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INLEDNING 

 

Vi är många som åker på festivaler varje sommar, och även om fenomenet ingalunda är 

nytt, fortsätter de att dra folk och har genom åren fått ett enormt uppsving både när det 

gäller antal festivaler och besökare (www.fhp.nu). 

 

Sedan jag själv för drygt tio år sedan besökte min första festival har jag hunnit träffa 

väldigt många människor som likt mig fortsatt att besöka samma festival år efter år. Jag 

fascineras själv av känslan att vilja återkomma år efter år, samtidigt som jag tycker att det 

är ett något märkligt fenomen, att så många precis som jag finner det så tillfredsställande 

att återkomma till samma festival om och om igen.  

 

Efter många möten med människor ur olika åldersgrupper, yrken, civilstånd mm har mitt 

intresse för de ibland något dolda motiv till varför de återvänder vuxit fram. Dessa möten 

har även gett mig en insikt om vad dessa festivalbesök har fått för betydelse i mitt eget 

liv. Jag vill därför fördjupa mig i dessa motiv och försöka ta reda vad det är för 

upplevelser som är så tillfredsställande att de får människor att vilja återuppleva dem igen 

och igen. 

 

Syfte och frågeställning 

 

Syftet med min studie är att genom intervjuer få mer kunskap om vilka motiv människor 

har till att återkomma till Sweden Rock Festivalen och vilka upplevelser under festivalen 

som attraherar dem. 

 

Mina frågeställningar är: 

 Varför väljer man att återkomma år efter år till samma festival? 

 Vilka upplevelser under festivalen är attraherande? 
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Bakgrund 

 

En festival kan definieras på många olika sätt. Falassi (1987) förklarar festivalen som ett 

evenemang och ett socialt fenomen som finns i alla kulturer (Falassi, 1987, s.1). Han 

menar att festivalen är en hyllning till livet och att festivaler är nödvändiga för människor 

på grund av att de är sociala varelser. Festivaler har blivit ett turist fenomen världen över 

och är enligt Getz (2004) i dag en av de vanligaste formerna av kulturellt firande. Även 

de svenska festivalerna växer stadigt i antal och drar till sig mängder av människor varje 

år (www.fhp.nu).  

 

Sweden Rock Festival är en internationellt känd hårdrocksfestival som äger rum i början 

av juni i samhället Norje i Blekinge. Festivalen varar från och med i år i fyra dagar och 

området rymmer 25 000 besökare. De som besöker festivalen är allt ifrån barn och 

ungdomar till vuxna och pensionärer. De senaste tre åren (2004-2006) har festivalen varit 

utsåld. Festivalen har genom åren blivit en av de främsta tunga rockfestivalerna i Europa 

och lockar publik från bortåt 30 länder. Festivalen som i år har 15 års jubileum, startade 

1992 i Olofström under namnet ”Sommarfestivalen” och varade då under 1 dag. Men 

redan då hade man ett par relativt stora namn på spellistan såsom Nazareth och Wishbone 

Ash. Året därpå blev festivalen en tvådagarsfestival och förflyttades till Karlshamn där 

den fick namnet "Karlshamn rock festival". Det namnet behölls till 1998, det första året 

festivalen hölls i Norje. Under denna tid så hade en rad världskända artister spelat på 

festivalen. 1999 bytte festivalen åter namn till det nuvarande "Sweden Rock Festival". 

Man började också inrikta sig allt mer på den hårda musiken, men behöll bredden på 

artisterna. Allt från blues, via AOR och heavy metal, till mörkaste black metal får plats på 

festivalen. Det är antagligen en bidragande orsak till festivalens popularitet (festivalinfo). 

 

Giddens (1996) tar upp hur det i moderniteten bildas nätverk över jorden av förbindelser 

mellan olika sociala sammanhang eller regioner. Han menar att moderniteten har en 

inneboende tendens till globalisering som bidrar till intensifieringen av 

världsomspännande sociala relationer som förbinder åtskilda lokaliteter vilka formas av 

http://www.fhp.nu)/
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avlägsna händelser och tvärt om. Han menar även att skapandet av globalisering av 

sociala aktiviteter är karaktäristiskt för moderniteten (Giddens, 1996, s. 65-66).  

 

Jag har själv besökt Sweden Rock Festival tio gånger. Jag fascineras av de känslor och 

behov festivalen har medfört för mig och mina vänner och det faktum att vi ständigt 

väljer att återkomma till samma festival år efter år. Det jag personligen upplevt som 

tilldragande med festivalen är heller inte det som jag själv i första hand tänker på när jag 

ska beskriva festivalen för andra. Då väljer jag gärna att beskriva festivalen utifrån det 

musikutbud den har, hur många dagar den varar och hur tillexempel campingen ser ut. 

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. Jag kan under 

några dagar koppla bort vardagens måsten och njuta av att vara omringad av andra 

väldigt fördomsfria, öppna, glada och avslappnade människor. Detta är ett för mig 

tillstånd av lycka, som jag gärna upplever igen och igen. 

 

Enligt Crompton och McKay (1997) består besökarna till en festival av olika grupper av 

människor. Dessa har i sin tur olika motiv till varför de väljer att besöka en festival. De 

ser motivationen som en dynamisk process där interna psykologiska faktorers behov och 

önskningar blir till ett spänt tillstånd, eller ojämvikt för individen. Detta leder i sin tur till 

handlingar som är formade för att återskapa jämvikten genom att tillfredsställa individens 

behov (Crompton & McKay, 1997, s.427).   

 

 

 

 

.  
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TEORI 

 

Inledning 

 

I valet av teorier har jag i första hand utgått ifrån mina frågeställningar och resultatet av 

mina intervjuer. Det gick ganska snart upp för mig att min uppsats skulle få en 

socialpsykologisk vinkling.  

 

 …social psykologin (kan) sägas syfta till att förtå och förklara samspelet  

mellan individers tankar, känslor och beteenden och det omgivande samhället. 

(Angelöw & Jonsson, 1990, s. 11) 

 

Citatet är hämtat ur boken: Introduktion till socialpsykologi (Angelöw & Jonsson, 1990) 

och beskriver på ett utmärkt sätt det jag vill belysa genom min uppsats. Jag tror att det är 

till stor fördel för min tolkning och analys att inkludera psykologiska vinklingar när det 

gäller det sociologiska fenomen jag undersöker.  

 

De  teoretiker som gärna sätts i samband med socialpsykologi och psykologi som jag 

kommer att använda mig av är: Goffmans (1971) teorier om mänskliga möten men även 

Maslows (1943) teorier om mänskliga behov.   
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När människor möts 

 

Erving Goffman (1971) tar i boken Relations in public upp att det i mötet med andra 

människor finns olika regler att förhålla sig till. Dessa gäller för i vilken ordning vi 

pratar, hur vi tittar på varandra och hur vi sätter i gång och avslutar ett samtal (Goffman, 

1971, s. 3-4). Han tar även upp att det är genom våra gester som vi blir till något som 

andra kan tolka och rätta sin förståelse efter och att vi letar efter andras reaktioner 

(Goffman, 1971, s. 11). Vi tar kanske tag i armen på den som vi för tillfället pratar med 

då det går förbi någon som vi ”måste” hälsa på. Detta för att markera att vi fortfarande är 

med i samtalet men vill bli ursäktade för att vi bara måste säga hej till den andra 

personen. Den som skyndar förbi kanske i sin tur inte hinner stanna upp för att hälsa. I 

stället för att stanna för en ”riktig” hälsning kanske denne vänder sig halvt om och räcker 

ut en hand som en ansats till en ”riktig” hälsning. Det är genom gester ett samspel uppstår 

och gemenskap, samtal eller samarbete blir möjligt (Goffman, 1971).  

 

Ensam eller med 

 

Goffman (1971) menar vidare att den som kommer ensam på gatan följer andra regler än 

den som kommer med någon. Ett med ser till att behålla en viss närhet eller ett symboliskt 

band mellan personer och kan ibland sträcka sig tvärs igenom folkmassor. Att vara med 

ger vissa fördelar och skapar nya fördelar genom att ett med har fördelen gentemot en 

ensam att det lättare kan kontakta andra med eller singlar. Men även en ensam blir en del 

av gatulivet eller umgängeslivet. En ensam är relaterad till andra ensamma eller meds just 

genom att vara ensam. Hon är ensam. Han är utanför. En ensam kan lätt bli ett centrum. 

Den nye. Den intressanta (Goffman, 1971, s. 19). 

