för människor att socialisera och knyta nya 

vänskapsband med hjälp av den gemensamma musiksmaken, mode och livsstilen. Han diskuterar 

även hur festivaler kan förena människor och ställa de samman mot ett problem, här tar han upp 

live aid som exempel och pekar på hur en festival samlar människor med samma ändamål. 

 

Även festivalen Woodstock behandlas och då de protester mot Vietnamkriget som skedde i 

samband med Woodstock. Han menar att festivaler inte bara är ett ställe dit man åker för att 

lyssna på musik utan en festival är en plats som innehåller så mycket mer än bara musik. 

I boken redogör Bennett för de socio-ekonomiska omständigheterna under efterkrigstiden på 50- 

talet, han redogör tydligt här även för de tekniska framstegen i samband med detta som ledde till 

vad Bennet kallar den första ungdomsmusiken det vill säga “rock'n'roll” och den kulturella 

betydelsen som rock ´n´ roll hade på ungdomskulturen under 50 och 60 talet. 

Därefter diskuterar han ”heavy metal-genrens” betydelse för ungdomskulturen och hur den  

växte fram. Här diskuterar Bennett även om hur band som Bon Jovi och Mötley Crue gjorde att 

det kom betydligt fler kvinnor till de festivaler som anordnades under 80-talet vilket ledde till en  
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ökad socialisering och fler besökare till festivalerna. Han menar att en mer jämlik festival  

publikmässigt var väldigt viktigt för festivalers framgångar. 

  

Bennet förklarar hur musiken har format och skapat ungdomskulturer och de olika festivaler som  

anordnas. Han menar med den här boken att musikens påverkan är väldigt betydelsefull för  

ungdomskulturen. Festivalerna som anordnas är inte bara ett ställe för ungdomar där de lyssnar 

på musik utan det är också en mer socialt anpassad plats för ungdomar att socialisera på. 

Festivalerna är alltså viktiga för ungdomskulturen och för musikkulturen inte bara genom 

musiken utan även de andra aspekterna som nämnts ovan.
12

 

 

4.3 Music Space and place- Andy Bennett, Sheila Whiteley 

I boken Music Space and place som är skriven av Andy Bennet, Sheila Whiteley professor i 

feministisk musikologi och Stan Hawkins professor i musikologi på universitetet i Oslo 

diskuterar de musikens utveckling och hur man sprider musiken i nutiden. De hävdar att mycket 

har ändrats tack vare Internets framfart genom världen och tack vare denna förändring har även 

festivaler fått ytterligare möjligheter att sprida sig. De säger också att det idag är mycket lättare 

för festivaler att på enklare sätt göra reklam för sig själva och städer där festivaler äger rum tack 

vare tillexempel hemsidor på Internet. Den ökade tillgängligheten ger även städer chansen att 

med hjälp av festivaler öka turismen ännu mera och även som författarna uttrycker det ”sprida 

berättelser” om festivalerna för att öka intresset och bevara festivalerna i historien.
13

 

 

Samtliga av dessa forskare är överens om en sak; festivaler är något mer än bara en plats där man 

lyssnar på musik, men vad den avgörande faktorn är som gör att det blir mer än bara musik på en 

festival kan vara olika. Om de är de sociala aspekterna eller de ekonomiska aspekterna är svårt 

att säga, men genom att testa dessa teorier mot de påståenden i intervjuer och i forskning som 

gjorts tidigare är det möjligt att se vad som gör att en festival kan ses som något som något större 

som kan ha en betydelsefull roll för både en ort och de människor som besöker festivaler. Med 

detta ska vi använda dessa teorier i vår analys för att kunna stärka de påståenden och forskning 

som vi kommer genomföra. 

                                                
12

 Bennet, Andy, Cultures of popular music, 2001, Open university Press, Buckingham 
13

 Bennet Andy, Hawkins Stan, Whitelet Sheila, Music, Space and Place, ashgate publishing company, 2004, 

Burlington, sid 2, s. 16-25 
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4.4 Festival and meets: The place of music in summer Sweden- Hans 

Aldskogius 

Festival and meets: The place of music in summer Sweden från 1993 är skriven av Hans 

Aldskogius som är verksam som professor inom sociologi och ekonomi på Uppsalas universitet. 

Här hävdar Aldskogius att under den senaste tiden har intresset för festivaler i Sverige ökat 

väldigt mycket, enligt honom så är det också vanligare att musikaliska arrangemang anordnas 

oftare på mindre orter och att festivaler oftast är en stor möjlighet för små kommuner att locka 

till sig turister med hjälp av festivalen. 

 

Precis som Bennet, hävdar också Aldskogius att en festival  kan betyda mycket för en ort och för 

besökare men här skiljer sig hans teori från Bennets då Aldskogius hävdar att det är de 

ekonomiska vinsterna för en festival som är avgörande för vad en festival kan betyda.  Den 

ökade turismen i samband med en festival säger Aldskogius är avgörande för samarbetet mellan 

en kommun och en musikfestival. Ökad turism ger större möjligheter för företag på en ort att 

tjäna pengar och på så sätt öka vinsterna för kommunen.
14

 

4.5 The festival gaze and its boundaries- Kirstie Jamieson 

The festival Gaze and its boundaries är skriven av Kirstie Jamieson som är lektor på 

Universitetet i Edinburgh. I den här artikeln analyserar Jamieson hur en festival kan påverka en 

stad genom stadens historia och identitet. Även Jamieson följer till viss del Bennets teorier om 

att en festival kan vara så mycket mer, men här läggs det mer fokus på hur en stads lokala roll 

och identitet kan utvecklas och sprida sig med hjälp av festivaler. Här hävdar Jamieson att en 

stads historik är väldigt avgörande för hur en festival kan presenteras och samarbetet mellan en 

kommun och festival kan se ut. Hon poängterar även att bakom musiken och festerna kring 

festivalen så är det främst ett ekonomiskt intresse från kommunens sida. Festivalen innebär ökad 

turism vilket i sin tur innebär ökade affärsmöjligheter och ökad vinst för staden. Detta stödjer 

även Aldskogius teorier om vikten av de ekonomiska aspekterna för en ort som en festival 

arrangeras i. Återigen går Jamieson tillbaka till tankegången av stadens identitet och hur det kan 

forma en festival. En stad med många invånare som har en väldigt stark lokal anknytning och en 

stark patriotism är avgörande för att en festival ska kunna ske på ett bra sätt, menar Jamieson.
15

 

                                                
14

 Aldskogius, Hans, Festival and meets : The place of music in summer Sweden, Geografiska Annaler, serie B, 

human geography, vol 75, no 2, 1993 
15

 Jamieson, Kirstie, The festival gaze and its boundaries, space & culture, vol 7 no 1, feb 2004, s. 64-75 
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4.6 Skillnader och likheter mellan teoretiska perspektivet och tidigare 

forskning  

Det viktigaste som samtliga dessa teorier har gemensamt som vi till stor del kommer utgå från är 

vad en festival kan betyda för en kommun och vilka faktorer som kan vara avgörande, det pågår 

så mycket runt omkring. Om det kan vara ekonomiska aspekter som Aldskogius och Jamieson 

hävdar eller att det är en plats för gemenskap och bekräftelse från likasinnade som Bennet 

hävdar, kommer att undersökas i resultatdelen. Men dessa är de viktigaste aspekterna i de teorier 

som vi kommer använda oss av i analysen. Det man kan säga om Bennets teorier ur ett kritiskt 

perspektiv är att han glorifierar festivaler, han tar tillexempel inte upp de missöden som skedde 

under Woodstock år 1999 som han använder som ett av sina exempel.  
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5.0 Metod 
 

I vår studie har vi genomfört en kvalitativ innehållsanalys och tre standardiserade intervjuer 

kring festivalernas historia och vilka medieberättelser som har skapats ur ett lokalt och ett 

nationellt perspektiv om Hultsfredsfestivalen och Skogsröjet. Vi har också försökt att analysera 

och förstå om festivaler har utvecklats som en form av kulturarv. Vi började med att genomföra 

en redogörelse kring festivalernas historia utifrån den litteratur, intervjuer och artiklar vi hade. 

Efter detta kom vi in på festivalernas lokala och nationella roll i media, samt kommunernas roll i 

samband med festivalerna. Detta jämförde vi med de olika teorierna om vad festivaler kan 

betyda för en stad på lokal och på nationell nivå för att på så sätt kunna förstå hur/om festivaler 

kan ses som kulturarv. 

 

5.1 Kvalitativ och Kvantitativ 

Eftersom vi ansåg att den kvalitativa metoden var den mest lämpliga metoden för vår uppsats 

behövde vi genomföra en mindre redogörelse av vad likheterna och skillnaderna är mellan en 

kvalitativ och en kvantitativ metod då man oftast använder båda metoderna eller någon av dem i 

forskningar. Jan Hartman är filosofie doktor i teoretisk filosofi och universitetslektor vid 

filosofiska institutionen på Lunds universitet. Han har i sin bok Vetenskapligt tänkande från 2004 

genomfört en redogörelse för hur man använder sig av kvalitativ och kvantitativ som 

undersökningsmetod. 

5.2 Kvalitativ metod 

Ordet kvalitativ står för att man är intresserad av hur något är beskaffat, det vill säga vilken natur 

eller vilken egenskap något har.
16

 Därför bör man i en kvalitativ undersökning inleda med en 

observation eller en intervju inom det valda undersökningsområdet, för att sedan kunna 

genomföra urval på val av litteratur som förankras med observationen eller intervjun. I dessa 

urval som genomförs bör man finna egenskaper som kan sammanföras med den observation som 

genomfördes inledningsvis.
17

 Vi valde att först genomföra ett urval och sedan genomföra 

intervjuerna.  

 

                                                
16

 Hartman Jan, Vetenskapligt tänkande, 2004, s. 272 
17

 Ibid, 271 
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5.3 Likheter och skillnader 

Att diskutera skillnaden mellan dessa metoder kan ses som ganska tydligt. En kvalitativ metod 

strävar efter att få förståelse för livsvärlden hos en individ eller en grupp individer, enligt 

Hartman. Medan en kvantitativ metod används för att se numeriska egenskaper mellan mätbara 

egenskaper.
18

 

5.4 Innehållsanalys 

En innehållsanalys är en metod som kan användas i så gott som alla sammanhang i former av 

både bild och text. ”Termen innehållsanalys används framför allt om analyser där 

tillvägagångssättet består i att kvantifiera, det vill säga räkna förekomsten av eller mäta, vissa 

företeelser i texter”, beskriver Göran Bergström och Kristina Boréus i boken Textens mening och 

makt, från 2012.
19

 En innehållsanalys är alltså en vetenskaplig metod som används för att tolka, 

finna mönster och kunna analysera innehållet i det material som används.  

