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SAMMANFATTNING
DEN HÄR RAPPORTEN ANALYSERAR upplevelseindustrins effekter på 
en kommun. Fallet som diskuteras är Hultsfred i Kalmar län, Småland. 
Utifrån två undersökningar från 2003 ringas vissa värden in. Den 
ena undersökningen tar sin utgångspunkt i ett enskilt arrangemang, 
Sveriges största rockfestival Hultsfredsfestivalen. Utifrån 450 intervjuer 
studeras ekonomiska inflöden utifrån detta årligen återkommande 
evenemang. Den andra undersökningen utreder de mer långsiktiga 
effekterna på Hultsfreds kommun och dess invånare utav Rockcity 
– ett samlingsnamn som täcker småföretag, kulturarrangemang, 
utbildningar, forskning, restauranger med mera.

Tre inflöden av pengar lyfts fram i denna rapport utifrån dessa 
undersökningar:

• Hultsfredsfestivalens 40 000 besökare ger upphov till drygt 
60 miljoner kronor i konsumtion som kan härledas direkt till 
Hultsfreds kommun. Drivmedel och kostnader för transport har 
till exempel exkluderats.

• Rock City lockar till sig invånare och bidrar till en 
attraktionsplattform för befintliga. Inflyttningen av de nya 
invånarna medför ett positivt bidrag på 5,2 miljoner kronor per 
år till Hultsfreds kommun.

• Rock City har dessutom erhållit finansiering för att investera i 
sin verksamhet, utöver den från kommunen, på 41,5 miljoner 
kronor.

Totalt innebär detta ett inflöde på drygt 65 miljoner kronor per år 
utöver engångssatsningar hittills på 41,5 miljoner kronor. Dessa siffror 
motsvarar inte vad Hultsfreds kommun exakt tjänar på Rock City 
och Hultsfredsfestivalen. Siffran reflekterar likväl det flöde av pengar 
som kommer till kommunen tack vare att dessa verksamheter finns i 
Hultsfred. Dessutom finns en rad fler verksamheter som inte inkluderas 
i undersökningarna, till exempel räknas inte omsättningen och 
resultatet från Rock Citys olika verksamheter med.

Resultaten analyseras sedan i denna rapport i solsystemsmodellen, som 
utgår från olika värden för att beskriva upplevelseindustrins potentiella 
effekter. Förutom de direkta effekterna som kan kvantifieras märks en 
rad indirekta. Kärnan för alla dessa värden, det vill säga centrumet i 
solsystemet, är likväl densamma – personer som verksamheterna är 
beroende av för att uppstå och utvecklas. I fallet med Hultsfredsfestivalen 
och Rock City består dessa personer av både artister och eldsjälar/
arrangörer. ”Skapande” har alltså en vid innebörd. Ett synsätt som 
betonar en långsiktig satsning på ett sådant centrum är kritiskt i en 
satsning på upplevelseindustrin.

Rapporten betonar dessutom att effekterna av upplevelseindustrin bör 
analyseras utifrån sitt sammanhang. Hultsfred har 15 000 invånare 
varav 5 000 i tätorten. Från att ha varit en blomstrande industriort 
under 1970-talet har kommunen mött många motgångar på senare 
tid. I denna situation är effekten stor av 70 arbetstillfällen i Rock City, 
nyföretagande, utbildningar som innebär 240 heltidsstuderande på 
orten samt att orten förknippas med framgång och innovationer.



7

BAKGRUND 

TEORETISKT 
RAMVERK 

HULTSFRED 

EKONOMISKA   
EFFEKTER 

SAMMANFATTANDE  
ANALYS 

AVSLUTNING 

KÄLLOR

8 

10
   

 
13 

 
16 

 
20

   
   

26
 

30 

 



8

1 BAKGRUND

1.1 SYFTE OCH METOD
UPPLEVELSEINDUSTRINS REGIONALA BETYDELSE har ofta förts fram. 
Denna rapport vill närmare analysera effekterna som upplevelseindustrin 
har på en kommun. Utgångspunkten är två undersökningar som under 
2003 har genomförts för att studera effekterna av (1) Hultsfredsfestivalen 
respektive (2) Rock City. Frågeställningarna har utgått från vad 
Hultsfred som plats och kommun tjänar och förlorar på att Rock City 
och Hultsfredsfestivalen finns på orten. Målet har varit att ringa in 
dessa intäkter och kostnader i ekonomiska mått.