 

Normer 

Normer definierar Goffman (1971) som en handlingsguide som stöds av sociala 

sanktioner. Han gör en rad distinktioner mellan olika normer; föreskrifter och förbud, 

principer och konventioner, innehållsliga och rituella, standarder och inskränkningar, 

positiva och negativa, morötter och piskor. Men även sanktioner är normer. De är normer 
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om normer. Normer bygger alltså på att många människor har valt att sanktionera 

normerna. De som bryter mot dessa normer kan råka ut för sanktioner och straffas av sin 

omgivning (Goffman, 1971, s. 95-96).   

 

Möten som drama 

 

I sin bok om samspel utifrån ett dramaturgiskt perspektiv visar Goffman (1991) på tre 

analytiska parter. Den som presenterar sig själv, den som blir presenterad för och 

eventuell publik. I verkliga livet komprimeras dessa till två parter, den som ska påverkas 

och publiken blir samma part (Goffman, 1991, s. 9). I ett möte skaffar man sig 

upplysningar om de andra människorna . Dessa upplysningar gör det möjligt att definiera 

situationen. Oavsett vilka syften man har ligger det i personens intresse att kontrollera de 

andras beteende och reaktioner gentemot henne/honom. De andra kan i sin tur låta sig 

påverkas eller eventuellt missförstå avsikten. De ser också saker i den andres uttryckssätt 

och beteende som denne inte är medveten om. Varje deltagare i samspelet förväntas 

presentera situationen så att de andra åtminstone kan acceptera den. Det finns en fasad av 

samstämmighet. Deltagarna bidrar till att en gemensam definition av situationen skapas, 

de känner då att de har grepp om situationen. Samhället är organiserat så att när jag 

presenterar mig genom mitt beteende bör jag också vara den jag utger mig för. Då har jag 

också rätt att bli bemött på ett visst sätt. Om vi taktiskt och strategiskt skyddar vår 

definition är vi defensiva och om vi skyddar någon annans definition har vi taktkänsla. 

Det finns alltid ett spänt intresse för att vår gemensamma situation ska upplösas. Därför 

kan skämt och sällskapslekar rädda situationsdefinitionen just genom att pinsamheter blir 

till skämt och lek. Hotet om kollaps blir både en attraktion och ett sätt att rädda 

situationen (Goffman, 1991, s. 11, 18, 20-23).  

 

De handlingsmönster vi kan improvisera med, kan kallas för roll eller rutin. I vår sociala 

roll har vi både rättigheter och skyldigheter gentemot varandra. Men spelets utgång är 

inte förutbestämt bara rollförutsättningarna. Vårt sätt att spela våra roller kan vi uppleva 

som mer eller mindre äkta. När vi tillsammans känner att vi är oss själva (spelar rollen på 

ett övertygande sätt) så är det bara kverulanten eller sociologen som misstänker falskhet. 
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Till slut blir vår uppfattning om den egna rollen till en andra natur. Vi kommer till 

världen som individer men förvärvar en karaktär (roll) och blir personer. Om vi själva 

eller andra inte är övertygade så känner vi att vi styr den andres reaktioner. Vi agerar 

motvilligt men medvetet strategiskt. Goffman (1991) hävdar att de två extremerna 

handlar om att bli helt duperad eller att bli cynisk. I verkligheten befinner vi oss på en 

skala däremellan (Goffman, 1991, s. 25). 

 

Fasader 

 

De roller som en person framträder med mer regelbundet blir till en fasad. Fasad är vårt 

bagage av standardroller. Våra mer karaktärsdanande roller blir till en personlig fasad. 

Denna kan i sin tur delas upp i uppträdande och manér. Uppträdandet och 

anständighetsnormer ger oss en social status medan manér och hövlighet ger oss en roll i 

själva mötet (interaktionen). Dessa roller begränsas eller använder sig av situationens 

inramning, som möbler och utsmyckning. En viss social fasad blir efterhand 

institutionaliserad och den antar en mening oberoende av vad den utför för tillfället. 

Fasaden blir då en kollektiv representation (Goffman, 1991, s. 28-39, 45-46). Våra 

fasader kan vara individuella eller framställas genom teamsamarbete. Ett team kan ha en 

bakre region där de konspirerar eller andas ut och en främre där publiken finns. Det kan 

också finnas en utsida med utomstående, det vill säga de som inte interagerar som publik.  

Även den främre regionen där publiken finns kan avgränsas och fungera som bakre 

region. Det finns inte alltid fysiska avgränsningar mellan bakre och främre regionen, men 

fasader kan ändå upprätthållas och skyddas gentemot publik. Även publiken kan genom 

taktfull ouppmärksamhet skydda de agerande (Goffman, 1991, s. 75, 102). 

 

Goffman (1991) menar att eftersom människor vill kontrollera den fasad som uttrycks, 

har ett agerande team hemligheter. Dels har det mörka hemligheter, som de vill dölja. 

Dels finns strategiska hemligheter med avsikter och egenskaper där det gäller att hindra 

publiken från att anpassa sig i förväg till vad teamet planerar. Det finns också initierad-

hemligheter som hjälper gruppmedlemmar att känna sig annorlunda från andra. Förutom 

de grundläggande rollerna: aktör, publik och utomstående finns det motstridiga roller. 
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Dessa är: angivare, lockfågel – aktör som agerar publik, publikens ombud – aktör som 

tror sig veta att andra faktiskt är kritiska till…, mellanhanden, medlaren och 

konkurrenternas spion (Goffman, 1991, s. 126-127, 157).  

 

Motiv  

 

De mest använda teorierna när det gäller att förklara motiven till varför man besöker 

tillexempel en festival mynnar ut i tre modeller. Dessa är Maslows (1943) behovstrappa, 

push och pull faktorer (Crompton, 1997) och escapeseeking (Crompton & McKay, 1997; 

Mannell & Iso-Ahola, 1987). Modellerna försöker var och en förklara och rangordna 

individuella motiv i olika kategorier.  

 

Maslows behovstrappa 

 

Maslows (1943) behovstrappa har sedan länge använts inom olika områden. Maslow tog 

fram en klassifikation av de mänskliga behoven som han delade upp i fem kategorier. 

Kategorierna av de mänskliga behoven följer en strikt ordning vilka innebär att det näst 

följande högre behovet bara framträder då de mer fundamentala behoven först har blivit 

tillfredsställda. Jan Bärmark (1985) beskriver i boken Självförverkligandets psykologi  

Maslows tankar kring dessa. Han skriver att då människans samtliga behov är 

otillfredsställda är det de fysiologiska behoven, så som mat som är det som uppfyller en 

människas liv. Först då dessa behov är tillfredsställda dyker nya behov upp. Nästa behov 

som då uppträder, är behovet av trygghet. Därefter är det behovet av samhörighet, kärlek 

och bekräftelse av andra som uppträder. Nästa steg på behovsskalan är behovet av 

självuppskattning. Häri ligger även ett behov av att respektera sig själv och att bli 

respekterad av andra. Högst upp på skalan kommer behovet att förverkliga sig själv 

(Bärmark, 1985, s. 146-147). Han tar även upp att Maslow ser på den självförverkligande 

människan som mer kapabel, flexibel och mindre bunden till förutfattade meningar än 

den normala och neurotiska människan. Han skriver att Maslow menar att individens väg 

till självkännedom och självförverkligande är den största meningen med livet (Bärmark, 

1985, s. 40, 48).    
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Getz (2004) använder sig av behovstrappan inom turismen och särskilt när det gäller 

evenemang och festivaler. Han har dock reducerat de fem kategorierna och föreslår en 

modell som består av kategorierna: fysiska behov, sociala behov och personliga behov. 

Utifrån dessa behov menar Getz (2004) att man kan få fram de motiv som ligger bakom 

att man besöker ett evenemang. 

 

Push och Pull faktorer 

 

Idén bakom Cromptons (1997) push – pull teori är att man delar upp en besökares val av 

till exempel en festival i två olika krafter. Den första puttar (push) iväg turisten/besökaren 

från sin nuvarande position eller tillstånd, utan att direkt bestämma var någonstans eller 

till vilket tillstånd individen puttas. Den andra kraften drar (pull) en individ till en 

specifik plats, evenemang eller festival (Bansal & Eiselt, 2004).  