Att använda innehållsanalyser som metod i samband med den kvalitativa och den kvantitativa 

metoden är relativt vanligt. Dock så är det mer vanligt att man använder sig av den kvantitativa 

metoden tillsammans med innehållsanalysen just för att kunna sortera upp och utesluta den 

information som hittas. Använder man en kvalitativ innehållsanalys får man utesluta att räkna 

eller mäta den information som man hittar, i jämförelse med kvantitativa analysen. Därför måste 

istället innehållet i en kvalitativ innehållsanalys tolkas något djupare och finna flera egenskaper 

som kan gynna analysen, vilket oftast upplevs som svårare. 

5.5 Intervjuer 

I samband med vår innehållsanalys har vi genomfört ett antal standardiserade intervjuer, med 

festivalgeneralen Stefan Arvidsson för Skogsröjet, vi avstod från att genomföra intervjuer med 

någon arrangör för Hultsfredsfestivalen just för att det finns så pass mycket tidigare forskning 

som grundar sig på intervjuer med Rockpartys styrelse. Vi har även genomfört intervjuer inom 

den kommunala sektorn för att få åsikter ur deras perspektiv på festivalerna. Dessa personer är 

Thorbjörn Svahn informationsstrateg på utvecklingskontoret inom kommunen i 

Hultsfredskommun och Mårten Hafström kulturutvecklingschef på Kulturhuset i 

Finspångskommun. Vi valde att använda oss av en standardiserad intervju till varje person just 

för att vi skulle få svaren så öppna som möjligt, frågorna liknade varandra och hade samma 

                                                
18

 Ibid, 273 
19

 Bergström, Göran och Boréus Kristina, Textens mening och makt, 2012, s.50 
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struktur till varje person. Denna metodform anses vara mest lämpliga att använda i samband med 

en kvalitativ studie enligt Hartman.
20

 Se bilaga 1,2 och 3 för intervjufrågor.  

 

5.6 Tillvägagångssätt  

Vi inledde undersökningen med att använda oss av den kvalitativa metoden för att sedan kunna 

sortera upp den information som vi funnit för att sedan finna deras egenskaper som har gynnat 

denna studie. Att vi använde oss av den kvalitativa metoden beror på att vi hade som syfte att 

intervjua festivalarrangören Stefan Arvidsson, vi ville undersöka hur festivaler formas i tidningar 

och kunna se vad platsen där festivalen befinner sig på får för betydelse hos kommunen. 

Ingången till resultatet var därför en redogörelse av Hultsfredsfestivalens historia, vi valde att 

använda oss av två böcker som grundar sig på intervjuer med arrangörerna i Rockpartys styrelse. 

Sedan övergår detta till en intervju med Stefan Arvidsson som är en av arrangörerna till 

Skogsröjet, då vi får hans historia av festivalen.  

Sedan leddes vi in på innehållsanalysen där vårt material är tidningsartiklar och intervjuer. Detta 

ansåg vi som ett tillförlitligt material eftersom tidningarna är publicerade i offentliga miljöer och 

intervjuerna som vi genomförde är från det kommunala styret. Här såg vi närmare på hur 

festivalerna har formats i tidningarna, vad som hade diskuterats i dem och hur kan tidningarna ha 

påverkat kommunen som festivalen befinner sig på. Därefter kontaktade vi Hultsfred- och 

Finspångskommun för att få deras vinkel på hur uppfattningen på festivalen har utvecklats 

genom tiden. Avslutningsvis genomförde vi en analys på detta för att besvara vår frågeställning 

och för att se om det fanns några likheter eller skillnader mellan festivalerna.   

Riskerna med att intervjua arrangören eller de från kommunen om festivalerna var att det kunde 

bli för uppmålat och “romantiserat” av dem. Det kan vara möjligt att de valde avsiktligt att inte 

prata om de negativa aspekterna som förekommit. 

  

                                                
20

 Hartman Jan, Vetenskapligt tänkande, 2004, s. 232 
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6.0 Material 
Materialet som vi valde att använda bestod till mestadels av tidskrifter och litteratur. Den 

litteratur som vi använde oss av till teoridelen bestod av Cultures of popular music av Andy 

Bennett och The festival gaze and its boundaries av Kirstie Jamieson.  

Inför metoddelen valde vi att granska den tidigare forskningen för att inspirera oss till vad som 

kunde gynna vårt val av studie. När vi väl hade funnit ett antal namn och metodalternativ så 

granskade vi dessa för att sedan finna någon metod som blev mest relevant för vår studie. I detta 

fall ansåg vi att Jan Hartmans bok gav den mest lämpliga beskrivningen av den kvalitativa 

metoden och intervjumetoden. Innehållsanalysen fann vi i boken Textens mening och makt av 

Göran Bergström och Kristina Boréus. 

Vi hade även valt innan granskningen av tidskrifterna påbörjades till resultatdelen, att läsa in oss 

på varje festivals historia som en ingång inför analysen. I Hultsfredsfestivalens fall valde vi att 

läsa böckerna Rockparty av Stefan Malmqvist och Rock´n roll i Hultsfred av Jonas Bjälesjö. 

Dessa två böcker baseras på historien bakom Hultsfredsfestivalen och vad festivalen har fått för 

betydelse för inte bara Hultsfreds som kommun utan på nationell nivå. Malmqvist bok Rockparty 

är den ledande litteraturen i det historiska perspektivet just för att den gav en klar bild av 

festivalens historia och presenterade den år för år som går under Rockpartys verksamhet med 

festivalen. Detta stärks sedan med hjälp av Bjälesjös bok.   

Materialet vi använde oss av för att få perspektiv på Skogsröjets historia är en intervju som vi 

genomförde med festivalgeneralen Stefan Arvidsson men även en del tidningsartiklar för att 

komplettera upp det Arvidsson sade i vår intervju.  

Tidskrifterna som vi använde i analysen innehöll det lokala och nationell perspektivet, vi riktade 

in oss på några tidningar som utmärkte sig särskilt kring festivalen, men använde även andra 

tidskrifter runt om dessa för att stärka vår forskning. I det lokala perspektivet på 

Hultsfredsfestivalen så använde vi oss främst av Vimmerbytidningen/länstidningen och till 

Skogsröjet använde vi Norrköpings Tidningar och Folkbladet. Dessa tidningar har en historia 

bakom sig som sträcker sig längre än festivalernas historia och dessa tidningar har diskuterat 

festivalerna under alla åren som gått. Vad gäller det nationella perspektivet på de båda 

festivalerna valde vi att använda oss av Expressen, Aftonbladet och Kalmar Nyheter. Dessa 

tidningar har så som lokaltidningarna diskuterat festivalerna både innan, under och efter i många 

år och det fanns en stor tillgänglighet på material inom dessa tidskrifter. Skillnaden mellan de 
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lokala och de nationella tidningarna är inte så stor, vi valde istället att få en bredare bild av vad 

tidningarna valde att diskutera om festivalerna och därmed förstå hur snabbt festivaler kan 

utvecklas.  

För att få perspektiv på vad kommunen har för bild på festivalen så genomförde vi intervjuer 

med de som arbetade inom kommunerna, främst inom kultur och utveckling. Detta för att vi 

skulle få en bekräftelse på den information som vi funnit och för att få deras syn på hur 

festivalerna har utvecklats. Personerna som vi intervjuade är Thorbjörn Svahn från 

Hultsfredkommun och Mårten Hafström från Finspångkommun.  
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7.0 Resultat, analys 

7.1 Hultsfredsfestivalen 

Intresset för att arrangera fler evenemang och kulturella nöjen för ungdomar i Hultsfred väcktes 

redan under senare 70-tal bland en grupp ungdomar från Hultsfred. De ville skapa något som 

skulle gynna Hultsfredskommun och kunna föra rockmusiken in i Hultsfred. Detta går att koppla 

ihop kring Bennets teorier kring ungdomskultur och identitet med hjälp av musik och 

festivaler.
21

 Denna idé utvecklades till att bilda föreningen Rockparty som arrangerade ett antal 

konserter och festivaler i lokaler och i Folkets park i Hultsfred. Detta gjorde att föreningen 

Rockparty lyckades skapa Hultsfredsfestivalen som existerade från 1986 fram till 2010 trots alla 

sina ekonomiska motgångar och försök att förhindra festivalen.
22

 Idag ägs festivalen av ett annat 

bolag och flyttades år 2013 till annan ort. Det har genomförts nya försök att återuppliva 

festivalen fast i namnet “This is Hultsfred” men något större evenemang som 

Hultsfredsfestivalen har ännu ej genomförts.
23

 Men i många fall anser man att 

Hultsfredsfestivalen har gjort avtryck i musikfestival historien på både lokal och nationell nivå 

för Sverige, just för att den var bland de första festivalerna i Sverige och kunde bedrivas på liten 

ort.
24

  

7.2 Hultsfredsfestivalens historia 

7.2.1 1980-1990 

I det lilla småländska samhället Hultsfred på tidigt 80-tal, levde ett gäng ungdomar runt 19-års 

ålder som ansåg att det inte fanns något att göra i Hultsfred. Två av dessa ungdomar var Håkan 

Waxegård och Per Axelsson, enligt dem fanns det inget större kulturellt intresse i Hultsfred och 

tillgängligheten för replokaler för band att spela i existerade knappt.
25

 Men med punkmusikens 

utveckling i Sverige under tidigt 80-tal började tankarna hos Håkan Waxegård och Per Axelsson 

väckas om att genomföra en punkkonsert i Hultsfred med två av Sveriges största punkband Ebba 

                                                
21

 Bennet Andy, Hawkins Stan, Whitelet Sheila, Music, Space and Place, ashgate publishing company, 2004, 

Burlington, s. 2, s. 16-25 
22

 Bjälesjö Jonas, Rock´n roll i Hultsfred, Hammarlin, 2013 s.46 
23
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24

 Bjälesjö Jonas, Rock´n roll i Hultsfred, Hammarlin, s.12 
25

 Malmqvist Stefan, Rockparty! Stockholm 2002 , s. 20 
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Grön och Dag Vag. Konserten genomfördes i oktober 1980 och blev en succé.
26

 Detta blev en 

bekräftelse på att intresset för musikkulturen fanns bland ungdomar i Hultsfred. 