Syftet med denna rapport är att presentera en sammanfattande analys 
av dessa undersökningar. Analysen sker genom att använda ramverket 
solsystemmodellen, vilken beskrivs närmare i kapitel 2 nedan. Denna 
modell används för att skapa en förståelse för olika värden som 
upplevelseindustrin kan medföra. Dessutom används modellen för att 
sätta de båda refererade undersökningarna i ett större perspektiv. 

I kapitel 3 ges en övergripande bild av Hultsfred och Rock City innan 
resultaten, i kapitel 4, från de två undersökningarna presenteras 
närmare.

Rapporten har sammanställts av QNB Analys & Kommunikation på 
uppdrag av Mötesplats Upplevelseindustrin Hultsfred1. Denna rapport 
är en del i skriftserien Sticker.2 

  1 Finansieras av Regionförbundet i Kalmar län, KK-stiftelsen och EU. Projektägare är Rock City AB.

  2 Bakom Sticker står IUC Musik- & Upplevelseindustri. För mer information, se www.sticker.se där även 
denna rapport kan laddas ner.
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1.2 REFERERADE UNDERSÖKNINGAR
UNDERSÖKNINGARNA SOM DENNA RAPPORT utgår från är:

• Hultsfredsfestivalen 2003 – Ekonomiska effekter

Genomförd av AdVence Affärsutveckling AB under 
Hultsfredsfestivalen 2003. Studien utgick från 450 intervjuer 
med ett slumpmässigt urval av besökare på festivalen. 
Intervjuerna genomfördes som personliga intervjuer på 
plats. Undersökningen har fokuserat på besökarnas utgifter 
genom att kvantifiera och kategorisera dessa. Metoden har 
genomförts i enlighet med TEM (Turistekonomisk modell för 
beräkning av turismens ekonomiska betydelse i en region). 

Undersökningen benämns i denna rapport som 
”festivalundersökningen” eller ”festivalstudien”. 

• På vilka sätt påverkas Hultsfred av Rock City?

Akademisk uppsats på kandidatnivå (C-uppsats) presenterad  
våren 2003 inom ramen för Music Management-programmet, 
Handelshögskolan BBS vid Kalmar högskola. Författare är 
Tobias Eriksson, Andreas Johansson och Stefan Ölvebring. 

Uppsatsen fokuserar på att presentera effekter som Rock City 
har på Hultsfred. Detta sker genom att påvisa och kvantifiera 
både ”synliga” och ”osynliga” faktorer. Datamaterialet 
grundar sig på intervjuer med studenter, kommunansvariga 
och representanter för Rock City.

Uppsatsen benämns i denna rapport som ”Rock City-
undersökningen” eller ”Rock City-studien”.

»Totalt märks ett inflöde på 
drygt 65 miljoner kronor per 
år utöver engångssatsningar 
hittills på 41,5 miljoner kronor.«
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2 TEORETISKT 
RAMVERK

2.1 DIREKTA EFFEKTER
UPPLEVELSEINDUSTRIN BIDRAR MED nästan 5 procent till Sveriges 
bruttonationalprodukt och sysselsätter 6,5 procent av den totala 
arbetsmarknaden.3 Mellan 1994 och 2001 uppvisar upplevelseindustrin 
en tillväxt på 6,4 procent per år, vilket är högre än näringslivet i stort.4 
Utländska undersökningar bekräftar denna bild.5

Dessa undersökningar fokuserar på de direkta effekterna av försäljning 
inom upplevelseindustrin, till exempel av skivor, biobiljetter, 
upphovsrättigheter, tidningar, böcker, konsertbiljetter etc.

2.2 DEFINITION
UPPLEVELSEINDUSTRIN DEFINIERAS AV KK-STIFTELSEN som 
”ett samlingsbegrepp för människor och företag med ett kreativa 
förhållningssätt som har till huvuduppgift att skapa och/eller leverera 
upplevelser i någon form”. Begreppet ”upplevelseindustrin” är dock 
kontroversiellt, mycket beroende på att ordet inte signalerar en given, 
av de flesta delad, innebörd.6 

Denna rapport tänker inte resonera ytterligare kring begreppet 
”upplevelseindustrin”, men erkänner ordet och använder det utifrån 
KK-stiftelsens definition. Därmed rymmer ”upplevelseindustrin” 
i denna rapport både Hultsfredsfestivalen och Rock City – de två 
huvudsakliga verksamheterna som studeras i undersökningarna som 
refereras och analyseras i denna rapport.