 

Escapeseeking 

 

Den tredje teorin är Manells och Isa-Aholas (1987) escapeseeking modell. De menar att 

behoven att åka iväg som besökare eller turist uppkommer genom behov av att fly från 

(escape) sitt nuvarande tillstånd, samtidigt som man söker (seek) att tillfredsställa 

önskade upplevelser. Crompton & McKay (1997) menar att de två modellerna push – pull 

och escape-seeking ibland användas separat, men likaväl kan ses relaterade till varandra 

(Crompton & McKay, 1997). Här kan Push faktorer ses som anledningen eller motivet 

till varför människor vill lämna deras nuvarande destination ”escape”, medan pull 

faktorer är motiven som gör att man vill gå på en festival (Crompton, 1997).  

 

Escape-seeking modellen kan ses relaterad till push-pull teorin. Crompton & McKay 

(1997) menar att push faktorerna kan jämföras med de faktorer som manar en turist till 

fly (escape) medan pull faktorer härför till en psykologisk önskan (seeking). De menar 

vidare att Manells och Isa-Aholas (1987) teorier fundamentalt förfinar modellen vad 

gäller att beskriva pull faktorerna, genom att den tar fram de inre fördelarna med  pull 



 11 

kraften. Detta då de tidigare förklaringarna relaterade pull till attraktioner snarare än 

social-psykologiska behov som är karaktäristiskt för destinationer (väder, natur, livsstil, 

mm.) (Crompton & McKay, 1997, s. 428).   

 

Mannell och Isa-Ahola (1987) delar upp seeking-escaping modellen i två dimensioner; 

personliga och sociala. Med detta menar de att motiven för en turist att närvara under ett 

evenemang eller en festival kan växa fram ur en önskan att fly och önskan att få nya 

erfarenheter. Detta är då relaterat till personens sociala och personliga behov (Getz, 2004, 

s. 379). Det sökande (seeking) beteendet fortsätter tills att personen har hittat ett 

evenemang eller en festival som ger personen den optimala graden av upphetsning (Ryan, 

1997).  
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METOD 

 

Jag tror att den kvalitativa forskningsmetoden, genom att göra en deskriptiv studie med 

ostrukturerade intervjuer, erbjuder den mest levande och dynamiska metoden. Detta för 

att både ta fram och analysera material som mina frågeställningar kräver. Jag har valt att 

använda en intervjuguide med ett antal övergripande frågor att utgå ifrån. Detta för att 

låta informanterna prata fritt då jag inte ville inskränka svaren genom att använda för 

snäva och strukturerade frågor. 

 

Med ostrukturerade intervjuer menar Carlsson (1990) att intervjun inte är så hårt bunden 

till varken en bestämd ordning eller bestämda frågeformuleringar. Han menar också att 

den ostrukturerade intervjun ligger nära vardagssamtalet vilket är en stor fördel. Detta, 

menar han,  behöver många människor för att uttrycka sina värderingar, tankar och 

känslor (Carlsson, 1990, s. 81,84).   

 

Att jag valde att använda mig av en kvalitativ forskningsmetod, beror främst på de 

erfarenheter jag har, både genom mig själv och andra som återkommit till denna festival. 

Jag tror att om man på ett statiskt sätt försöker svara på frågor angående denna festival, 

med till exempel hjälp av ett frågeformulär, skulle ge ett missvisande resultat. Främst på 

grund av att intervjupersonerna då begränsas till att svara på specifika frågor och inte 

tillåts att mera fritt uttrycka känslor kring frågorna.  

 

Enligt forskningsmetodiska handböcker (ex Alvesson och Sköldberg, 1998) innebär en 

kvalitativt inriktad forskning just att man tolkar materialet med avsikt att förstå t ex 

människors upplevelser (Alvesson & Sköldberg, 1998, s. 10). Ett hermeneutiskt synsätt 

ligger till grund för min tolkning.  

 

            Ett huvudtema för hermeneutiken har ända från början varit att  

meningen hos en del endast kan förstås om den sätts i samband  

med helheten.…Vi står alltså inför en cirkel, den s k hermeneutiska   

cirkeln: delen kan endast förstås ur helheten och helheten endast  
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ur delarna. 

             (Alvesson & Sköldberg, 1998, s. 115) 

 

Hermeneutiken används enligt Alvesson & Sköldberg (1998) för att kunna förstå eller 

tolka innebörden av människors språkliga uttryck och handlingar i allmänhet. Förståelsen 

eller tolkningen förknippas även med empati. Det vill säga att man lever sig in i den 

handlandes situation. Man vill klarare kunna förstå innebörden av handlingen genom 

hjälp av fantasin. De tar även upp att denna empati måste vara igenkännande intuition, 

vilken kompletteras med tolkarens egen kunskap och  för att denne tillfullo skall kunna 

tillgodose sig en annan människas mentala universum (Alvesson & Sköldberg, 1998, s. 

117).  

Intervjuprocessen  

 

Jag har valt att använda mig av en kvalitativ forskningsmetod, där jag har gjort intervjuer 

av sju personer som under flera år återkommit till Sweden Rock Festival. Dessa består av 

tre kvinnor och fyra män i åldrarna 25 till 40 år. Urvalet av informanter har skett genom 

personliga kontakter och är alltså inte personer som jag från början är bekant med.  

 

Jag konstruerade min intervjuguide utifrån mina frågeställningar: ”Varför väljer man att 

återkomma år efter år till samma festival?” och ”Vilka upplevelser under festivalen är 

attraherande? För att försöka täcka in alla områden som skulle kunna ha betydelse för 

frågeställningarna delade jag in intervjuguiden i bakgrundsfrågor och övergripande 

frågor. Bakgrundsfrågorna hänvisar till frågor så som ålder, kön och civilstånd. De 

övergripande frågorna hänvisar till själva festivalen och de motiv som kan ligga bakom 

valen att återkomma till samma festival år efter år (se bilaga).  

 

Efter att ha kontaktat informanterna via telefon, fick jag reda på att en av dem flyttat och 

inte längre var anträffbar. Efter samtal med min handledare fick jag dock godkänt för att 

genomföra studien med sju informanter istället för åtta, vilket var tänkt från början. 
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Intervjuerna utfördes hemma hos var och en av informanterna. Alla intervjupersonerna 

var väldigt positiva till att bli intervjuade och alla hade en avslappnad attityd. Att alla 

intervjuer genomfördes i deras respektive hemmiljö, tror jag hade en bidragande del i 

detta. Intervjuerna genomfördes med hjälp av bandspelare, vilket informanterna på 

förhand godkänt. Samtalen flöt på bra och kändes öppna och ärliga. Anledningen till att 

alla informanter visade sådan entusiasm till att bli intervjuade tror jag till stor del beror på 

att frågorna handlade om något som de alla höll väldigt varmt om hjärtat, nämligen 

Sweden Rock Festival. Det var nog tack vare det som de alla var på strålande gott humör, 

vilket skapade en mycket god stämning. Det enda som jag kan se som något 

problematiskt, var att de hade lite svårt att uttrycka i ord vad festivalen betydde för dem. 

Det var tydligt att ämnet framkallade så mycket känslor att de till en början hade svårt att 

med ord beskriva vad de kände och tyckte. Men efter lite eftertanke och resonerande kom 

de alla fram till hur de skulle uttrycka sig.   

 

Efter varje genomförd intervju skrev jag ut dem ordagrant och tog även med eventuella 

pauser, upprepningar mm. Detta för att få ett så bra underlag för analys som möjligt. I 

resultatdelen utgick jag sedan från frågorna i min intervjuguide och presenterade varje 

informant med hjälp av citat. Jag utgick sedan igen från frågorna i min intervjuguide och 

använde mig av de teorier jag valt för att genomföra min analys.  

 

Urval  

 

Jag kommer här att presentera informanterna var för sig utifrån de bakgrundsfrågor jag 

ställt till dem under intervjuerna. 

 

Informant Anna 

 

Anna är en kvinna på 32 år. Hon är sambo och har en son på åtta månader. Anna är född i 

Sverige. Hennes pappa är även han född i Sverige medan hennes mamma är född i 

Ungern. Anna känner sig som svensk men fick som liten ofta frågan ”Var kommer du 

ifrån?” eftersom hon har mörkt hår och mörka ögon. Detta gjorde att hon som yngre 
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ibland tänkte på sig själv som invandrare. Detta trots att hon inte talar sin mammas 

ursprungs språk och anser sig fått en vanlig ”svensk” uppfostran. Hon tycker själv att hon 

tillhör medelklassen. Hon är i botten utbildad barnskötare och har läst tre år på högskolan 

inom film, media och engelska. Hon arbetar på en gruppbostad för handikappade vuxna. 

Anna har varit tio gånger på Sweden Rock festival.  

