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Abstract 

Syftet med studien är att undersöka på vilket sätt Aftonbladets rapportering om 

Hultsfredsfestivalen förändrades under de tre sista åren innan svenska arrangören Rockparty 

gick i konkurs och under de tre åren som tyska FKP Scorpio arrangerade festivalen. De 

perioder som studerats är 2007 till 2009 samt 2011 till 2013. Studien är kvalitativ och bygger 

på text- och bildanalys av 50 artiklar som publicerats i Aftonbladet under de berörda åren.  

   De frågeställningar som studien haft för avsikt att besvara är ”Hur förändrades Aftonbladets 

rapportering om Hultsfredsfestivalen mellan åren 2007 till 2009 och 2011 till 2013?”, ”Hur 

skildras de respektive festivalarrangörerna utifrån ursprung?” samt ”Hur rapporteras det om 

festivalens väder under de respektive tidsperioderna?”. Journalistiska perspektiv på framing-

teorin, även kallad gestaltningsteorin, har använts som teoretisk grund. 

   Studien visar att Aftonbladets rapportering var negativ under båda perioderna, men att den 

blev mer kritisk under FKP Scorpios arrangörskap. FKP Scorpios tyska ursprung 

uppmärksammades bland annat genom skämtsamt användande av det tyska språket medan 

Rockpartys ursprung endast lyftes fram när de gestaltades som en viktig aktör för orten 

Hultsfred. Under de år som FKP Scorpio arrangerade festivalen fick dåligt väder stort 

utrymme i rapporteringen.    

Nyckelord: Aftonbladet, FKP Scorpio, Hultsfredsfestivalen, journalistik, Rockparty 
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1. Inledning 

Future Islands framträdande i den så kallade Teaterladan är kanske Hultsfredsfestivalens sista 

mytomspunna spelning. En regnig sommareftermiddag 2012 uppträdde den då relativt 

okända, amerikanska trion för första gången på svensk mark. Det blev succé.  

   Några timmar senare skulle jag och en kamrat intervjua bandet i ett slitet gammalt 

omklädningsrum på festivalens backstageområde. ”Jag undrar om det var här Wu-Tang Clan 

duschade med alla tjejer”, sa sångaren Samuel T. Herring nyfiket. Han syftade på en av 

Hultsfredfestivalens många historier som nått långt utanför Smålands gränser. Efter en hyllad 

och vida uppmärksammad medverkan i David Lettermans talkshow våren 2014 slog Future 

Islands igenom för en bred publik i både USA och Europa. 

   Det var dock inte bara positiva saker som tog sin början på Hultsfredsfestivalen 2012. Drygt 

ett år senare skulle festivalen komma att läggas ner för andra gången sedan 2010. 

   Jag var på plats i Hultsfred 2012 och fick på nära håll uppleva den historiska festivalen, men 

jag såg också publikskaror vars storlek, eller rättare sagt bristande storlek, inte bådade gott. 

Samtidigt fick Hultsfredsfestivalen, för andra året i rad, kritik i Aftonbladet. Tidningen hade 

år 2011 ifrågasatt sanningen i de officiella publiksiffrorna och kallat regnvädret för 

”syndaflod”
1
.  

   I denna uppsats behandlas Aftonbladets rapportering om Hultsfredsfestivalen 2007 fram till 

2009. Samt samma tidnings rapportering om den återuppståndna Hultsfredsfestivalen 2011 

fram till och med flytten till Sigtuna, 2013. Festivalen hade svenska arrangörer fram till 2010 

då Hultsfredsfestivalen ställdes in, medan tyska FKP Scorpio tog över evenemanget år 2011.  

   Under somrarna 2011 till 2013 läste jag många negativa artiklar om Hultsfredsfestivalen i 

Aftonbladet. Utgångspunkten för den här studien är att undersöka om Aftonbladets bevakning 

blev alltmer negativ under åren och på vilket sätt detta tog sig uttryck.  

   Medierna kan ses som en viktig aktör i festivalens historia. Det sätt på vilket de har gestaltat 

evenemanget under olika tidsperioder har sannolikt haft betydelse både för festivalens 

framgångar och för festivalens motgångar. Denna uppsats syftar till att ta reda på hur en av 

dessa medieaktörer, Aftonbladet, beskrivit festivalen under två olika perioder. Ägarbytet 

används som utgångspunkt eftersom det är ett av de mest konkreta och omfattande exemplen i 

Hultsfredsfestivalens historia där det går att peka ut ett tydligt ”före” och ett tydligt ”efter” 

och att någon form av förändring således kan förväntas.  

   Efter en kortare bakgrundsdel om festivalens betydelse, historia samt uppgång och fall följer 

en redogörelse över tidigare forskning om ämnet. Detta följs av en teoridel där den framing-

                                                           
1
 Röstlund, Aftonbladet, 2011-07-15 
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teori som använts i studien beskrivs. Sedan presenteras uppsatsens syfte och frågeställningar. 

Under avsnittet om metod finns en utförlig presentation av sättet artiklarna studerats på samt 

hur urvalet har genomförts. Vidare presenteras de resultat jag kommit fram till efter att ha 

studerat artiklarna. Slutligen diskuteras vilka slutsatser som kan dras med bas i de 

frågeställningar studien utgår ifrån.  

2. Bakgrund 

”Hultsfred i Sverige är en speciell festival”, skrev Alex James i sin självbiografi
2
. Basisten i 

Blur, ett av 90-talets största brittiska rockband, refererar till gruppens spelning på 1992 års 

upplaga av den småländska festivalen. Bandet uppträdde även 1994 och 1996. Under samma 

period gjorde ett annat, sedermera legendariskt, rockband en av sina allra första spelningar 

utanför de brittiska öarna. Det var Oasis som besökte Hultsfredsfestivalen 1994. Uppgifterna 

går dock isär gällande ifall detta var bandets första eller andra utombrittiska framträdande. 

Både 2005 och 2006 såldes över 30 000 biljetter till festivalen vilket innebar publikrekord.
3
 

   Hultsfredsfestivalen hör till Sveriges stora kulturevenemang genom historien. Efter några år 

av framförallt ekonomiska motgångar gick arrangören Rockparty i konkurs 2010. Detta 

innebar slutet för festivalen i sin ursprungliga form. Året efter återuppstod dock 

Hultsfredsfestivalen då det tyska produktionsbolaget FKP Scorpio köpte namnrättigheterna 

till festivalen. De nya arrangörerna valde att jobba tillsammans med ett antal personer som 

tidigare varit inblandade i festivalen på den tiden som Rockparty stod bakom evenemanget.
4
  

   Under tysk ledning arrangerades Hultsfredsfestivalen somrarna 2011 och 2012. Detta 

innebar en förlust på över 17 miljoner kronor för FKP Scorpio. I ett försök att vända på den 

negativa trenden flyttades festivalen 2013 till Stockholm Outdoor Exhibition Area (STOXA), 

ett fält i närheten av Arlanda, och kallades då ”Hultsfred Stockholm”.
5
 Trots att världskända 

band som Band of Horses och Arctic Monkeys besökte Hultsfred Stockholm blev festivalen 

ingen framgång för arrangörerna. ”Nya Hultsfred – en tre dagars långsam död”, skrev 

Aftonbladets Markus Larsson i en krönika om den första festivaldagen på STOXA
6
. I 

december samma år meddelade FKP Scorpio att festivalen inte skulle arrangeras 2014
7
.  

   Vid tidpunkten för denna studie såg det ut som att 2013 års evenemang på STOXA blev det 

sista som hände Hultsfredsfestivalen, under det klassiska varumärket. 

                                                           
2
 James, 2008 s. 124  

3
 Rockparty, 2014-04-08 

4
 Bjälesjö, 2013 

5
 Gustafsson, Aftonbladet, 2013-03-20 

6
 Larsson, Aftonbladet, 2013-06-14 

7
 Forsell, Dagens Nyheter, 2013-12-13 
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3. Tidigare forskning 

Lars Lilliestam hävdar att det finns ett behov av autenticitet och mytologi inom den samtida 

musikjournalistiken. Skivbranschen har nytta av att artister mytologiseras då det ökar 

attraktionskraften för artisterna. Myter höjer artisternas autenticitet. Lilliestam menar att 

autenticitet blir ett sätt för publiken, eller konsumenterna, att ”förklara och legitimera 

musikens verkan och kvalitet”. Detta liknar Lilliestam vid Bourdieus tankar om kulturellt 

kapital, då Lilliestam menar att autentisk musik värderas högre än kommersiell musik.
8
    

   Lilliestams slutsatser går även att applicera på Hultsfredsfestivalen och på hur händelser 

under evenemanget har mytologiserats. Ett exempel är den historia om Wu-Tang Clan som 

beskrevs i inledningen. En användbar tanke är huruvida Aftonbladet i sin festivalrapportering 

på något sätt bidrar till mytologisering eller inte. Vidare är det intressant att titta på ifall 

autenticitet är något som berörs i samband med rapportering om Hultsfredsfestivalen och om 

det i så fall är till festivalens för- eller nackdel.    

   Hultsfredsfestivalen har studerats främst i kandidatuppsatser. Ett återkommande tema tycks 

vara hur en liten ort som Hultsfred påverkas av ett stort kulturevenemang som 

Hultsfredsfestivalen. Detta har undersökts inom ramen för ämnen som såväl turistnäring som 

mer grundläggande samhällsvetenskapliga ämnen, exempelvis sociologi. Linn Gulldén menar 

att Hultsfredsfestivalen som fenomen har ökat den nationella kännedomen om orten Hultsfred 

och dessutom gjort att orten fått ett förbättrat näringsliv och fler utbildningar
9
.  

   Någon journalistikforskning verkar dock inte ha genomförts när det gäller festivalen. Denna 

uppsats kan därför ses som ett viktigt bidrag till mer kunskap om hur ett stort, svenskt 

kulturevenemang har betraktats, bevakats och diskuterats i journalistiken. 

   Jonas Bjälesjö växte upp i Hultsfred och har gjort en etnologisk studie om hur social 

gemenskap formas med hjälp av, i detta fall, ett musikevenemang som Hultsfredsfestivalen.
10

 

Bjälesjö liknar Hultsfredsfestivalen vid ett slags livsstilsvarumärke som bidragit till att olika 

unga grupper kommit varandra nära
11

. Arrangörerna (som var Rockparty under tiden för 

Bjälesjös studie) skapade tillsammans med medierna en mytbildning som tilltalade många
12

. 

   Bjälesjö beskriver samtidigt mediebilden av festivalen som en ”distanserad ironisk von 

oben-attityd”, som präglat reportage och artiklar sedan början av 1990-talet då antalet 

festivaler ökade vilket ledde till ökad mediebevakning. Vidare hävdar Bjälesjö att medierna 

                                                           
8
 Lilliestam, 2003 

9
 Gulldén, 2013 

10
 Bjälesjö, 2013 

11
 Bjälesjö, 2013 s. 183 

12
 Bjälesjö, 2013 s. 184 
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bidragit till en ”exotisering” av besökare och arrangörer.
13

 Denna uppsats utgår från dessa 

iakttagelser men syftar till att ytterligare fördjupa och förklara mediebilden av 

Hultsfredsfestivalen. 

4. Teori 

4.1. Framing-teori 

Framing theory är det huvudsakliga teoretiska verktyget som använts för att förstå och tolka 

resultatet av studien som presenteras i denna uppsats. Journalistikforskaren Jesper Strömbäck 

brukar använda termen gestaltningsteori, en svensk tolkning av begreppet framing theory
14

. I 

denna uppsats används dock främst uttrycket framing eller framing-teori. I min tolkning av 

framing-teorin har jag tagit intryck av Jesper Strömbäcks sätt att beskriva och använda den.     