2.3 UPPLEVELSEINDUSTRINS VÄRDEN
FÖRUTOM DE DIREKTA KONSEKVENSERNA tillför upplevelseindustrin 
ett flertal andra effekter. Dessa kan beskrivas som upplevelseindustrins 
olika värden, vilka kan sammanfattas i punkterna nedan:7

• Försäljning. Upplevelseindustrins produkter kan säljas på en 
marknad. Vi går på bio, vi köper tv-spel, vi njuter av kokkonst. 
Detta är värdet som de nämnda rapporterna i kapitel 1:2 
fokuserar på.

• Möjliggör andra verksamheter. Upplevelseindustrins kärna 
skapar förutsättningar för viss tillverkningsindustri, distribution 
och andra stödjande verksamheter. Allt från tillverkning av 
elektronik, till skivbutiker samt ljud- och ljusspecialister inom, 
säg, filmbranschen.

• Skapar uppmärksamhet. Framgång inom upplevelseindustrin 
skapar uppmärksamhet som andra verksamheter kan dra 
nytta av. Exempelvis kan framgångar inom musik och design 
sätta Sverige och enskilda kommuner ”på kartan”.

3 KK-stiftelsen, 2003b.

4 Ibid.

5 Se till exempel UNESCO:s återkommande statistikrapport World Culture Report.

6 Se till exempel En studie om Forskning inom upplevelseindustrin, Vinnova, december 2003.
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• Lockar människor. Upplevelseindustrins produkter, till exempel 
i form av ett rikt kulturliv, kan vara en attraktionskraft när det 
gäller att locka besökare och motivera till infl yttning.

• Redskap för övrig industri. Upplevelseindustrin som 
underleverantörer till övrig industri, till exempel musik och spel 
till mobiltelefoner.

• Egenvärde. Stora delar av upplevelseindustrin, hävdar 
vissa, har ett värde i sig själv som inte kan betraktas med 
ekonomiska mått. Enligt det synsättet är konst något väsensskilt 
från ekonomi. Kan det därmed ingå i upplevelseindustrin? 
Liknande frågeställningar ökar komplexiteten i ett begrepp 
som upplevelseindustrin.

DESSA VÄRDEN KAN SEDAN SAMLAS i solsystemmodellen.8 Denna 
modell anspelar på upplevelseindustrins gemensamma centrum som 
kan liknas vid en sol. Upplevelseindustrins kärna består av skapande, i 
form av personer som bidrar med energi, kreativitet och kunskap. 

Likt en sol skapar dessa personer förutsättningar för ett solsystem att 
fungera, där planeter cirkulerar runt omkring solen, mer eller mindre 
nära, men ändå beroende av solenergin. Utan solen stannar systemet. 
Utan energi, kreativitet och kunskap stannar upplevelseindustrin.

De olika planeterna runt omkring centrumet (solen) symboliserar 
upplevelseindustrins olika ansikten. Solsystemmodellen betonar att 
upplevelseindustrin anses tillföra fl era värden. Dessa värden kan ha 
olika utgångspunkter och samsas inte alltid väl.

7 Nielsén, 2003. Även resten av detta kapitel bygger på denna källa. Begreppet ”upplevelseindustrin” 
används i denna bok på liknande sätt som i denna rapport: det erkänns eftersom det är spritt i Sverige för 
att spegla ett fenomen, men lämpligheten i detta begrepp diskuteras inte.

8 Ibid.
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MÅLET FÖR ALLA DESSA VÄRDEN BÖR vara att mynna ut i välfärd 
i vidare mening: välmående, utveckling med mera. De flesta av de 
redovisade värdena tar omvägen via ekonomiskt värde, medan egenvärde 
antas medföra välfärd i ett enda steg. Modellen nedan sammanfattar 
tanken. Denna modell förtydligar också att alla värden utgår från 
skapandet.
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3 HULTSFRED

3.1 KOMMUNEN
I CENTRUM FÖR DE BÅDA REFERERADE undersökningarna står 
Hultsfred – en kommun i nordöstra Småland, tillhörande Kalmar län, 
med 15 000 invånare i kommunen varav 5 000 i tätorten.