 

Informant Bettan 

 

Bettan är en kvinna på 32 år. Hon är sambo och har två söner, en som är sex år och en 

som är två år. Bettan är född i Sverige liksom hela hennes familj så långt tillbaka hon vet. 

Hon tycker att hon har fått en vanlig svensk uppfostran. Hon tycker att hon tillhör 

medelklassen. Hon har läst tre och ett halvt år på högskola till beteendevetare och jobbar 

för tillfället i en samverkansklass för barn med aspergers syndrom. Hon har varit på 

Sweden Rock festival tio gånger.  

 

Informant Calle 

 

Calle är en man på 27 år. Han är sambo och har inga barn. Han är född i Sverige liksom 

alla i hans släkt som han känner till. Calle säger sig fått en normal svensk uppfostran och 

känner sig helt svensk. Han tycker att han är en riktig medelsvensson som tillhör 

medelklassen. Han har inte gått någon eftergymnasial utbildning och jobbar i en butik 

som gör lås och nycklar. Han har varit på Sweden Rock Festival fyra gånger. 

 

Informant Disa 

 

Disa är en kvinna på 36 år. Hon är särbo och har inga barn. Hon är född i Sverige liksom 

resten av hennes släkt. Hon känner sig väldigt svensk. Disa tycker att hos tillhör 

medelklassen. Hon har högskoleutbildning och är utbildad idrottspedagog, men jobbar 

sedan flera år som städerska. Disa trivs jättebra med sitt arbete och är inte intresserad av 

att jobba med det hon utbildat sig till. Hon har besökt Sweden Rock Festival sju gånger.  
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Informant Erik 

 

Erik är en man på 29 år. Han är singel och har inga barn. Han och hans familj är svensk. 

Han tycker sig tillhöra medelklassen. Erik har folkhögskoleutbildning inom teater och 

drama och är även utbildad vårdare. För närvarande jobbar han inom missbuksvården. 

Han har varit på Sweden Rock Festival sex gånger.  

 

Informant Frasse 

 

Frasse är en man på 40år. Han är singel och har inga barn. Han och hans familj är svensk. 

Han säger också att musik är det som är kultur för honom. Han tycker att han tillhör 

medelklassen, ”varken fattig eller rik”. Frasse har ingen eftergymnasial utbildning och 

jobbar som svetsare. Han har även delvis jobbat som musiker. Han säger sig ha varit på 

Sweden Rock närmare 15 gånger. 

 

Informant Göran 

 

Göran är 25 år. Han är singel och har inga barn. Han säger att han är en medel Svensson 

med svensk familj som tillhör medelklassen. Han har ingen eftergymnasial utbildning och 

jobbar som brevbärare. Han har varit på Sweden Rock festivalen fyra gånger.   

 

Trovärdighet 

 

I en kvalitativ studie kan man inte använda några test på reliabilitet eller validitet för att 

se hur tillförlitliga de mätinstrument man använt sig av är. Carlsson (1990) tar upp 

begreppen och säger att: 

 

Med reliabilitet avses den noggrannhet och säkerhet man kan uppnå  

med det mätinstrument man använder. En datainsamlingsmetods  

validitet anger hur väl den mäter den variabel man avser att mäta. 

(Carlsson, 1990, s. 145) 
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Vilken trovärdighet kan man då säga att min kvalitativt utförda studie kommer att ha? 

Kvale (1997) menar att det hos kvalitativa forskningsintervjuer inte går att tala om 

metodens validitet utan att det är resultatet av undersökningen där man tillämpat metoden 

som måste valideras i en konkret situation (Kvale, 1997, s. 262). Carlsson (1991) anser 

att vi dels måste acceptera att ”sanningen” är mångtydig och beror på hur vi definierar 

begreppet. Sedan måste vi även vara på det klara över vilken kontext vi arbetar i och hur 

detta kan påverka de resultat vi kommer fram till. Ingen sanningsteori kan sägas vara den 

riktiga eller den enda (Carlsson, 1991, s.88-91).  

 

Jag håller med författarna ovan, och tror att det är viktigt att se på resultatet av min studie 

utifrån den kotext som omger den. Särskilt då jag som utför studien har en väldigt positiv 

inställning till festivalen genom min förkunskap och egna erfarenheter som kan påverka 

materialet.   
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RESULTAT  

 

Upplägget av redovisningen av resultatet har som utgångspunkt i de frågor som jag ställt 

till informanterna utifrån min intervjuguide. Jag har valt att redovisa resultatet utifrån de 

olika informanterna var för sig. Detta för att jag tycker att det ger läsaren en bättre och 

begripligare bild än att blada deras olika svar. 

 

Informant Anna 

 

Anna säger att hon åker till festivalen för att släppa loss, lyssna på bra musik, umgås med 

sina kompisar och träffa nya roliga människor. Den största anledningen till att hon åker 

säger hon är själva stämningen. Stämningen beskriver hon som väldigt avslappnad och att 

människor har en avspänd attityd. Anna beskriver det så här:  

 

”Det påminner lite om atmosfären när jag läste på högskolan faktiskt 

…där det var väldigt öppet och alla tyckte att det var jättekul att träffa 

nya människor. Och inte alls den här…misstänksamheten mot folk… 

som dom träffar.”.  

 

Hon tar även upp att det är gemenskapen och att kunna slappna av och sitta och prata 

med sina kompisar på ett sätt som hon inte har tid till annars. Hon säger att även hon själv 

förändras på festivalen, blir mindre misstänksam mot människor och känner sig mer 

öppen och avslappnad mot andra människor. Detta tror hon kan bero på att andra har det 

beteendet mot henne. Anna säger trots detta att hon ändå är på sin vakt eftersom det har 

hänt att någon ”nästlar sig in” sällskapet för att komma åt grejer. Hon tar även upp att 

musiken är jätteviktig men säger efter lite eftertanke: 

 

 ”Det är INTE den största grejen med festivalen. Det är det inte…men  

det finns ju där bakom hela tiden. Just att sitta och lyssna på hårdrock  

på det viset som man  inte gör hemma nu för tiden. Man sitter en solig  

 dag och så hör man en liten hårdrocksslinga någonstans ifrån…då  
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blir man ju direkt FESTIVAL! Och så vill man åka…men det är inte 

 det första man tänker på faktiskt” 

 

Anna åker inte till några andra festivaler och kan inte tänka sig att byta ut Sweden Rock 

mot någon annan festival. Hon har tidigare besökt Hultsfredsfestivalen en gång och 

tyckte att det var ”hemskt”. Där var enligt henne alldeles för ungt folk, för mycket droger 

och för mycket attityd. Hon tyckte att där var en hård stämning och att det kändes som 

man var tvungen att följa vissa regler för att vara ”poppig”. Varför hon vill återkomma 

till Sweden Rock uttrycker hon så här: 

 

 ”Det är mycket på grund av att hur trevligt man har haft det tidigare  

åren så vill man uppleva det igen. Och känslan av att – Jäklar vad  

kul vi hade! Och så vill man vara med om det igen.”  

 

Anna har missat tre festivaler. Den första gången för att hennes bästa kompis var gravid 

och inte kunde åka med och att det tagit slut mellan henne och hennes pojkvän och att 

hon därför inte kunde åka med hans gäng. Andra gången hade hon opererat handen och 

tredje gången var hon själv gravid. 

 

Det hon tycker är negativt med festivalen är att det kostar mycket pengar. Att hon är 

väldigt trött efteråt eftersom det är svårt att sova där och att där är dåligt med toaletter. 

Nu när hon fått barn känner hon att det ska bli jätte jobbigt att åka ifrån sin son. 

 

På frågan om hon tänker fortsätta att åka till festivalen svarar hon direkt ja. Hon 

spekulerar sedan litet i om hon kommer känna sig för gammal eller om det inte skulle 

vara lika roligt där eftersom hon inte varit där på två år nu. Hon kommer dock fram till att 

hon nog inte kommer att känna så. Särskilt då hon aldrig tidigare haft de upplevelserna. 
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Informant Bettan 

 

Bettan berättar att det var musiken som först lockade henne till festivalen. Hon säger att 

musiken är en stor del av festivalen, men inte huvudsaken. Bettan svarar så här på frågan 

om varför hon åker:  

 

”Ja…främst är det för den fantastiska stämningen och  gemenskapen  

som är på den festivalen. Det är en befrielse  att komma dit.” 