För att kunna få fler intresserade av att bilda en rockförening sattes det upp anslag om en träff i 

fritidsgården i Hultsfred
27

 och 16 december 1981 bildades den ideella föreningen Rockparty med 

styrelsemedlemmarna Patrik “Putte” Svensson, Bo Axelsson, Tony Frost, Rickard Wallerstedt, 

Bo Norberg, Magnus Wainebro och Håkan Waxegård som ordförande. I övrigt fanns det många 

andra i föreningen som inte satt i styrelsen men som arbetade utanför den.
28

 Under januari 1982 

genomfördes den första konserten på fritidsgården i Hultsfred med ett antal lokala band. Men 

strax efter konserten hade genomförts möttes Rockparty av sin första motgång. 
29

 Det hade 

kommit in klagomål från kommunalt håll att de hade tagit in alldeles för mycket folk i lokalen 

och att ljudvolymen hade varit för hög, därför påbörjades diskussionerna om att sätta stopp för 

Rockpartys arrangemang. Men detta hindrade inte Rockparty från att fortsätta sin verksamhet, 

fler konserter genomfördes med även utländska band och rock ´n´ rollen började träda in i 

Hultsfred. Dock fanns det inte mycket pengar att röra sig med inom föreningen och att få bidrag 

från kommunen sågs som omöjligt.
30

  

I början av år 1983 insåg medlemmarna i Rockparty att de behövde en egen samlingslokal där de 

kunde arrangera sina konserter. Därför väcktes intresset för ungdomsgården som låg inne i 

skyddsrummet i Folkets hus. Under januari lämnade ett 70-tal ungdomar in 2000 

namnunderskrifter om att Rockparty skulle få lokalen i Folkets hus, vilket mottogs med ett 

positivt bemötande trots att hemvärnet hade ett intresse av lokalen.
31

 Efter en tid kom beslutet att 

Rockparty fick ta över lokalen, de döpte den till Klubben. I Klubben fortsatte Rockparty att 

arrangera konserter och fredsfestivaler med ideella arbetare och i samarbete med andra 

föreningar.
32

  

Fram till 1985 växte Rockparty allt mer med sina 485 medlemmar och de märkte att deras 

omsättning under åren blev allt större. Därför valde de att bilda den ekonomiska föreningen Party 
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Records & Production. Party Records var ett skivbolag som var avsett att ge ut plattor med 

lokala band och Party Production var ett bokningsbolag som bokade turnéer med de band 

skivbolaget gav ut. Dessa föreningar visade sig inte gå särskilt bra. 
33

 

1986 märkte medlemmarna i Rockparty att de tröttnat allt mer på att ordna fredsfestivaler och 

marknadsfestivaler i Klubben, sporthallar och Folkets park i samarbete med andra föreningar. De 

bestämde sig därför för att ordna en folkparksgala i augusti 1986 på egen hand, men detta 

ändrades ca två månader innan galan skulle genomföras till att istället bli en festival. Tack vare 

den ekonomiska föreningen Party Production lyckades föreningen få ihop en större grupp med 

artister som kunde spela under två dagar.
34

  Festivalen blev en succé och det rådde ingen tvekan 

om att det skulle bli ännu en festival år 1987. Det var under denna period som 

Hultsfredsfestivalen kom till världen. Till nästa festival fanns det bättre möjligheter till att 

planera festivalen till något ännu bättre eftersom de nu hade mer tid på sig. Utbudet på artister 

blev dubbelt så stort som första året. 
35

  Men trots det breda utbudet på artister så blev festivalen 

ett misslyckande, festivalen gick med en stor förlust på 644 000 kronor vilket var mer än vad 

festivalen 1986 hade kostat totalt.
36

 

Efter den misslyckade festivalen 1987 stod Rockparty mellan tre alternativ på hur de skulle 

fortsätta. Det var att flytta festivalen till annan kommun, gå i konkurs eller göra ett nytt försök 

med ytterligare en festival. Det första alternativet kändes inte realistiskt, alternativ två och tre var 

de mest aktuella alternativen därför bestämde sig Rockparty efter mycket diskussioner att göra 

ett nytt försök med ännu en festival. 
37

 I det här skeendet hade de fått bidrag från kommunen att 

driva denna festival. Därför arrangerades en mer kommersiell festival 1988 med syfte att endast 

tjäna pengar, med ett annat utbud på artister just för att behaga publiken. Detta blev en så kallad 

“revanschfestival” med en mycket större publik på 12 500 personer
38

 och det nästkommande två 

åren blev inget mer än succéer som stabiliserade ekonomin tillfälligt men som gjorde att 

Rockparty kunde få fler och större artister som spelade.
39

   

                                                
33

 Ibid, 37 
34

 Ibid, 73 
35

Ibid, 78 
36

Ibid, 79 
37

 Ibid, 80 
38

 Ibid, 82 
39

 Ibid, 86 



23 
 

7.2.2 1990-2000 

År 1991 skedde en del förändringar bland medlemmarna i Rockparty. Håkan Waxegård 

beslutade sig för att avgå som ordförande efter tio år i styrelsen. Istället efterträdde Patrik 

Axelsson som hade hunnit jobba en hel del tillsammans med Rockparty, men blev medlem i 

styrelsen 1989. 
40

  

Rockparty märkte även att lokalen Klubben började bli för liten för att användas som 

konsertlokal, ekonomin sågs som instabil och deras arrangemang som ägde rum i bland annat 

sporthallar i Hultsfred fick flera anklagelser för skadegörelse. Därför bestämde de sig för att 

finna en ny och större lokal som de kunde bestämma över helt själva. Därför beslöt sig 

Rockparty för att ta över en bilhall i ett industriområde i Hultsfred som ändå skulle upphöra. De 

bildade därefter Rockparty Fastighets AB och började sälja aktier i det nybildade företaget. 

Lokalen byggdes sedan om så de fick tillgång till restaurang, pub, kontor och konserthall med 

plats för 1500 personer. Denna lokal fick namnet Metropol och öppnades 1992, samma år 

genomfördes ännu en festival.
41

 Med detta så lämnades Klubben åt historien.
42

 Festivalen hade 

fått en större budget på 9,7 miljoner kronor och kunde därför starta festivalen en dag tidigare 

med ett utökat utbud på fler scener. Detta var även ett år då fler festivaler arrangerades i Sverige 

efter att ha blivit influerade av Rockpartys arrangemang så som Sweden Rock Festival.
43

   

1993 arrangerades ännu en festival som gick bra och som åter igen präglades av rockmusik. Men 

i detta skeende var Rockparty tvungna investera vatten, avlopp och vägar på campingområdet 

vilket var en större utgift för föreningen. Kommunen gick in med ett skötselbidrag på 40 000 

kronor. 
44

 Men med Rockpartys utveckling började även en del intriger uppstå inom föreningen. 

Intrigerna kretsade kring olika åsikter om festivalen, Metropol och den ekonomiska situationen.
45

 

Trots motgångarna så genomfördes en festival 1994 med dans- och rockmusik med hopp om att 

förbättra ekonomin, festivalen blev omtyckt men ekonomin gick back.
46

 Drygt en vecka efter att 
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festivalen hade genomförts kom ett beslut från styrelsemedlemmarna att Håkan Waxegård skulle 

avgå från Rockparty för sina skilda åsikter kring föreningen.
47

 

Efter Håkans avgång insåg Rockparty att de inte längre kunde vara helt självständiga och avstå 

all hjälp från kommunen, utan de insåg att de behövde mer hjälp från dem för att fortsätta. Från 

1995 och många år framåt försökte Rockparty ändra den inställning som kommunen hade till 

Rockparty efter de omständigheter som hade inträffat. Detta var viktigt för Rockparty, just för att 

de gick med många miljoner back under årens lopp och då ökade konkurrensen allt mer eftersom 

fler festivaler hade startats i Sverige.
48

 Detta ledde även till att Rockparty gick i tankegångar 

kring att lägga ner festivalen och gå i konkurs, så som de gjorde under år 1987. Men de beslutade 

sig för att göra ännu ett försök trots medlemmarnas osäkerhet och konkursförvaltarens råd om att 

lägga ner. 
49

 Innan hade festivalen ägt rum under slutet av augusti och låg bland de sista 

inplanerade festivalerna som arrangerades i Sverige. Därför togs beslutet om att istället ligga 

bland de första, alltså i juni veckan innan midsommar.
50

 De blev även tvungna att ta mer hjälp 

utifrån och omorganisera i styrelsen så Rockparty skulle ha en chans att fortsätta med sina 

arrangemang. För att få ordning på den ekonomiska krisen stod Rockparty inför tre alternativ till 

att få den stabil. Ett alternativ var att finna en sponsor som kunde skriva ett längre avtal. Eller så 

kunde de försöka övertyga kommunen att gå in med mer pengar eller försöka få banken att låna 

dem pengar. Att låna pengar var inte aktuellt eftersom det är svårt att låna en större summa 

pengar till en ideell förening.
51

 Men Rockparty hade redan ett avtal med Åbro som därmed 

utökades och Åbro hjälpte Rockparty att kontakta banken för ett större lån som de sedan kunde 

betala av under en längre period.  Rockparty sålde även av sina investeringar från Folkets park 

och campingen till kommunen för 2 miljoner kronor. En del av medlemmarna tog privata lån 

som gick direkt till föreningen för att lösa de mest kritiska skulderna som fanns.  På så sätt 

lyckades Rockparty planera in ännu en festival.
52

  

1996 blev en storsatsning för festivalens fortsatta existens, nya scener byggdes och stora artister 

kom till Hultsfred. Rockparty hade förhoppningar på att få 27 000 besökare, det kom 21 000 men 
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detta räckte för att festivalen skulle gå med vinst. Men det var inte tillräckligt för att lösa den 

ekonomiska situationen, därför blev Rockparty tvungna att hitta fler inkomstkällor.
53

 Idéer om att 

skapa utbildningar inom musikbranschen kom upp, som även kunde ha ett samarbete med 

Metropol, idag kallas denna verksamhet för Rock City.  

1997 gjorde Rockparty ännu en storsatsning på festivalen, och räknade med en större vinst. Det 

världsekonomiska läget ställde dock till med problem. De utländska banden som spelade fick 

oftast betalt i dollar och under den här perioden hade den svenska kronan sjunkit i värde och 

dollarn stigit. Detta gjorde att vinsten som Rockparty fick omvandlades till noll, vilket gjorde att 

Rockparty hamnade på ruta ett igen.
54

 

Återigen stod Rockparty inför frågan om de skulle arrangera ännu en festival år 1998. Ekonomin 

var åter igen i botten och hjälp från det kommunala hållet gick inte längre att räkna med eftersom 

skulderna redan var tillräckligt höga. Istället hjälpte lokala företag till och lånade ut pengar till 

festivalen vilket gjorde att festivalen kunde genomföras åter igen med storslagna artister
55

 och ett 

publikrekord på 25 000 personer. Till denna festival hade Rockparty lyckats boka bandet Black 

Sabbath som egentligen skulle haft konsert på Roskildefestivalen, vilket blev ett dragplåster för 

festivalens besökare.
56

 Det introducerades även en ny scen där band som ännu inte var upptäckta 

hade en möjlighet att spela. Efter festivalen fick Rockparty ett positivt besked, de hade nu betalat 

av alla sina skulder.
57

 Tack vare att Black Sabbath hade spelat på festivalen hade nu Rockparty 

satt en standard på festivalen för att boka minst lika stora band och artister till festivalen 1999. 