Anledningen till att ”framing-teori” används istället för ”gestaltningsteori” är att det 

förstnämnda begreppet tydligare går att koppla ihop med begreppet ”framing theory”, vilket 

är viktigt för att även den som är bekant med framing theory men inte har läst Strömbäcks 

forskning ändå direkt ska kunna förstå vad det är för teori som beskrivs i uppsatsen.  

   Olika varianter av framing-teori används inom samhällsvetenskaplig forskning. Grunden till 

teorin anses ha lagts av sociologen Erving Goffman. Goffman utgår från hur individer 

uppfattar samhället. Framing blir ett sätt att organisera uppfattningar och intryck av samhället, 

vilket behövs för att individer ska kunna få klarhet i vad som händer och hur de bör agera 

utifrån den kunskapen.
15

 Exempelvis menar Goffman att individer, genom att organisera sina 

intryck inom ramar (översatt från engelskans ”frames”), kan göra att intryck som annars 

skulle upplevas sakna mening istället betyder något för individen.
16

 Det kan sammanfattas 

som att ramarna är sättet på vilket människor tolkar den stora verkligheten för att göra den 

begränsad och således lättare att förstå.  

   Enligt Strömbäck är en av grunderna inom framing-teori, från ett 

medieforskningsperspektiv, att medierna måste begränsa sina beskrivningar av verkligheten. 

Detta eftersom en direkt avspegling av verkligheten knappast är möjlig då det exempelvis 

kräver obegränsat med medialt utrymme och journalister som kan sägas vara helt fria från 

egna åsikter eller tolkningar som på ett eller annat sätt skulle kunna synas i, och således 

förvränga, verklighetsbeskrivningen. Nyhetsmedier måste därför välja ut och presentera ett 

begränsat antal aspekter av den verklighet som ska beskrivas. Begränsningarna kan ta sig 

                                                           
13

 Bjälesjö, 2013 s. 18 
14

 Strömbäck, 2001 
15

 Goffman, 1974 
16

 Goffman, 1974 s. 21 
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uttryck genom att vissa saker lyfts fram på bekostnad av andra. Sett utifrån framing-teorin 

innebär detta att exempelvis en journalist gestaltar eller återskapar verkligheten snarare än 

beskriver verkligheten. Detta innebär att den bild av verkligheten som presenteras genom 

medierna skiljer sig från den ursprungliga verkligheten. Den verklighetsgestaltning som 

presenteras i medierna är alltså exempelvis en journalists tolkning av verkligheten. En 

tolkning rymmer oftast en viss mängd av subjektivitet. Det sistnämnda kan vara mer eller 

mindre medvetet hos den som levererar gestaltningen av verkligheten.
17

  

   Dietram A. Scheufele menar att genom att gestalta en situation, exempelvis 

Hultsfredsfestivalens svårigheter och utmaningar, på ett visst sätt kan medierna vägleda 

mediekonsumenterna i deras strävan efter att förstå hur en nyhet eller liknande ska tolkas. En 

gestaltning kan leda en mediekonsument till en viss tolkning, men också leda bort den samma 

från en annan tolkning.
18

 Detta ska dock inte uppfattas som att journalister generellt försöker 

att vinkla nyhetsrapportering på ett felaktigt sätt som vilseleder mediekonsumenterna. I 

grunden handlar det om att göra en praktisk avgränsning för såväl publiken som för 

journalisterna själva.
19

  

   Inom framing-teorin finns ett antagande om att gestaltningen av en nyhetshändelse kan 

påverka mediekonsumenternas förståelse för, eller uppfattning av, den specifika 

nyhetshändelsen
20

.     

   Några exempel på saker som kan påverka vilken typ av gestaltning som presenteras är enligt 

Baldwin van Gorp yttre förutsättningar och källor. I fall där journalister ska rapportera om 

ämnen som är obekanta för dem tenderar de exempelvis att ibland anamma den gestaltning 

som presenteras av källorna de pratar med. Det kan då handla om vilken sida i exempelvis en 

konflikt som ska gestaltas som god och vilken sida som ska gestaltas som ond.
21

 

     I de fall där färdiga gestaltningar som ”ond och god” eller ”skurk och offer” finns i den 

kultur där journalisten är verksam blir denna form av gestaltningsupplägg ofta fördelaktigt att 

använda i nyhetsrapportering. Detta eftersom det då underlättar sättet på hur journalisten kan 

förklara en nyhetshändelse, dess utveckling och vilka roller de inblandade har eftersom 

nyhetskonsumenterna har lätt att relatera till den typen av gestaltning.
22

 

   När man tittar närmare på en journalistisk gestaltning är det mest centrala att undersöka den 

huvudsakliga vinkeln av något. Detta innefattar hur de eller det som en artikel handlar om 

                                                           
17

 Strömbäck, 2001 s. 25  
18

 Strömbäck, 2001 s. 178 
19

 Scheufele, 2007 s. 12 
20

 Scheufele, 2007 s. 11 
21

 Van Gorp, 2009 s. 86 
22

 Van Gorp, 2009 s. 87 
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presenteras när det gäller attribut och egenskaper.
23

 En gestaltning utformas bland annat 

genom att den som producerar artikeln väljer en viss typ av bilder, använder en viss typ av ord 

eller uttryck, hänvisar till en viss typ av källor eller refererar till en viss sorts kontext
24

. 

   Framing-teorin har en svaghet när det gäller att bidra till att förklara och analysera svaren på 

forskningsfrågan och de kompletterande frågeställningarna i denna studie. Det framgår inte 

riktigt hur den ska kunna bevisa att exempelvis en nyhetstext är gestaltad på ett sätt som 

uppmuntrar textens läsare till vissa tolkningar och avråder dem från andra tolkningar. I 

kombination med en omfattande text- och bildanalys kan dock tänkas att relevanta slutsatser 

ändå kan dras baserat på sunt förnuft och jämförelser med andra texter som kanske gestaltar 

samma fenomen på ett annat sätt. 

5. Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka på vilket sätt Aftonbladets rapportering om 

Hultsfredsfestivalen förändrades under de tre sista åren innan svenska arrangören Rockparty 

gick i konkurs och under de tre åren som tyska FKP Scorpio arrangerade festivalen.   

Studien utgår ifrån följande huvudsakliga frågeställning: 

Hur förändrades Aftonbladets rapportering om Hultsfredsfestivalen mellan åren 2007 till 2009 

och 2011 till 2013? 

Följande frågeställningar kompletterar den huvudsakliga forskningsfrågan: 

Hur skildras de respektive festivalarrangörerna utifrån ursprung? 

Hur rapporteras det om festivalens väder under de respektive tidsperioderna? 

Hypotesen är att rapporteringen blev mer negativ, både vad gäller bildval och tonen i språket, 

under de tre åren som FKP Scorpio låg bakom evenemanget. 

6. Metod och material 

Denna uppsats bygger på en kvalitativ studie av artiklar i Aftonbladet. Artiklarna som 

studerats är publicerade i Aftonbladet mellan 2007 och 2009 samt 2011 och 2013. Året 2010 

finns inte med i studien eftersom Hultsfredsfestivalen inte ägde rum då.  

   Konsertrecensioner och notiser har inte inkluderats i undersökningen. Anledningen till detta 

                                                           
23

 Strömbäck, 2001 s. 180 
24

 McQuail, 2010 s. 380 
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är att notiser generellt innehåller för lite information att analysera, sett till vad som är 

nödvändigt för denna undersökning. Konsertrecensioner har exkluderats då det framförallt är 

skildringen av arrangemanget och arrangörerna som är intressant för undersökningen. Både 

den svenska arrangören Rockparty och den tyska arrangören FKP Scorpio bokade stora 

artister. De mest väsentliga skillnaderna i rapporteringen borde därför inte finnas i 

konsertrecensionerna.  

   De artiklar som valts ut är krönikor eller nyhetsartiklar som skildrar Hultsfredsfestivalens 

arrangörer eller själva arrangemanget i sig. Krönikorna är generellt publicerade under de 

dagar som festivalen ägt rum respektive år. Nyhetsartiklarna kan dock vara publicerade när 

som helst under året och exempelvis behandla arrangörernas ekonomiska situation eller 

liknande. 

   Anledningen till att det är en kvällstidning som undersökts är att dessa generellt har skrivit 

mer om Hultsfredsfestivalen jämfört med de stora morgontidningarna. Aftonbladet valdes 

framför Expressen då det är en större tidning och tidsramarna för studien inte rymde en 

granskning av två tidningar. Lokaltidningar från Hultsfredstrakten exkluderades då 

Hultsfredsfestivalen 2013 inte ägde rum i Hultsfred, vilket sannolikt minskade exponeringen i 

lokalmedierna. Aftonbladet har rapporterat om festivalen under samtliga år som studerats. 

   Den kvalitativa studien kan delas in i en textanalys och en bildanalys. Framing-teorier har 

sedan använts som verktyg för att tolka resultaten av text- och bildanalyserna. Slutligen har 

resultaten av granskningen av artiklarna som publicerades 2007 till 2009 och artiklarna som 

publicerades 2011 till 2013 jämförts med varandra för att på så vis besvara den huvudsakliga 

forskningsfrågan och de kompletterande frågeställningarna. 

   Både Rockpartys Hultsfredfestival 2007 till 2009 och FKP Scorpios Hultsfredsfestival 2011 

till 2013 hade problem. Rockparty kämpade mot sjunkande publiksiffror och allvarliga 

ekonomiska problem. Även FKP Scorpio kämpade mot låga publiksiffror och ekonomisk 

förlust men även med att försöka vända trenden kring ett allt mer ifrågasatt evenemang.  

   FKP Scorpio arrangerade Hultsfredsfestivalen mellan 2011 och 2013. Undersökningen 

innefattar alltså samtliga tre år som den tyska arrangören låg bakom festivalen. Rockparty 

drev festivalen under betydligt fler år. Anledningen till att denna studie är inriktad på åren 

2007 till 2009 är att de ligger närmast i tid med FKP Scorpios år. Det finns således anledning 

att tro att förutsättningarna för de två arrangörerna liknade varandra mer då, under 2000-talet, 

än om jämförelsen istället hade gjorts mellan FKP Scorpios Hultsfredsfestival 2011 till 2013 

och Rockpartys Hultsfredsfestival i exempelvis slutet av 80-talet. De två tidsperioder som 

undersökts bidrar därför till en mer rättvis jämförelse och en studie med högre validitet än vad 
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som varit fallet om det varit större mellanrum mellan de studerade tidsperioderna. 

   Vidare följde åren 2007 till 2009 efter ett par år där Hultsfredsfestivalen slagit publikrekord 

genom att sälja runt 30 000 biljetter två år i rad. Det är de tre åren efter publiksuccéerna som 

festivalen på allvar började gå utför. 2007 till 2009 är de tre sista åren innan 

Hultsfredsfestivalen lades ner för första gången. 2011 till 2013 är de tre sista åren innan 

Hultsfredsfestivalen lades ner ännu en gång.  

Tolkningen av resultatet tar hänsyn till att Hultsfredsfestivalen 2013, till skillnad från de fem 

övriga åren som undersökts, inte ägde rum i Hultsfred. Dock var arrangemanget under flera 

månader tänkt att hållas i Hultsfred. Festivalen i Sigtuna bar namnet ”Hultsfred” och många 

av de artister som spelade på festivalen hade ursprungligen bokats till den Hultsfredsfestival 

som var tänkt att hållas i Hultsfred. Därför har bedömningen gjorts att den Hultsfredsfestival 

som hölls i Sigtuna hade så pass många likheter med den klassiska Hultsfredsfestivalen att det 

var rimligt att inkludera 2013 års upplaga i studien.  