 

Hon beskriver det som ett ställe där man kan vara sig själv på ett sätt som hon inte kan 

annars. Att där inte finns samma krav för hur man ska vara som annars. Man blir 

avslappnad, får umgås med kompisar och träffar fantastiska, ödmjuka människor. Hon tar 

även upp att hennes syn på människor har förändrats genom att hon besökt festivalen: 

 

 ”…och jag är en person som tycker om att bli positivt förvånad  utav 

 andra människor. Och det har jag verkligen blivit där. Jag tror att  

de här människorna som är så framåt, glada och trevliga inte  är det  

så mycket i vanliga fall där hemma. Jag tror att de är  mer begränsade  

där. Liksom jag själv. Sen så är jag ju ganska  öppen för andra  

människor, jag har ju vänner som aldrig skulle få för sig och åka på  

festival på grund av deras fördomar. Jag tror att  vi är ganska så  

fördomsfria från början har gjort att vi åkte dit över  huvud taget.” 

 

Bettan åker inte till några andra festivaler och skulle inte vilja byta ut den mot någon 

annan. Hon har tidigare besökt Hultsfredsfestivalen, men blivit mycket besviken. Hon 

beskriver festivalen som mindre öppen och att det var svårare att ta kontakt med folk. 

Medelåldern var låg och hon kände sig illa till mods av att se drogade fjortonåringar. 

Musiken var bra, men det räcker inte för att hon skulle åka dit igen. Hon ville under flera 

år åka till Roskilde festivalen, men har med tiden släppt den tanken. Mycket på grund av 

att den festivalen känns för stor, att det är för långt dit och att man då behöver vara borta 
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så länge från sin familj. Sedan menar hon att hon lärt känna så många människor på 

Sweden Rock och att det betyder jätte mycket.  

 

Hon har missat två festivaler. Första gången var hon gravid och andra gången hade hon 

just fått barn.  

 

Bettan säger att hon vill återvända till festivalen för att hon längtar efter det tillståndet 

som man befinner sig i där. Hon säger att hon tar så mycket ansvar för andra i sitt dagliga 

liv och att festivalen är som en minisemester ifrån verkligheten genom att hon bara får 

vara sig själv, ta det lugnt och inte stressa. Hon beskriver det så här: 

 

”Man längtar efter det här tillståndet som man befinner sig i där.  

Och jag tycker att det börjar redan när man åker dit. Det börjar  

redan innan, jag skulle säga att det är som en förälskelse. När  

festivalen börjar att närma sig och fram till den dagen vi åker,  

då pirrar det i hela kroppen och i magen. Jag känner mig nästan kär.” 

 

Det hon ser som negativt med festivalen är att hon längtar efter sin familj och framförallt 

sina barn. Hon blir också dålig i magen av all skräpmat och är väldigt trött efter att ha 

sovit dåligt under festivalen.  

 

Bettan svarar ja på frågan om hon tänker fortsätta att åka till festivalen. Sedan säger hon 

att det i så fall skulle vara om hon skulle få en väldigt dålig upplevelse (fast det tror hon 

inte) eller om det skulle bli några förändringar i hennes familjeförhållande som gör att 

hon inte kan åka. Annars vill hon helt klart fortsätta att åka. 

 

Informant Calle 

 

Calle säger att han först åkte till festivalen för att en kompis rekommenderade honom att 

åka. Kompisen tyckte att han borde uppleva vilken go stämning, skön musik och sköna 
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människor där var. Detta håller Calle med om och säger att det är därför han åker dit 

hädanefter. Han uttrycker sig så här: 

 

”Men i det stora hela är det ju för att ha kul, musiken gör ju  mycket  

också och sen så umgänget. Att ha en kompis med sig  som man … 

en bra kompis. Det är ju väsentligt också.” 

 

Han säger också att man slappnar av mer på festivalen. Att det är en skön känsla att vara i 

den miljön där människor är glada och lätta att prata med. Han menar att vi svenskar inte 

annars är så öppna mot varandra.  

 

Han tar även upp att människorna generellt ser annorlunda ut på festivalen än hemma. 

Han säger att han tror att det nog är många som känner det som en frihet att kunna klä sig 

som de vill på festivalen. Calle uttalar sig så här: 

 

”Jag har i alla fall en kompis som jag brukar åka med, han jobbar  

i kostym och grejer och han älskar ju det att kunna ta på en sliten  

skinnjacka och nitar och såna grejer. Och bara få vara en riktig rockare.” 

 

Calle har inte varit på några andra festivaler, men kan kanske tänka sig åka, då det finns 

ett par festivaler som han känner till som också inriktar sig på rockmusik. 

 

Anledningen till att han återkommer till festivalen säger han beror på att han trivdes så 

bra. Att det är en skön stämning bland folket. Människorna tror han är en stor del av det 

som gör stämningen. De är jätte trevliga och han säger att det känns som om folket är 

lättare där,  lättare och prata med. Det tror han kan bero på att man åker dit för att ha kul 

och då har man det.  

 

Han har heller aldrig missat någon festival sedan han började att åka dit. 
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Calle tar upp att om det är dåligt väder på festivalen så är det negativt. Han har svårt att 

komma på något mer, men säger sedan att baja majorna kan vara äckliga ibland. Han 

säger så här: 

 

”Ja, alltså det är väl det enda negativa jag kan hitta. Så sett, för det  

med toaletten går det ju att hitta lösningar på ändå. Man bryr sig  

inte så mycket, utan det…kan ske här eller det kan ske där. Annars  

kan jag inte hitta nåt negativt. Jag blir lite förvånad också att det 

 inte är fler som blir bestulna på sådana festivaler. Jag vet inte, men  

det är väl inte den typen av människor som är på sån festival. Och  

just sånt med slagsmål och skadegörelse, det är inget mer negativt.” 

 

Han säger att som det känns nu så vill han fortsätta att åka till Sweden Rock varje år. Det 

är kul att ha något att se fram emot som är så himla kul. 

 

 

Informant Disa 

 

Disa säger att anledningen till att hon åker till Sweden Rock är för att det är det roligast 

man kan var med om i livet. Hon tillägger dock att hon inte har fått barn och att det 

kanske är ännu roligare. Hon säger så här: 

 

”Men det är en sån härlig upplevelse. Det går inte att beskriva.  

Det försökte folk göra innan jag själv hade varit där, och jag… 

nej det var ju knappt så att jag ville åka dit för jag hade förutfattade  

meningar. Och jag ändrade ju mig helt och hållet när jag hade varit  

där själv.” 

 

Förut trodde hon att det var trångt och bökigt, smutsigt och äckligt. Att där var stökigt 

med mycket fylleri och jobbiga människor. När hon väl varit där kände hon att det var en 
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fantastisk stämning, fantastiska människor som alla är glada, öppna, spontana och 

vänliga. Stämningen tror hon är en kombination av musiken och folket. 

 

Hon säger även att människorna är annorlunda på festivalen jämfört med annars i 

samhället. Att det är ingen som tittar snett på en hur man än ser ut och vad man än gör 

och att man blir accepterad som man är. Hon tillägger även att hon inte tror att människor 

som vill vara ifred och inte vill prata med någon är de typer som åker på festivaler. 

 

Hon tar även upp att hon är säker på att hon själv förändras under festivalen. Hon säger 

att hon tar på sig sin festivalkostym och blir en annan människa. Det blir så säger hon, för 

att det inte är några krav på en och att man får vara hur man vill och att ingen blir sur för 

det. Hon kan släppa loss mer och säger att det är en frihetskänsla då ingen dömer henne 

för det.  

 

Hon tycker också att festivalen har ändrat hennes sätt att se på människor som ser 

annorlunda ut. Disa menar att bara för att någon har en lila tuppkam och piercingar 

överallt så kan det ju vara världens goaste och snällaste människa ändå. Hon menar till 

och med att sådana människor ofta är snällare än andra efter vad hon har upplevt på 

festivalen. 

 

Den största anledningen till att hon åker beskriver hon så här: 

 

”Eh…det är den här kicken man får, skulle jag nog kalla det. Man får 

 sådan energi när man är där, man behöver knappt sova. Man blir  

lycklig i hela kroppen.”     

 

Disa har varit på Roskildefestivalen två gånger och Storsjöyran en gång. Hon gillade 

Roskilde också men säger att när hon åkte till Sweden Rock så var den bättre. Bättre 

genom att folket är trevligare och musiken bättre. Hon upplevde det även som stökigare 

på Roskilde och att där var en del yngre folk som ballade ur, vilket hon inte upplevt på 

Sweden Rock. Storsjöyran var mer en stadsfestival som hon inte tycker har samma 
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festivalstämning som de andra. Hon säger att det var mycket trevligare på Sweden Rock 

och att det är därför som hon bara åker dit. Sedan tillägger hon att hon inte hade haft 

varken råd eller tid att åka på några fler festivaler.  