Festivalen 1999 blev en stor succé för Rockparty med en större vinst.
58

  

Med de lyckliga beskeden som kom under festivalen 1999 så fortsatte festivalen, Metropol och 

Rock City att ha uppgångar. Festivalen hade även fått ett bra ryckte internationellt,
59

 vilket inte 

uppskattades av alla då många Hultsfredsbor och ledningar påstod att Rockparty hade tappat sin 
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lokala prägel. Men detta hindrade inte Rockparty att fortsätta med sina storsatsningar på 

festivalen.
60

  

7.2.3 2000-2013 

Med årens gång in på 2000-talet utvecklades Rockparty allt mer. Rockparty började utveckla fler 

mål inom verksamheten så som att vara en bidragande faktor till näringslivsutvecklingen och 

utbildning både regionalt och nationellt.
61

 Ett annat mål de satte upp för festivalen var att bli 

världens största och Sveriges största rock- och kulturfestival. Nu hade även en ny festivalgeneral 

trätt fram i föreningen vid namn JP Bordahl.
62

 Festivalen fortsatte att utvecklas inom de 

ekonomiska frågorna då de inledde allt fler samarbeten med föreningar som kunde marknadsföra 

sig på plats under festivalerna.
63

 Vilket även gav möjlighet för Rockparty att boka allt fler och 

stora artister genom åren.
64

 

2005 var ett jubileumsår för festivalens 20 åriga existens och Rockparty bestämde sig för att 

ordna en festival med ett antal svenska band som hade varit betydande för festivalen. Men detta 

visade sig inte vara lika uppskattat hos besökarna till festivalen, vilket gjorde att inte så många 

kom till festivalen och allmänheten började istället att ifrågasätta om Rockparty hade förlorat sin 

prägel.
65

 Med de nästkommande åren fortsatte allmänheten att ifrågasätta vad 

Hultsfredsfestivalen nu hade blivit. Upplevelsen bland besökarna av festivalen var inte längre en 

familjevänlig musikfestival utan en ungdomsfestival.
66

  

Den 29:e juni 2010 beslutade sig föreningen Rockparty att det årets festival skulle ställas in och 

att festivalen med två andra företag inom föreningen fick gå i konkurs. Detta berodde dels på den 

instabila ekonomin, konkurrensen och att marknaden för festivaler hade förändrats. Även om 

festivalen under de sista åren bemöttes av många motgångar så spreds en viss sorg runt om 

Rockparty bland de trogna besökarna och framför allt Hultsfred kommun. 
67
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7.3 Bilden av Hultsfredsfestivalen hos kommunen och tidningar 

“Festivaler drivna av ideella organisationer är de som tar stryk”
68

 så sa Thorbjörn Svahn som har 

arbetat ideellt med Rockparty sedan 1991, är journalist och informationsstrateg på 

utvecklingskontoret på kommunen i Hultsfred. Han menade att kommunens stöttande av 

Rockpartys arbete inför festivalen hade ökat successivt genom åren, från att inte uppmärksamma 

Rockparty, till att under de sista åren hjälpa Rockparty för att festivalen skulle leva vidare. Men 

för att komma dit hade Rockparty ständigt fått visa upp sina fördelar med verksamheten och 

försökt få en positiv roll i media. Detta stöttar Kirstie Jamiesons teori om att ett samarbete 

mellan kommun och arrangörer är viktigt för att en festival ska kunna äga rum,
69

 vilket idag 

skulle kunna anses som självklart. 

7.3.1 1980-1990  

Ser man utifrån tidningsartiklar från när Rockparty började med sina konserter, det vill säga från 

år 1982 fram till 1986 så baserades artiklarna på de skandaler som skedde, exempel på detta är 

när den kända sångaren Johny Rotten, före detta sångare i Six Pistols, fick en flaska uppkastad på 

scenen mot sig och avbröt därmed sin spelning. Det är troligt att media valde att uppmärksamma 

de negativa aspekterna av vad som hände, just för att begreppet “festival” under 80-talets Sverige 

fortfarande var ett nytt begrepp. Människor gick ut i de lokala tidningarna Vimmerbytidningen 

och Oskarshamntidningen, och uttryckte sin oro för att ungdomarna skulle förstöra både för sig 

själva och för Hultsfred som kommun. Detta bekräftade Thorbjörn Svahn, eftersom orden event 

och festival var så pass nytt gjorde det att allmänheten upplevde festivalen som en osäkerhet. 

Han påstod att oron kanske till viss del var befogad då punken höll på att utvecklas i Sverige och 

många av de besökare som kom till festivalen och konserterna ofta var svartklädda.
70

  

Det som kom att debatteras mycket i lokaltidningarna under 1983 var om vad som skulle hända 

med källaren i Folkets hus. Diskussionen bestod av två olika argumentationer det var Rockparty 

på ena sidan som ville ha en plats där de kunde anordna olika musikaliska arrangemang och på 

andra sidan var det hemvärnet som ville använda lokalen som en samlingsplats för militära 

ändamål. I de lokala tidningarna var det kritiska röster som uppmärksammades från bland annat 

hemvärnet och även en del lokala politiker som tyckte att hemvärnet förtjänade dessa lokaler. I 
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en artikel från Vimmerbytidningen går det så pass långt att hemvärnsadjutanten Tom Sundberg 

säger till tidningen att om hemvärnet inte får lokalerna i Folkets hus så kommer hemvärnet att 

läggas ner.
71

 

Det fortsatte att debatteras flitigt under 80-talet angående om huruvida ungdomarna förstörde för 

Hultsfredskommun eller inte. I Vimmerbytidningen kan man läsa en artikel från 1983 där en 

politiker skrev en arg insändare kring hur ungdomarna förstör Hultsfred som ort genom att 

“skräpa ner” och dricka alldeles för mycket.
72

 I samband med detta startade även debatten då 

några politiker och personer i socialnämnden ville hålla Systembolaget stängt under de dagar 

som festivalen pågick för att försöka minska alkoholkonsumtionen bland besökarna. 

Socialnämndens ordförande under 1987 Anders Andersson(KDS) föreslog även att en 

åldersgräns skulle sättas på festivalen för att minska antalet personer som drack alkohol under 

festivalen.
73

  Detta möttes av skarp kritik från Rockpartys styrelse som menade att 

socialnämndens förslag var “en helt befängd idé” och att det snarare bara skulle göra 

ungdomarna mer “arga lindrigt sagt” om de höll Systembolaget stängt.
74

  Kommunen lyssnade 

denna gång till de kritiska rösterna och valde således att hålla Systembolaget stängt under ett 

antal år då festivalen pågick. Detta fick styrelsen i Rockparty att rikta ännu skarpare kritik mot 

kommunen, men detta påverkade inte besökarna till festivalen. Detta styrker den bild av 

festivaler och festivalbesökare som hade bildats av bland annat den tidens politiker. Vilket även 

gav en del fördomar av festivalen hos allmänheten när de läste i tidningarna, att festivalbesökare 

är svartklädda, dricker mycket och saboterar orten. En annan debatt som kom upp var mellan 

kommunen och Rockparty 1987 efter att festivalen hade fått sin stora förlust. Här kretsade 

debatten kring hur mycket kommunen skulle gå in för att hjälpa Rockparty till en ny festival just 

för att festivalen, enligt Thorbjörn, ägde rum på kommunens mark.
75

 

7.3.2 1990-2000  

Under 90-talet såg man en förändring i vad media gav för bild om festivalen, i takt med att 

festivalen utvecklades hade de även fått mer plats i de större kvällstidningarna så som Expressen. 

Det syns väldigt tydligt att uppfattningen av festivalen har förändrats och att den blivit mer 
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accepterad inte bara på en lokal nivå utan även en nationell nivå. I tidningarna Expressen och 

Correspodenten fann man väldigt lite kritik mot Hultsfredsfestivalen, istället så kunde man läsa 

om vad som kan kallas som reklam med rubriker som “Hultsfred nästa- det går som på räls för 

Smålandsrocken”
76

 och “Lördagsmorgon klockan 05:15”.
77

 Dessa artiklar är skrivna ur en 

festivalbesökares perspektiv men fortfarande var det mycket fokus kring de negativa aspekterna 

som sker runt om på festivalområdet. Mycket fokus låg även på förra årets (1995) skandal under 

festivalen då det blev upplopp under festivalens slutskede där medlemmar ur organisationen 

AFA startade upplopp under demonstrationstågen som skedde årligen den sista natten under 

festivalen. Det slutade med att ett femtiotal personer greps och de allra flesta av de gripna 

tillhörde organisationen.
78

 Under 90-talet stärktes även samarbetet mellan kommunen och 

Rockparty, festivalen ansågs som något positivt för kommunen och de insåg att Rockparty 

bidrog med så mycket mer utanför festivalen, påstod Thorbjörn.
79

 Man kunde därför börja 

betrakta Rockpartys arbete som en form av marknadsföring till kommunen, just för att de fick så 

pass mycket uppmärksamhet i tidningarna över hela Sverige. Denna förändring sker i samband 

med att Hultsfredsfestivalen växer och blir en av de ledande festivalerna i Sverige. 

7.3.3 2000-2013 

I början av 2000-talet låg fokus runt Hultsfredsfestivalen på de stora band som kom och den 

positiva stämningen som var bland besökarna. Men i kvällstidningarna vände även debatten, det 

skrevs mer om de negativa aspekterna så som upplopp, våldtäkter och den tragiska olyckan som 

skedde när en flicka klämdes till döds i publiken under en konsert. Enligt Jonas Bjälesjö så kan 

tidningarnas artiklar och debatter påverkat besökarna väldigt mycket då festivalen ofta 

kritiserades och besökarna fick därmed uppfattningen att festivalledningen hade tappat 

fingertoppskänslan.
80

 I Vimmerbytidningen var det mycket skrivet om huruvida band var bra 

eller inte men en del skrevs även om besökarna för att få deras syn på hur festivalen varit. Trots 

mängder av besökare varje år så gick ändå Rockparty back ekonomiskt varje år och 2010 kom 

den stora smällen. Hultsfredsfestivalen ansökte om konkurs och Sveriges första stora festival var 

ett minne blott. Här vände debatten till ett mer nostalgiskt perspektiv, både lokal- och 

kvällstidningarna skrev om alla de fina minnena de hade från Hultsfredsfestivalen och hur 
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mycket de kommer att sakna den. Thorbjörn menade på att då var banden mellan kommunen och 

Rockparty väldigt starka och de ville att festivalen skulle leva vidare just för att det var 

Hultsfreds stolthet.
81

 Detta stödjer Jamiesons teorier om att en stads identitet kan påverkas av en 

festival.
 
