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Abstract. 

Sweden Rock Festival is one of the biggest festivals in Sweden and its focus on rock music in its 

different forms keeps the audience coming back and keeps the festival going. Time and time again 

the festival is noticed as being one of the safer festivals based on the amount of reported assaults 

and reported accidents.  

 

The purpose of this paper is to try to find the reason why the Sweden Rock Festival is perceived as 

safe. Looking at our rules and regulations harassment, violent crimes and sexual predatory 

behaviour is more common on a city street in daylight than it is at the festival even if some men and 

women are barely wearing clothes, are intoxicated and at times sleeping alone in the grass in a 

secluded area. The materials put together show that people choose to co-exist and care for each 

other to keep the festival safe and welcoming. 

  

The paper is based on my own observations at the festival as well as interviews with other visitors, 

these were conducted in person. I have found statistics from the police and materials written about 

the festival. I have chosen to use the theory of homophily in some parts of the analysis but I am 

focusing on performance theories as well as the values and morals aspect to get a full picture of 

what actually happens when you set foot at the Sweden Rock Festival.  
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Inledning 
Sweden Rock Festivalen är ett socialt fenomen. 33200 människor kliver under 4 dagar in genom en 

ingång och lämnar bakom sig de sociala statusar och roller de har i andra sammanhang under årets 

övriga 361 dagar. Ett vanligt antagande bland festival och ritualforskare är att i samma ögonblick 

som besökarna kliver innanför staketet anammar de de oskrivna regler och ritualer som hör 

festivalen till. Är det så? Hur kommer det sig och vilka regler och ritualer är det? 

 

The framing ritual that opens the festival is one of valorization (which for religious events 

had been called sacralization) that modifies the usual and daily function and meaning of time 

and space. To serve as the theater of the festive events an area is reclaimed, cleared, 

delimited, blessed, adorned, forbidden to normal activites. (Fallasi:1987:4) 

 

Även om Fallasi, som forskade inom social historia, antropologi och folklore, skriver i första hand 

om religiösa ritualer och traditioner, så stämmer de ritualer han beskriver bra överens med Sweden 

Rock Festivalens ritualer. Den är en ”högt markerad” form av tradition, liksom Lucia, julafton och 

andra typer av festivaler. I det här fallet handlar det om en slags sammankomst, där 

festivalbesökarna nästan dyrkar musikstilen och livet som förknippas med den. Redan veckor innan 

festivalens början uppdateras besökarna via e- post och sociala medier om hur området inhägnas 

och byggs upp för att bli färdigt för festligheterna.  

 

Utanför själva området finns campingplatser som blivit en del av själva festivalen, där samlas en del 

av de mer hängivna besökarna redan en vecka innan festivalens början för att ”komma i stämning” 

inför själva festivalen. På något vis har just den campingen och ungefär samma plats blivit bekant 

och välkomnande. När tältet är uppslaget går besökarna ett varv kring campingen och hälsar på dem 

de känner igen innan de hämtar armbanden som är inträdesbevis och går och inspekterar marknaden 

som slås upp utanför festivalen varje år. Marknaden är ett slags mellanland. Den är ingången till 

själva festivalen där människor som ska in på området vandrar och handlar lite men där också de 

som inte har biljett kan gå runt och njuta av maten och stämningen. 

  

När festivalen har börjat och festivalområdet är öppet skapas en känsla av vi och dom. Vi som 

betalat biljett och får tillgång till hela upplevelsen och dom som står utanför. Betalande besökare 
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blir en enhet och det skapas en samvaro. Att besöka Sweden Rock Festivalen är inte bara en 

musikalisk upplevelse, det är en social tillställning med traditioner och ritualer som tillsammans 

skapar de sociala kontrakt som besökarna tecknar i samband med biljettköpet och inträdet på 

området. 

Bild 1, Besökare som är på väg in på området, de rör sig från ett ljummet till ett hett område. 
 

Syfte 
Sweden Rock Festival har funnits som ett årligt evenemang i 25 år. Den beskrivs av besökare,                

media och även av polisen som en av de lugnaste och tryggaste festivalerna i Sverige. Syftet med                 

uppsatsen är att förstå under vilka omständigheter ett stort antal för varandra okända människor kan               

samspela på begränsad yta och under begränsad tid under vad som beskrivs som lugna och trygga                

förhållanden. 

 

Mina frågeställningar är: vad är det som gör just Sweden Rock Festivalen så lugn och trygg? Vilka                 

beteenden, omständigheter och händelser innanför och utanför staketet som markerar festivalens           

område bidrar till denna trygghet? Hur anpassar sig besökarna till outtalade mönster, regler för              

besökare? 

 

Frågorna besvarar jag bland annat genom att gå igenom mina egna fältanteckningar från de senaste               
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två årens festivaler. Eftersom jag studerat etnologi under tiden som festivalerna varit har jag haft för                

vana att bära med mig en fältdagbok som jag haft stor nytta av.  

Metod och Material 
 

Den fascinerande sammanhållning och de outtalade  sociala kontrakt som skapas mellan alla 

besökare har gjort att jag vill forska kring det gemensamma, gruppen och hur det går till att skapa 

en sådan sammansvetsad grupp. Jag har intervjuat besökare och frågat dem om hur de uppfattar 

festivalen och dess besökare. Jag har också sett dokumentärfilmen Som en lunga. I filmen får 

filmskaparna följa Robban, 42 år, som är en trogen Sweden Rockbesökare. De följer hans besök på 

festivalen 2009, men får också ta del av konferencierernas, bandens och andra besökares tankar och 

funderingar.  

 

En viktig del av arbetet har varit samtal förda med besökare under festivalen. De har skett i köer, 

när jag har fotograferat dem tillsammans med vänner eller när vi stått och väntat på att ett band skall 

äntra scenen.  

 

På Nöjesguidens hemsida kunde jag finna polisens statistik över brott anmälda på de olika 

festivalerna i Sverige under åren 2014 och 2015 vilket gett mig en grund för analysen av tryggheten 

på Sweden Rock Festivalen. 

 

Jag har också läst Sveriges Radios artikel om festivalpolisen från 2013 där polisen beskriver 

festivalen som en ovanligt lugn festival.  

 

På festivalen 2016 påbörjade jag en intervju med ett par jag mötte där vid namn Ole och Lena, 

denna intervju avslutades fyra månader senare hemma hos mig. Den intervjun har gett mig en 

möjlighet att inte bara få en ögonblicksbild av festivalen utan också en analys gjord av dem själva 

när det gått ett tag. Minnen plockas fram och diskuteras vilket i sin tur gav mig en hel del uppslag 

för uppsatsen. De diskuterade mycket om hur Sweden Rock festivalen skilde sig från de festivaler 

de besökt senare på året och det gav också bekräftelse på hur olika de sociala kontrakten blir 

beroende på hur de byggs upp och av vem. 
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Jag skickade i Augusti 2016 ut en enkät till en grupp på Facebook som handlar specifikt om 

hårdrock, deras svar ligger till grund för en stor del av mina analyser och slutledningar. 75 personer 

besvarade enkäten. Genom att analysera enkäten som bestod av frågor om vad som är viktigt för 

besökaren hoppas jag få fram en del av bilden av vad som är själva festivalens sociala grund. 

Enkäten bestod av 10 frågor med svarsalternativ över en skala från 1 till 7 där 1 var inte alls viktigt 

och 7 var mycket viktigt. Bland annat ställde jag frågan Är festivalens kontakt med dig som 

besökare innan festivalen viktig? (tex Sweden Rock som mejlar och lägger upp mycket på sociala 

medier) På den svarade fler än hälften på den övre delen av skalan och allra flest svarade med en 5 

vilket visar att det är ganska viktigt. I enkäten fanns också en frisvarsfråga som löd Vad är det som 

gör musikfestivalen så speciell enligt din åsikt? Svaren på den frågan har varit till stor hjälp i arbetet 

med uppsatsen. På frisvarsfrågan valde bara 28 av deltagarna att svara. Alla som svarade på enkäten 

var anonyma och jag bifogar det fullständiga resultatet som bilaga.  

 

Intervjun med mig själv går under kategorin autoetnografi som “innebär att systematiskt och 

reflexivt använda sig av egna minnen och erfarenheter från olika situationer, som en utgångspunkt 

eller som exempel på mer allmänna förhållanden. Det innebär att forskaren blir både subjekt och 

objekt för undersökningen, både ett verktyg i kunskapssökandet och en informationskälla” (Umeå 

Universitets hemsida). Jag har genom att se på bilder och minnas tillbaka med hjälp av dem och 

anteckningar kunnat få fram kopplingar mellan de svar jag fått på enkäterna i intervjuer med andra 

besökare och även de fem uppsatser jag läst om festivalen.  Jag är medveten om faran i att använda 

mina egna minnen från festivalerna för att få fram ett objektivt material men utifrån den information 

jag fått fram i intervjuer med andra och i filmen Som en lunga upplever jag att mina egna 

uppfattningar och tolkningar pekar åt samma håll som övriga informanters uppfattningar. I enkäten 

har jag uppfattat en önskan om en lugn festival men inte utan fest. Det blir tydligt när jag jämför de 

önskemålen med upplevelser beskrivna i mina observationer där besökare sovit på marken och flera 

andra besökare kontrollerat så att det inte är någon som mår dåligt eller när en man med en elektrisk 

rullstol fastnade på ett kabelrör och det genast slöt upp fem besökare som hjälpte till att lyfta loss 

honom. Enkäten visar på att besökarna vill ha fest men med trygghet och kamratskap som ledord. 