 

Disa tar även upp att man bor på en camping under festivalen har stor betydelse. Hon 

säger så här: 

 

”Ja, det är ju halva grejen med en festival. Hade man bott på hotell  

så hade det inte varit samma sak. Det är ju campingen också som  

man, man bor ofta jämte samma folk år efter år. Det är ju där man  

tillbringar mycket tid, man är ju inte inne på konserter hela dagarna 

 utan man går lite på  konserter, sen går man bort till tältet och sitter  

där  och pratar med alla som bor runt omkring. Så det är som en stor  

familj. Så man vet att går man till tältet så träffar man alltid nån.  

Det är som en mötesplats.” 

 

Hon kan inte tänka sig att byta ut Sweden Rock festivalen mot någon annan festival. 

 

Så här säger Disa om varför hon vill återkomma till festivalen år efter år: 

 

”Ja. Det är ju det här att man får en sån lyckokänsla när man är där.  

Så när man ska åka hem då så blir man ju lite så här – Åh neej, ett  

helt år till nästa, så då börjar man se fram emot nästa år direkt. Direkt  

nästan innan man har åkt där ifrån, så bara längtar man till nästa gång.” 

 

Hon har missat en festival sedan hon började åka dit. Hon var då på en resa i Europa och 

valde därför bort festivalen.  

 

På frågan om det finns något negativt med festivalen, svarar Disa att det förr kunde vara 

lång kö till toaletten på morgonen. Men nu har de byggt ut dem och hon kan inte spontant 

komma på någonting mer.  
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Som Disa känner nu så kommer hon att fortsätta att åka till Sweden Rock festivalen, men 

säger att det även beror på om hennes bekanta skall åka. Hon menar att de har en stor del 

i att hon åker dit. Det är roligt att återuppleva gamla minnen ihop.  

 

Informant Erik 

 

Erik säger att han främst åker till Sweden Rock festivalen för att träffa sina kompisar och 

för att ha roligt, men även för musiken. Han säger att det är för stämningens skull. Han 

har något svårt att beskriva stämningen och kommer in på att de brukar vara samma gäng 

som åker. De träffas inte så ofta nu för tiden. Han går vidare in på hur roligt det är med 

alla människor han träffar på festivalen där flera återkommer år efter år. Han säger så här 

om hur han känner sig på festivalen bland sina vänner och när folk kommer fram och 

pratar: 

 

”Lycklig. Jag känner mig jäkligt lycklig faktiskt.” 

 

Detta säger han även är anledningen till att han återvänder till festivalen och tillägger: 

 

”Det blir ju som en liten värld utanför den riktiga världen…hur ska  

jag säga…det är så fritt. Det finns inga regler. Man kan vara precis  

hur man vill. Det kan man inte göra hemma. Man kan släppa precis  

allting. Eee…som vardagliga bekymmer och problem dom försvinner 

dom här dagarna. Dom finns inte och man tänker inte på dom. Man  

bara njuter av stunden och stämningen…ja och sen dyker det ju upp  

band som man vill se på. Och sen så händer det helt spontana grejer,  

helt plötsligt säger nån att nu spelar vi fotboll ska ni med? Eller vi går  

och badar och sånt händer ju inte nere på stan.” 

 

Han säger att människorna som kommer på festivalen är i olika åldrar och att det är något 

som han uppskattar. Han säger också att människorna där är öppna och lätta att ta kontakt 
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med. Mer än i vanliga samhället, men att det för det mesta är folk som kommer fram till 

honom och hans gäng. Detta eftersom de alltid sitter på samma plats år efter år och 

umgås, och att folk på festivalen ofta känner igen dem som gänget som alltid är där. Det 

tycker han är häftigt.  

 

Erik tycker också att det är mer fördomsfritt på festivalen än annars i samhället. Han 

säger att det inte finns någon press för någonting och att man kan göra precis hur man 

vill. 

 

Han vet inte riktigt om han själv förändras när han är på festivalen. Han säger att han 

mest sitter och njuter. 

 

På frågan om han kan tänka sig att byta ut festivalen mot någon annan festival, svarar han 

kanske. Han säger att det inte är omöjligt, men att han tror att han vill åka dit så länge han 

kan. 

 

Han har aldrig missat någon festival sedan han började åka till Sweden Rock Festival. 

 

Det han tycker är negativt med festivalen är att man inte får gå in på festivalområdet med 

egen dricka, utan måste köpa den där. Han tycker även att baja majorna är lite jobbiga.  

 

På frågan om han kommer att fortsätta att åka dit svarar han: 

 

”Ja. Det tänker jag göra. Jag åker ju inte dit om de andra inte åker dit.  

Men dom älskar ju det lika mycket som jag.” 

 

Informant Frasse 

 

Frasse svarar så här om varför han åker till Sweden Rock: 

 

            ”Ja, det är ju min plats på jorden när jag är fri. Det är mycket  musiken, 
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 men det är även alltså det sociala, man träffar alla dom man träffar  

varje år. En gång om året träffar man dom. Och sen har man så jävla 

 roligt i fyra dagar. Eh…ja, det är ju hela stämningen och gemenskapen  

där, friheten att liksom kunna vara sig själv.” 

 

Han säger att man kan vara vem som helst, till och med, på festivalen. Och att man kan 

vara den man är och att man inte behöver skämmas för det.  

 

Det största med att åka på festivalen säger han har mycket att göra med gemenskapen på 

campingen. Han säger att campingen är där man är mest och att det är som en 

samlingsplats.  

 

Förr åkte Frasse till Roskildefestivalen, och en annan dansk festival som han inte kommer 

ihåg vad den heter. Han säger att det numera bara är Sweden Rock som gäller och att det 

har mycket med musikstilen att göra. På Sweden Rock är det hans sort av musik. Han 

tycker även att Sweden Rock skiljer sig från de andra festivalerna så till vida att det är en 

något mindre festival som inte har varat lika länge. Det tycker han har varit skönt för han 

tycker att det kan bli lite länge annars. Han säger även att där väldigt sällan är något bråk 

utan bara glädje, vilket är positivt.  

 

Frasse kan absolut inte tänka sig att byta ut Sweden Rock festivalen mot någon annan 

festival: 

 

”Nej, absolut inte. Kan jag säga. Och det är nog mycket musiken  

också. Det är viktigt också att det är den musiken man tycker om,  

hela tiden. Spelar ingen roll vilket band det är så är det ju i princip  

bra va. Och så är alla likasinnade.” 

 

Han säger att han återkommer till festivalen för att det är det roligaste han har på året. Dit 

åker han tillsammans med sina kompisar och träffar alla de vänner som han träffar en 
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gång om året. Han säger också att de vänner som han åker med betyder allt. Han tycker 

att det är både viktigt och roligt att åka med samma gäng. 

 

Han säger att han nog bara missat en festival, men han kommer inte ihåg varför.  

 

På frågan om det finns något negativt med festivalen svarar han så här: 

 

”Ehh…det har blivit positivare med åren. Både hygien sidan, toaletter 

 och sånt har fördubblats jämfört med några år sedan…jag tycker  

nästan att det blir bättre och bättre för varje år. Det är väl den  

campingen som vi bor på då, som inte går att boka, som är lite  

negativt. Så man får ta sig ner lite tidigare så man får plats. Nej, jag  

ser inget negativt, faktiskt.”  

 

Han säger att han nog kommer att fortsätta att åka till festivalen så länge han har hälsan.  

 

Informant Göran 

 

Göran säger att han åker till festivalen för att det är helt underbart kul. Anledningen till 

detta är alla människor, musiken och stämningen. Han säger också att det är kul att åka 

med sin bror och sin kompis i samma gäng. Den största anledningen till att han åker säger 

han helt klart är folket, men påpekar att musiken också är viktig. Han säger så här om 

folket: 

 

”Dom är väldigt öppna. Säkert mer än annars. Det tycker jag  

själv att jag är.” 

 

Han påpekar att han själv förändras under festivalen, fast bara till det positiva. Och att 

folk i allmänhet är hur positiva som helst. Han tycker att det är lättare att prata med folk 

på festivalen än vad det är annars.  
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Han har aldrig varit på någon annan festival, men säger att han är så himla nöjd med den 

här. Han kan inte heller tänka sig att byta ut den, men säger så här: 

 

”Nej. Nåt år kanske man skulle kunna bara för att se hur där är 

…men, nej.” 

 

Han har inte heller missat någon festival sedan han började att åka dit. 