6.1. Textanalys 

Genom textanalysen har ett flertal aspekter på tidningstexterna undersökts. Dessa handlar om 

hur festivalen skildrats.  

   Textanalysen som använts i denna studie är inspirerad av en analysform som presenteras av 

Kristina Lundgren med flera
25

. I den ingår tolv olika steg med punkter som är relevanta att 

undersöka för att förstå vad en nyhetstext säger som helhet. En punkt som varit viktig för 

denna uppsats är den språkliga gestaltningen. Den berör artikelns berättarton och uppmanar 

till att undersöka om artikeln låter läsaren göra egna tolkningar eller om färdiga slutsatser 

presenteras. En annan punkt som inspirerat denna studie är vilka källor som får komma till 

tals samt vilka yttrandeverb som då används. Exempel på yttrandeverb är ”berättar” eller 

”medger”. En tredje punkt är användandet av retoriska grepp som liknelser eller värdeladdade 

ord. Under den punkten resoneras också kring att en skildring av en händelse kan förenklas 

genom att skribenten till exempel använder enklare ord och färre fakta. Ytterligare en punkt 

som varit central för denna studie är en som tar upp vilken typ av scen eller 

föreställningsvärld skribenten försöker forma för läsaren. Där tas upp att skribenten kan 

beskriva en verklig miljö eller istället använda symboliska ord för att dramatisera texten.
26

   

   Analysformen har sedan utvecklats med frågor som konkret riktar in sig på 

Hultsfredsfestivalen. 

   En central fråga för textanalysen är vilken ton texten är skriven i. Är artikelförfattaren 
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positiv eller negativ i sitt tilltal? Är det beröm eller kritik som lyfts fram? I de fall där 

festivalarrangemanget på något sätt kritiserats har en del av textanalysen varit att studera vem 

eller vad som kritiken riktas mot specifikt. Skiljer sig sättet kritiken uttrycks på beroende på 

vilken arrangör som ligger bakom festivalen? Finns det en sarkastisk ton i artiklarna? Hur stor 

del bygger på fakta och hur stor plats får skribentens eget tyckande? 

   Vidare undersöktes vem eller vilka som fått komma till tals i texterna. Är det journalisterna 

själva eller festivalarrangörerna? Är det oberoende experter eller festivalbesökare? Får 

myndighetspersoner som politiker eller poliser uttala sig? 

   Nästa steg var att titta på vilka citat eller talminus som publicerats i texterna. Även här 

handlar det om ifall det är kritiska eller berömmande röster som lyfts fram. Ges en balanserad 

bild av Hultsfredsfestivalens utmaningar och brister? Dessutom studerades hur ansvarsfrågan 

gällande festivalens svårigheter skildras. Framställs arrangörerna som offer eller som några 

som har sig själva att skylla när det går dåligt för festivalen? Vilket ansvar lägger Aftonbladet 

på festivalbesökarna? 

   Vädret har ofta en central roll när det gäller festivaler. Vilken betydelse får vädret i sättet 

Hultsfredfestivalen framställs? 

   Ett annat perspektiv som undersökts är huruvida beskrivningen av de respektive 

festivalarrangörernas kompetens skiljer sig åt beroende på vem som arrangerar festivalen. 

Finns det någon skillnad mellan hur en svensk arrangör och en tysk arrangör beskrivs? 

   Såväl rubrik som ingress, brödtext och bildtexter har analyserats. 

6.2. Bildanalys 

I de fall där krönikorna eller artiklarna illustreras med en eller flera bilder har en bildanalys 

genomförts. Inledningsvis kan sägas att bildanalysen går in i textanalysen då en del av 

undersökningen är att se hur text och bild samspelar. Vill skribenten eller bildredaktören 

framkalla någon särskild effekt med valet av bild i förhållande till den text bilden publicerats 

tillsammans med? Används exempelvis en specifik bild för att förstärka känslan i artikeln 

eller artikelns rubrik? 

   Bildanalysen i denna studie bygger på ett upplägg som presenteras av Terje Hillesund. Där 

delas bildanalysen upp i sex olika steg där vart och ett syftar till att undersöka en specifik 

aspekt på en nyhetsbild. Hillesund betonar till exempel vilka som är med på bilderna och 

vilken symbolik fotografen eventuellt vill lyfta fram.
27

  

   Hillesunds variant av bildanalys har anpassats till studien som presenteras i denna uppsats. 

                                                           
27
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Detta eftersom Hillesunds analysmodell är generell. De huvudsakliga förändringarna som 

gjorts är att frågor adderats för att göra analysmodellen mer kompatibel med det specifika 

material som undersökts.   

   En stor del av bildanalysen har fokuserats på att detaljstudera valet av bilder och bildernas 

upplägg. Till att börja med undersöktes hur stor plats bilden eller bilderna fått i förhållande till 

texten. Detta har följts av att studera vad bilderna föreställer rent konkret. Går det att avgöra 

om bilden är tagen specifikt för texten den illustrerar, eller om det är en arkivbild? Vad, vem 

eller vilka är med på bilderna? Om bilderna föreställer människor, vilka känslor uttrycker de? 

Glädje, sorg eller allvar? Även i bildanalysen undersöktes hur vädret framställts. Verkar 

fotografen ha haft för avsikt att lyfta fram vädret genom bilden eller bilderna? 

   Vidare studerades om bilderna visar något abstrakt. Det kan exempelvis handla om 

symbolik eller att fotografen genom olika kameravinklar försökt dramatisera bilderna. Är 

bilden fotograferad ur exempelvis ett grod- eller fågelperspektiv? Vilken effekt får detta för 

hur bilden kan upplevas? Vilken känsla vill fotografen och bildredaktören förmedla av 

evenemanget utifrån de bilder som publiceras?   

   Eventuella skillnader mellan vad som avporträtterades under Rockpartys Hultsfredsfestival 

2007 till 2009 och FKP Scorpios Hultsfredsfestival 2011 till 2013 är också något som berörs i 

bildanalysen. 

6.3. Metoddiskussion 

Ett annat sätt att studera och besvara denna uppsats huvudsakliga forskningsfråga och 

kompletterande frågeställningar hade varit att genomföra djupintervjuer med berörda 

journalister och fotografer på Aftonbladet. I detta fall skulle forskningsfrågan kunna ställas 

direkt till de journalister som rapporterat om festivalen. Det här tillvägagångssättet skulle 

kunna tillföra viktiga perspektiv som inte framgår av text- och bildanalysen.  

   Å andra sidan finns det en risk att intervjupersoner vill framhäva sin egen insats i bästa 

möjliga dager. En text- och bildanalys bidrar därför till en mer oberoende undersökning, även 

om uppsatsförfattarens egna uppfattningar och eventuella fördomar hindrar undersökningen 

från att vara helt oberoende.  

   Kanske skulle frågeställningarna även kunna ha besvarats genom en kvantitativ 

undersökning där exempelvis andelen negativt laddade ord under de respektive årsperioderna 

skulle jämföras med varandra. Detta skulle erbjuda konkreta exempel på eventuella skillnader 

mellan rapporteringarna. Ett problem är dock att det uppstår en komplicerad definitionsfråga 
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gällande vilka ord som ska räknas som negativa. Vidare skulle studiens komplexitet minska 

om inte många olika variabler mättes. Det senare skulle kunna leda till avgränsningsproblem.  

6.4. Artikelurval 

De artiklar som studien bygger på har hämtats från Retrievers databas. Sökordet ”Hultsfred” 

användes och söktjänsten var inställd på att endast söka tryckt material från Aftonbladet. För 

att sökresultaten skulle bli mer överskådliga gjordes en enskild sökning för respektive år som 

skulle studeras. De artiklar som passade in på avgränsningarna som nämnts tidigare valdes 

slutligen ut för textanalys, och även bildanalys i de fall bilder fanns att tillgå. 

   Totalt studerades 50 artiklar. 31 av dessa artiklar publicerades under perioden 2007 till 

2009, medan resterande 19 artiklar publicerades 2011 till 2013. Från 2007 studerades 13 

artiklar. De studerade artiklarna från 2008 var sju stycken medan elva artiklar studerades från 

år 2009.  

   Under de år som FKP Scorpio drev festivalen skrevs något mindre om evenemanget. Åtta 

artiklar studerades från år 2011. Detta följt av endast tre artiklar från 2012. Från 2013 

studerades åtta artiklar. (Figur 1) 

Figur 1. Studerade artiklar per år 

 

Trots att antalet artiklar för perioden 2011 till 2013 är mindre än under perioden 2007 till 

2009 har det varit tillräckligt med material för att mönster i rapporteringen ska ha varit 

möjliga att upptäcka. Då studien inte är kvantitativ är det mindre viktigt att antalet artiklar är 

jämnt fördelade över perioderna. Det centrala är i första hand vad som skrivits, inte hur 

mycket som skrivits.  

   I ett fåtal fall hade artikelförfattarnas namn fallit bort i Retrievers sökresultat. Artiklarna 

söktes då upp via Google för att artikelförfattarnas namn skulle kunna hittas i de fall som 
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artiklarna även publicerats online. Detta gjordes för att försäkra en så korrekt källredovisning 

som möjligt.  

   Slutligen bör nämnas att bilderna som publicerats tillsammans med artiklarna alltid funnits 

med i databasen Retrievers sökresultat för perioden 2011 till 2013 medan så inte varit fallet 

för perioden 2007 till 2009. Dock har det alltid funnits tillgång till bildtext. I vissa fall har det 

av bildtexten framkommit att bilden exempelvis föreställer en artist som uppträtt eller ska 

uppträda på Hultsfredsfestivalen. I dessa fall har bilden inte varit av intresse för studien och 

det har således inte varit ett problem att tillgång till bilden saknats. Ibland har det däremot 

framkommit av bildtexten att bilden sannolikt hade varit relevant för studien. Bildunderlaget 

har därför blivit något mindre än vad som var avsikten från början. Som en följd av detta får 

textanalysen större utrymme än bildanalysen när resultaten av studien presenteras. 

7. Resultat och Analys 

Varje år har en egen rubrik under vilken resultatet av text- och bildanalysen av Aftonbladets 

Hultsfredsbevakning från det specifika året presenteras. Upplägget är i kronologisk ordning 

och börjar således med perioden 2007 till 2009, följt av perioden 2011 till 2013. 

   Åren 2007 till 2009 är Rockparty Hultsfredsfestivalens arrangör medan FKP Scorpio står 

bakom festivalen under åren 2011 till 2013. 

7.1. Festivalåret 2007 – ”Succé blev flopp” 

Då Hultsfredsfestivalen hade rekordstor publik under såväl 2005 som 2006 är det 

inledningsvis en positiv ton i nyhetsrapporteringen 2007. Både journalister och arrangörer ger 

till en början intrycket av att Hultsfredsfestivalen går mot ytterligare ett mycket bra år. 

   I en artikel från februari rapporteras att festivalen sålt slut på alla biljetter de två senaste 

åren och att festivalledningen inte känner av någon hårdnande konkurrens. Artikeln berör 

några av de artister som är bokade till festivalen och bandbokaren Janne Kleman får komma 

till tals. Biljettpriserna har höjts med 300 kronor sedan föregående år. Detta förklarar Kleman 

med att artisternas gager ökat de senaste åren. Han får inte någon kritisk följdfråga om detta 

och det höjda biljettpriset behandlas inte vidare i artikeln. Tonen är neutral om än lättsam då 

skribenten vid ett tillfälle skämtsamt kallar några av de äldre artisterna för ”dinosaurier”.
28

  

   De höjda biljettpriserna nämns igen en månad senare. Återigen är det bandbokaren Janne 

Kleman som får uttala sig. Han säger att alternativet till höjda biljettpriser skulle vara att inte 

ha något artistprogram alls och menar att ”folk i slutändan kommer att förstå”. Kleman får 

                                                           
28
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inte någon följdfråga gällande biljettpriserna. Istället får han svara på den stängda och positivt 

laddade följdfrågan ”Hur nöjd är du?”, vilken syftar på de senaste artisterna han bokat. 