Genom att intervjua mig själv har jag kunnat få fram perspektivet från någon som observerar vad 

som händer och som kan pussla ihop det till en hel berättelse om festivalen istället för de enskilda 

besökarnas fragmentariska upplevelser. De observationer jag gjort beskriver jag själv i intervjun 

med mig själv: Men har du alltså gjort observationer på Festivalen?  
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Ja, kanske inte medvetet innan, men de senaste två åren har jag ju studerat etnologi och haft 

min fältdagbok med mig. Den har varit framme mycket under tiden som jag suttit och bara 

studerat och observerat människorna i omgivningen. Vissa har kommit fram nyfiket och 

bara tittat på mig där jag skrivit men de flesta har inte reagerat alls. Och alla spontana samtal 

har jag försökt att minnesanteckna så fort jag fått chansen, de har jag haft stor nytta av. Sen 

har jag självklart lagt undan boken och bara haft roligt också. 

 

Jag har valt att ta med tre bilder ur min privata samling för att ytterligare beskriva några av de 

fenomen jag tagit upp i texten men också för att du som läsare ska kunna skapa en bild av hur det 

kan se ut framför scenen och på själva festivalområdet. 

Tidigare festivalforskning 
 

Det finns forskning kring festivaler men just den sociala och kulturella delen är inte en stor del av 

den forskningen. Jag har därför valt att använda studentarbeten för att få ett bredare material att 

arbeta med. 

 

Sweden Rock festival: Om varför vi ständigt återkommer, är ett kandidatarbete i sociologi av Lisa 

Rämström. Hennes frågeställningar är ”Varför väljer man att återkomma år efter år till samma 

festival? Vilka upplevelser under festivalen är attraherande?” Jag hade själv dessa som frågor i 

början av mitt arbete men det har istället svängt av mot det sociala klimatet och hur det fungerar på 

festivalen. Det jag tar med mig ur hennes uppsats är den beskrivning hon ger av festivalen som 

besökare. Rämström beskriver bland annat hur hon kan “koppla bort vardagens måsten” vilket 

bekräftar den bild jag själv fått i mina analyser. 

 

Carina Koski har i kandidatuppsatsen i företagsekonomi som heter Musikfestivaler som Turistiskt 

Dragplåster -En fallstudie på Sweden Rock Festival beskrivit musikturismen och hur Sweden Rock 

Festivalen uppfattas av de som bor i Sölvesborg där festivalen arrangeras. Hon skriver ett avsnitt 

om Sweden Rock Festival som kultur där hon beskriver det som “kollektiva aktiviteter som stärker 

gemenskap, sammanhållning och identitet i samhället och musikfestivaler kan ses som en form 

kollektiv aktivitet som människor gör tillsammans och är därmed en ritual.” Vilket i sin tur stödjer 
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mina jämförelser med Fallasi, som skriver om religiösa ritualer men beskriver dem på samma vis 

som vi idag beskriver festivalen. Fallasi skriver om festivaler som ett evenemang, ett socialt 

fenomen som man stöter på i princip alla kulturer. Jag uppfattar det som att Fallasi, även om han 

skrev i första hand om religiösa festivaler, kunde se behovet av kulturella samlingar och det rituella 

i dessa vilket är precis det jag skriver om i kapitlet om virtualiseringen på festivalen. 

 

2013 gjorde Sweden Festivals, som är en ideéll medlemsorganisation som arbetar för svenska 

festivaler inom alla områden, ett samarbete med åtta andra festivalorganisationer i Europa där man 

sammanställde en omfattande komparativ festivalstudie.  I Sverige rekryterades Sara Tannå, 

kultursociolog, för detta. I Festival Landscape in Sweden poängterar hon bland annat hur forskare 

och media har jämfört festivalerna med initiationsriter till vuxenlivet vilket stärker mina tankar 

kring värdegrunder som en stor del av Sweden Rock festivalens positiva rykte. Jag har i Tannås 

studie kunnat läsa om hur de olika festivalerna finansierar sina evenemang och har därigenom 

förstått att de samarbetspartners som finns på festivalen är en stor del av anledningen till att 

festivalen finns kvar och dessutom växer från år till år. 

 

Jag har också läst Donald Getz, ledande forskare inom Turism- och Event Management fälten, The 

nature and scope of festival studies där han tar upp att forskningen kring festivaler i stort har 

inriktat sig på eventet i sig och hur det skapas, marknadsförs och bekostas mer än vad som faktiskt 

sker på festivaler mellan arrangörer, besökare och i vissa fall artister.. Han skriver inte om några 

specifika festivaler utan hans fokus ligger på forskningen kring festivaler. 

  

In the classic discourse concerning the roles, meanings and impacts of festivals in society 

and culture, sociological and cultural anthropological theory and methodologies prevail. Our 

understanding of festivals as social/cultural phenomenon, and of the festival experience for 

individuals and groups, must be rooted in these disciplines, but there is little evidence in the 

research literature (and in the pertinent textbooks) that the connections are being made. 

(Getz:2010:20) 

 

Detta tolkar jag som att han liksom jag saknar kopplingen mellan evenemanget och besökaren i den 

forskning som finns idag. Det finns studier som visar på besökarnas konsumtion och det finns 

studier som redovisar evenemangens planering med mera men den kulturella kopplingen verkar 
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saknas vilket jag också upplevt när jag sökt material. Getz har med sin text inspirerat mig till att 

välja det kulturella perspektivet på ett mycket strategiskt och välplanerad evenmang och hur 

besökarna påverkar och påverkas av det.  

 

Owe Ronströms, musiketnolog, Att gestalta ett ursprung har varit till stor hjälp liksom hans artikel 

Four facets of festivalisation, i Puls, musik och dansetnologisk tidskrift nr 1. 

 

Jonas Bjälesjös, universitetslektor på Linnéuniversitet, Rock'n'roll i Hultsfred: ungdomar, festival 

och lokal gemenskap handlar om andra aspekter kring festivalen men har ändå inspirerat mig till att 

gå lite djupare i mina analyser kring själva beteendet på festivalen.  

 

Övrig forskning som inspirerat 

 

“Värdegrunden – Vad, hur och varför?” är en C-uppsats inom lärarutbildningen av Peter Fröberg 

och Caroline Lönn, den har gett mig en insikt i vad en värdegrund är och hur den förs vidare. I 

uppsatsen förklaras hur värdegrund skapas och hur den sedan ärvs från generation till generation, 

vilket jag uppfattar är vad som sker på festivalen. Värdegrunderna kan precis som de sociala 

kontrakten förändras med tiden och beroende på situationen men grundvärderingarna finns kvar.  

 

Teoretiska begrepp och utgångspunkter 
 

Det finns arenor byggda för konserter som besökare lämnar för att antingen åka hem eller bo på 

hotell med alla dess bekvämligheter. Festivalbesökaren väljer att bo i tält oavsett väder och 

spendera flera dagar med att se flera band och umgås med människor tätt inpå.  

 

Festivalbesökaren lämnar sin vardagsverklighet bakom sig och hamnar i ett sammanhang där de 

anpassar sitt vardagsleverne till en mer speciell version av den. Samma lagar och regler gäller men 

fokuset förändras från det generella mötet med kända och okända människor på allmän plats till 

möten med kända och okända människor som har samma intressen som en själv. Anpassningen sker 

genom att man fokuserar på de regler som kan ha direkt inverkan på stämningen på festivalen och 

tillsammans anpassar man dem under festivalens gång för att det ska bli ett bra flyt oavsett väder, 
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band som får förhinder eller vad som nu kan tänkas skapa sämre stämning. Tack vare viljan att 

behålla en god stämning hjälps besökarna åt att hålla den så.  

Festival behaviour typically includes moving around, eating, drinking, smoking, small 

talking, and having a day out, sometimes even several days – and nights. 

(Ronström:2016:70) 

 

Livsmönstren är desamma. De äter, sover, röker, är sociala och går på toaletten precis som i det 

”vanliga” livet. Men här görs allting i en samling av människor. Var de än befinner sig så finns det 

minst tio personer omkring dem. Det gör också att respekten för omgivningen testas. Förmågan att 

hantera en situation där en person inte beter sig som brukligt sätts på prov. Mycket måste helt enkelt 

accepteras för att på festivalen är tid och rum inte riktig likadant som utanför i det ”vanliga” 

samhället.  

 

Jag använder uttrycket “fokuserad tillställning” i min beskrivning av musikfestivalen och i min 

sammanfattning, uttrycket har jag funnit i Ronströms avhandling Att gestalta ett ursprung (1992). 

Han beskriver det som att människor som sluter upp för en fokuserad tillställning i regel har någon 

slags uppfattning om vad som skall hända. Det är deras förväntningar och föreställningar kring vad 

som ska hända eller vad som borde hända som definierar tillställningen.  