 

Han kan inte komma på något negativt med festivalen alls och han tror absolut att han 

kommer att fortsätta att åka dit i framtiden. 
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ANALYS 

 

Jag kommer här att analysera informanternas svar utifrån de teorier som jag redovisat 

tidigare i uppsatsen. Detta för att på ett tydligt vis försöka jämföra min analys av 

informanternas upplevelser med teorierna utan att det blir för mycket upprepningar av det 

jag tidigare skrivit.  

 

När människor möts 

 

Goffman   

 

Något jag ser som det mest centrala som framkommer av intervjuerna, är den enorma 

glädje som informanterna beskriver. De beskriver ett lyckorus som får dem att må bra 

både fysiskt och psykiskt. Ett tillstånd som de inte ser som självklart i sina liv för övrigt 

men som infinner sig varje gång de besöker festivalen. En av informanterna drar till och 

med paralleller till användning av droger, och menar att lyckoruset är så starkt att ”här 

behöver du inte ta några droger”. 

 

Anledningarna till dessa känslor är flera, men som jag tolkar det främst ett resultat av de 

människor som de möter på festivalen. Dessa beskriver de som mycket glada, öppna och 

vänliga, men framförallt ovanligt fördomsfria. Resultatet av dessa möten, är att 

informanterna känner sig accepterade precis som de är och att de kan uttrycka sig som de 

vill, utan att någon ser ner på dem. Detta bemötande får dem att känna sig fria, glada och 

mer öppna mot andra människor under festivalen än vad de normalt sett gör. Det blir som 

en god cirkel, där festivaldeltagarnas beteende smittar av sig och gör att informanterna 

känner sig bekväma med sig själva och sin omgivning.  

 

Goffman (1991) beskriver denna processen och tar upp hur människor påverkas av 

varandra i mötet. Han menar att det finns en fasad av samstämmighet dvs en förväntan 

hos de inblandade att hitta former för umgänget som alla kan acceptera. Goffman (1971) 

tar också upp hur grupper av människor väljer att sanktionera normer för hur man ska 
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bete sig. Att människor uppmuntras, men även har en förväntan på sig att handla på ett 

speciellt sätt.  

 

Goffman (1991) beskriver också hur de handlingsmönster vi kan improvisera med kan 

kallas för roll, och att de roller som främst framträder blir till en fasad. Här beskriver han 

också hur en grupp, eller ett team efterhand skapar sig en social fasad som antar en menig 

oberoende av vad den utför för tillfället. Fasaden blir då en kollektiv representation.   

 

Av intervjuerna framgår också att festivalen har en tydlig ”fasad”. Nästan alla 

informanterna beskriver att de blivit positivt överraskade av människorna på festivalen. 

Detta speciellt med tanke på de attribut som deltagarna ofta har, vilket även är en del av 

den bild eller fasad som festivalen har utåt. De beskriver att många av festivaldeltagarna 

har svarta kläder, mycket nitar, svart hår. På kläderna syns ofta symboler som är 

relaterade till våld eller död, så som dödskallar, eld, blod mm. De tar upp att detta inte är 

folk som de i vanliga fall skulle gå fram till när de går på stan hemma. De menar att dessa 

människor ser lite skräckinjagande ut, och att man därför tror att de är tuffa, hårda eller 

rent av elaka. Flera av informanterna tar här upp att det är deras fördomar som gjort att de 

inte har tagit kontakt med sådana människor tidigare. Men att som en av tjejerna 

beskriver det:  

 

” …även om det kommer någon med världens utsyrsel och ja,  

svart hår eller lila tuppkam och peircingar i hela ansiktet så kan 

det ju vara världens goaste och snällaste människa ändå. Och det 

är inga hemska rockare. Utan…dom är ofta snällare än andra.”  

 

Flera av informanterna beskriver också hur de själva klär upp sig inför festivalen. Gärna 

med nitbälte och hårdrocks tröjor. Det får dem både att känna sig speciella och som en 

del i en gemenskap. Det ger dem även en riktig festivalkänsla.  

 

Goffman (1991) tar upp att människor som ingår i ett team eller grupp gärna vill 

kontrollera den fasad som uttrycks. Därför har dessa hemligheter för att dölja vad som 
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finns innanför fasaden, för att till exempel hindra utomstående från att få veta vad de 

planerar. Det finns även initierad-hemlighetr som hjälper gruppmedlemmarna att känna 

sig annorlunda från andra.  

 

Alla informanterna säger att det är just för att det är så roligt som de åker och vill 

återkomma till festivalen. Och på frågan  om vilken som är den största anledningen till att 

de åker, svarar de alla samma sak: stämningen. Stämningen beskriver de främst genom 

att berätta om alla möten med fantastiska människor de träffat under åren, och hur dessa 

får dem att känna sig. De tar även upp att det känns viktigt och roligt att åka dit med sina 

kompisar. Det ger dem trygghet samtidigt som det under festivalen ges tillfälle att som 

flera uttrycker det ”verkligen umgås”. Det är något som de känner att de inte riktigt 

hinner med i vardagen som för de flesta är full av stress på grund av att de jobbar mycket 

och/eller att de har småbarn att ta hand om. Några tar också upp att det är roligare att ha 

någon med sig, mycket för att ha någon att gå omkring med på festivalen och för att ha 

någon att dela upplevelserna med. Att det spelas bra musik är också något som alla tar 

upp som en viktig del i stämningen 

 

Goffman (1971) beskriver hur man som person påverkas av huruvida man kommer 

ensam eller i sällskap av andra. Han tar upp att man lätt ses som utanför om man kommer 

själv, och att det då ofta är svårare att ta kontakt med andra människor. Bara vetskapen 

om att man har någon som man kommit tillsammans med, även om denne för tillfället 

inte är där, utstrålar en trygghet som gör det lättare att ta kontakt med andra människor.   

 

Motiv  

 

Det lyckorus som jag nyss beskrivit, som ett resultat av de möten som informanterna har 

under festivalen, känns något ytliga om man inte ser till de behov eller motiv som ligger 

bakom.  

 

Maslow (1943) kallar det för självförverkligande, Getz (2004) delar in dem i fysiska, 

sociala och personliga, Crompton (1997) säger att man puttas och dras (push - pull) av 
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dem, Mannell och Isa-Ahola (1987) menar att man flyr och söker tillfredsställa önskade 

upplevelser. Men det som de alla har gemensamt, är att de ser till människans behov. Det 

vill säga att det är behoven som styr vårt handlande. Detta är även något alla 

informanterna har gemensamt. Alla uttrycker olika behov som utgångspunkt till varför de 

ständigt återkommer till festivalen.  

 

Ett behov alla beskriver är det att komma ifrån sin vardag. Flera av informanterna tar upp 

att det är mycket som de inte hinner med till vardags. Festivalen blir som ett andningshål 

där de kommer bort ifrån stressen och pressen på jobbet och hemma. En av informanterna 

beskriver det som ”en minisemester ifrån verkligheten” och beskriver livet på festivalen 

som en kravlös tillvaro. Du har ingen som helst press på dig att göra någonting, utan kan 

fritt ägna dig åt sådant du själv väljer: inga barn att passa, inget jobb att sköta, lägenhet 

att städa eller tider att passa. Du behöver inte ens laga din egen mat. Istället kan du som i 

informanternas fall, njuta av bra musik, umgås, slappa eller som en informant uttrycker 

sig ”jag sitter mest bara och njuter”. På festivalen kan han koppla bort vardagens 

bekymmer och problem.  

 

Det mest genomgående behovet som alla informanterna tar upp i sina beskrivningar, om 

varför de vill åka till festivalen, är att de vill ha roligt tillsammans med andra människor. 

De räknar dagar och veckor, ja till och med månader till nästa festival. Just för att det är 

så himla roligt. En rolig fest som varar i fyra dagar! Varför det är så roligt, beror enligt 

informanterna på att det är en kombination av olika sorters behov som tillfredsställs 

samtidigt på festivalen.  

 

Ett av dessa är behovet av att träffa likasinnade människor. Människor som vill ha roligt 

och lyssna på hårdrocksmusik. Människor som är avslappnade och glada, men som 

framför allt inte dömer eller ser ner på varandras uttryck, egenskaper eller utseende.  

 

Detta leder informanterna vidare till att beskriva behovet av gemenskapen som skapas på 

campingen. En informant beskriver campingen så här:  
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”Campingen, det är ju en stor bit. Jag tycker ibland att vi är mer  

på campingen än vad vi är på festivalområdet. Där brukar det vara  

roligt. Sen går man in och tittar på nåt band och  … och sen går  

man ut igen till sin lilla samlingsplats på campingen. Så campingen  

är ju en stor bit. Gemenskapen på campingen.” 