Detta ger en bild av att Hultsfredsfestivalen har omvandlats från det negativa under 80-

talet till något bra som har gett många besökare minnen för livet.
82

  

Idag försöker Hultsfredskommun bevara den kultur som uppstod tack vare Rockpartys 

engagemang. Enligt Thorbjörn Svahn förknippas Hultsfredskommun med Hultsfredsfestivalen i 

många fall och detta är något som de vill bevara och de vill därmed fortsätta att ha den 

musikaliska kulturen som tillkom.
83

 Detta kan därför ses i vissa fall som ett kulturarv då man 

anser att festivalen är en resurs för den kommunala utvecklingen, precis som Gösta Weissglas, 

Martin Paju, Lars Westin och Torbjörn Danell hävdar.
84

    

 

7.4 Skogsröjet  

Skogsröjet är en familjefestival med rockanda som varje år äger rum i Rejmyre i 

Finspångskommun. Festivalen har funnits sedan 1999 och hette från början Svarttorpsfestivalen 

men gick i konkurs 2004 och återkom 2006 med det nya namnet Skogsröjet. Festivalen har haft 

upp- och nedgångar under hela sin tid men genomförs än idag under somrarna.  

7.5 Skogsröjets historia 

7.5.1 1990-2000 

Allting startade i den lilla byn Hävla strax utanför Rejmyre, året var 1999 och Stefan Arvidsson 

och hans vänner ville få något att hända på orten. De tyckte det fanns för lite för ungdomarna att 

göra i både Hävla och Rejmyre, de beslutade sig för att gå med i Rejmyre musikförening för att 

börja anordna konserter och festivaler på den lilla orten. Festivalgeneralen för festivalen blev 

Stefan Arvidsson. Han och övriga medlemmar valde att göra konserter och festivaler just för att 

det enligt dem inte hade hänt något i musikväg i Rejmyre sedan Lill-Babs var där 1982.
85

 

Därmed kom Svarttorpsfestivalen till. Varje sommar mellan åren 1999 fram till 2005 anordnades 
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en endagsfestival med artister som Kalle Baah och Hardcore Superstars. Festivalerna hade sina 

framgångar och de började arrangera flera festivaler, inte bara i Hävla utan även i Rejmyre, 

vilket arrangerades fyra gånger per år. 

7.5.2 2000-2013 

Men efter ett tag märktes det att allt inte stod rätt till i föreningen, det fanns en klyfta mellan 

styrelsen och musikföreningsmedlemmarna, som hotade att musikföreningen skulle kunnat 

tvinga till att lägga ner. Alla beslut i föreningen vara tvungna att tas i två etapper först via 

styrelsen och sedan medlemmarna, det fanns enligt Arvidsson ingen sammanhållning. Under 

årsskiftet mellan 2005 och 2006 kände medlemmarna att något var tvunget att göras för att 

undvika att föreningen skulle läggas ner, på ett möte föreslogs det då att inför årsmötet skulle 

alla platser inom styrelsen ställas till förfogande. Detta godkändes och alla utom två personer 

byttes ut i styrelsen, flera av de som valdes in var unga medlemmar som alla spelade i band eller 

hade någon form av musikintresse. Samtidigt så drog medlemmarna igång en kampanj att 

ytterligare värva medlemmar till föreningen med gott resultat och i årsskiftet så hade man över 

200 personer i föreningen.
86

 Därefter byttes namnet Svarttorpsfestivalen ut till Skogsröjet. 

När Skogsröjet hade sin första festival den 26e augusti 2006 så var huvudattraktionerna Hardcore 

Superstars, Kalle Baah och Liverpool som de stora dragplåstren och som ansågs associeras med 

festivalen. Målet med denna festival var och är fortfarande enligt Arvidsson själv att det ska vara 

något för alla, det ska vara familjevänligt och det ska finnas gott om utrymme för alla att vistas 

på.
87

 Det första året såldes cirka 600 biljetter till festivalen varav 400 i förköp och totalt för detta 

år kom det strax under 1000 besökare. Tanken för Arvidsson var att till året efter skulle det 

istället bli en större festival och pågå under två dagar.
88

  

Inför 2007 hade Skogsröjet börjat skapa sig ett namn som en festival, det blev enklare för dem att 

boka stora artister och locka mer folk. Tack vare detta så tillkom mer sponsorer till Skogsröjet 

och en av de stora nyheterna för detta år var att en campingplats hade slagits upp för besökarna. 

Ytterligare en scen hade byggts där lokala band skulle få chansen att visa upp sig och spela. De 

stora dragplåstren för detta år var Sahara Hotnights, Eldkvarn och Crash Diet. Publiken svek inte 

2007 och om man jämförde med det första året som festivalen ägde rum så hade publiksiffran 
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fördubblats. Trots det gick Skogsröjet back med närmare 100 000 kronor detta år, kostnaderna 

täcktes dock av den förlustgaranti som ansökts om från Finspångskommun.
89

  

2008 pågick det en debatt om Skogsröjets vara eller icke vara som festival, besökarantalet ökade 

rejält 2007 jämfört med 2006 men ändå gick festivalen back. Det som gjorde att de gick back 

2007 var bland annat att säkerhetsarbetet med festivalen var mycket dyrare än väntat. Men 

arbetet fortsatte med Skogsröjet, men denna gång med kniven mot strupen. Kommunen hade sagt 

nej till förlustgaranti för festivalen och i en intervju var Arvidsson kritisk till Finspångskommuns 

agerande gentemot festivalen, där han påstod att det inte fanns någon kommun som har så dåligt 

samarbete med en festival så som det är mellan Finspång och dem.
90

 Under detta år är 

huvudbanden Backyard babies, Sabaton och Takida som hoppas kunna locka ännu mer publik till 

Skogsröjet. Detta år så ökar publiksiffran ännu en gång och Skogsröjet klarar sig genom det tuffa 

läget med kommunen och till året efter satsade de på att bli ännu större. 

2009 var festivalen större än tidigare, här fanns ett hopp om att detta år slå nytt publikrekord. 

Arbetet med förberedelserna av festivalen gick bra och huvudbandet var de gamla rockarna i 

bandet Saxon. I detta skeende arbetade många ideellt med Skogsröjet och intresset för festivalen 

ökade allt mer. 

Arvidsson berättade om den svåra uppgiften att hitta sponsorer till festivalen trots att Skogsröjet 

växte mer för varje år. Men Arvidsson fortsätter “lyckas vi locka 3200 besökare så går allting 

runt, allt över är en ren bonus. Det är hårt arbete men vår belöning är att se alla de tusentals nöjda 

besökarna som vi får till festivalen.”
91

   

Festivalen har fått en stor utveckling och styrelsen strävar efter att vara en familjär festival, alla 

ska kunna komma hit och ha en trevlig helg tillsammans och lyssna på bra musik och ha gott om 

utrymme att vistas på. De ville inte ha en festival där man stod och trängdes och knappt kunde 

röra sig utan ett av målen var att se till att de blev så tillgängligt med utrymme på festivalplatsen 

som möjligt.
92
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2010 firade Skogsröjet fem år, detta firades med att Skogsröjet utvecklades från en endags 

festival till en tvådagars festival, något som Arvidsson hade haft som mål från starten av 

Skogsröjet. Under detta år fick även Skogsröjet 33 000 kr av kommunstyrelsen. 
93

 

En incident inträffade under denna festival, en man hade gått runt och svingat en yxa mot en 

annan man på Skogsröjet. Enligt Arvidsson var det första gången som de blev nämnda på text-tv 

i SVT och det för något som inte ens hände på festivalen, det var i närliggande bostadshus som 

detta skedde. Huvudakten detta år var hårdrocksbandet Mustasch och besökssiffran detta år var 

runt 2800 personer. Under förberedelserna av 2011 års festival var det mycket arbete med att 

revanschera sig mot 2010 års dåliga resultat för festivalen. De hade detta år en halv miljon 

kronor till bandbudget och här såg de över förutsättningarna på vad de skulle göra annorlunda 

detta år för att inte 2010 skulle återupprepas.
94

  

I mars blev det klart vilka det var som skulle vara huvudnumret på Skogsröjet, det var det 

amerikanska bandet W.A.S. P och i samband med att detta band presenterades så siktade 

styrelsen på ett publikrekord för året, för att de skulle nå detta var de tvungna att nå över 5500 

personer som var under festivalen 2009 då Saxon var huvudnumret.
95

 Detta år hade Skogsröjet 

fått en bred spridning, biljetter hade köpts av människor i bland annat Tyskland, England och 

Spanien. Drygt 5000 personer  besökte festivalen detta år.  

Efter 2011 års revansch så var arrangörerna positiva till festivalens framtid och arbetet med vilka 

stora band som skulle komma till 2012 års festival påbörjades. Årets huvudspelning var Alice 

Cooper som hoppades kunna locka storpublik som W.A.S.P gjorde året innan.
96

  

Till 2013 års festival släpptes de stora bandnamnen Lita Ford och Twisted Sister som var 

huvudspelningar varsin dag på festivalen. Något som är värt att notera är att för första gången får 

Skogsröjet en artikel i Aftonbladet tack vare att Twisted Sister ska spela.  

2013 års festival är över och arbetet med 2014 års festival är i full gång, Skogsröjet har 

presenterat band som Megadeth och Gamma Ray till festivalen, även om festivalpubliken ibland 
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sviker så fortsätter Arvidsson och de andra i Rejmyres Musikförening att arbeta hårt för att 

festivalen ska fortsätta kunna äga rum i framtiden. 

7.6 Bilden av Skogsröjet hos kommunen och tidningar  

Ur ett generellt perspektiv på vad som har diskuterats i tidningar om 

Svarttorpsfestivalen/Skogsröjet så har man kunnat se att diskussionerna har mestadels kretsat 

kring de ekonomiska motgångarna, band som har uppträtt under festivalen och hur förarbetet har 

sett ut. I en intervju med festivalgeneralen Stefan Arvidsson så var han själv väldigt fundersam 

över varför Skogsröjet inte fått så mycket uppmärksamhet i media. Han berättade att när väl 

media hörde av sig till dem så var det oftast om något negativt som de ville få fram som till 

exempel att han skulle baktala konkurrerande festivaler.
97

 Detta sågs även i en artikelsökning om 

Skogsröjet i Norrköpings tidningars databas, det skrevs väldigt lite positivt om Skogsröjet och 

många av rubrikerna löd “Förlustgaranti söks för Skogsröjet”
98

 och “Skogsröjet går back”
99

. De 

artiklar som skrevs i positiv riktning har rubrikerna “Skogsröjet tillbaka med mer av allt”
100

 och 

vilket band som kom till årets festival. Efter att ha granskat en av Norrköpings andra 

lokaltidningar Folkbladet så hittade man inte bara mera historik om själva festivalen utan man 

såg även att det var mer skrivet om vad festivalen betydde för orten. 