 

Homophily teorin och hur den hör samman med Sweden Rock 
Festivalens besökare 

 

ho·moph·i·ly  (hə-mŏf′ə-lē). A theory in sociology that people tend to form connections 

with others who are similar to them in characteristics such as socioeconomic status, values, 

beliefs, or attitudes. (The free dictionary)  

 

Festivalbesökarna samlas på en begränsad yta tillsammans med tusentals människor som har 

samma intressen som de själva vilket är själva grunden i teorin om homophily. Homophily är 

tendensen hos individen att associera sig med andra individer lika dem själva, teorin har studerats i 

hundratals olika nätverksstudier och den visar att människor med gemensamma övertygelser, 

värderingar och utbildning enklare upprättar kommunikation och relationer mellan individer.  
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I sin avhandling säger Willemien Kets och Alvaro Sandroni att homophily innebär att en person har 

lättare att sätta sig in i en annans situation om det är en person ur samma grupp. Grupperna bestäms 

utifrån intresse. Kets och Sandroni hävdar att det inte är så enkelt som att ”lika barn leka bäst”, de 

vill istället visa att de som känner igen sig i andra i vissa situationer har lättare för att instinktivt 

föra sig på ett socialt korrekt sätt mot eller med dem. Det handlar inte om att man är lika som 

individer, utan att man befinner sig på samma arena, i samma släkt, eller på samma festival, och på 

det viset blir del av samma grupp och förstår den gruppen specifika normer och regler. Det här 

förklarar att beteenden som finns inne på själva festivalområdet inte nödvändigtvis tillhör den 

individens ”normala” beteendemönster. Ett exempel som de tar upp är att erbjuda någon lite av din 

mat kanske är lämpligt under en familjemiddag men inte när du är på en arbetsmiddag. 

(Kets,Sandroni:2016:2) 

Performanceteoretiska perspektiv 
 
Rockfestivalen är en tillställning där musiker kommer för att underhålla en publik. Deras 

framträdanden skapar en arena där tusentals människor kan samlas för att få ett avbrott från 

”vardagslivets flöde”. Genom att uppmärksamma att festivalen pågår/äger rum skapas en ram. ”En 

primär tolkningsram erbjuder en möjlighet att uppfatta, identifiera och etikettera ett oändligt antal 

konkreta situationer. Den utgör ett grundläggande tolkningsperspektiv som aktörerna i ett samspel 

har gemensamt med alla slag av observatörer. Att överhuvudtaget uppmärksamma att något särskilt 

äger rum innebär redan att en primär ram etablerats.” (Ronström:1992:28). 

 

 På festivalen finns det människor som både klär upp och klär ut sig. De klär sig i  en roll som de 

spelar under festivalen. När jag började fundera på det började jag också att ändra mitt perspektiv 

under observationen på årets festival. Jag började se på besökarna som en ensemble. De spelade alla 

en roll i det som kallas Sweden Rock Festival. Där finns motorcykelgängen, glamrockare, 

blackmetallare, pudelrockare, old school rock och musiclovers. Det finns betydligt många fler, men 

jag vill ge en bild av hur många ”roller” det finns att anamma. De som valt att klä upp sig mycket 

med hela dräkter blir ofta stoppade och andra besökare vill ta foton med dem eller bjuda på något 

att dricka. Besökare underhåller besökare. Här finns exempel på förändringar i key (tonart). Genom 

att klä upp sig och framträda på ett visst sätt slår de besökarna an en annan ton och blir istället en 
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del av showen på festivalen. De skiljer sig på så vis från andra besökare som klär upp sig med 

kläder som skall efterlikna de band de dyrkar. Ett typiskt exempel är sleaze och glamrockare som 

gärna har spandex tajts, nitbälten, cowboy boots och skinnjacka, kostymen/uniformen är densamma 

oavsett kön. Lotten Gustafsson, etnolog, som skrivit om medeltidsveckan och dess besökare kallar 

det för ”det-är-på-riktigt-på-låtsas”, där den som klär upp/ut sig känner sig närmare sina idoler men 

är medveten om att ”verkligheten” ligger runt hörnet utanför festivalområdet(Gustafsson:1995:5). 

Det händer också att andra besökare inspireras och går ut till marknaden och köper liknande kläder 

och kommer tillbaka som en ny del av truppen. Oavsett om det handlar om en medeltidsvecka eller 

en rockfestival finns det en kulturell grund och en ram för sammanhanget. Det finns ett 

framträdande och det finns en publik. På medeltidsveckan samlas människor i en stad som inte bara 

är arena för evenemanget, utan fortfarande har sin roll som boplats och vardagsverklighet för de 

boende i Visby, de ska fortfarande gå till och från jobbet, hämta och lämna på dagis och handla, 

vilket kan bli något förvirrande för de besökare som kommit dit för medeltidsveckan. Lotten 

Gustafsson skriver om oro bland de levande rollspelare som finns på plats. Kommer de människor 

som inte är på plats för själva framträdandet att förta känslan för dem? Ramen som upprättas för 

dem som är där för att uppleva en medeltid kan vara svår att upprätthålla om det dyker upp element 

som bryter mot de rutiner och regler som är uppsatta för deltagarna själva. (Gustafsson:1995) 

 

På Sweden Rock Festivalen finns istället bara de som betalat för inträdet till festivalen. Arenan är 

vigd åt det sammanhang som utgörs av uppträdanden på scenerna, människor som roar och 

underhåller med sina festival roller och den sociala samvaro som uppstår inom huvudramen för 

festivalen. Vardagsverkligheten lämnar man bakom sig på parkeringar och hållplatser för att 

återupptas när festivalen är över.  

Värderingar och Värdegrunder 
Ingolf Persson, skaparen av festivalen, berättar i Som en lunga att han besökte festivaler på 1970 

talet och att han saknade den typen av festival och det var därför han startade det som idag är 

Sweden Rock Festival. 25 år har gått och även om festivalen har vuxit från en liten fest till ett 25 år 

gammalt koncept så har stämningen och respekten blivit kvar. Jag kan inte låta bli att tänka att det 

kan ha med värderingar och värdegrunder att göra. Är denna festival baserad på värdegrunder från 

1970/1980 talet medan de moderna festivalerna baseras på moderna värdegrunder?  
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Värde´ring substantiv ~en ~ar värd·er·ing·en 1 bedömning av värde hos ngn/ngt 

Vä`rdegrund substantiv ~en ~er värde|grund·en ●system av etiska principer som bildar 

underlag för handlande skolans värdegrund sedan 1992 (Svenska akademins ordbok 2009) 

 

Ordet värdegrund används mest inom skolorna där det från början kallades norm som senare blev 

värdegrund. I C- uppsatsen Värdegrunden – Vad, hur och varför? av Peter Fröberg och Caroline 

Lönn, läser jag om hur värdegrund fungerar och har fungerat, de har arbetat utifrån boken 

Värdegrunden- finns den? (2001) skriven av pedagogen Kennert Orlenius, som i sin diskussion om 

värdegrunden, menar att vi ofta värderar om något är fult eller vackert, gott eller ont. “Värden 

betecknar något som är eftersträvansvärt. Våra värden tillskriver vi oss utifrån olika värderingar, då 

vi prioriterar det vi anser som mest önskvärt” (Fröberg, Lönn:2007:11).  

 

Värdegrund baseras på etik, moral och förnuft. Förnuftet hjälper oss att se vad som är ”onda” eller 

”goda” handlingar. Om vi för över detta till festivalsituationen handlar det om att hantera sociala 

situationer med olika individer från olika bakgrunder och med olika förutsättningar. Det påminner 

om hur det är i skolan, där vi som elever placeras i en klass eller en grupp av individer med olika 

bakgrunder och förutsättningar och med ett gemensamt mål.  

 

Orlenius har skrivit att barn och ungdomar lär sig normer och regler när de deltar i praktiska 

situationer som har en social karaktär. Han pekar på att ett sociokulturellt perspektiv betonar 

kommunikation som en grundläggande faktor för att kunskap ska komma till stånd. Det är här den 

vuxnes uppgift att inspirera och vägleda sina elever i dennes utveckling (Fröberg, Lönn:2007:17). 

På festivalen är ”den vuxne” den äldre generationen som besökt festivalen flera gånger. Här 

påverkar den höga medelålderna antagligen de beteendemönster som går att observera på festivalen. 

Både på campingar och på festivalområdet umgås grupperna över generationsgränser. Föräldrar 

åker med sina barn och ungdomar umgås med medelålders besökare utan problem. Det finns en 

form av “learning by doing” som är ganska intressant och som stämmer ganska väl överens med det 

Fröberg och Lönn lyfter i sin uppsats. 
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Disposition 

Uppsatsen är uppdelad i tre delar. Vem? Där jag diskuterar festivalens besökare och deras              

upplevelser och uppfattningar kring festivalen. I den delen använder jag mig av enkäten jag              

skickade ut i Augusti 2016, material från mina egna observationer och intervjuer med andra              

besökare och mig själv. I detta avsnitt knyter jag samman homophily-teorin med mina analyser.              

Vad? Där jag diskuterar vad som faktiskt sker på festivalen och hur de händelserna tyder på den                 

trygghet som uppfattas. Avslutningsvis kommer diskussion och sammanfattning där jag          

sammanställer de resultat jag fått av analyserna.  

Vem? 

Festivalen 
 

festiva´l substantiv ~en ~er fest·iv·al·en ●(större) arrangemang kring ett visst tema gärna 

regelbundet återkommande filmfestival folkmusikfestival till årets festival hade arrangörerna 

bjudit flera världsstjärnor (på/under) festivalen sedan 1948 av eng. festival med samma 

betydelse; till lat. festiva´lis ’festlig’; jfr fest (Svenska Akademins Ordbok) 

 

Musikfestivaler har funnits i vår svenska kultur sedan länge, de tidigaste formerna av 

musikfestivaler liknande dem vi kan se idag grundades på 1950 och 1960 talet. Ronström skriver 

om ordet festival som tog över för ord som folkfest och musikfest på sent 1960-tal och hur det idag 

används för att beskriva många olika tillställningar men det är ju inte bara namnet som befästes då 

utan även formen i sig (Ronström:2016:69). Bland annat kan man läsa om Vintermusikveckan i 

Saxå som hölls första gången 1960 i en artikel av Björn Gustavsson i Dalademokraten, där 

besökarna i samband med sina skidturer kunde avnjuta kammarmusik med varm glögg till kvällen. 