   Tonen i artikeln är positiv, ibland på gränsen till hyllande. Skribenten använder sol som en 

metafor för lycka och framgång då han skriver att ”solen skiner över Hulingen”, alltså den sjö 

som ligger vid festivalområdet i Hultsfred. Vidare publiceras talminus där Janne Kleman 

säger att festivalen ”aldrig haft så stora artister” och vid ett tillfälle nämns att Kleman skrattar 

vilket förstärker bilden av solsken och lycka.
29

   

   Första gången Aftonbladet skildrar en motgång för Hultsfredsfestivalen under 

rapporteringen detta år är i maj, en knapp månad innan festivalstarten. Falska biljetter har 

sålts på svarta marknaden och det står att besökare som köpt falska biljetter i god tro riskerar 

att avvisas från festivalen. Representanter från biljettombudets och festivalens ledningar 

uttalar sig om hur man ska gå till väga för att undvika att bli lurad. Tonen i artikeln är neutral 

men vid ett tillfälle nämns att Hultsfredsfestivalen, vid tidpunkten för publiceringen, har sålt 

”näst bäst någonsin”.
30

 

   Den mediebild som Aftonbladet presenterar av Hultsfredsfestivalen 2007 är 

sammanfattningsvis positiv och ganska lättsam under månaderna som leder fram till själva 

festivalhelgen. I juni, när festivalen äger rum, sker dock ett skifte i tonen i rapporteringen. 

Dels publiceras då krönikor, vilket per definition bör innebära en annan ton än den som finns i 

nyhetsartiklar eftersom krönikor ofta bygger på personligt tyckande. Dock blir även tonen i 

nyhetartiklarna en annan från juni och framåt. Rapporteringen blir betydligt mer kritisk och 

mer negativ än tidigare. 

   I en krönika som publiceras den första festivaldagen skriver Markus Larsson att han älskar 

Hultsfredsfestivalen men att det startats nya festivaler som har bokat artister som enligt 

honom känns mer spännande. Även om krönikan har en något raljant ton i omdömena om 

2007 års upplaga av evenemanget avslutas texten med att skribenten förutspår att 

tillställningen i slutändan ändå kan bli helt okej. Ett exempel på den raljanta tonen är då 

Larsson skriver: ”Jag önskar att jag kunde vara så uppspelt och entusiastisk att jag började låta 

som en dialog mellan Åsa-Nisse och Klabbarparn. Ledsen, men jag kan inte”.
31

 

   Dagen efter publicerar samme skribent en ny krönika där tonen har skärpts ytterligare. Han 

öppnar visserligen för potentiell bättring då han skriver att det är för tidigt att summera 

festivalen när två dagar återstår, men rubriken är ”Dyster och tråkig start”. I en mening står 
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det att det ”viskas om att festivalen har sålt betydligt färre biljetter än de två senaste åren”.
32

 

När skribenten väljer ordet viskas framför exempelvis talas går det att tolka ordvalet som att 

han vill antyda att ämnet är kontroversiellt och tabubelagt. Något som ingen vill tala högt om. 

   Biljettförsäljningen behandlas vidare i en nyhetsartikel samma dag. Den höjning av 

biljettpriserna som gått ganska obemärkt förbi i artiklarna från början av året kallas nu 

”rekordhöjning”. Skribenten Joacim Persson använder hårda ord och uttryck som flopp och 

”käpprätt nedåt” för att beskriva publiktillströmningen. I rubriken står det ”Succé blev flopp”, 

ett användande av kontraster som förstärker känslan av motgång. Dock är underrubriken ”Nu 

sviker publiken festivalen”, vilket antyder att festivalfansen har ett visst ansvar för Hultsfreds 

motgångar.  

   Texten tar, liksom Larssons krönika, upp tankar om att den dåliga biljettförsäljningen tystas 

ner. En anonym poliskälla säger till tidningen att det hyschas om publiksiffran och i och med 

att arrangörerna Rockparty avböjer att kommentera påståendet får stycket rubriken ”Håller 

tyst”. 

   Hultsfredsfestivalens chef JP Bordahl får svara på en fråga om huruvida festivalens 

ekonomi kommer att gå ihop eller inte.
33

    

   Joacim Persson har skrivit en till nyhetsartikel under samma dag. Artikeln handlar om en 

misstänkt våldtäkt och tonen är ännu hårdare än i artikeln om den dåliga biljettförsäljningen. I 

inledningen skriver reportern retoriskt ”Grov misshandel, sexuellt ofredande och våldtäkt. 

Välkommen till Hultsfredsfestivalen.”. Arrangörernas säkerhetsansvarige samt en 

representant från polisen får komma till tals i artikeln.
34

  

   Med undantag för en krönika om en lyckad Ozzy Osbourne-konsert, som dragit mycket folk 

och höjt stämningen, fortsätter den kritiska rapporteringen och negativa tonen juni ut.
35

 När 

festivalen ska sammanfattas står det klart att biljettförsäljningen gått dåligt precis som ryktena 

gjort gällande. I en krönika anklagas festivalledningen för att försöka hålla uppe en falsk fasad 

och en presskonferens med ledningen beskrivs som något som skulle kunna ha varit regiserat 

av Bagdad Bob. Dock riktas ingen konkret kritik mot ledningen när det gäller att hitta 

förklaringar till varför det gått dåligt för festivalen. Istället är det ännu en gång festivalfansen 

och deras lojalitet som i någon mån ifrågasätts. Markus Larsson skriver om ”den nya unga 

publiken” som hellre festar på campingen än är med och bidrar till bra stämning och folkfest 

på festivalområdet. Larsson antyder också att han själv önskar festivalen framgång då han i 
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samma krönika skriver att det känns vemodigt att framtiden inte ser bra ut.
36

   

   I en nyhetsartikel som publiceras dagen efter festivalens slut skrivs det om ”publikfiasko”, 

”krismöten” och en ”uppenbart pressad festivalledning” som ”tar bladet från munnen”. Tonen 

är hård och artikelns tema är kris. Festivalchefen JP Bordahl framställs som tveksam då det 

står att han ”lägger locket på”. Vidare lyfter skribenten fram att Bordahl är tyst i 15 sekunder 

innan han svarar på en kritisk fråga från Aftonbladets reporter. I texten nämns också att 

anonyma källor har informerat Aftonbladet om att situationen för Rockparty är ”långt värre än 

vad ledningen vill ge sken av”.
37

 Mörkläggning tycks vara ett tema som går igenom nästan all 

negativ rapportering om Hultsfredsfestivalen 2007. 

   Mot slutet av sommaren och början av hösten publicerar Aftonbladet ett par artiklar om Per 

Alexandersson som tog över som festivalchef
38

 efter att JP Bordahl fick sparken några veckor 

efter festivalen. Artiklarna får en positiv ton då Alexanderssons talminus innehåller stor 

framtidstro. Han säger bland annat att Hultsfred ska ”förbli bäst i Sverige”. Dessutom 

beskriver skribenten vid ett tillfälle Alexandersson som ”räddaren i nöden” för 

Hultsfredsfestivalen.
39

   

   Att 2007 års upplaga av Hultsfredsfestivalen frekvent framställs som ett misslyckande tycks 

till största delen bygga på att biljettförsäljningen gått sämre än tidigare år. Trots allt besöktes 

festivalen av över 23 000 personer
40

. Det är möjligt att en stor del av besökarna tyckte att det 

var en bra festival, men ingen av dem får komma till tals i Aftonbladets rapportering. Bortser 

man från artikeln om grova brott är det dessutom ingen artikel som konkret kritiserar 

evenemanget utifrån något annat perspektiv än den dåliga biljettförsäljningen. Det skulle 

alltså kunna vara så att Hultsfredsfestivalen 2007 var ett lyckat evenemang sett utifrån flera 

aspekter, men att den ändå enbart omskrevs med ord som fiasko och kris. 

   Källorna är ofta Aftonbladets egna reportrar som presenterar sina uppfattningar av 

festivalen. Vid tre tillfällen får även anonyma källor komma till tals, eller odefinierade källor 

– som i fallet där ”det viskas” om att biljettförsäljningen gått dåligt. Andra viktiga aktörer på 

en festival, exempelvis besökare eller artister, får inte komma till tals i någon av artiklarna. 

Valet av källor blev alltså en komponent som påverkade sättet festivalen gestaltades på. 

   Vidare har Aftonbladet i sin rapportering fokuserat på ett specifikt problem eller tema. Sett 

utifrån framing-teorin kan tänkas att detta är ett sätt att tydliggöra problematiken kring en 
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minskad biljettförsäljning. Om en artikel som behandlar den minskade biljettförsäljningen 

samtidigt skulle innehålla ett talminus från en festivalbesökare som hyllar evenemanget skulle 

detta kunna upplevas som förvirrande för Aftonbladets läsare. Det kan vara så att Aftonbladet 

har för avsikt att förstärka vinkeln om biljettproblematiken genom att skriva artiklar som 

enkom fokuserar på detta. Aftonbladet minskar komplexiteten i sin rapportering genom att 

gestalta festivalen utifrån en specifik aspekt. 

7.2. Festivalåret 2008 – ”Festivalkriget” 

Under år 2008 publicerade Aftonbladet sju artiklar som uppfyller avgränsningskraven för 

denna undersökning. Det vill säga nyhetsartiklar eller krönikor om Hultsfredsfestivalen, men 

inte notiser eller konsertrecensioner. Det är nästan en halvering jämfört med året innan. Det 

kan bero på att fler nya festivaler etablerades under året. Konkurrensen om medieutrymmet 

ökade således. 

   Den ökade konkurrensen är något som behandlas i Aftonbladets artiklar. Redan i januari 

introducerar tidningen uttrycket ”festivalkriget”
41

. Med uttrycket menas att Hultsfred börjat 

samarbeta med ett nytt bokningsbolag varpå den tidigare samarbetspartnern lanserat en ny 

festival som ska äga rum samma datum som Hultsfredsfestivalen. Vinkeln i artiklarna är att 

Where The Action Is, som den nya festivalen heter, planeras till samma datum som 

Hultsfredsfestivalen för att bokningsbolaget som Hultsfred avslutat samarbetet med vill 

hämnas. Per Alexandersson, chef på Hultsfredsfestivalen, säger att arrangörerna bakom 

Where The Action Is bryter mot en ”tyst uppgörelse” om att inte lägga stora musikevenemang 

i Sverige på samma datum. Hans talminus ger intrycket av att det är synd om 

Hultsfredsfestivalen och att de utsatts för en strid där förutsättningarna är orättvisa. Bland 

annat säger han att ”Vi slåss mot en mediemogul. Men vi tänker inte ge upp.”.
 42

 

Alexandersson skapar därmed en bild av en orättvis kamp: David mot Goliat.  

   Både krigsterminologin och en liten aktör som kämpar mot en jätte är exempel på hur en 

händelse kan förklaras genom en gestaltning med bas i en specifik kultur. Att Aftonbladet 

rapporterar om ”festivalkrig” och publicerar Per Alexanderssons uttalande om att slåss mot en 

mediemogul är ett sätt att förklara förutsättningarna för läsarna. Även om det inte är ett 

faktiskt krig som pågår mellan Hultsfredsfestivalen och Where The Action Is är detta ett 

begrepp som presenterar en bild av två parter som kämpar mot varandra om ett specifikt 

intresse och använder olika hårda metoder för att utmanövrera varandra och bli den slutgiltiga 

vinnaren. 