Efter en grundlig artikelsökning i både lokala tidningar och kvällstidningar så är det väldigt lätt 

att förstå Arvidssons fundersamhet kring att inte tidningarna väljer att uppmärksamma 

Svarttorpsfestivalen, då det inte finns några som helst artiklar kring när festivalen började 

anordnas. Man får hoppa fram två år till 2001 för att ens hitta något som är skrivet om festivalen 

och då är det väldigt blandade artiklar även om det bara är ett fåtal artiklar som finns om 

Svarttorpsfestivalen. De artiklar som finns handlade om att det inte ska bli någon festival detta år 

för att två månader senare rapportera i lokaltidningarna om hur bra banden som spelade var. 

Fram till 2004 så skrevs det fortfarande lite om festivalen och fokus låg då precis som tidigare år 

på de ekonomiska aspekterna och vilka band som skulle komma. Men ekonomin fortsatte att rasa 

och 2005 slutade Svarttorpfestivalen att arrangeras. 
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2006 var de gamla arrangörerna av Svarttorpsfestivalen tillbaka, fast i Rejmyre med festivalen 

Skogsröjet. Överlag så var rubrikerna positiva till festivalens återkomst i ny tappning men trots 

det så var det inte heller här speciellt mycket skrivet om festivalen. Rubrikerna fokuserade 

väldigt mycket på arrangörerna och Arvidsson om hans tankar och förhoppningar på vad den här 

festivalen ska kunna åstadkomma. Anledningen till att de finns så få artiklar skrivna om 

Skogsröjet kan vara att det är en så pass ny festival och att det fanns flera andra mycket större 

festivaler som media valde att lägga fokus på.  Under Skogsröjets andra år 2007 hade 

förväntningarna stigit på festivalen och medias intresse för Skogsröjet ökade. Men rubrikerna 

som löd var till en början väldigt negativa med rubriker som “Polisen beredd på bråk vid 

Skogsröjet”.
101

 En stor publik väntades till årets festival och efter festivalen var det mer positiva 

rubriker som “lugn kväll trots fullt ös”.
102

 

 2008 var rubrikerna fortfarande fokuserade på Skogsröjets dåliga ekonomi med negativa 

rubriker som “Skogsröjet ansöker om förlustbidrag
103

” och “sista chansen för festival 

Skogsröjet”.
 104

 Väldigt lite i övrigt skrevs detta år då intresset inte varit allt för stort från 

tidningarnas sida utan det mesta har varit inriktade på att det här kunde vara sista chansen för 

Skogsröjet.  

Inför 2009 års festival så var stämningen mer positiv i media, med det gamla rockbandet Saxon 

som huvudnummer detta år så var det väldigt mycket fokus kring hur mycket folk som skulle 

komma till festivalen detta år.
105

 
106

 2010 så firade Skogsröjet fem år som festival detta fick en 

kort notis i lokaltidningarna, det faktum att Skogsröjet blev en två-dagars festival 

uppmärksammas också. Men här såg man en viss förändring i hur media skrev om Skogsröjet. 

Kanske är det tack vare den succé som år 2009 hade givit som gjorde att media istället valde att 

rikta fokusen på besökarna på festivalen
107

. Men en incident fick mer fokus detta år inte bara i de 

lokala tidningarna utan även i nyheterna, ”en man greps efter att ha svingat en yxa mot en annan 

man på festivalen” löd rubriken och detta uppmärksammades även av bland annat SVT.  De 
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avslutande artiklarna för festivalen 2010 fokuserade på nästa års festival där tidningarna skrev 

om att det är två stora band som var på gång till 2011 års festival.
108

 

2011 så var media återigen väldigt positiva när de skrev om Skogsröjet, det stora ämnet innan 

festivalen var att hårdrocksbandet W.A.S. P var huvudakten på festivalen och med hjälp av dem 

skulle de slå publikrekord
109

. Även under 2011 var media fortfarande väldigt positiva när de 

skrev om festivalen, ytterligare fokus låg på hur stor spridning som Skogsröjet hade fått ute i 

Europa
110

. Mycket fokus låg på hur bra festivalen var det året men även hur mycket Skogsröjet 

har betytt för orten Rejmyre och hur viktig den var för ekonomin för de små företagen på orten.
 

111
  Det sista som skrevs under detta år var att Alice Cooper var klar för 2012 års Rejmyre.  

Inför 2012 var återigen stämningen positiv i media när de skrev om festivalen, det förekom 

mycket fokus kring de ”kultband” som arrangörerna lyckats boka som LA Guns och Michael 

Monroe. Under våren 2012 var det endast Stefan Arvidssons som fick uppmärksamhet i media 

efter uttalande om att han tyckte att Skogsröjet fick för lite plats i den lokala marknadsföringen. 

Mycket fokus låg även här på en tävling som anordnades av Finspångskommun där band fick 

chans att tävla mot varandra och första pris var att spela på Skogsröjet. Mycket av det som skrevs 

under festivalens på gång fokuserade på Alice Cooper och även här så vinklade de artiklar via 

festivalbesökarens ögon
112

. Inför 2013 års festival var intresset hos de stora banden som skulle 

komma, rocklegender som Lita Ford och Twisted Sister fick till och med Aftonbladet att för 

första gången nämna Skogsröjet i en artikel
113

. Men i övrigt under 2013 så var det väldigt lite 

skrivet inför och efter festivalen, fokuset har här valts att istället läggas på en konkurrerande 

festivaler, men det som skrevs under festivalens gång var överlag positivt
114

 

I en intervju med kulturutvecklingschefen för Finspångskommun Mårten Hafström så försökte 

han förklara varför relationen har sett ut och som den gör mellan festivalen och kommunen:  
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Det är svårt att säga hur det kommer sig att vårt samarbete inte fungerar som det ska. Det 

kan bero på att tidigare så har det inte legat något fokus från kommunen att starta ett 

samarbete med Skogsröjet, det har varit olika personer som jobbat med frågor kring 

festivalen istället för att det varit en person som genomgående fokuserat på samarbete med 

festivalen vilket kan ha orsakat en brist i kommunikationen Vi jobbar nu för att försöka 

stärka bandet mellan oss och Skogsröjet men det är en tvåvägskommunikation vi försöker 

ständigt nå Stefan för att diskutera hur vi kan stärka banden men vi får inget svar. Min 

förhoppning är att inom två år ska vi kunna ta större del av festivalen, vi vill vara där ute 

på plats och hitta på massa aktiviteter i samband med Skogsröjet och kanske även ha 

förspelningar i kulturhuset som en inledning till festivalen.
115

   

Detta stöttar både Jamiesons och Bennets teorier att en festival kan vara viktig för en orts lokala 

identitet och ett samarbete mellan kommun och festival kan vara avgörande för att kunna 

utveckla både festival och kommunerna. 

7.7 Analys  

Festivaler verkar vara ett omdiskuterat område som kan till viss del upplevas som känsligt. Detta 

kan bero på att festivaler sedan 70-talet fram till idag haft en enorm utveckling i Sverige. 

Begreppet var väldigt nytt och oroväckande bland de bosatta i orterna där festivalerna ägde rum. 

Men detta stoppade inte arrangörerna från att visa den positiva effekten som festivalen kunde ge. 

Hultsfredsfestivalen är ett typiskt exempel på att det går att arrangera en festival trots alla de 

motgångar som man möter, vilket visar sig tydligt när de lever efter mottot “går det inte så går 

det ändå”.
116

 Skogsröjet däremot har fått leva med motgångar som kretsar kring att inte bli 

tillräckligt uppmärksammade inom media, dåligt samarbete med kommunen
117

 och att de 

ständigt bemöts av ekonomiska motgångar.  

 

Hultsfredsfestivalen är en festival som har utvecklats från att ha fått stämpel som en verksamhet 

som inte bidrar med någon nytta för Hultsfredkommun till att bli en av Sveriges mest besökta 

festivaler. De har ständigt bemötts av med- och motgångar från kommunen och media, som har 

resulterat i att föreningen Rockparty utvecklades i arrangemanget av Hultsfredsfestivalen, som 
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sedan utvecklades till en mer kommersiell familjefestival. Men från början var föreningen 

Rockparty en grupp ungdomar med syfte att utveckla ungdomskulturen i Hultsfred och försöka 

gynna den musikkultur som utvecklades i Sverige. Detta stöttar Bennets teorier angående att 

festivaler är en viktig plats för ungdomar där de har möjlighet att hitta sin identitet med hjälp av 

festivalen och musiken.
118

 Men eftersom responsen Rockparty fick från kommunen och 

politikerna resulterade därmed i motgångar eller uteslutande intresse, vilket utvecklade 

Rockparty till att bli en självständig grupp med en delvis skeptisk syn på kommunens styre. Men 

ganska snart efter att Rockparty nådde sina framgångar märkte de att det inte går att driva en 

festival utan hjälp utanför styrelsen och att man måste börja anpassa sitt musikaliska koncept 

efter allmänhetens intresse. Vilket även gav en del intriger inom föreningen. Att det resulterade i 

detta kan bero på att Rockparty ständigt under 80- och 90-talet fick bemöta kritik från de 

politiska hållen att de inte anpassade sig till kommunen eller att de påverkade ungdomarna allt 

för mycket. Detta gjorde även att Hultsfred som kommun såg en möjlighet att kunna 

marknadsföra sin ort med hjälp av festivalen eftersom den utvecklades till att istället bli deras 

stolthet. Detta går att koppla till Jamiesons teorier kring att en festival kan gynna en kommun i 

ett samarbete.
119

  

 

Under 2000-talet vände debatten i tidningarna kring festivalen till att istället diskutera arbetet 

inför festivalen och hur artisterna framträdde på scenerna under festivalen. Vad detta kan bero på 

är svårt att svara på, men en teori kan vara att fler festivaler hade tillkommit i Sverige och synen 

på festivaler hade utvecklats till en möjlig kulturell verksamhet. Detta bevisas när 

Hultsfredsfestivalen gick i konkurs 2010, då spreds sig en sorg över festivalbesökare och 

framförallt i Hultsfredskommun
120

. Trots att festivalen fick ett antal försök till återupplevelse 

med hjälp av bolaget Scorpio som tog över festivalen så räckte inte detta för att hålla 

Hultsfredsfestivalen vid liv. Idag finns inte längre Hultsfredsfestivalen, utan det genomförs en 

del försök till nya festivaler i Hultsfred så som This is Hultsfred i hopp om att en dag få tillbaka 

Hultsfredsfestivalens anda.  
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Skogsröjet är även ett bevis på att det går att driva en festival på liten ort, men det kräver mycket 

tålamod och arbete innan man når sina mål vilket är något som Stefan Arvidsson bekräftar.
121

 

Skogsröjet började som Svarttorpsfestivalen och fick en kortare existens, men återkom 2006 med 

ett nytt koncept och med namnet Skogsröjet. Under festivalens start och fram till konkursen hade 

inte media ägnat något större fokus åt Svarttorpsfestivalen, det förekom mindre artiklar kring 

förberedelsen av festivalen eller recensioner av de band som spelade. Festivalen har sedan 

utvecklats till att bli en tvådagars familjefestival (2010) och genom åren har även Skogsröjet haft 

sina upp och nedgångar. Men denna festival utvecklas än idag och hålls årligen under somrarna. 