En av deltagarna citeras ”Man blir så överfylld av musik att det är med verklig svårighet man 

kommer ned på jorden igen, efter detta” (Gustavsson: 2015) 

 

Oavsett om det är en kammarmusikfestival eller om det är en rockfestival är musiken den stora 

gemensamma nämnaren som samlar människor på en och samma plats för att njuta och få ett 

avstånd till det vardagliga och njuta i stunden. Besökarna samlas på en fokuserad tillställning och 

skapar tillsammans något som blir deras gemensamma och som utesluter dem som inte deltar.  
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En festival är inte bara en samling människor som möts för att de har ett gemensamt intressen. 

Musikfestivalerna har blivit möjligheter för band att resa utomlands och bli sedda och hörda av nya 

lyssnare och eventuellt nya fans. Festivalerna har också blivit en möjlighet för företag som vill 

förknippas med den musik som spelas att marknadsföra sig direkt mot presumtiva kunder. På 

Sweden Rock finns till exempel 4Sound, Bauhaus och Marshall Headphones med bland de partners 

som listats på hemsidan. Men mitt fokus ligger på festivalen som social arena. 

 

I denna uppsats handlar det om en specifik festival. Sweden Rock Festivalen som är en 

musikfestival med fokus på rockmusik i alla dess former. När ordet festival/festivalen används 

syftar jag på rockfestivalen om inget annat anges. Sweden Rock Festivalen är en samlingsplats för 

människor som har rockmusik som gemensamt intresse. En sådan här festival skiljer sig mycket 

från t ex en gratis stadsfestival på så vis att besökarna betalar en summa för att spendera tid på en 

inhägnad plats där det bara kommer in andra som också betalat för att få se de band de vill se och 

umgås med människor som uppskattar samma typ av musik. 

 

Första festivaldagen, vid insläppet till festivalområdet, sker någonting. Vid gaten in samlas tusentals 

människor i en klunga, det är trångt och varmt men alla respekterar obehaget och försöker att hålla 

god ton och se till att ingen annan far illa. När man väl kommit in kan man se hur en del springer 

ner för backen in på själva området som kalvar som släpps på grönbete. Den första dagen är inte 

alla scenerna öppnade ännu. Det två största scenerna öppnas första dag två. Publiken framför scenen 

är kompakt. Det räcker dock att kliva lite åt sidan så har man gott om plats att stå utan att behöva 

känna sig trängd. Konserter jag varit på, t ex Bon Jovi på Stadion i Stockholm, har jag blivit trängd 

så illa att jag blivit tvungen att skrika på människor omkring mig för att få plats att röra mig och att 

andas. Mitt intryck är att på en konsert där man betalar dyra pengar för att se ett band så uppstår inte 

den solidariska känslan som upplevs på Sweden Rock Festivalen. På festivalen skapas sociala 

kontrakt mellan besökarna som kommer att vara på samma plats i flera dagar och hela dagarna. För 

att det ska fungera måste det finnas respekt för det personliga utrymmet och en vilja att bortse från 

egenheter som man kanske i vardagen inte alls hade kunnat tolerera. ”Jag skulle aldrig ta hit min 

dotter på 12 om jag inte visste att det är säkert” säger en man som bor i Sölvesborg, staden där 

festivalen anordnas. 
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I den enkät jag sände ut under hösten 2016 anser hälften av dem som svarat att trygghet och 

säkerhet i form av publikvärdar, vakter och övrig personal var mycket viktigt, övriga ansåg det i alla 

fall vara viktigt. Det gör också att besökarna kan gå omkring bland 33200 besökare och känna sig 

säkra i sin roll som just festivalbesökare. Men vi får inte glömma att deras jobb inte bara är att vakta 

besökarna utan också att se till att festivalen flyter på som den ska. De ser till att banden kan spela 

sin musik, de ser till att publiken har det bra och det i sin tur gör att besökarna kan hålla sina sociala 

kontrakt med de andra besökarna. Grunden till hela trygghetskonceptet är att ha en känsla av 

trygghet redan när du kommer in. Därför är information inför festivalen och visuell närvaro så 

viktigt utan dem skulle de sociala kontrakt som idag skapas och utvecklas antagligen se betydligt 

annorlunda ut. Ser vi till enkäten där jag frågat om festivalens kontakt med besökarna innan 

festivalen är viktig har fler än hälften svarat att det är viktigt till mycket viktigt. Jag hävdar att det 

ligger till grund för en del av trygghetskänslan, besökarna vet att festivalen, den fokuserade 

tillställningen blir av, de vet att området står klart när de kommer dit och de får bekräftat att banden 

är på plats. I jämförelse med t ex stadsfestivaler där informationen oftast består av ett datum om när 

det kommer att ske och vilka som kommer att uppträda. Men i övrigt räknar arrangörerna med att 

besökarna ska ha koll på allt själva medan Sweden Rock Festivalens arrangörer delger sina 

eventuella besökare all information som kan tänkas behövas.  

 

Tannå, som skrev den komparativa festivalstudien för Sweden Festivals, beskriver i sin studie hur 

många festivaler från förr har omorganiserats men ännu finns kvar vilket vi tydligt kan se i just 

Sweden Rock Festivalens historia. Sweden Rock Festival firade 25 år i år. Den började som 

Sommarfestivalen i Olofström och tanken var att bjuda på klassisk rock, hårdrock, folkmusik och 

mycket mer som var ovanligt på festivaler på den tiden. Festivalen växte och fick flytta till Norje i 

Sölvesborg där de fortsatte med samma namn fram till 1999 när namnet Sweden Rock Festival blev 

spikat. Fokuset på hårdrock blev tydligare och utvecklingen fortsatte. Volymen på publiken ökade 

konstant under denna period och fortsatte så fram till 2010 då man satte en gräns på 33000 besökare 

samtidigt på området, eller 33200 under festivalen, då det finns en, två och tre dagars biljetter som 

ger en stafett publik vissa dagar. 
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Festivalområdet 

 
Festivalkarta över de olika områden jag nämner i uppsatsen 
 
Jag delar in områden i ”varma” och ”kalla” zoner utifrån laddning och centralitet (Ronström 

1992:174), de kallaste zonerna är de som ligger helt utanför festivalområdet, parkeringar och 

områdena utanför dem. Campingarna är varma zoner, marknaden är ljummen medan själva 

festivalområdet är navet, den är en het zon. Det som skiljer varma från heta zoner är att de varma 

zonerna är sociala boplatser medan den stora heta zonen är där själva festivalen utspelar sig.  

 

När man kommer ut från campingen möts man av en ström av människor. Precis utanför campingen 

går promenadvägen upp till festivalområdet. Längs vägen finns det ytterligare tre campingar på 

höger sida inträngda mellan matvagnar och på vänster sida finns administrationen där besökare kan 

hämta ut sina armband mot uppvisande av biljett. Bredvid ligger första delen av marknaden. Kring 

detta område råder nästan ren marknadsstämning och man skulle nästan kunna tro att det skulle 

dyka upp ett tivoli, men det närmaste du kommer är en mekanisk tjur som går, nästan, dygnet runt 
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utanför en av campingarna. Här trängs folk, men inte på ett aggressivt vis medan en del går fort för 

att de vill ta sig från punkt a till punkt b strosar andra fram för att de tycker om att ta in allting 

omkring dem. Irritationen mellan de olika typerna är minimal. Det råder en ljummen stämning 

vilket också är orsaken till att jag markerar område som ljummet. Här strosar människor mellan 

marknadsstånd och köper en tröja eller ett smycke som souvenir, människor står stilla och samtalar 

och socialiserar men tempot är långsamt och det märks att här händer det egentligen inte så mycket. 

Det här är mer en transportsträcka mellan camping och festivalområde. (Eftersom jag i det här fallet 

fokuserar på festivalbesökarna utgår jag från den känslan som uppstår för dem på de olika 

områdena men jag vill poängtera att marknaden säkerligen uppfattas som ett varmt områden för 

dem som enbart är där för att besöka marknaden.) Här blandas festivalbesökare med andra nyfikna 

människor och lokalbor som besöker enbart marknaden. Ju närmare du kommer festivalområdet 

desto öppnare ytor är det, vilket också leder till att människor slår sig ner på gräsplättar och äter och 

dricker och det blir mer och mer en social stämning, det går nästan att känna hur det blir ”varmare” 

ju närmare festivalområdet du kommer.  

 

Det är inte förrän besökarna kommer in på festivalområdet eller på campingen där det krävs någon 

form av inträdesbevis som det hettar till och själva festivalarenan skapas. Festen är i full gång och 

alla är med. I Som en lunga jämför Orvar Säfström, f.d konferencier på Sweden Rock, publiken med 

fotbollsfans, "mitt lag gick inte vidare i EM, men jag åker ändå för jag brinner för det här". "Det är 

inga av mina favoritband i år men det är klart att man är här." Han säger att det för en del nästan 

verkar handla mer om identitet än själva musikfestivalen. Skillnaden är att för ett fotbollsfan är det 

fotbollen som är intresset som skapar identiteten och på en festival är det musiken som är 

identitetsskapande. 