Under 1970-talet var Hultsfred en blomstrande industriort med några 
få – men relativt stora, den största med 1 000 anställda – företag. De 
tidigare små industriföretagen hade under 1950-talet börjat växa till 
större företag mycket tack vare fördelaktiga järnvägsförbindelser. 

Den stora krisen i byggbranschen i början av 1990-talet slog hårt mot 
Hultsfred: 1 000 personer eller 30 procent av kommuninvånarna miste 
sina jobb. Motgångarna har fortsatt. Hösten 2001 slog pappersbruket i 
Silverdalen igen och 240 anställda blev friställda.

Det största företaget i Hultsfred i dag har 200 anställda. En annan av 
de största arbetsgivarna i dag är Rock City med 70 anställda.

Hultsfred har egen flygplats, bra järnvägsförbindelser och ligger ungefär 
300 km från storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö. Hultsfred 
ligger inom 1,5 timmes tåg- eller bilresa från städerna Linköping, 
Jönköping, Växjö och Kalmar.

Kalmar län jobbar aktivt för bra relationer med länderna runt Östersjön, 
inte minst i samband med satsningen på Baltic Business School 
(Högskolan i Kalmar). Regionen ses som Sveriges främsta område 
inom upplevelseindustrierna efter storstäderna.9

9 KK-stiftelsen, 2003a. Förutom Hultsfred märks i regionen Vimmerby (Astrid Lindgrens värld), glasriket och 
Öland bland de platser som rankas högt.
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3.2 ROCK CITY 

3.2.1 HISTORIA

ROCK CITY ÄR ETT SAMLINGSNAMN för en mängd aktiviteter som 
på olika sätt är kopplade till tillväxten i Hultsfred och Kalmar län inom 
musik, IT och upplevelseindustri generellt. Verksamheter omfattar 
forskning, småföretag inom reklam och IT, utbildning, restauranger, 
konserter med mera. Tätheten har förstärkts byggnadstekniskt av en 
gemensam gata som löper genom huvudbyggnaden. 

Rock City AB ägs av den ideella föreningen Rockparty (51 %) och 
HKIAB (Hultsfreds Kommunala Industri AB; 49 %). Majoritetsägaren 
Rockparty grundade den internationellt framgångsrika 
Hultsfredsfestivalen vilken numera omsätter cirka 40 miljoner kronor 
per år och tar emot ca 35 000 besökare. ”Hultsfred” är ett Europas 
starkaste varumärken inom musikindustrin och upplevs genom sin 
historia som neutral, okontroversiell mark. Detta drag förstärks av att 
vinsten i Rock City och Rockparty återinvesteras i verksamheten. Inga 
privata vinstmedel existerar.

Även utanför Rock City märks ett flertal företag som satsar på 
upplevelseindustri. Vissa är sprungna ur till exempel festivalen eller 
utbildningar, andra har sitt fotfäste i andra grenar. 

Rock City har även bidragit till kompetens för att utveckla andra 
produkter och tjänster. Exempel är arrangemang under OS i 
Lillehammer 1994 samt utveckling av ny vattendryck, nytt icke-
kopierbart ”säkerhetspapper” som används för biljetter och kontrakt, 
samt ny modell för scen-/kravallstaket.

ROCK CITYS VERKSAMHETER STÅR PÅ SEX BEN

1. MUSIKEN  
Hultsfredsfestivalen, Rookie och Metropol.

2. ROCKZEUM 
Planerat interaktivt museum över pop- och rockhistoria.

3. FÖRETAGSBY 
21 företag är kopplade till Rock Citys verksamhet.

4. UTVECKLING 
Rock City arrangerar aktiviteter för att sammanföra 
utbildning, näringsliv, offentlig verksamhet och samhället.

5. UTBILDNING 
Fem utbildningar (två högskole-, två KY- och en 
folkhögskoleutbildning).

6. FORSKNING 
Svenskt Rockarkiv har flyttats från Stockholm till Hultsfred och 
utvecklas vidare. Forskarbas inom området populärkultur är 
under uppbyggnad.
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3.2.2 TIDSLINJE

Rock City orsakar VÄXTVÄRK. Bostadsbrist i Hultsfred då antalet studenter 
har växt till 170 på 5 utbildningar. Antalet anställda är 70. Ytterligare 5 
MSEK investeras i infrastruktur. 

Rock City utnämns av KK-stiftelsen till KREATIV MÖTESPLATS inom 
svensk upplevelseindustri.