                                                           
41

 Prage, Aftonbladet, 2008-01-03 
42

 Hansson, Aftonbladet, 2008-01-23 



20 

 

   Vidare finns här exempel på hur journalisterna anammat källornas gestaltning av en 

händelse. Hultsfredsfestivalens chef får uttala sig flera gånger och artiklarna förmedlar därför 

hans bild av situationen, en känsla av att det är hans festival som är offret i konflikten. Ett 

alternativt offer skulle annars kunna vara det bokningsbolag som Hultsfred brutit sitt 

samarbete med.  

   Under våren publiceras en artikel som visar ytterligare tendenser till att gestalta 

Hultsfredsfestivalen som ett offer. Det står att festivalen ”plågades av dålig biljettförsäljning” 

föregående år
43

. Ett alternativ hade kunnat vara att skriva att festivalen ”sålde dåligt med 

biljetter” vilket hade förmedlat att det är festivalens eget ansvar. När det står att den ”plågades 

av dålig biljettförsäljning” framställs festivalen som passiv och hjälplös. I samma artikel 

nämns Hultsfredsfestivalens ekonomiska problem från året innan. Dock nämns detta i 

förbifarten och beskrivs som något som gällde många festivaler. 

   Tonen mot Hultsfredsfestivalen blir mer kritisk under själva festivaldagarna. I en rubrik till 

en krönika av Markus Larsson står det att ”festivalen lever på gamla meriter”. Larsson 

resonerar visserligen om att 2008 års upplaga av festivalen kan klara sig ekonomiskt men 

avslutar samtidigt texten med meningen ”Inget varar för evigt”.
44

  

   I en nyhetsartikel från samma dag sätts press på festivalen då det i en underrubrik står ”nu 

måste pengarna rulla in”. Skribenten använder dramatiska ord och uttryck som fiasko och 

”ekonomi i ruiner”. I artikeln tas konkurrensen med Where The Action Is upp ännu en gång. 

Hultsfredschefen Per Alexandersson kallar i ett talminus beslutet att lägga den nya festivalen 

på samma dagar som Hultsfredsfestivalen för en markering.
45

 Återigen framställs 

Hultsfredsfestivalen därmed som utsatt. 

   Artikeln innehåller även symbolik då skribenten skriver att det ska bli sol i Hultsfred 

samtidigt som han frågar sig om solen kommer skina över festivalen. 

   Den 13 juni återfinns ordet måste för andra dagen i rad i en rubrik om Hultsfredsfestivalen. 

Det står att ”fler biljetter måste säljas”. I underrubriken står det att ”Hultsfred klarar inte ens 

att nå break even i år” (det vill säga gå plus minus noll ekonomiskt).
46

 Trots en negativ ton i 

artikeln riktas ingen kritik mot evenemanget. Det står att ekonomin är dålig för att för få 

biljetter säljs, men artikeln svarar inte på varför det är så. 

   Användandet av ordet måste sätter press på Hultsfredsfestivalen medan inte ens kan 

uppfattas som ett uttryck för hopplöshet. Ett genomgående tema för bevakningen av 
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Hultsfredsfestivalen 2008 tycks vara blandningen av dessa två komponenter. Å ena sidan är 

det ett fiasko som ”lever på gamla meriter”. Å andra sidan är det en festival som fallit offer 

för en ”mediemogul” i ett ”festivalkrig” och som ”plågas av dålig biljettförsäljning”. Oavsett 

vilken bild som presenteras av evenemanget tycks ansvaret för motgångarna läggas på andra 

än festivalens arrangörer. Under 2007 nämndes till exempel ”den nya unga publiken” som 

orsak till problemen, medan den nya festivalen Where The Action Is gestaltas som boven i 

dramat under år 2008. 

7.3. Festivalåret 2009 – ”Chockbeskedet” 

År 2009 flyttades Hultsfredsfestivalen från juni till juli. Detta skulle visa sig bli den sista 

Hultsfredsfestivalen arrangerad av Rockparty. 

   Under själva festivaldagarna är tonen i Aftonbladets rapportering positiv. I en artikel får 

festivalchefen Per Alexandersson komma till tals och berätta om olika förändringar som gjorts 

för att festivalen ska bli mer attraktiv. Rubriken är ”Hultsfred vill tillbaka till toppen” 
47

 vilket 

kan ställas i kontrast till en liknande artikel från föregående år där rubriken var ”Sista chansen 

Hultsfred”
48

. Istället för en festival som närmar sig slutet gestaltas här en bild av en festival 

som blickar mot framtiden och dessutom har höga mål, en festival som är på uppgång. I 

brödtexten kallar skribenten Folkets park, där festivalen äger rum, för vacker vilket bidrar 

ytterligare till den positiva tonen. 

   I en krönika av Håkan Steen får Hultsfredsfestivalen beröm för sina artistbokningar och för 

publiksiffran som dock knappt skiljer sig från föregående år. Kritiken riktas istället mot 

stämningen på festivalområdet. Skribenten menar att det är för ont om folk på själva området 

för att det ska kunna bli bra stämning. Ansvaret för detta läggs inte på arrangörerna utan på 

besökarna som ”bara sitter på campingen och festar”.
49

 Återigen antyder Aftonbladet att det är 

publikens ansvar att det inte går bra för Hultsfredsfestivalen. Till detta bör tilläggas att källan 

till denna åsikt allt som oftast är skribenterna själva. Ingen representant för publiken får 

komma till tals vid något tillfälle. 

   Även när det efter avslutad festival står klart att Hultsfredsfestivalen gått med ekonomisk 

förlust för tredje året i rad är Aftonbladets rapportering skonsam mot arrangörerna. I en artikel 

om den ekonomiska förlusten står det att festivalen ”fortfarande lider av fiaskoåret 2007”. 

Dessutom används ordet tvingas vid ett antal tillfällen. Exempelvis att Rockparty ”tvingades 
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sparka” den förre chefen JP Bordahl.
50

 Att Hultsfred är en festival som lider och tvingas göra 

negativa saker gestaltar i viss mån ett offer. Detta kan ses som ett exempel på när 

journalistens gestaltning eller tolkning av en händelse rymmer subjektivitet, om än omedveten 

sådan. Något som enligt framing-teorin har en tendens att förekomma i nyhetstext. 

   Samma dag som den ovannämnda artikeln publicerades ytterligare en krönika av Håkan 

Steen där han skriver att Hultsfredsfestivalen är ”på väg åt rätt håll” och där han ännu en gång 

lyfter fram besökarantalet som något bra. Tonen i krönikan är positiv och skribenten riktar 

ingen kritik mot arrangörerna trots att festivalen bevisligen misslyckats ekonomiskt ännu en 

gång och att de ekonomiska misslyckandena är något som uppmärksammats i Aftonbladets 

rapportering under flera år i följd.
51

    

   Två veckor senare kommer nyheten om att arrangören Rockparty inte klarat av ännu en 

ekonomisk motgång och därför behöver säga upp alla sina anställda. Detta får till följd att 

Aftonbladets rapportering om Hultsfredsfestivalen börjar fokusera alltmer på arrangörerna. 

Vidare läggs ett fokus på Hultsfred som ort. Något som inte gjorts under 2007 och 2008. 

   Det är en inledningsvis vemodig ton som genomsyrar artiklarna om Rockpartys 

uppsägningar. I en nyhetsartikel där Rockpartys styrelseordförande får uttala sig kallas han 

”uppgiven”
52

. Ett ordval som återigen ger intrycket av någon som är ett offer utan att kunna 

göra något åt det. 

   Samme skribent åker sedan till Hultsfred och rapporterar på plats i en artikel som publiceras 

en dag efter den första artikeln om uppsägningarna. Tonen är närmast sörjande med 

underrubriken ”Utan musikfestivalen kommer Hultsfred dö” och användandet av ordet 

”chockbesked” för att beskriva det som hänt. Artikeln illustreras med en bild tagen på en av 

huvudgatorna i Hultsfred. Det ser ut som att fotografen i efterbearbetningen sänkt 

färgmättnaden i bilden vilket skapar en gråaktig och dyster känsla. Ett fåtal människor syns 

långt bort i bakgrunden. Alla har ryggen mot kameran och några går iväg bort från 

betraktaren. Bilden förmedlar en känsla av splittring och ledsamhet. 

   I artikeln säger en man som jobbat som latbilschaufför åt Rockparty att det inte finns några 

andra jobbmöjligheter för honom i Hultsfred. Ett talminus som förstärker känslan av 

uppgivenhet och hopplöshet. 

   Mot slutet av artikeln får Rockpartys styrelseordförande Lennart Beijer komma till tals. Han 

berättar bland annat om vilken form festivalen kan förväntas ta det kommande året. Detta 
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introducerar reportern till läsarna genom att skriva att ”Rockparty vägrar ge upp”, något som 

även blir rubrik för stycket.
53

   

   Trots att det är Rockparty som har ekonomiska problem och som säger upp all sin personal 

kritiseras festivalarrangören inte. Istället gestaltar Aftonbladet Rockparty som en kämpe som 

”vägrar ge upp”.  

   Enligt framing-teorin måste medier lyfta fram vissa aspekter av ett ämne på bekostnad av 

andra aspekter. I detta fall har Aftonbladet lyft fram det positiva med Rockpartys aggerande 

på bekostnad av det negativa. Lastbilschauffören som förlorat sitt jobb hos Rockparty 

gestaltas som ett offer då hans talminus om att han inte kommer kunna få något annat jobb är 

det som publiceras. Rockparty, som sagt upp honom, gestaltas däremot inte som hans motpol, 

alltså förövaren.  

   I en krönika av Markus Larsson, publicerad samma dag som nyhetsartikeln om 

uppsägningarna, får festivalen beröm för att ha lockat över 20 000 besökare per år. Den något 

vemodiga tonen i Aftonbladets rapportering återfinns i krönikans rubrik som lyder ”Det 

kommer aldrig kunna bli som förr”.
54

 

   Arrangörerna kritiseras inte. Däremot lyfts ännu en gång publiken fram som ett problem. 

Larsson skriver att ”den riktigt trogna publiken har vuxit upp”. Indirekt antyder skribenten att 

det inte är festivalens fel att de misslyckats med att locka tillräckligt med biljettköpare till 

Hultsfred. Snarare är det den nya unga publiken som inte är tillräckligt trogen. I samma 

krönika tas den hårdnande konkurrensen upp som ett problem. Det vill säga de nya festivaler 

som startats och som inte tidigare konkurrerade med Hultsfred om besökare. Detta kan 

kopplas till rapporteringen från föregående år då Hultsfredsfestivalen gestaltades som något 

som fallit offer för den nya festivalen Where The Action Is. 

   Håkan Steen skriver i en annan krönika att Hultsfredsfestivalen gått bättre än vad bilden utåt 

visat
55

. Det framgår inte vad han menar med ”bilden utåt”, men det skulle exempelvis kunna 

vara rapporteringen i tidningar som Aftonbladet. 

   Från sensommaren fram till och med vintern 2009 hårdnar tonen i Aftonbladets 

rapportering. För första gången riktas konkret kritik mot Rockparty. Det publiceras då ett 

antal nyhetsartiklar som tar upp problematiken inom Rockparty samt de konsekvenser detta 

fört med sig.  