 

Owe Ronström, skriver om stämning att det “är tillstånd av stor betydelse för människors 

välbefinnande.” (Ronström:1992:15). På Sweden Rock Festivalen skapas stämningen från början i 

första hand av förväntningarna innan besökarna får komma in på området. Slutligen bestäms 

stämningen av musiken, banden som spelar, men också all musik som spelas på campingarna, i 

matvagnarna och till och med band som går omkring och spelar live-musik. För det är musiken alla 

kommit dit för. Du kan se hur en viss låt kan tända en låga hos vissa. Hur de reser sig upp och 

börjar ”röja” till musiken och det skapar en gemytlig stämning för dem runt omkring. När banden 

spelar kan det ibland bli så intensiv stämning att banden ibland blir tysta och bara står och ser på 
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publiken som tar över och blir hela framträdandet själva. Stämningen skapas av besökarna. 

Ronström beskriver hur en lyckad fest kan tydliggöra gränsen mot vardagslivet. Och jag uppfattar 

det som att det är precis det som händer när festivalområdet öppnas upp. När besökaren kliver in 

slås de av insikten att “precis vad som helst” kan hända på festivalen, du kan träffa vänner, ditt livs 

kärlek, se ditt drömband och kanske till och med träffa dem. Detta kan man utläsa i frisvaren i 

enkäten där de som valt att svara hänvisar till möjligheter att få “se sina favoritband spela” och 

“Möjligheterna. Att upptäcka ny musik, Att träffa nya bekantskaper. Att testa ny mat.” ((Anonyma 

svar från enkäten) Det inhägnade festivalområdet är den hetaste ytan på hela festivalen. Med 

insikten om att alla är där av samma anledningar, se band uppträda, festa och träffa likasinnade, 

skapas en gemenskap där de flesta värnar om den gemensamma upplevelsen. Besökarna hälsar på 

varandra oavsett om de träffats tidigare. De kan börja prata med varandra i publiken om ett band 

och knyta an genom det gemensamma intresset, det konverseras i köerna till matvagnarna eller 

baren. Det skapas en trygghet i gemenskapen och det byggs en respekt sinsemellan och i det skapas 

det sociala kontraktet. Det är något som Peter L. Berger, sociolog, kallar ”cognitive respect, dvs 

respekten för andra människors tankar och värderingar” (Palmer Schale:2016). 

 

 En egen erfarenhet var en mycket berusad man som råkade gå in i min sida, jag går med kryckor 

och mannen vänder sig mödosamt om och fokuserar blicken på mig för att på så sätt visa att han är 

uppriktig när han ber om ursäkt innan han vinglar vidare. Detta har skett vid upprepade tillfällen på 

festivalerna men just den här mannen var så berusad att jag häpnade över att han faktiskt stannade 

för att be om ursäkt. Till vardags blir jag ofta knuffad på stan när jag går men det händer ytterst 

sällan att någon ber om ursäkt. Det sociala samspelet på festivalområdet fungerar mycket väl. Det 

finns en artighet som i jämförelse med det vardagliga känns nästintill ålderdomlig. Man ber om 

ursäkt, man tackar och man tar i hand. Tappar du pengar plockar någon upp dem och ger dem till 

dig. Detta har hänt mig och jag har sett det hända många gånger. Vad beror det på? Hur kommer det 

sig att vi på festivalområdet tar sådan hänsyn till våra medmänniskor? Det verkar finnas ett socialt 

kontrakt som besökarna godkänner när mde går in på festivalområdet. Det är inget officiellt utan det 

lär besökaren sig ganska snabbt hur det fungerar genom att uppmärksamma sin omgivning. Genom 

att observera flera små grupper har jag kunnat konstatera att följande uttryck lämpar sig på Sweden 

Rock Festival: mitt är mitt och ditt är ditt, se men inte röra, behandla andra som du vill bli 

behandlad själv och slutligen le så ler hela världen mot dig. För aldrig har jag väl sett så många 

människor le på en och samma plats. 
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Men området är så mycket mer. På en mindre plan, lite avsides på festivalområdet, finns en mindre 

scen i ett tält med bar där mindre akter brukar spela. Intill detta tält finns en butik där besökare kan 

provspela olika gitarrer och här kan också förändringar ske. Det har hänt att någon har spelat och 

fått en allt större publik tills hela tonarten (keying) förändrats i tältet och besökaren istället för att 

vara en i publiken blivit huvudattraktion för en stund. Det är en del av den ”magi” som kan uppstå 

på en arena där performance inte bara sker på scenerna utan överallt runtomkring besökarna. Med 

det sagt är också Sweden Rock Festivalen en arena där man förväntar sig performance, man 

förväntar sig artistisk och underhållande kommunikation och har därför också förmågan att ta det 

till sig. En gatumusikant kan till exempel ha svårt att få människor som är på väg till eller från 

jobbet att stanna för att lyssna, medan besökarna på en festival kommer in med en önskan om att bli 

underhållna och därmed redan har sin roll som publik färdig.  

 

Lotten Gustafsson skriver om en oro som finns på medeltidsveckan kring hur de som agerar i grupp 

som levande rollspelare kan påverkas av dem som besöker medeltidsveckan som åskådare. De 

levande rollspelarna vill skapa en autentisk miljö och upplevelse som lätt kan påverkas. Bubblan av 

realism kan spräckas av en barnvagn med ett modernt plastvapen som låter. Här gäller det att jobba 

på att upprätthålla den ram man satt upp för själva arrangemanget. Sådana problem uppstår inte på 

rockfestivalen där bara de som betalat för den specifika upplevelsen kommer in, på en sluten arena 

med en grupp besökare som tillhör en tillfälligt sammansatt grupp med gemensamma intressen är 

det enklare att hålla de sociala kontrakten och se till att upplevelsen inne på området blir så som de 

önskar att det ska bli. (Gustafsson:1995) 

 

Festivalbesökare 
 
Festivalen har lockat till sig besökare från 50 olika länder och genomsnittsåldern på Sweden Rock 

Festival 2016 var 39 enligt Sofia Lindqvist Lacinai  De tillhör alla samhällsklasser, de jag träffat de 1

senaste sju åren har varit rörmokare, lärare, bankdirektörer, bilmekaniker, journalister, 

telefonförsäljare, administratörer och många fler yrken. I många fall är det kompisgäng som känt 

varandra tidigare men det finns också stora grupper som lärt känna varandra på festivalen tidigare 

1 Marknads- och kommunikationschef // Press and Marketing Officer, Sweden Rock Festival AB 
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som skapat nya grupper oavsett bakgrund. De väljer helt enkelt att lära känna varandra med den 

identitet de har som festivalbesökare. Det är just den förmågan och den öppenheten som gör att jag 

fascineras av festivalen. Förmågan att lämna sin vardag bakom sig och kliva in i en roll som jämlike 

med övriga besökare.  

 

Det har genom åren slagit mig att detta inte i första hand är anledningarna till att jag 

återkommer år efter år. Istället är det mötet med fantastiska människor som i sin tur skapar 

en avslappnad och tillåtande miljö. En miljö som skiljer sig från mitt vardagliga, stressade 

liv genom att jag kan vara ”mig själv”, göra vad jag vill – skratta högt, dansa, sjunga, vila, 

eller bara vara tyst. Det är även en miljö där jag bara har mig själv att ansvara för jämfört 

med att vara en heltidsarbetande småbarnsförälder. (Rämström:2007:4)  

 

Ole och Lena som jag intervjuat är båda 62 år och de åker på flera festivaler vart år, men Sweden 

Rock Festival är den viktigaste. När vi sitter i samtal om festivalen tar de flera gånger upp just 

tryggheten. De gånger de upplevt någon oro kan de räkna på ena handens fingrar. Det har aldrig gått 

över styr, utan hanteras av andra besökare och personal innan det blivit något mer utav det. Ole är 

en reslig man med läderarmband och ringar på fingrarna medan Lena har sitt långa hår i en fläta och 

har en keps på sig. Vi pratar lite om hur roligt det kan vara att bara sitta och se på resten av 

besökarna och hur många av dem faktiskt klär upp sig (klär ut sig) för festivalen. De senaste åren 

har t ex två män kommit utklädda till Super Mario och Luigi från spelet Super Mario Brothers. Det 

brukar gå två munkar på området och det finns också herrar i kostymer sydda i tyg med testbilden 

på. Oles och Lenas resonemang kring likheter och olikheter ger mig en bild av att festivalbesökarna 

inte alls är en så homogen grupp som de kanske anses vara. I själva verket kan besökarna likna 

varandra men i grund och botten är de lika olika som vilken folksamling som helst, det som istället 

för dem samman är den gemensamma kärleken till rockmusiken.  
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  Bild 2, en av två män med testbild-kostym som nämns i intervjun med Ole och Lena syns i förgrunden 

De som bär till exempel en Super Mario kostym är sådana som klär ut sig i motsats till dem som tar 

tillfället i akt att leva ut den musikaliska livsstil de idoliserar. De kan istället välja att ta på sig 

jeansväst med  fastsydda tygmärken och tighta jeans med hål eller tajts och cowboyboots. Det 

varierar mycket beroende på vilket band de har som förebilder. När jag pratat med några av dem på 

festivalen har det visat sig en del av dem är de personer som i sin vardag bär någon typ av uniform, 

kostym eller klädkoder på arbetsplatsen.  Festivalen ger dem en  trygghet, en alternativ verklighet 

kanske man kan kalla det, där de får släppa fram sitt inre även i det yttre visuella. Den ”alternativa” 

stil som förknippas med just rock kan i många fall i vardagen anses ovårdad men här är den 

fullständigt accepterad.  En kvinna som jag stött på de senaste fyra åren är från Brasilien. Hon bär 

en rosa cowboyhatt med vita pälskanter och en bikini. Om det blir kallt kan hon dra på sig en 

poncho som hon bär med sig i ryggsäcken. Hon är en av många som väljer att ha ganska lite kläder 

på sig och jag har hört många kommentera om det när de sett bilder från festivalen. Det yttras både 

nedsättande kommentarer om personernas fysik och beteende men också oro för hur de blir bemötta 

och behandlade av andra på festivalen. Jag har då fått förklara att eftersom det faktiskt är det 

alternativa som är normen på festivalen så behandlas de precis likadant som alla andra. Normen 

skiljer sig från samhället utanför staketet genom en ökad tolerans kring både beteenden och 

utseenden som i vanliga fall kanske inte hade ansetts som lämpligt. 