 

 I samband med detta tar informanterna även upp behovet av att kunna få vara ”sig själv”. 

De längtar till festivalen där de kan vara sig själva och bli accepterade precis som de är. 

 

Musiken är också en viktig del av varför informanterna söker sig till festivalen. En av 

informanterna beskriver det så här: ” Det är viktigt också att det är den musiken man 

tycker om, hela tiden. Spelar ingen roll vilket band det är så är det ju i princip bra va.”  

En annan så här: ”Musiken är  ju klart en stor del av festivalen…//….Och då var det ju 

musikintresset som först lockade.” 

 

Det som förenar de olika behoven som informanterna beskriver, är att de alla faller inom 

ramen för vad Maslow (1943) tar upp som det femte och högsta steget på behovstrappan. 

Han tar här upp behovet av att förverkliga sig själv, vilket är människans väg till 

självkännedom.  

 

Bland de behov som informanterna beskriver, finns det ett behov som faller inom 

ramarna för vad alla de ovannämnda teoretikerna beskriver: behovet att få vara ”sig 

själv”. Detta är något de alla berättar om under intervjuerna och som de betecknar som 

viktigt och speciellt med festivalen. Känslan av att få vara sig själv gör både att de vill 

komma bort och åka ifrån sin vardag, samtidigt som den får dem att längta till den 

specifika festivalen.  

 

Häri finner man, förutom det femte steget i behovstrappan, ytterligare spår av det som 

Maslow (1943) tar upp: Steg nummer fyra på behovstrappan handlar om behovet att 

respektera sig själv och att bli respekterad av andra. Behovet går även att likna vid Getz 
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(2004) reducering av behovstrappan, närmare bestämt till människans sociala och 

personliga behov.   

 

Även Cromptons (1997) push – pull teori går att jämföras med behovet att vara sig själv. 

Detta ser man genom att titta både på push kraften, som puttar en person ifrån sin 

nuvarande position, och pull kraften som drar personen till en specifik plats som i detta 

fall utgörs av Sweden Rock festivalen. På liknande sätt kan man även jämföra behovet att 

vara sig själv, med Manell och Isa-Aholas (1987) escapeseeking modell. Att vara sig 

själv relateras här till behovet att fly från sitt nuvarande tillstånd samtidigt som man söker 

att tillfredsställa önskade upplevelser.   

 

Behoven av att ha roligt tillsammans med andra människor, träffa likasinnade människor 

och gemenskapen som skapas på campingen, går att härleda till samma delar av vad 

teoretikerna tar upp. I dessa fall Getz (2004) andra och tredje indelning; sociala och 

personliga behov, Cromptons (1997) beskrivning av hur pull kraften drar dig till ett 

evenemang och Manell och Isa-Ahola ((1987) begrepp seek vilket de relaterar till en 

persons sociala och personliga behov av att söka en specifik upplevelse.  

 

Behovet att komma ifrån sin vardag är det behov hos informanterna som skiljer sig ifrån 

de övriga behoven. Förutom att det, liksom de övriga behoven, kan härledas till både 

Maslows (1943) självförverkligande människa och till Getz (2004) kategori personliga 

behov, kommer detta behov inte av att informanterna längtar till något. Istället är det 

något de vill komma bort ifrån. Detta tar både Crompton (1997) upp genom begreppet 

push och Mannell och Isa-Ahola (1987) genom begreppet escape.  

 

Sweden Rock festival är en musikfestival, och att lyssna på den musik man gillar är det 

behov som fick informanterna att först åka på festivalen. Här kan behoven liknas vid vad 

Getz (2004) tar upp som personliga behov, Crompton (1997) som pull faktorn och Manell 

och Isa-Ahola (1987) som begreppet escape.     
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DISKUSSION  

 

Varför väljer man att återkomma år efter år till samma festival, och vilka upplevelser 

under festivalen är attraherande? Målet med min studie har varit att, genom intervjuer 

med ständigt återkommande festivalbesökare, försöka få svar på dessa frågeställningar.   

 

De sju informanterna är sedan de första gången besökte Sweden Rock festival ständigt 

återkommande besökare. Under några dagar i juni varje år, prioriterar de bort annat för att 

få uppleva något de saknar i sina liv till vardags. Upplevelser som tar fram känslor som 

glädje och lycka men även lugn och frihetskänslor. 

 

Men vad är det då som frambringar dessa känslomässiga tillstånd? Enligt informanterna 

själva, är det stämningen och atmosfären. Dessa skapas enligt informanterna av en 

kombination av människorna på festivalen, att de kommer bort ifrån sin vardag och av 

musiken.  

 

Enligt min studie är människorna på Sweden Rock festival annorlunda än vad 

informanterna upplever att folk är annars i samhället. De är mer glada, öppna och 

spontana, men framför allt mer fördomsfria. Detta skapar i sin tur en väldigt tillåtande 

miljö, där informanterna känner att de kan uttrycka sig precis hur de själva vill. Detta 

utan att behöva känna att de inte passar in eller blir straffade genom att någon ska bli, 

som de uttrycker det, sur eller arg.   

 

Informanterna känner sig även mer avslappnade på festivalen än annars. Detta menar de 

kommer av att de på festivalen kommer bort ifrån deras kravfyllda vardag, som för 

många är full av stress. De får då även tid att göra sådant de inte annars känner att de 

hinner med, så som att umgås ordentligt med sina vänner. 

 

Alla informanter har intresset för hårdrocksmusiken gemensamt. Att lyssna på jätte bra 

musik i flera dagar tillsammans med likasinnade tycker de är en fantastisk känsla.  
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De tankar som studien väckt hos mig personligen, är att jag inte tror att de behov som 

festivalbesökarna har är unika för just dem. Jag tror att de flesta av oss har liknande 

behov men att de ger sig i uttryck på andra sätt. Detta med tanke på de krav som ställs på 

människor i samhället idag, vilka inte allt för sällan mynnar ut i till exempel 

stressrelaterade sjukdomar, hos både barn och vuxna. Människors personliga behov av en 

tillflykt där de kan slappna av och vara sig själva , tror jag därför har blivit allt viktigare i 

vår tid. Både för vad gäller vår fysiska och mentala hälsa. 

 

När det gäller vidare forskning inom ämnet, så finns det så klart många saker man kan 

undersöka närmare. Det som däremot intresserar mig mest, är de aspekter som jag tagit 

upp ovan. Jag skulle därför tycka att det vore intressant med studier som inriktar sig på 

dagens samhälle och hur det kan skapas en mer hälsosam miljö för våra barn att växa upp 

i. Visst tror jag att behovet av att komma ifrån sin vardag och att få nya upplevelser och 

erfarenheter alltid kommer att finnas kvar. Men att våra barn utsätts för en vardag som är 

så kravfylld och full av stress att det är stor risk att de mår dåligt, tycker jag är en 

allvarlig och viktig sak att försöka ta tag i och på sikt försöka förändra.  

 

Jag vill även avsluta denna diskussion genom att åter ta upp vad Bärmark (1985) skriver i 

sin bok självförverkligandets psykologi. Han tar här upp att högst upp på skalan i 

Maslows (1943) behovstrappa, kommer behovet av att förverkliga sig själv. Han tar här 

upp hur Maslow (1943) ser på den självförverkligande människan: 

 

Den självförverkligande människan är mer kapabel, mer flexibel 

 och mindre neurotiskt bunden vid förutfattade meningar än den  

normala och neurotiska människan. 

 (Bärmark, 1985, s. 40) 

 

Kanske säger detta oss något om våra festivalbesökare…. 
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INTERVJUGUIDE 

 

Bakgrund 

 

 Ålder 

 Kön 

 Civilstånd 

 Etnicitet 

 Klassbakgrund 

 yrke 

 Antal besök på Sweden Rock Festival 

 

Övergripande frågor 

 

 Varför åker du till Sweden Rock Festivalen? 

 Vilken är den största anledningen till att du åker till just Sweden Rock Festivalen? 

 Åker du på några andra festivaler? 

 Finns det någon annan festival som du kan tänka dig att byta ut mot just Sweden 

Rock Festivalen? 

 Varför vill du återkomma till Sweden Rock Festivalen? 

 Har du någon gång missat en festival? 

 Finns det något som är negativt med att åka till festivalen? 

 Tänker du fortsätta att åka till Sweden Rock Festivalen? 

 

 