Men intresset inom tidningarna att recensera Skogsröjet verkar fortfarande vara litet och 

utrymmet som Skogsröjet får på tidningarnas databaser upplevs som glest. Detta gör det svårt att 

se vilka medieberättelser som angivits, detta kan därför göra att Skogsröjet istället blir en i 

mängden. 

 

Att festivaler har utvecklats och framställs på ett helt annat sätt idag bekräftas tydligt i 

tidningarna. Hultsfredsfestivalen var ett av startskotten för festivaler i Sverige som inspirerade 

många musikintresserade att bilda verksamheter och skapa en festival på deras ort. En av dessa 

var Skogsröjet som kom till cirka 20 år efter att Hultsfredsfestivalen tog fart. Till en början 

framställdes Hultsfredsfestivalen i tidningar som en plats där man samlade ungdomar för att 

provocera det politiska styret och sabotera orten. Detta kan bero på att under 80-talet var punk- 

och rockmusiken i Sverige som störst och stilen som dessa genrer hade kan ha utvecklat den 

missvisande synen av festivaler. Den missvisande synen bekräftas tydligt i de artiklar i 

lokaltidningarna då de diskuterar att Systembolaget skulle vara stängt i Hultsfred under 

festivalen. Hos politiker och hos allmänheten fanns ofta fördomar om ett samband mellan 

festival och alkohol, vilket kanske kunde göra att festivalen lades ned om Systembolaget var 

stängt. Men detta bevisade istället motsatsen och det väcktes många reaktioner på detta. En 

annan teori som Thorbjörn Svahn från kommunen i Hultsfred berättade var varför festivaler till 

en början inte var uppskattat kan bero på att detta var ett nytt koncept som höll på att utvecklas 

och bli något riktigt stort, vilket självklart skapade en viss oro bland de bosatta och inom 

kommunen. Man undrade vad detta skulle resultera i och hur det skulle påverka orten.
122
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detta kan man se att de fördomar som tillkom grundar sig på de medieberättelser som skapades, 

festivaler var en plats för punk- och rockmusik där även alkohol förekom i stora mängder.  

 

Tack vare att Hultsfredsfestivalen utvecklades tillkom allt fler festivaler i Sverige, vilket visar på 

att den nationella spridningen kring festivaler. Detta gjorde att tidningarna blev tvungna att börja 

anpassa sina artiklar efter läsarnas behov som även resulterade i att de istället försökte 

uppmärksamma festivalerna och omvandla artiklarna till en form av marknadsföring för 

festivalen. Även om det förekom en del mindre artiklar med diskussioner om att stoppa 

festivalerna eller tillsynliggöra deras motgångar. Detta medförde att kommunerna kunde utnyttja 

de positiva artiklarna som en form av marknadsföring för sin kommun, vilket även kunde vara en 

bidragande faktor till att samarbetet stärktes med tiden mellan Rockparty och kommunen.  

 

Skogsröjet får mindre uppmärksamhet i jämförelse med Hultsfredsfestivalen just för att 

Skogsröjet var till en början och fortfarande är en ganska liten festival. Detta visar nu på att 

tidningarna istället ville skapa debatter mellan arrangörerna och jämföra festivalerna med 

varandra. Vilket även blev en viss marknadsföring för både kommunen och festivalen vilket 

stödjer teorierna av både Aldskogius
123

 och Jamieson
124

 om att de ekonomiska aspekterna för en 

festival är viktig. Under 2000-talet är festivaler ett självklart arrangemang under somrarna i 

Sverige och många festivaler utvecklas till att bli allt större. Men efter att Hultsfredsfestivalen 

gick i konkurs 2010 ser man spår i tidningarna på både lokal och nationell nivå att festivaler som 

arrangeras ideellt blir allt svagare. Med undantag för de stora festivalerna som Sweden Rock och 

Bråvalla som har stora bolag som arrangerar dem, så ser man tydligt om man granskar 

besökarsiffror att det minskar år efter år. Detta syns även på Skogsröjet att i år (2013) är det 

första gången för festivalen som det kommit mindre besökare än året innan.  Här ser man vilket 

omställning som festivalhistorien har haft för Sverige. Till en början var festivaler inte alls 

accepterat och det sågs som något “fult”. Detta utvecklas till något spännande som influerar fler 

människor i Sverige, till att sedan ses som något självklart arrangemang att besöka årligen. Idag 

har festivaler en osäker bild i tidningar men som samtidigt har inslag av förhoppningar på att 

nästa festival ska bli något storslaget. 
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Tobias Nielséns frågor ”vad vi är bra på, vad kan vi bli bra på, vad andra är bra på och vad vi 

vill”
125

 kan därför anses som väldigt omfattande och givande att använda för att kunna stärka ett 

samarbete mellan kommunen och festivalverksamheten. Detta är även något som kommunerna 

skulle kunna dra lärdom utav för att på så sätt kunna marknadsföra sin kommun bättre. 

7.8 Slutsatser 

Sammanfattningsvis så ser vi att det finns stora likheter i vad som skrivits om båda dessa 

festivaler i de lokala tidningarna. Tidningarna valde främst att i starten under både 

Hultsfredsfestivalen och Skogsröjet att fokusera på vilka band som skulle komma till respektive 

festival, för att sedan presentera de debatter som uppstod främst mellan festivalstyrelserna och 

kommunerna. I Hultsfredsfestivalens fall så var det debatter om bland annat vilka som skulle få 

använda källaren i kulturhuset som tog stor plats i den lokala mediabevakningen. Några år senare 

efter att festivalen utvecklades så var rubrikerna till viss del negativa, exempel på detta är 

debatten om Systembolagets stängande i samband med att festivalen skulle äga rum. I 

Skogsröjets fall så valde de lokala tidningarna i början att lägga fokus på de ekonomiska 

problemen som uppstod för Skogsröjet och det dåliga samarbetet mellan Finspångskommun och 

festivalen. I bägge festivalernas fall har de lokala tidningarna framställt festivalerna som 

arrangemang med negativa resultat. Men i takt med att bägge festivalerna växte så utvecklades 

framställningen i de lokala tidningarna till något mer positivt då de valde att hylla festivalen, 

genom att omforma artiklarna ur festivalbesökarnas perspektiv. De här betraktar vi som att när 

en festival utvecklas till något större och gynnsamt för kommunerna så ändras mediabilden från 

de negativa till det mer positiva. Detta bidrar därför till att både kommunen och tidningarna 

utvecklas och ha en mer positiv inställning till konceptet.  

 

Synen på festivaler har förändrats från 70-talet fram till idag. När Rockparty började sina 

arrangemang så var fortfarande festivaler något nytt i Sverige och där igenom spred sig en viss 

oro då man inte riktigt visste vad man kunde förvänta sig av en festival. Tack vare detta så 

skapades många fördomar och medieberättelser om att en festival bara handlar om bland annat 

sex och alkohol, som fortfarande finns än idag. Festivaler är idag mer accepterat tack vare den 

utveckling som skett och festivaler kan ses som något betydelsefullt från kommunens perspektiv. 

Synen på festivaler förändrades från det att bara ungdomar skulle besöka en festival, till att bli 
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mer accepterad och arrangörer började därmed att omforma sitt syfte till att göra festivalerna mer 

familjära.  Hultsfredsfestivalen inspirerade fler att börja arrangera festivaler runt om i Sverige. I 

Skogsröjets fall så ser vi en utveckling från det lokala till det nationella då de tack vare sina 

större bokningar börjar nämnas i de stora kvällstidningarna samt att locka besökare från hela 

Europa, vilket även skedde i Hultsfredsfestivalens fall.  

 

Samarbetet mellan kommunerna och festivalerna har i bägge fallen betraktats som bristande. I 

Skogsröjets fall så har det aldrig funnits något direkt samarbete med kommunen, men försök 

görs nu att stärka kommunikationen mellan dem för att kunna påbörja ett samarbete. Även i 

Hultsfredsfestivalens fall var det brister under en lång tid. Det var egentligen bara i slutet av 

festivalens tid som kommunen insåg hur betydelsefull festivalen var och försökte stärka 

samarbetet till en högre grad. Att det utvecklades eller finns ett intresse att stärka samarbetet i 

bägge fallen beror till större delen på festivalverksamhetens envishet och övertygelse om att 

detta koncept är något bra för kommunerna. Det samarbete som har skett och varit genomgående 

i samband med bägge festivalerna är de lokala föreningarna som befinner sig på plats under 

festivalen för att locka fler besökare till kommunen och stödja festivalerna. 

Kan festivaler ses som ett kulturarv är svårt att besvara. Men om vi utgår ifrån Svante Beckmans 

forskning om begreppet kultur så kan man se att festivaler kan betraktas som ett kulturellt nöje 

beroende på vem man frågar, vilket även Thorbjörn Svahn instämmer på.
126

 I rapporten 

Kulturarvet som resurs för regional utveckling så beskriver författarna att ett kulturarv ska kunna 

vara av värde för en regional utveckling, vilket bägge dessa festivaler varit för respektive 

kommun. Detta ger oss en bild av att en festival kan ses som ett kulturarv, det utmärks även av 

Hultsfredskommun som nu arbetar med att bevara historiken om Hultsfredsfestivalen. Många 

associerar idag Hultsfred med Hultsfredsfestivalen och i framtiden kanske Rejmyre kommer 

associeras med Skogsröjet.  Eftersom ingen tidigare forskning har genomförts kring om 

musikfestivaler kan ses som kulturarv hoppas vi med denna uppsats kunna belysa ett nytt 

ämnesområde att diskutera. 
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8.0 Diskussion  
Efter att ha analyserat Hultsfredsfestivalen och Skogsröjet har vi lyckats få svar på vår 

problemformulering och lyckats väcka nya frågor. Vi gick in i denna studie med en förhoppning 

om att kunna se hur festivaler har utvecklats genom historien, vad det har resulterat i för 

kommunen som festivalen befinner sig i och vad tidningarna har försökt att måla upp för bild av 

festivalerna till allmänheten. Vi hade en förhoppning om att kunna få kontakt med ett antal 

personer som är insatta i diskussionen och den historiska aspekten, vilket vi faktiskt lyckades få 

och intresset verkar vara stort bland de personer som vi intervjuade. Vår bild efter intervjuerna är 

att det idag finns ett intresse och en förhoppning av att festivaler kommer fortsätta att äga rum på 

dessa orter. 