 

I filmen Som en lunga beskriver flera av dem som blir tillfrågade "den typiska besökaren" som en 

man i 35 årsåldern, gärna "korpulent" med långt svart hår. Men de lägger också  till ”Och så finns 

det en hel del tjejer också”. Här måste jag som själv åker på festivalen säga att det är en väldigt 

stereotyp bild av besökaren. Visst finns den mannen de beskriver men det räcker med att se på 

filmen så ser man att den inte riktigt stämmer. Däremot är det en väldigt vanlig stereotyp bild av 
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”hårdrockaren” som syns i film och parodier. Kvinnor tar också chansen att framhäva sina stilar på 

festivalen och där finns också lika många stilar som det finns band. 

Social Samvaro 
 
Varje år är min sambo och jag lediga en vecka. Det spelar ingen roll vad som sker under den 

veckan,  studenten, nationaldagen, bröllop eller andra tillställningar går ur vägen för Sweden Rock 

Festivalen. Vi är långt ifrån ensamma om detta. I Som en lunga nämns festivalen som helig vid ett 

par tillfällen och det är väl lite så det är för oss också. Det är en vecka om året då vi faktiskt gör 

något som vi älskar, något som är vår grej, tillsammans med 33200 andra människor. Vi samlas 

kring musiken, vi åker motorcykel till festivalen och det finns en camping som är vigd åt mc-åkare. 

Vi åker in och hittar vår plats dagen innan festivalen. Vi har alltid en plats nära själva servicehuset 

och caféet. En bit bort ligger ett rött plank och där har våra vänner redan bott i ett par dagar när vi 

kommer. De kallar sig Röda Planket Mc. När tältet är uppslaget köper vi något kallt eller varmt att 

dricka beroende på vädret och sedan strosar vi bort till vännerna. Det här är en tydlig ritual, detta 

sker varje gång vi kommer till festivalen. Precis som att vi precis när luftmadrassen är luftfylld 

lägger oss på den och säger nu är vi hemma igen. Campingen är ett andra hem en gång om året.  

 

Mannen som driver caféet brukar släntra fram och småprata lite, han känner igen oss. Flera små 

mc-klubbar från runtom i landet finns representerade och deras medlemmar vinkar glatt när vi går 

förbi. Alla blir uppmärksammade oavsett om det är första eller femte gången du bor på campingen. 

Så länge som du bor här är du ”en av oss”. Mc-campingen är hemmet, vår egen ”varma zon”. Det är 

här vi samlas, vänner och bekanta för att socialisera, festa, vila och sova. Här finns besökarna, men 

här kan man också se de boende som något annat. De är motorcykelentusiaster som är på festival. I 

enkäten hade jag en frisvarsfråga ”Vad är det som gör musikfestivalen så speciell enligt din åsikt?” 

17 av de 28 som valt att svara på den frågan har nämnt kamratskap och gemenskap.  

 

 Kamratskapen som uppstår så naturligt människor emellan har jag aldrig 
hittat på ett annat forum. (Anonymt svar från enkäten) 

  

 Olika sorters folk som sluter upp med samma intresse: musiken  
sällskapet, stämningen o musiken (Anonymt svar från enkäten) 
 
Samvaron mellan dem som är där och glädjen. (Anonymt svar från enkäten) 
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självklart musiken men även alla härliga möten med människor i alla åldrar, 
länder, städer, byar och "samhälls-klasser" (Anonymt svar från enkäten) 
 
 

Svaren ger en bild av hur det sociala byggs kring festivalen, besökarna förväntar sig att 

möta människor från andra länder, samhällsklasser och i alla åldrar med samma intresse 

som dem själva. Dessa förväntningar gör också att det blir enklare att acceptera det 

samspel som sedan utspelar sig på festivalen. 

 

Trygghet/säkerhet: 
 

Som jag skrivit innan så är tryggheten viktig för festivalbesökarna på Sweden Rock Festivalen. Är 

festivalen verkligen så trygg som det framställs? Jag vill gå lite djupare in på vad som kallas 

trygghet för att vi ska kunna få en bild av vad det är som gör just Sweden Rock Festivalen till en av 

Sveriges tryggaste alternativt lugnaste festivaler enligt media och polis. (Linde:2013) 

 

1) motsv. TRYGG 1, om ngt som innebär l. erbjuder l. medför säkerhet l. beskydd l. hjälp o. 

d.; förr särsk. (i sht i mer l. mindre tautologisk förb. med trohet) motsv. TRYGG 1 a, om 

förhållandet l. egenskapen att vara (ngn) trogen, trohet, trofasthet, äv.: tillförlitlighet, 

pålitlighet. (Svenska Akademins Ordbok) 

 

När jag frågat mina vänner vad trygghet är får jag tre olika typer av svar. 1. Familjen omkring sig 

och deras välmående. 2. Att vara trygg i sig själv och må bra i sig själv. 3. Att kunna vara sig själv 

utan att oroa sig för att bli nedvärderad eller skadad av sin omgivning. Jag antar att nummer tre i 

den listan är det som gör att besökarna på Sweden Rock Festivalen känner sig trygga.  

 

Här kommer homophily teorin in i bilden. Att söka sig till människor med liknande intressen och 

samma stil gör att man känner sig hemma och trygg i tillvaron. Om man ser till statistiken så är de 

brott som begås under Sweden Rock Festivalen oftast av materiell karaktär. Stölder eller förluster 

av ting är överrepresenterade i jämförelse med brott mot faktisk person. Statistiken är hämtad från 

Nöjesguiden som i sin tur fått den från polisen. (Nöjesguiden:2016) 
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I den enkät som jag postade i en hårdrocksgrupp på Facebook frågade jag om tryggheten på 

festivalen i form av vakter, publikvärdar och övrig personal var viktigt. Mer än hälften av dem som 

svarat tyckte att det var mycket viktigt, medan övriga ansåg det vara ganska viktigt. Det säger en 

hel del om hur mycket besökarna värnar om festivalen och dess goda stämning. I filmen Som en 

lunga säger en av de besökare de intervjuade att han kommer för att lyssna på musiken, inte för att 

slåss. Detta bekräftas i sin tur av Ronny Svensson som varit konferencier i många år på festivalen. 

Han säger i sin intervju, i Som en lunga, att det enda negativa han kan se är att det kan finnas lite för 

mycket fylla, men att det är de yngre besökarna som inte riktigt lärt sig ännu. ”Alla tar ju hand om 

varandra”, han har aldrig sett ett bråk under alla sina dagar på festivalen.  

 

Arrangörerna har ett system med publikvärdar i gula västar som vandrar på området med 

öronproppar som besökare kan köpa, vatten till dem som är överhettade och som håller koll på 

besökarna. Om det är någon som ligger på marken går de fram och ser till att det inte har hänt 

något. Om någon verkar för berusad pratar de med dem, erbjuder vatten och ser till att de inte är 

ensamma. Det här skapar en trygghet för dem som ser på. De blir medvetna om att risken för att 

“försvinna” i folksamlingen är tämligen liten. Oavsett vad som händer så finns det publikvärdar 

som har en huvuduppgift, att se dig. Det finns även en grupp som kallas för Sweden Rock Rescue 

som är en egen organisation med ansvar för dygnet-runt-sjukvård för besökare, artister och 

personal. De finner man precis utanför festivalområdet. Det yttersta sjukvårdstältet bemannas av 

Röda Korset. 

Vad? 