   En tidigare ordförande inom föreningen får komma till tals och säger att det var vansinnigt 
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av Rockparty att avsluta samarbetet med det bandbokningsbolag som istället var med och 

startade Where The Action Is. Vidare beskriver reportern konkurrensen mellan festivalerna 

med orden ”ett smutsigt krig”. I samma artikel publiceras ett talminus från Hultsfredschefen 

Per Alexandersson där han kritiserar bandbokningsbolaget genom att påpeka att ”(…)år 2007 

då vi gick med förlust så var det just Live Nation som hade levererat artisterna.” (Live Nation 

är ansvariga för det bandbokningsbolag Hultsfred sa upp sitt samarbete med).
56

 I artikeln får 

många olika personer uttala sig om varandra och upplägget är en form av pajkastning med 

kaxiga eller kritiska talminus om andra parter i konflikten.  

   En bild av kaos och intrigerande uppstår. Något som förstärks av en artikel som publiceras 

en månad senare. I ingressen används uttryck som ”interna maktkamper” och ”turbulensen är 

total”. Nyhetsartikeln bygger på en källa som uppges vara ”hemliga dokument” som ger 

information om att olika sidobolag till Rockparty är orsaken till föreningens ekonomiska 

motgångar. Män som suttit i styrelserna för några av de berörda bolagen uttalar sig och 

frånsäger sig på olika sätt ansvar för det som inträffat.
57

 

   Bilden av Rockparty som en förening där man ”vägrar ge upp” byts ut mot bilden av en 

rörig grupp där alla skyller på alla.      

   En rapportering som kantas av intriger och rörighet fortsätter då årets sista artikel om 

Hultsfredsfestivalen handlar om att ett kommunalråd i Hultsfred mordhotats inför ett möte om 

huruvida kommunen ska stötta festivalen med åtta miljoner eller inte
58

. 

7.4. Festivalåret 2011 – ”Acthung Hültsfred” 

Efter att Hultsfredsfestivalen ställdes in år 2010 köpte den tyska festivalarrangören FKP 

Scorpio rättigheterna till varumärket. År 2011 var det denna aktör, istället för Rockparty, som 

låg bakom festivalen.  

   Den nya Hultsfredsfestivalen omskrivs i en artikel som ”ett av pop- och rock-Sveriges 

viktigaste musikevenemang” och det skrivs med lättsam ton att FKP Scorpio ska ”ruska liv” i 

evenemanget
59

.   

   När det börjar bli mer konkret hur Hultsfredsfestivalen kommer se ut under FKP Scorpios 

ledningen är tonen inledningsvis tveksam i Aftonbladets rapportering. I en krönika från 

februari
60

 och en annan krönika från juni skriver Håkan Steen om de artister och band som 
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bokats till festivalen. Han kallar artistuppställningen för ett ”högoddsprogram”
 61

 och skriver 

att väldigt lite tyder på att Hultsfred är på gång att vända den negativa trenden. Steen öppnar 

dock för att han kan bli motbevisad, men det är två krönikor som uttrycker stor tveksamhet. 

Däremot uttrycks ingen direkt kritik mot arrangemanget.    

   Under festivalens premiärdag publiceras en artikel om nya Hultsfredsfestivalen. 

Arrangörernas tyska ursprung parodiseras och tonen i texten ger intrycket av att det skulle 

vara en skämtartikel. Rubriken är ”Achtung Hültsfred” och har färgats i rött, gult och svart 

som den tyska flaggan. Ingressen inleds dessutom med det tyska uttrycket ”jawol”. I 

brödtexten står det att ”tyska turister” ska komma till Hultsfred för att ”plussa på” 

besökarantalet.
 62

 Artikeln har en lättsam, nästan larvig ton. Dock får FKP Scorpios ägare 

Folkert Koopmans uttala sig om seriösa ämnen som vilka idéer de nya arrangörerna har för 

festivalens upplägg. I ett av talminusen säger Koopmans att han ”räknar med att gå med 

förlust” på festivalen. Det är ett uttalande som visserligen har ett väsentligt nyhetsvärde då 

mycket av rapporteringen från tidigare år handlat om festivalens ekonomiska svårigheter, men 

det bidrar också till att gestalta ett nederlag som ännu inte ägt rum. 

   Redan innan festivalen har börjat handlar alltså mycket av Aftonbladets rapportering om att 

arrangemanget kan bli ett misslyckande. 

   Efter den första festivaldagen publiceras en nyhetsartikel med en kritisk ton. Artikeln 

handlar om vädret samt att det är få besökare på festivalen. Rubriken är ”Här regnar festen 

bort”.
63

 Artikeln kan delas in i en gestaltning av vädret och en gestaltning av 

festivalarrangören. Till att börja med använder skribenten ord som ”katastrofväder” och 

”syndaflod” för att beskriva regnet. Det är negativt laddade ord att jämföra med mer neutrala 

alternativ som exempelvis ”regnoväder”. Å andra sidan antyder också användandet av ordet 

”syndaflod” att regnet är en form av bestraffning. 

   En stor bild på festivalbesökare som skyddar sig under regnkläder och paraplyer illustrerar 

artikeln. Bilden är tagen framför en av scenerna på festivalområdet och det syns att det är 

glest mellan personerna som står där. 

   När det gäller besökarantalet och arrangörerna FKP Scorpios inställning till detta används 

ord som underförstått ifrågasätter sanningshalten i det som sägs. Till exempel skriver 

Aftonbladets reporter att festivalledningen hävdar att 10 000 personer besöker festivalen. 

Vidare beskrivs hur pressansvariga Liisa Tolonen ”ändå benhårt håller fast vid publiksiffran”. 

                                                           
61

 Steen, Aftonbladet, 2011-06-17 
62

 Granström, Aftonbladet, 2009-07-22 
63

 Röstlund, Aftonbladet, 2011-07-15 



26 

 

Formuleringen antyder en viss desperation hos Tolonen och användandet av ordet ”ändå” 

indikerar på att hon borde veta bättre eller att hon blivit motbevisad. Dock lyfts ingen 

motbevisande fakta fram. Istället bygger ifrågasättandet av publiksiffran på skribentens egna 

intryck samt talminus från två besökare. Noterbart är att detta är första gången under åren som 

undersökts i denna studie som festivalbesökare får komma till tals i Aftonbladets rapportering. 

Ena talminuset är ett ifrågasättande av den officiella publiksiffran medan talminuset från den 

andra besökaren både rymmer beröm och kritik då han säger att det varit ”jäkligt kul men inte 

fan är det mycket folk här”. 

   Att det finns åsikter om att festivalen är ”jäkligt kul” visar att den uteslutande kritiska och 

negativa tonen i artikeln inte nödvändigtvis är en korrekt beskrivning av Hultsfredsfestivalen 

2011. Istället är det en gestaltning där de negativa aspekterna fått större plats än de positiva 

aspekterna. Varken rubrik, bild eller tonen i brödtexten visar tecken på ett evenemang som är 

”jäkligt kul”. Snarare tvärtom. 

   En dag senare fortsätter Aftonbladets bevakning att handla om publiksiffran på festivalen. 

Enligt det som står i artikeln har FKP Scorpio, via lokaltidningar i Hultsfred, bjudit in ortens 

invånare att gå på festivalen gratis. I artikelns rubrik står det att man ”fyller ut med 

gratisbiljetter”.
64

 I artikeln nämns att FKP Scorpio inte vill kommentera uppgifterna om 

gratisbiljetter, vilket får initiativet att framstå som något arrangörerna inte är bekväma med att 

stå för. Journalisten skriver att arrangörerna ”griper efter halmstrån” och gratisbiljetterna 

kallas för ett ”desperat försök” att öka publiksiffran. Det är journalistens egna tolkningar som 

framkommer då han ger försöket epitetet ”desperat”. Vidare står det att FKP Scorpio försöker 

”skramla ihop fler besökare”. Ordvalen skulle kunna vara hämtade från en artikel om tiggeri 

och det är kanske den gestaltningen av Hultsfredfestivalen som Aftonbladet är ute efter att 

förmedla – någon som tigger för att överleva. 

   Ännu en gång används ord som gör att sanningshalten i den information som kommer från 

arrangörerna ifrågasätts. För andra dagen i rad skriver Aftonbladet att representanter från FKP 

Scorpio ”benhårt håller fast” vid publiksiffran. Det står också att de ”hävdar att festivalen går 

som på räls”. 

   Efter festivalen står det klart att FKP Scorpio gått med ekonomisk förlust på evenemanget, 

precis som Rockparty gjorde mellan 2007 och 2009. I en artikelrubrik citeras Folkert 

Koopmans som säger att han ”förlorar sjusiffrigt på festivalen”. Aftonbladets reporter kallar 

den ekonomiska förlusten för ”nattsvart” och skriver att festivalen öppnade med ”totalt 
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regnkaos”.
65

 I brödtexten finns talminus från Folkert Koopmans där han säger att han tänker 

fortsätta med festivalen trots motgångarna. Koopmans ställs till svars av Aftonbladets reporter 

som frågar vad som händer ”om siffrorna inte vänder uppåt”. Ovanför rubriken finns faksimil 

från flera av Aftonbladets artiklar om Hultsfredsfestivalen 2011. Den gemensamma nämnaren 

för artiklarna är att de har rubriker om fiasko och illustreras med bilder på små publikskaror 

och människor iklädda regnponchos. 

   Skribenten Markus Larsson berömmer i en krönika den artistuppställning som festivalen 

hade. Samtidigt använder han ”folktom” för att beskriva sitt intryck av tillställningen och 

kallar Folkert Koopmans för ”sammanbiten” efter att Larsson bevittnat festivalchefens 

presskonferens där informationen om den ekonomiska förlusten presenterades. 

   Under samma presskonferens har Koopmans delat med sig av planer på att ha en cirkus på 

festivalområdet kommande år. Larsson skriver med ironisk ton att ”det har tydligen fungerat i 

Tyskland”.
66

   

7.5. Festivalåret 2012 – ”Långt ifrån fullpackat” 

Hultsfredsfestivalens andra år under FKP Scorpios ledning genererade endast tre artiklar som 

uppfyller avgränsningskraven för denna studie. Det är en kraftig minskning jämfört med de 

tidigare åren som undersökts. En anledning till detta skulle kunna vara att den låga 

publiksiffran från föregående år gjort att Hultsfredsfestivalen prioriteras lägre än tidigare i 

Aftonbladets festivalbevakning.  

   I en krönika av Håkan Steen blickar skribenten tillbaka på föregående år och skriver att 

”den omskrivna omstarten av FKP Scorpio blev (…) allt annat än en omedelbar succé”. 

Meningen följs av att Steen radar upp olika aspekter som han anser gjorde festivalen mindre 

lyckad. Det första exemplet är ”uselt väder”. Håkan Steen går sedan vidare till 2012 års 

upplaga av Hultsfredsfestivalen och lyfter fram att det är få besökare och känns ödsligt på 

festivalområdet.
67

 

   Steen får även komma till tals i en nyhetsartikel publicerad samma dag. Liksom i krönikan 

uttalar han sig om att det känns ödsligt på festivalområdet. Denna uppfattning understryks av 

den bild som illustrerar artikeln. Bilden föreställer två besökare som ligger i gräset framför 

festivalens största scen. I bakgrunden syns ett fåtal festivalbesökare som står upp. Det är glest 

mellan dem. Bildtexten förtydligar budskapet då det står att det är ”långt ifrån fullpackat” 
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framför scenerna.
68

 I artikeln använder skribenten döden som en metafor då han skriver att 

Hultsfredsfestivalen ”sprattlar och kämpar för sitt liv”. Skribenten kallar vid ett tillfälle i 

brödtexten festivalen för ”tysksmåländsk”. Några talminus där Folkert Koopmans uttalar sig 

om festivalens motgångar finns med i artikeln. 