 

Precis som Bennett diskuterar i sin forskning så är inte en musikfestival ett ställe dit man 

kommer för att endast lyssna på musik. Känslan man får och gemenskapen med andra besökare 

bidrar till något som är så mycket större än att bara lyssna på musik.
127

 Detta är något som även 

Jonas Bjälesjö bekräftar i sin bok Rock n´ roll i Hultsfred, han intervjuar både festivalbesökare 

och arrangörer för att kunna utreda vad det är som utmärker en festival och vad dess betydelse 

för allmänheten blir. Efter att vi har forskat kring dessa två festivaler är det svårt att undgå hur 

pass lika festivalerna är varandra. Hultsfredsfestivalen började i en liten skala med en grupp 

ungdomar som tyckte att det fanns för lite att göra i kommunen, de ville att fler evenemang 

skulle arrangeras och bildade då Rockparty. Rockparty började med små konserter och festivaler, 

sakta men säkert växte intresset för festivalen hos ungdomarna och mer folk lockades till 

festivalen för varje år som gick. Svarttorpsfestivalen började anordnas i Hävla då man tyckte att 

det fanns för lite att göra på orten. Med motivationen ”inget har ju hänt här sen Lillbabs var här 

86”
128

 så lockades artister som Hardcore Superstars och Kalle Bah till orten. 

 

Det går inte heller att undgå att både Rockparty och Stefan Arvidsson känner en viss stolthet 

över de bägge kommunerna som festivalerna har ägt rum på. Bägge två är stolta över sin ort, 

Hultsfred respektive Rejmyre och de vill bägge visa upp och locka till sig mer besökare som ska 

se kommunerna.
129

 Man skulle kunna säga att det är en form av lokal patriotism, i en intervju 
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med Stefan Arvidsson festivalgeneralen för Skogsröjet så sa han ” Jag skulle aldrig kunna lämna 

Rejmyre jag är uppvuxen här och jag älskar staden, därför vill jag och alla andra som arbetar 

med Skogsröjet arbetar dels för att få höra underbar musik och dels för att visa vilken underbar 

ort som Rejmyre är”.
130

 

 

Efter att ha analyserat Hultsfredsfestivalen och Skogsröjet upplever vi att festivaler har fått en 

annan betydelse genom årens lopp tack vare de medieberättelser som skapats och att ett 

samarbete med kommunen betraktas som viktigt. Både Hultsfredsfestivalen och Skogsröjet är två 

exempel på att festivaler faktiskt utvecklas efter hårt arbete men att dess arbetstid och resultat 

kan variera. Hultsfredsfestivalen var en festival som till en början ville främja kommunens 

ungdoms- och nöjesverksamhet, men efter att ha bemötts av många motgångar från både 

politiker och lokalbefolkningen så valde de istället att vara så självständiga som möjligt. 

Festivaler var under 80-talet så pass nytt och det hade redan innan Hultsfredsfestivalens start 

spreds rykten i Sverige om vilka besökare som kom till festivaler. Detta bidrog till att skapa 

en oro bland lokalbefolkningen över vad detta var för nytt koncept. Detta visar på att det inte var 

så konstigt om både kommunen och lokalbefolkningen blev oroliga när festivalen utvecklades. 

Detta uppmärksammades även i tidningarna på både lokal och nationell nivå. Men med tiden så 

märkte kommunen att festivaler är något som utvecklas i Sverige och att Rockparty inte bara 

arrangerar festival och konserter utan de gör så mycket mer för de unga i samhället. Detta gjorde 

även att fler verksamheter och organisationer såg möjligheter att samarbeta med festivalen och 

marknadsföra sig. Festivaler blev helt enkelt mer bekräftade av samhället och det utvecklades 

istället möjligheter att ha en festival i orten. I samband med Hultsfredsfestivalen utveckling 

under 90-talet tillkom Svarttorpsfestivalen. Även denna festival hade en del motgångar och 

fördomar eftersom det var ett nytt koncept till en ännu mindre ort än Hultsfred. Men under den 

här perioden hade festivaler utvecklats så pass mycket i Sverige så oron över 

festivalverksamheten var inte till lika hög grad som Rockparty var under sin start. Men 

Svarttorpsfestivalen fick bemötas av en annan motgång, de fick ingen uppmärksamhet i media. 

Vad vi tror så kan detta bero på att festivaler inte längre var nytt för Sverige och 

Svartorpsfestivalen var helt enkelt en av många andra festivaler som arrangerades. Men med 

årens gång in på 2000-talet och fram till idag så har bilden av festivaler inte förändrats så 
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mycket. Hultsfredsfestivalen är en festival som blev och kommer saknas av många efter deras 

konkurs. Svarttorpsfestivalen som sedan blev Skogsröjet är en festival som fortfarande utvecklas 

och har ambitioner av att bli en ännu större familjefestival.  

 

Men en fråga som vi ställer oss efter vår analys är om ideella festivaler är på väg att försvinna? 

Detta är något som man kan se närmare på till en fortsatt forskning kring området. Vi har sett 

närmare på vad festivaler har åstadkommit med för en kommun genom historien och hur synen 

på festivaler har förändrats. Därför kan det vara intressant att fortsätta på detta spår fast mer som 

en framtidsutsikt, vad är festivaler på väg att bli? 

 

Vad beträffar kommunens åsikter kring festivalernas betydelse för kommunen så verkar 

kommunen och festivalarrangörerna ha skilda åsikter. Hultsfredsfestivalen har fått arbeta hårt för 

att få en bekräftelse av kommunen att deras arbete är faktiskt är gynnsamt för den kommunala 

utvecklingen.
131

 Detta instämmer Thorbjörn Svahn i då vi diskuterade hur Rockpartys samarbete 

med kommunen hade utvecklats.
132

 Däremot verkar det finnas ett sämre samarbete mellan 

Skogsröjet och Finspångskommun. Enligt Stefan Arvidsson verkar inte kommunen ha ett 

intresse av att hjälpa festivalen att utvecklas. Men Mårten Hafström påstår däremot att det har 

genomförts försök att samarbeta med Skogsröjet, men att kommunikationen mellan parterna inte 

har fungerat.
133

 Vad detta kan bero på är svårt att besvara. Men här kan vi se att det finns ett 

intresse hos kommunen att använda festivaler som en form av marknadsföring för kommunen. 

Både Thorbjörn Svahn och Mårten Hafström instämmer att en festival numera bidrar till så 

mycket mer för en kommun. En festival kan bidra till utvecklat näringsliv, turism, nöje och en 

starkare ekonomi.
134

 Festivaler blir som ett samhälle i samhället! 

 

När Hultsfredsfestivalen lades ner var det många som uttryckte stor sorg och nostalgi över 

nedläggningen, festivalen hade betytt så mycket för så oerhört många människor. Även om 

Skogsröjet inte är lika väletablerat som Hultsfredsfestivalen var så betyder Skogsröjet väldigt 

mycket för många människor. Idag har festivaler i Sverige fått en ny betydelse, i många fall 
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förknippar man Hultsfred med Hultsfredsfestivalen, detta visar på hur mycket en festival kan 

betyda för en kommun och vilken bild som gavs. Rejmyre var tidigare känt för sitt glasbruk men 

i takt med att Skogsröjet har växt så har bilden av Rejmyre förändrats till att bli mer 

uppmärksammat för arrangemanget av Skogsröjet.
135

 Intresset för ideella festivaler minskar 

kanske men passionen hos arrangörerna är lika stora då som nu.  
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Svahn Thorbjörn, informationsstrateg på utvecklingskontoret på kommunen i Hultsfred, 

telefonintervju, 26-11-2013 

 

10.0 Bilagor 

Bilaga1 

Intervjufrågor till Stefan Arvidsson 

·       Kan du ge oss festivalens historik över Skogsröjet? 

·         Innebörd för det lokala? 

·         Vilka motgångar de haft? 

·         Hur har arbetsprocessen gått till? 

·         Varför just detta musikval, fanns det andra alternativ? 

·         Varför just Rejmyre fanns det några andra alternativ? 

·         Hur har kommunen/kommunerna reagerat på ert arbete? 

·         Hur har media gestaltat och presenterat festivalen i tidningar? 

·         Hur kommer det sig att det finns så lite skrivet om festivalens historik? 

·         Hur de arbetar för att utveckla festivalen ytterligare och vilken form av undersökningar som 

görs för att kunna utvecklas (och i så fall vad de kommit fram till)? 

·         Hur stor spridning är det på deras publik är den både nationell och internationell? 

·         Har de haft några förebilder när de skapade festivalen? 

·         Ser de några likheter mellan sig själva och Hultsfred (eller annan festival) och i så fall 

varför/varför inte? 

 

Bilaga 2 

Intervju på telefon med Thorbjörn Svahn 

 

.Vad är relationen mellan er och festivalen? 

.Hur har samarbetet mellan kommunen och festivalen sett ut genom historien? 

.När vi har sett närmare på Hultsfreds historia så verkar samarbetet mellan er och arrangörerna haft 

upp och nedgångar, vad tror du detta kan bero på? 

.Vad har ni för ställning till festivalen idag? Hur upplever ni Hultsfredsfestivalens nedgång? 

.Vad tror du/ni att festivalen har haft för betydelse för kommunen? Är det en fördel eller nackdel? 

.På er hemsida verkar inte festivalen få så stor plats, vad beror detta på? 

.Hur kan man arbeta för att ytterligare stärka samarbetet mellan kommunen  och festivalen? 
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Bilaga 3 

Intervju på telefon med Mårten Hafström 

 

.Vad är relationen mellan er och festivalen? 

.Hur har samarbetet mellan kommunen och festivalen sett ut genom historien? 

.Enligt Skogsröjets arrangör så verkar det inte finnas ett intresse att samarbeta med er och festivalen, 

instämmer du/ni till detta? 

.Vad har ni för ställning till festivalen idag?  

.Vad tror du/ni att festivalen har haft för betydelse för kommunen? Är det en fördel eller nackdel? 

.På er hemsida verkar inte festivalen få så stor plats, vad beror detta på? 

.Hur kan man arbeta för att ytterligare stärka samarbetet mellan kommunen  och festivalen? 

 

 

 

 

 