Musiken, dyrkandet och ritualiseringen 
 
Besökarna åker på festival i första hand för musikens skull. Första gången lockas besökaren av 

något eller några specifika band som måste ses. På Sweden Rock Festivalen handlar det i första 

hand om hårdrock. Hårdrocken har en stil som ofta förknippas med trasiga kläder, högljudda fester 

och fylla. Men hur blir det då om det skapas en festival kring den stilen? Owe Ronström skriver att 

på svenska dök ordet festival upp som en ersättning för fest, musikfest och festspel under sent 

1960-tal och att ordet idag används internationellt för att beskriva ett stort antal evenemang. Det 

finns ölfestivaler, stadsfestivaler och som i det här fallet en Svensk Rock Festival. Senare i texten 

nämner Ronström att kyrkan länge var en av de större arrangörerna, då det krävdes både mycket 
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arbetskraft och pengar för att kunna genomföra dess stora festivaler. Det kanske kan förklara delar 

av den rituella formen kring festivalerna idag. (Ronström,2016:70) Precis som i religiösa ritualer 

finns det regler och former att följa. I sin rapport skriver Sara Tannå om hur forskningen om 

festivalerna i Sverige varit mer kartläggningar än forskning, där fotografier och intervjuer med 

besökarna, musikerna och organisatörerna varit i fokus. Den diskurs som nämns i press och media 

ses, enligt Tannå, som en form av initiationsrit till vuxenlivet genom fokuset på den gemenskap och 

de vänskapsband som ofta knyts på festivalerna (Tannå:2013:6). Det stämmer till viss del med 

festivalen jag undersökt då många av dem som åker på festivalen är vuxna och i många fall varit där 

innan menar jag att initiationsriten är begränsad till den yngre gruppen besökare.  

 

Själva beteendet på området är i sig fascinerande. Beroende på kärleken till ett specifikt band finns 

det en del mönster inför och under en konsert. De som är mycket hängivna väntar framför scenen 

redan när bandet innan slutar för att få vara så nära sina idoler som möjligt. Ju närmare start samlas 

fler framför scenen. Många börjar ropa bandets namn och det utvecklas ofta till ett mässande. 

Händerna höjs i luften, antingen med så kallade ”devil horns”, eller med knuten näve. När bandet 

till slut kliver upp på scenen exploderar publiken i ett jubel och blir som en enhet av dyrkan. 

Bild 3, Publiken höjer sin händer i luften för att visa sin uppskattning och sitt  

engagemang i framträdandet 

 

Lite längre bak står de som uppskattar bandet, men som antingen redan varit en del av den främre 

gruppen och inte känner behov av den omedelbara närheten till bandet. Där finns också de som helt 

enkelt inte idoliserar dem tillräckligt för att ta plats framför scenen. Det är inte bara en fråga om 

bekvämlighet utan också om att lämna utrymme för dem som verkligen vill vara där. På en konsert 

på Sweden Rock Festivalen koncentreras de mest hängivna fansen framför scenen. De håller sig 

också där.  
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Här sker också ofta saker som utifrån sett kan verka vansinnigt. Ett fenomen som ofta sker i 

publiken framför scenen på festivalen är stagediving. En eller flera personer klättrar upp på 

kravallstaketet framför scenen och kastar sig handlöst ut i publiken. Publiken i sin tur svarar med att 

fånga personen och antingen ställa ner denna på marken igen eller så fortsätter det i vad som kallas 

för crowdsurfing där alla hjälps åt att förflytta personen liggande på övriga publikens lyfta armar 

och händer. Ett annat fenomen är moshpit. En moshpit består av en större grupp människor som 

tillsammans sparkar och knuffar sig fram i ring i en cirkel framför scenen. Det här är en våldsam 

form av dans som oftast uppstår när ett band spelar en tyngre form av hårdrock. 2013 spelade 

bandet Five Finger Deathpunch. Det året spelade också bandet Kiss som ofta lockar till sig hela 

familjer i sin publik. Medvetna om detta valde Five Finger Deathpunch att be barnen i publiken att 

komma upp på scenen där de kunde vara trygga, då det ofta skapas en moshpit när bandet spelar. 

Publiken jublade och visst formades det en moshpit efter en stund, ingen kom till skada och 

spelningen fortlöpte precis som planerat. Det här är ett exempel på den solidaritet som jag nämnt 

tidigare. Besökare och i det här fallet även band, har koll på varandra och ser till att det inte sker 

olyckor om de går att undvika. Om det skulle hända en olycka är publiken tillmötesgående och 

hjälper publikvärdar och vårdpersonal fram för att undvika att förvärra situationen. 

 

För dem som är hängivna men t.ex funktionshindrade finns det oftast gott om plats lite vid sidan av 

scenen där du fortfarande hör och ser väldigt bra och mellan de två största scenerna finns en 

handikappramp och plattform upphöjd så att de som sitter i rullstol kan få en god vy över scenerna. 

De hängivna fansen hjälper ofta till att göra plats så att den som har det lite svårt vill komma 

närmare. Vid sidorna av publiken lämnas plats för att övriga besökare lätt ska kunna ta sig fram om 

de inte är intresserade av vad som händer på scenen. Respekten för varandras olikheter är lika stor 

som uppskattningen för likheterna. Kläderna är också en del av det. De olika grupperna har olika 

stilar för att visa tillhörighet till sin egen genre inom gruppen. Genom att kunna identifiera varandra 

på utseendet slipper besökarna känna sig osäkra. Det skapar en trygghet. Detta är också ett sätt att 

visa sin hängivenhet för det eller de band de dyrkar. Många väljer att klä sig som bandet själva 

medan andra har tröjor med bandets logotyp. Med stilen kommer ofta en beteendetyp på köpet. 

Vissa band har en image där de dricker väldigt mycket och många fans anammar detta. Andra band 

spelar hård musik och styrketränar och då anammas även detta. Att tillhöra en specifik fan-bas går 

utmärkt även om man samtidigt hör till den stora gruppen ”generella” festivalbesökare. Huvudsaken 

är att du följer de normer som gäller och begränsar din riktade dyrkan till den specifika konserten 
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med bandet det gäller. På festivalen går det att köpa ny merchandise (officiella handelsvaror med 

bandets logotyper på) och många har med sig en specifik kassa just för detta då det inte bara är ett 

minne av själva spelningen utan också ett sätt för fansen att stötta bandet genom att betala för deras 

officiella produkter.  

 

Den första konserten varje dag öppnas av en av konferenciererna som välkomnar publiken dessa 

återkommer under dagen för att presentera banden men den första konserten varje dag är ett 

välkomnande för dem som tagit sig upp i tid för att se första föreställningen.. På området finns 

matvagnar och anvisade matplatser där man kan slå sig ner och äta vid ett långbord. Här gäller bruk 

av sunt förnuft. Fråga om platsen är ledig. Hälsa på bordskamraterna och respektera om de som 

sitter intill dig inte är intresserade av en konversation. Om de inleder samtal handlar det ofta om 

vilka band de är där för att se med följdfrågor om vilka ”dina” band är. Det är först senare om man 

fortsätter umgås efter denna initiala kontakten som samtalen går in på var man kommer ifrån och 

vad man gör utanför festivalen. Här är man för musiken i första hand men möter man någon som 

tilltalar på något annat vis är det självklart en möjlighet att knyta vänskapsband för framtiden. Owe 

Ronström har uttryckt detta i Att gestalta ett ursprung:  

 

Sammanfattningsvis kan man alltså beskriva fester som en institutionaliserad form för 

umgänge med förhöjd emotionell och social laddning, en typ av situationer i vilka 

människor mer än vanligt är beredda att ge sig hän och föras med. Men för att den sociala 

kemin ska fungera krävs någon form av katalysator, ett centrum att samlas kring och ett 

gemensamt fokus för uppmärksamheten.(Ronström:1992:15) 

 

Musiken är katalysatorn på Sweden Rock Festivalen, hårdrocken, men utan besökarna skulle det 

aldrig fungera. De regler och normer som finns på festivalen är baserade på trygghet, det bekräftas 

av att besökare, media och polis kallar festivalen lugn och trygg. Men i vardagslivet kan det finnas 

omständigheter som gör att besökarna inte hanterar situationer på samma sätt. Den trygghet som 

finns på festivalen i vetskapen om att du är trygg bland övriga besökare försvinner ofta i det 

”vanliga” samhället där var människor har olika agendor. För att förtydliga min poäng vill jag göra 

en enkel jämförelse. När du går på en trottoar i Stockholm vet du inte vart dina medmänniskor är på 

väg. När du går på promenadvägen på Sweden Rock så vet du att de antingen är på väg till eller från 

festivalområdet.  
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Enligt Kets och Sandroni behöver du inte ens tillhöra den specifika gruppen du är tillsammans med 

så länge som du får uttrycka din identitet och får känna dig accepterad så fungerar du i gruppen. Jag 

tror att det är en stor del av vad som händer på Sweden Rock Festivalen. Om du tar dig tid att se på 

bilder från festivalen så kan du se ett hav av olika individer. Självklart finns det grupper med 

”uniform” men där finns lika många som sticker ut genom att inte bära uniform. Dessa har istället 

armbandet som visar att de har betalat för att komma hit och tillhöra gemenskapen och de blir direkt 

accepterade och en del av gruppen. ”Homophily emerges because players find it easier to predict 

the instinctive reactions of members of their own group.” (Kets,Sandroni:2016:18) Precis som jag 

nämnt tidigare verkar det som att besökarna på Sweden Rock Festivalen kan uppfatta de ritualer och 

rutiner som skapas och bibehålls genom att observera sin omgivning och hur övriga besökare för 

sig.  

 
 När det kommer till den typ av festivaler jag besöker (SRF och liknande) ligger det 

speciella i att träffa likasinnade människor med samma musiksmak, samma "mindset", att få 

nya vänner och bekanta. Men väldigt viktigt är också att få se band man redan är bekant med 

och vill se och även att upptäcka nya band. Helhetsupplevelsen är något väldigt speciellt. 