   Dagen efter att festivalen avslutats publiceras en krönika av Markus Larsson. Han raljerar 

om den dåliga publiktillströmningen genom att skriva om en artist som ”fick försöka få en 

tom gräsmatta att veva på armarna”. Dock är tonen i övrigt ganska positiv. Larsson antyder att 

festivalen är på väg åt rätt håll och berömmer artistbokningarna. 

   Krönikan illustreras av en bild där ett gäng unga personer sitter i någon sorts träkonstruktion 

på festivalområdet. Ungdomarna ser glada ut och solen skiner på dem. I bildtexten står det 

bland annat om att den ”unga publiken har börjat hitta tillbaka till Hultsfredsfestivalen”.
69

 

Bilden gestaltar en annan känsla än den bild som publicerades några dagar tidigare, där ett par 

besökare låg i gräset framför en scen och ett fåtal andra besökare syntes i bakgrunden. 

7.6. Festivalåret 2013 – ”Kusligt och deppigt” 

År 2013 flyttade FKP Scorpio festivalen till ett evenemangsfält i Sigtunaområdet utanför 

Arlanda flygplats. Namnet ”Hultsfred” behölls dock på arrangemanget, som ursprungligen var 

planerat att hållas i Hultsfred. 

   Nyheten om flytten genererar tre olika artiklar i Aftonbladet. Till att börja med en 

nyhetsartikel där representanter från Hultsfreds kommun uttalar sig besviket om FKP 

Scorpios beslut att lägga festivalen på en annan ort. ”Vi förlorar miljoner” står det i rubriken. 

Det är ett citat från en kommunpolitiker. Även Folkert Koopmans får komma till tals. Han 

berättar att Scorpio både investerat och förlorat mycket pengar på Hultsfredsfestivalen i 

Hultsfred.
70

  

   Vidare publiceras en krönika av Markus Larsson där han framför sina åsikter om festivalens 

flytt. Tonen i texten är ironisk och skribenten är kritisk till att arrangörerna väljer att behålla 

namnet trots att festivalen inte ska äga rum i Hultsfred.
71

 Rubriken är ”Kräsen publik riskerar 

svika”, vilket är en tillbakagång till det ifrågasättande av publikens lojalitet som främst dök 

upp i rapporteringen mellan åren 2007 och 2009. Skribenten ger dock beröm till Folkert 

Koopmans som han upplever vara ”genuint förälskad i festivalen och dess historia”. Däremot 

lägger han till att om man ska respektera historien borde den flyttade festivalen få ett annat 

namn. 
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   I den tredje artikeln om festivalflytten är rubriken ”Flyttar på festivalen – i panik”. Rubriken 

överensstämmer inte med brödtexten då varken skribenten eller källorna uttrycker panik. 

Folkert Koopmans uttalar sig om några av anledningarna till varför de tog beslutet att flytta på 

festivalen. Marknadschefen på STOXA, som det nya festivalområdet heter, uttrycker glädje 

över samarbetet med festivalen medan Hultsfreds kommunalråd uttrycker besvikelse över att 

ha blivit av med evenemanget. 

   Artikeln illustreras med en bild där Koopmans skakar hand med STOXA:s marknadschef 

och Sigtunas kommunalråd.
72

    

   Drygt en vecka innan festivalen i Sigtuna ska börja publicerar Aftonbladet en artikel om att 

evenemanget sannolikt kommer att gå dåligt ekonomiskt. Rubriken är ”Hultsfred redo för en 

storförlust” och i brödtexten är tonen närmast uppgiven. Folkert Koopmans talminus handlar 

om hur långt ifrån de ekonomiska målen festivalen är när det gäller biljettförsäljning. 

Skribenten ställer inga kritiska frågor utan lägger fram siffror som förstärker bilden av att det 

kommer bli en ekonomisk förlust. ”Målet är att sälja 15 000 biljetter i år. Men inte ens då går 

festivalen runt”, skriver han.
73

 Ordvalet ”inte ens” signalerar hopplöshet och en antydan om 

att den nästan inte spelar någon roll vad som görs eftersom resultatet ändå kommer bli dåligt. 

   Efter festivalens första dag döms evenemanget ut av krönikören Markus Larsson. ”Tre 

dagars långsam död” står det i rubriken och bilden som illustrerar artikeln föreställer 

festivalbesökare i regnponchos.
74

 De står under festivalområdets matvagnars markiser och ser 

ut att ta skydd från regnet snarare än att beställa mat. Larssons byline-bild används också som 

en illustration av det som förmedlas i artikeln snarare än att bara visa upp skribenten. Artikeln 

är strukturerad efter tre spalter, där brödtexten tar upp två spalter och bilden på Markus 

Larsson tar upp spalten i mitten. Larsson ser allvarlig och besviken ut. Han har en halsduk 

åtdragen runt sin hals och är iklädd en brun jacka vars luva han dragit upp över huvudet. 

   I brödtexten dras paralleller till regnovädret som ägde rum under FKP Scorpios första år 

som arrangörer. Det beskrivs som en ”Deja vu-känsla” som är ”kuslig och deppig”. Vidare 

lyfts fram att Folkert Koopmans ”tar ut förlusten i förskott”. Stämningen på festivalområdet 

beskrivs som ”opersonlig” och det står att känslan är att man skulle kunna befinna sig 

varsomhelst i Sverige. 

   Tonen i texten är negativ och stundtals ironisk, som när Larsson avslutar artikeln med att 

skriva ”peppen” trots att han i meningen innan beskriver festivalen som ”en långsam och tre 

                                                           
72

 Gustafsson, Aftonbladet, 2013-03-21 
73

 Selåker, Aftonbladet, 2013-06-05 
74

 Larsson, Aftonbladet, 2013-06-14 



30 

 

dagar lång död”. Skribenten använder också ironi när han skriver att det är ”betydligt mer 

lerig gräsmatta än folk” som tittar på konserterna.  

   I krönikans inledning finns ett talminus från en festivalbesökare. Larsson introducerar 

besökarens uttalande med att skriva att hon ”vräker ur sig klagomål över festivalområdet”. 

Både skribenten själv och yttre källor, som den klagande besökaren, bidrar till att gestalta 

Hultsfredsfestivalen 2013 som ett misslyckande.   

   Fler festivalbesökare får komma till tals i en nyhetsartikel som publiceras samma dag. I 

rubriken citeras en av dem med orden ”Hultsfred är mest deppigt”.
75

 Artikeln illustreras av två 

bilder. Den ena är stor och föreställer två ungdomar som gömmer sig under regnjackor. De ser 

ut att kura ihop sig för regnet och kylan. Den andra bilden är mindre och visar Folkert 

Koopmans som ser allvarlig ut.  

   Brödtexten inleds med orden ”Endast 11 000 människor(…)”. Ordet ”endast” bidrar till att 

gestalta 11 000 som ett lågt antal. Ett flertal besökare har med talminus i texten där de 

uttrycker att tillställningen är tråkig när det inte är fler besökare och kritiserar campingen för 

att vara dålig och liten. ”Samtidigt höjdes kritiska röster från besökarna” är en mening som 

introducerar besökarkritiken. Formuleringen ger en känsla av att alla är eniga om kritiken då 

det bara står ”besökarna” istället för exempelvis ”flera av besökarna”. 

   Även Folkert Koopmans uttalar sig i artikeln kritiskt om det egna evenemanget. Han 

ifrågasätter bland annat värdet i ”varumärket” Hultsfred. 

   I en nyhetsartikel som publiceras några dagar senare skriver Aftonbladets journalist att 

Hultsfredsfestivalen som väntat inte blev någon publikmässig framgång
76

. 

Efter tre år av ekonomiska motgångar bestämmer sig FKP Scorpio att inte arrangera någon 

festival på STOXA, eller i Hultsfred, under 2014. Aftonbladets artikel om nyheten får en 

rubrik med mycket kritisk ton: ”Hultsfred bryter löftet – ställer in nästa festival efter 

superfloppen”. Brödtexten är, till skillnad från rubriken, saklig och skribenten redogör för 

arrangörernas beslut utan att lägga någon värdering i det. 

   I den bild som illustrerar artikeln är det återigen det dåliga vädret som lyfts fram. Bilden 

föreställer personer i regnkläder. De ser ut att försöka springa bort från regnet. I bildtexten 

står det om ”ett blött Hultsfred i Sigtuna”.
77
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7.7. Sammanfattning av resultat 

Studien visar att Aftonbladets rapportering om Hultsfredsfestivalen blev mer kritisk när FKP 

Scorpio tog över evenemanget. Framförallt vinklades artiklarna mer negativt än tidigare, och 

den nya arrangörens olika handlingar tenderade att antingen ifrågasättas eller pekas ut som 

desperata och märkliga. Under 2011 till 2013 blev också festivalbesökarna mer synliga i 

rapporteringen. De fick då komma till tals genom olika individer istället för att vara en grupp 

som Aftonbladets skribenter uttryckte sina egna åsikter om, vilket ofta var fallet mellan åren 

2007 till 2009. Istället för att besökarna gestaltades som en grupp som i viss mån svek 

festivalen byttes deras roll mot en grupp som var besviken på festivalen. 

   Det fanns tendenser till att det ofta beskrevs som någon annans fel när saker gick emot 

Rockpartys Hultsfredsfestival. Det kunde vara en illojal publik eller nya festivaler som 

medvetet ville förstöra för Hultsfred. När FKP Scorpio tog över arrangemanget ställdes de 

själva till svars för det mesta som gick emot dem, inklusive det dåliga vädret. 

   FKP Scorpios tyska ursprung fick ganska stort utrymme i bevakningen, ofta med en lite 

skämtsam eller parodisk ton. Däremot var det geografiska ursprunget en aspekt som knappt 

berördes då festivalen drevs av Rockparty. I de fall där Rockparty kopplades till sitt ursprung 

var det i en seriös rapportering om arrangörens betydelse för Hultsfred som ort. 

   Anledningarna till att resultaten blev som de blev kan bero på valet av källor i 

rapporteringen och en sorts kulturell distans till det som bevakas, åtminstone då FKP Scorpio 

tog över evenemanget. En annan anledning kan vara behovet av att förenkla komplexa frågor 

för att på ett begränsat utrymme kunna förklara dem för mediekonsumenterna. 

8. Slutdiskussion 

Syftet med denna uppsats är att undersöka på vilket sätt Aftonbladets rapportering om 

Hultsfredsfestivalen förändrades under de tre sista åren innan svenska arrangören Rockparty 

gick i konkurs och under de tre åren som tyska FKP Scorpio arrangerade festivalen. 

Diskussionen i detta avslutande kapitel kommer att delas in i de frågeställningar som 

uppsatsen vill besvara. 

Hur förändrades Aftonbladets rapportering om Hultsfredsfestivalen mellan åren 2007 till 

2009 och 2011 till 2013? 

Hypotesen för denna studie är att rapporteringen blev allt mer negativ med åren. Detta visade 

sig stämma till viss del. Dock fanns det flera exempel på negativ rapportering under båda 

tidsperioderna. Under perioden 2011 till 2013 var rapporteringen däremot betydligt mer 
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kritisk än vad som var fallet 2007 till 2009. Aftonbladets journalister var mer ifrågasättande 

mot FKP Scorpios Hultsfredsfestival vilket märktes både på ordval och genom att de ställde 

fler kritiska frågor än tidigare. Exempel på ifrågasättande ordval är då det vid ett antal 

tillfällen skrevs att representanter från FKP Scorpio hävdade saker. Ordet ”hävda” kan ge 

intrycket att något påstås trots att det inte stämmer. 