 
ROCK CITY ÖPPNAR efter att Metropol-huset byggs ut till totalt 5000 
kvm för 27 MSEK. Plats för företag, utbildningar, festivalkontor, 
konserthall, replokaler, musikstudio.

 
 
Högskoleutbildningen MUSIC MANAGEMENT startar ihop 
med Högskolan i Kalmar. Över 700 sökande till 35 platser.

 
 
 
Utbildningen DIGITAL MEDIEDISTRIBUTION startar. 
Puzzel utnämns till ”good practice” i EU.

 
EU-projektet PUZZEL startar. Utbildningar initieras. 
Småföretag i nätverk startas. Microsoft inleder 
samarbete med Festivalen.

 
 
 
METROPOL byggs för 10 MSEK – en bilhall 
omformas till restaurang, konsertlokal 
och kontor.

 
 
 
HULTSFREDSFESTIVALEN arr-angeras 
för första gången.

 
 
 
ROCKPARTY startas som 
ideell förening.
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4 EKONOMISKA 
EFFEKTER

4.1 FESTIVALUNDERSÖKNINGEN 

4.1.1 METOD OCH BAKGRUND

STUDIEN GENOMFÖRDES UNDER Hultsfredsfestivalen 2003 och 
grundar sig på ett intervjuunderlag på 450 besökare. Metoden grundar 
sig på beprövade standarder inom turismforskning.10

Antalet besökare under Festivalen var 30 000 personer. Till detta 
tillkommer 8 100 personer inom kategorin ”fackfolk”, det vill säga 
funktionärer, musiker och journalister. Antalet sponsorer som också 
gästade Festivalen var därtill 1 000 personer. Totalt rörde sig alltså 
nästan 40 000 personer under Festivalen 2003.

4.1.2 RESULTAT

BESÖKARNA PÅ FESTIVALEN GAV UPPHOV till 73,9 miljoner kronor 
i inköp. De största posterna av denna summa är entré, resa till och från 
Hultsfred, mat och dryck samt logi. 

Av den totala summan utgör 18,1 procent (13,4 miljoner kronor) 
kostnader för resa till och från Festivalen. Denna post är den enda som 
inte helt kan tillräknas Hultsfreds kommun, eftersom kostnaderna för 
dessa uppstår utanför kommunens gränser i form av färdmedel och 
drivmedel. 

DESSA SIFFROR OMRÄKNAS TILL ANTAL motsvarande årsverk som 
festivalen bidrar med. Orsaken är att årsverk anses vara ett lättbegripligt 
mått när det gäller värde för en kommun, där skapande av sysselsättning 
och förmåga att betala skatt anses vara mycket viktigt. 

Resultatet är att ungefär 60 årsverk skapas utifrån konsumtionen som 
sker under Hultsfredsfestivalen. Av dessa skapas ungefär 50 stycken 
inom Hultsfreds kommun.

Festivalundersökningen uppskattar dessutom att Festivalen ger ca 2-
2,5 miljoner kronor i skatteintäkter för kommun och landsting. En 
reservation görs dock beroende på att många samverkande faktorer 
påverkar skatteeffekten av ett enskilt arrangemang.

10 TEM (Turistekonomisk modell för beräkning turismens ekonomiska betydelse i en region) respektive TDB 
(Turistdatabas för beräkning av sponsorers utlägg i samband med närvaro vid festivalen).



17

4.2 ROCK CITY-UNDERSÖKNINGEN 

4.2.1 METOD OCH BAKGRUND

ROCK CITY-STUDIEN GRUNDAR SIG PÅ INTERVJUER med studenter, 
kommunansvariga och representanter för Rock City. Studien letar efter 
Rock Citys effekter på Hultsfreds kommun och dess invånare. 

Rock City-studien syftar till att undersöka effekterna inom tre 
områden: 

• Ekonomiska effekter. 
o Intäkter, kostnader och utvecklingspengar.

• Synliga effekter. 
o Inflyttning, kommunens attraktionskraft, nya/nyetablering  
    av företag.

• Osynliga effekter. 
o Varumärket Hultsfred och mediavärde.

4.2.2 RESULTAT

DE EKONOMISKA EFFEKTERNA UTGÅR från en sammanställning av 
kostnader för Rock City för Hultsfreds kommun respektive intäkter 
som Rock City genererar till kommunen.

Resultatet visar att kommunens direkta ekonomiska vinst av 
Rock City är 3,1 miljoner kronor.