Det skapar minnen för livet. Det handlar om tradition, identitetsskapande, -bekräftande och 

-förstärkande. Och på de här festivalerna som Sweden Rock är nyckelordet homogenitet - vi 

är alla polare för att vi alla tillhör samma sorts folk, samma grupp, vi hyllar musiken och vår 

kultur tillsammans. Det får man inte alls på "blandfestivaler" där det spelas olika sorters 

musik och många olika sorters människor och grupper samlas. (Anonymt svar från enkäten) 

 

 ..självklart musiken men även alla härliga möten med människor i alla åldrar, länder, städer, 

byar och "samhälls-klasser" (Anonymt svar från enkäten) 

 

Återigen lyfts mötet med andra människor i dessa svar men jag reagerade på att en av dem som 

svarat använde uttryck som tradition, identitetsskapande och kultur för att beskriva festivalen. 

Samma person har kallat besökarna för en homogen grupp vilket jag inte riktigt håller med om, de 

har ett gemensamt intresse och en gemensam anledning att besöka festivalen men gruppen är inte 

homogen. 
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Diskussion 
Sweden Rock Festivalen har funnits, under olika namn, i 25 år. Under dessa 25 år har festivalen fått 

rykte som trevlig och lugn. Jag uppfattar det som att det i slutänden är besökarna som skapar 

festivalen. Inte fysiskt så att de bygger upp den och betalar gage, även om en del arbetar på området 

för inträde, utan genom att skapa en stämning där alla kan känna sig trygga och veta att det alltid 

finns någon som ser dig. Det finns publikvärdar och vakter på plats som inte bara har som uppgift 

att se över säkerheten utan också har en roll som upprätthållare av de sociala kontrakt som 

upprättats. De ser till att besökarna har det bra för att festivalen ska kunna fortgå och för att banden 

ska kunna spela sin musik. Den kollektiva känslan av gott uppförande är nyckel i detta. Den verkar 

ha ärvts ned från generation till generation och kommer att fortsätta föras vidare så länge festivalen 

finns.  

 

Sweden Rock Festivalen riktar in sig på rockmusik. Musiken samlar besökarna på en arena där 

deras gemensamma fokus är rockmusiken. På fokuserade tillställningar som denna sätter 

rockmusiken i sig upp villkor, möjligheter och begränsningar. Besökarna får en arena där de kan 

leva ut en del av den dröm de förknippar med musiken de älskar. Publikvärdarna som jag nämnt 

skapar trygghet men inte bara för besökarnas säkerhet utan också för att festivalen skall kunna 

genomföras som det är tänkt. De ser till att banden kan spela och de ser till att publiken kan njuta av 

spelningen. De gör det möjligt för besökarna att behålla sitt fokus på musiken utan att störas av 

element som skulle kunna dra ner stämningen. Med det sagt har besökarna också ett ansvar 

gentemot varandra. På festivalen är det många som väljer att dricka öl till frukost. På festivalen kan 

de äta langos till frukost lunch och middag och som mellanmål äta glass och dricka mera öl, saker 

som kanske i vanliga fall hade gett en bild av en slarvig oengagerad människa. Men på festivalen är 

det en del av den norm som skapas på denna fokuserade tillställning. Vilket i sin tur också visar att 

samspelet beror mycket på acceptans och respekt för individen. 

 

Musiken är viktigast på festivalen, det är därför besökarna är där men de är också medvetna om att 

det finns en social aspekt på festivalen. På festivalen är besökarna medvetna om att de kommer att 

umgås med med främlingar på en begränsad yta under en begränsad tid och de accepterar därför de 

sociala kontrakt som upprättas i samband med biljettköpet.  
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Många kallar festivalen helig och det känns som ett rimligt uttryck då det stundtals kan bli en nästan 

religiöst rituell stämning. Ett exempel är från torsdagskvällen 2016 när Queen spelade med Adam 

Lambert som frontman. När han kom ut på scenen blev publiken tystare och en förväntan lade sig. 

Lambert tog upp mikrofonen och berättade hur stolt han var över att få hylla den för evigt 

magnifike Freddie Mercury och att han aldrig skulle kunna jämföra sig med Mercury men att han 

skulle göra sitt bästa för att förtjäna sin plats på scenen. Publiken exploderade i ett hav av jubel och 

när han sedan sjöng var det som om hela festivalen fylldes av ljus och rörelse trots att det var både 

mörkt och kallt. Jag hörde ingen klaga på den konserten. Alla i publiken var musikälskare, inte alla 

Queen-fans, men alla var där för att få uppleva något som vi aldrig trott vi skulle få uppleva. Queen 

live på scenen. När konserten var slut gick människor i grupper och par med leenden på sina läppar 

mot utgången och det fanns en extas i luften. Jag skulle nästan vilja kalla det för en känsla av 

frälsning. Och det upplever besökarna om och om igen när de kommer till den här festivalen.  

 

Min slutledning är att besökaren i samma stund som de köper biljetten skriver på ett socialt 

kontrakt. När de sedan kliver in på festivalområdet börjar de sociala strategierna ta form. Besökarna 

är inte en homogen grupp, även om det lätt tolkas som det, men bland besökarna finns underhållare, 

publik, fans och groupies. Det finns självklart fler typer, men min poäng är att besökarna är en 

samling människor som genom att vara uppmärksamma på varandra kan skapa ett avgränsat 

sammanhang där alla typer kan känna sig trygga. I det avgränsade sammanhanget skapas en arena 

där vad som helst kan hända och utifrån vilken typ av besökare de är kan de välja om de vill vara 

del av händelsen eller publik. Oavsett vad de väljer kommer de att bära händelsen med sig när de 

lämnar området och det kan komma att påverka deras vardagsverklighet. Genom att vara en del av 

gruppen “besökare” på festivalen får de inte bara vara med och påverka det sociala kontraktet.De 

får också med sig en del av det som skapas gemensamt. Minnen av konserter, samtal och intryck 

från 33200 besökare som varit där tillsammans med dem. Jag uppfattar det som att det är just det, de 

saker man bär med sig när man lämnar festivalen, som gör att så många kommer tillbaka år efter år. 

Min egen upplevelse är att festivalbesökare lägger av sig sina roller i samhället som kappor som 

man hänger av sig i hallen när man går på besök. Det skapas och upprätthålls sociala kontrakt 

mellan och med besökarna på festivalen. De skiljer sig något beroende på var man befinner sig, men 

grunderna verkar vara desamma, att ta hänsyn till varandra, respektera varandra och försök att 

hjälpa om det behövs. Det är ytterst sällan som det sker några sexuella ofredanden eller trakasserier 

på festivalen vilket också gjort att den har rykte om sig att vara en av Sveriges trevligaste festivaler. 
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Det tycks som att de regler som finns även utanför om hur man beter sig mot andra människor blir 

koncentrerade, just för att det är en stor grupp människor på en liten yta som måste samexistera 

under en kompakt tidsperiod.  

 

Sammanfattning 

Festivalen är anpassad för att passa flera typer av besökare, från den yngre generationen som vill se 

på band och festa, till familjer som har festivalen som ett slags semestermål. För att det ska fungera 

har festivalen ett system med publikvärdar som delar ut öronproppar och finns synliga och 

tillgängliga på området hela tiden. De arbetar inte bara med att synas utan också med att se. De 

håller koll på besökarna och skapar trygghet i och med sin närvaro. Detta i kombination med 

polisens rapporter och statistik som visar på hur få våldsbrott som blir anmälda under Festivalen 

skapar en bild av en lugn och trygg festival. Vad är det som gör att Sweden Rock Festivalen känns 

så trygg? I samtal med flera besökare i olika åldrar har jag konstaterat att känslan trygghet har haft 

en stor betydelse för den här festivalen. Området är inhägnat, du måste betala för att få vara med. I 

jämförelse med flera av de stads- eller musikfestivaler som är populära idag där de inte tar betalt. 

Det sociala kontraktet förändras när det är gratis. Kraven på tillställningen förändras. Genom att 

betala för din biljett och visa ditt armband vid inträde godtar du ett socialt kontrakt och i detta 

kontrakt finns alla de regler och ritualer som upprättas för att alla ska kunna ha en trevlig festival. 

Det betyder i sin tur att det i första hand är besökarna som skapar trygghetskänslan. Det leder oss in 

på den sista frågan. Hur kommer det sig att besökarna anpassar sig så väl till de mönster och regler 

som outtalat finns? Att besökarna anammar oskrivna regler när de kommer till festivalen är inte helt 

sant. Jag vill istället säga att de hjälps åt att skapa och upprätthålla de sociala kontrakt som finns. 

Några skrivna regler finns inte, det informeras inte heller om några sådana utan det blir en typ av 

arv från de besökare som varit där tidigare. Precis som med värdegrunderna i skolan där de vuxna 

föregår med gott exempel och visar hur man skall bete sig i sociala sammanhang. Min tolkning är 

att Sweden Rock Festivalens trygghet och rykte är i första hand besökarnas förtjänst. 

Publikvärdarna, polisen och vårdpersonalen skapar en grundtrygghet men i slutänden är det upp till 

besökaren att se till att trivseln upprätthålls. Mina egna upplevelser har färgat min analys, det är jag 

väldigt medveten om. Men jag upplever att mina tankar och upplevelser går åt samma håll som de 

resultat jag fått fram i både enkäter och intervjuer. Efter att ha varit på festivalen 8 gånger har jag 

upplevt både bra och dåliga band, hemskt väder och till och med vattenbrist på grund av ett 
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söndergrävt rör och inget har kunnat förhindra den positiva stämning som genomsyrar de berättelser 

jag hört om Sweden Rock Festivalen.  
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