   Ett annat exempel på hur rapporteringen förändrades är vilka källor som fått komma till tals 

i artiklarna. Journalisternas egna åsikter har fått störst utrymme under båda de undersökta 

perioderna. Under perioden 2007 till 2009 var det ovanligt att Hultsfredsfestivalens besökare 

fick komma till tals. I festivalbevakningen 2011 till 2013 var däremot festivalbesökare källor i 

många artiklar. Det som lyftes fram under den senare perioden var festivalbesökare som hade 

olika former av kritik att rikta mot arrangemanget. 

   Under den första tidsperioden ifrågasattes vid ett flertal tillfällen festivalfansens lojalitet. 

Detta tas upp som exempel på anledningar till varför Hultsfredsfestivalen sålt för få biljetter 

och varför journalisterna upplever att det är dålig feststämning på festivalområdet. Att 

besökarna väljer festande på campingen istället för att se spelningarna på festivalen lyfts fram 

som något som gör festivalen sämre. Denna iakttagelse kan kopplas samman med Lilliestams 

studie om autenticitet
78

. Journalisterna värderar det högre att gå på konserter än att festa på 

campingen när man är på festival. Kanske ses festandet som mindre autentiskt än att delta vid 

konserterna. Utifrån journalisternas perspektiv upplever det som de kallar den ”nya” publiken 

festivalen på ett felaktigt sätt. Då inga besökare får komma till tals i rapporteringen är det 

journalisternas bild av situationen som får gestalta läget på Hultsfredsfestivalen. Under FKP 

Scorpios år, när besökare får komma till tals frekvent i Aftonbladets rapportering, försvinner i 

stort sett kritiken mot publiken. Detta skulle kunna bero på att reportrarna tagit intryck av sina 

källor vilket leder till att källornas, i detta fall publikens, situation gestaltas på ett annat sätt än 

tidigare. 

   Ytterligare ett exempel på när bristande autenticitet leder till kritik är när Markus Larsson 

skriver att festivalområdet på STOXA känns opersonligt och skulle kunna vara varsomhelst i 

Sverige
79

. Underförstått menar han att området inte är i Hultsfred, vilket gör det mindre 

autentiskt som plats för en Hultsfredsfestival och således sämre.  

   Den offerroll som Rockparty har haft i många artiklar överförs inte på FKP Scorpio. Istället 

framställs FKP Scorpio som desperata och förvirrade, utan att någon annan aktör ges ansvaret 

för detta. Exempelvis gestaltas beslutet att dela ut gratisbiljetter som något konstigt och 
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negativt. Det står också att arrangörerna flyttade festivalen i panik
 80

.  

   När Rockparty genomförde åtgärder för att festivalen gick dåligt gestaltades detta på ett sätt 

som gav intrycket av att de inte hade något annat val. Ett ord som ”tvingades” används vid 

flera tillfällen för att beskriva Rockpartys åtgärder. FKP Scorpio gestaltas som en aktiv aktör 

medan Rockparty gestaltas som en passiv aktör. Dock är det till Rockpartys fördel eftersom 

de gestaltas på ett sätt som väcker sympati. Exempelvis kan Rockparty inte göra något åt att 

andra aktörer startar konkurrerande festivaler medan FKP Scorpio är oseriösa som ger bort 

gratisbiljetter. När representanter från de två arrangörerna får komma till tals är det bland 

annat namngivna festivalchefer, bokningsansvariga och styrelseordförande som får prata för 

Rockparty. I rapporteringen om FKP Scorpio är ägaren Folkert Koopmans den huvudsakliga 

källan. 

   Hur motgångar och möjligheter att vända på motgångarna gestaltas är en skillnad mellan de 

studerade tidsperioderna. Med Rockparty som arrangör är tonen mer positiv. Under åren som 

Rockparty driver evenemanget skriver en krönikör att han älskar Hultsfredsfestivalen och att 

han har en vemodig känsla av att framtiden inte ser bra ut. Skribenter lyfter fram tecken som 

pekar på att Rockparty håller på att vända den negativa utvecklingstrenden.
 81

 

   Under åren som FKP Scorpio står bakom evenemanget tar Aftonbladets journalister ofta ut 

nederlaget i förskott och lyfter även fram uttalanden från Folkert Koopmans där han säger att 

han räknar med förlust
82

. Det finns en sorts självklarhet i att Hultsfredsfestivalen under FKP 

Scorpios regi ska vara ett evenemang som går ekonomiskt och publikmässigt dåligt. 

   Exempelvis står det i en artikel att Hultsfredsfestivalen ”som väntat” inte blev någon 

ekonomisk framgång
83

. Vid något tillfälle uttrycker en krönikör att festivalen kan vara på väg 

åt rätt håll, men annars förekommer sådana åsikter inte. 

Hur skildras de respektive festivalarrangörerna utifrån ursprung? 

Arrangörernas ursprung gestaltas på olika sätt. När Rockparty säger upp sina anställda får 

föreningen representera Hultsfred som ort. Rockparty beskrivs exempelvis som en viktig 

arbetsgivare och det står att Hultsfred som ort dör
 84

 utan Rockpartys festival. I övrigt är 

kopplingar till arrangörens ursprung mycket ovanligt i rapporteringen. 

   FKP Scorpios tyska ursprung berörs betydligt mer frekvent. Dels finns artikeln med tyska 
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färger på rubriken
85

, uttrycket ”jawol” i ingressen och information om tyska turister som ska 

öka besökarantalet. Sedan finns även artikeln där festivalen kallas ”tysksmåländsk”
 86

. Ett 

annat exempel är krönikan där Markus Larsson ironiskt skriver att en cirkus på 

festivalområdet är något som ”tydligen har fungerat i Tyskland”
 87

. 

   Att FKP Scorpio, till skillnad från Rockparty, kommer från Tyskland är en av de tydligaste 

skillnaderna mellan arrangörerna. Rubriken ”Achtung Hültsfred” indikerar att festivalen 

påverkas av något som för med sig ett främmande språk och kanske därmed också en 

främmande kultur. När Aftonbladet ska rapportera om att Hultsfredsfestivalen förändrats lyfts 

arrangörernas ursprung fram som en av de avgörande aspekterna för hur festivalen blivit 

annorlunda jämfört med tidigare. Detta är en förenklad gestaltning av verkligheten eftersom 

det sannolikt finns en mängd olikheter, och likheter, som är helt oberoende av ifall 

arrangörerna kommer från Tyskland eller Småland. Exempelvis verkar det för Aftonbladet 

vara en större sak att Hultsfredsfestivalen ägs av tyskar än att den äger rum i Sigtuna.  

   Gestaltningen skapar en distans till FKP Scorpios Hultsfredsfestival. Kanske är det denna 

distans som gör att rapporteringen om Hultsfredsfestivalen 2011 till 2013 är mer kritisk än 

rapporteringen om Hultsfredsfestivalen 2007 till 2009. När FKP Scorpio representerar en 

främmande kultur vars talesperson allt som oftast är en enda tysk man representerar 

Rockparty istället en förening som skapar liv i en svensk ort och vars talan förs av flera olika 

personer. Det senare blir mer personligt och välbekant. Det kan tänkas att det är lättare att 

vara kritisk och tveksam till något främmande och opersonligt och att det är en anledning till 

varför Aftonbladet i större utsträckning kritiserar och ifrågasätter FKP Scorpios agerande.    

Hur rapporteras det om festivalens väder under de respektive tidsperioderna? 

Förekomsten av väder i Aftonbladets bevakning är den största skillnaden mellan perioderna 

2007 till 2009 och 2011 till 2013. 

   Under åren som Rockparty driver festivalen är väder sällan en närvarande faktor i 

rapporteringen. Vid ett par tillfällen används sol som en metafor. Dels när arrangörerna 

lyckats boka stora artister och skribenten skriver att solen skiner över Hulingen
88

. Sol används 

också som metafor ett år då festivalen måste sälja mycket biljetter och skribenten frågar sig 

om solen kommer skina över festivalen
89

. När FKP Scorpio tar över Hultsfredsfestivalen är 
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vädret istället en av grundpelarna i Aftonbladets rapportering. 

   Regn nämns under samtliga år under perioden 2011 till 2013. I en krönika från 2012 ger 

Håkan Steen exempel på saker som var misslyckade under FKP Scorpios första år. Det första 

han tar upp är regnvädret, dock formulerat med orden ”uselt väder” i texten
90

. När det regnar 

under 2013 års upplaga av festivalen drar även Markus Larsson paralleller till premiäråret för 

FKP Scorpio-ledda Hultsfredsfestivalen
91

. När krönikörerna vid upprepade tillfällen drar 

paralleller mellan FKP Scorpio som arrangör och regn på Hultsfredsfestivalen ger de indirekt 

det tyska företaget skulden för det dåliga vädret. En skribent använder också uttrycket 

”syndaflod” som ger intrycket av att regnet skulle vara någon form av bestraffning
92

. Vidare 

används frekvent förstärkande ord som förstorar upp regnovädret. Exempel på detta är ”totalt 

regnkaos”
 93

 och ”katastrofväder”
 94

. 

   Aftonbladet lyfter fram regnvädret ytterligare genom att många av de bilder som illustrerar 

artiklarna föreställer besökare som tar skydd från regnet på olika sätt. Den ovanligt stora bild-

bylinen på Markus Larsson
95

 med halsduk och uppdragen luva är ett annat exempel på hur 

vädret får en framträdande roll i gestaltningen av Hultsfredsfestivalen under åren 2011 till 

2013.    

8.1. Slutsatser och förslag på vidare forskning 

Denna studie innefattar en stor del av det som skrevs i Aftonbladet om Hultsfredsfestivalen 

under de undersökta perioderna. De skillnader som iakttagits i denna uppsats är därför 

sannolikt signifikanta för hur rapporteringen sett ut. 

   Däremot är det svårt att ge svar på vad skillnaderna beror på. Analysen bygger på 

uppsatsförfattarens subjektiva tolkningar och kan därför sägas vara en typ av gestaltning av 

vad som är anledningen till att Aftonbladets rapportering sett ut på det sätt den gjort. Det vore 

därför intressant att använda denna studie som underlag för en forskning utförd med en 

annorlunda metod. Exempelvis skulle en intervjubaserad undersökning med frågor baserade 

på resultatet av denna studie kunna tillföra något när det gäller att besvara forskningsfrågorna. 

Då det är ett fåtal journalister som står bakom Aftonbladets rapportering under de sex 

studerade åren skulle dessa kunna intervjuas i vidare forskning och få frågan om hur de ser på 

skillnaderna i rapporteringen om de två olika festivalarrangörerna.  
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   Enligt framing-teorin är journalisternas subjektivitet inte alltid medveten, men i exempelvis 

krönikor borde den vara det eftersom krönikor (med vissa undantag) bygger på skribentens 

eget tyckande. Markus Larsson och Håkan Steen har skrivit krönikor både under perioderna 

2007 till 2009 och 2011 till 2013. Vad fick dem att lyfta fram det dåliga vädret under FKP 

Scorpios evenemang?  

   Ett annat förslag på framtida forskning är att använda samma frågeställningar och metoder 

som i denna studie fast överföra detta på Expressens bevakning av Hultsfredsfestivalen under 

samma period. Om resultaten skulle visa sig vara relativt lika dem som framkommit av denna 

studie skulle det kunna bidra till en ökad förståelse av varför Aftonbladet rapporterade på ett 

visst sätt. Det skulle också ge en mer övergripande uppfattning om den svenska mediebilden 

av Hultsfredsfestivalen.  

   Vidare vore det intressant med en undersökning som skulle fokusera mer på 

bildrapporteringen då denna studie inte gav svar på om bildvalen förändrats mellan åren utan 

snarare hur bildvalen bidrog till att förstärka vissa utmärkande gestaltningar. 
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