Kalkylen sker genom att ställa kostnaderna mot intäkterna. Kostnaderna 
härleds till den så kallade Rockpartymodellen, som har inneburit 
kommunala utvecklingspengar  varje år sedan 1998.11 Intäkterna består 
av skatteintäkter som beräknas utifrån kommunens standardformel.

 

Årliga intäkter utifrån Rock City till kommunen:12            5 152 560 kr

Kommunens årliga kostnader för Rock City:              – 1 942 700 kr

 
Summa:                         3 076 860 kr 
 

11 ”Rockpartymodellen är en förädlingsprocess där alla de erfarenheter, resurser och kontakter som 
finns inom Rockparty/Hultsfredsfestivalen och Puzzel skall utvecklas till uthålliga satsningar. På sikt skall 
dessa bära frukt i form av nya, spännande företag som tillämpar modern teknik och nätverksanpassade 
arbetsmetoder.” Puzzel var namnet på satsningen som senare blev Rock City, till stor del finansierat via 
EU-medel.

12 Intäkter varje invånare genererar i snitt multipliceras med antalet invånare som finns på plats med 
anledning av Rock City (150 personer, 2003). Bakom beräkningen ligger antagandet att de som kan 
härledas till Rock City annars inte hade bott i kommunen.
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13 KK-stiftelsen, 2003a. Uppgiften baseras på en undersökning med näringslivsansvariga på Sveriges alla 
kommuner.

14 Beräknas genom att multiplicera antalet spaltmillimeter med snittkostnaden per spaltmillimeter för 
en annons i dagspress. Detta värde multipliceras med sju, vilket enligt metoden motsvarar värdet av en 
journalistisk artikel i förhållande till en betald annons. Exaktheten i denna siffra kan ifrågasättas, men den 
bakomliggande tanken är inte desto mindre viktig.

Utöver detta positiva bidrag på 3,1 miljoner kronor har Rock City 
erhållit utvecklingspengar från organisationer utanför kommunen, till 
exempel EU, Regionförbundet i Kalmar län och Regeringsdepartement. 
Dessa investeringar uppgår totalt till 41,5 miljoner kronor och har 
bland annat gått till satsningar i infrastruktur och utbildningar.

BLAND DE SYNLIGA EFFEKTER som undersöks framhålls invånarantal 
och livsmiljön.

• Invånarantalet växer till följd av utbildningarna som erbjuds. 
10 procent av studenterna valde att stanna kvar efter studierna 
2002. En ungdomlig närvaro betraktas som positivt i kommunen 
som annars har en ökande åldersstruktur. 

• Kulturutbudet ökar vilket gör att samhället anses vara mer 
attraktivt att bo och leva i. 

• Nyföretagandet ökar till följd av Rock Citys verksamheter. 
Enbart i Rock Citys hus har tio företag startat med utgångspunkt 
av Rock Citys verksamhet.

DESSUTOM FRAMHÅLLS OSYNLIGA EFFEKTER som Rock City 
bidrar med. För det första anses varumärket Hultsfred ha stärkts 
beroende på kommunens satsning på upplevelseindustrin. Till exempel 
rankas Hultsfred som den mest kända och framgångsrika orten 
inom upplevelseindustrin efter storstäderna Stockholm, Malmö och 
Göteborg.13

För det andra framhålls det medievärde som uppkommer till följd av 
de artiklar och andra omnämnanden i media. Detta värde kvantifieras 
till ungefär 3,1 miljoner kronor.14
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4.3 INFLÖDEN
DESSA UNDERSÖKNINGAR VISAR PÅ tre tydliga inflöden av pengar 
till Hultsfreds kommun:

• Hultsfredsfestivalens 40 000 besökare ger upphov till drygt 
60 miljoner kronor i konsumtion som kan härledas direkt till 
Hultsfreds kommun.

• Rock City lockar till sig invånare och bidrar till en 
attraktionsplattform för befintliga. Inflyttningen av de nya 
invånarna medför 5,2 miljoner kronor per år.

• Rock City har dessutom erhållit finansiering för att investera i 
sin verksamhet, utöver den från kommunen, på 41,5 miljoner 
kronor.

DESSA TRE INFLÖDEN UPPGÅR totalt till 107,2 miljoner kronor, 
varav drygt 65 miljoner kronor gäller per år och återstående är 
engångssatsningar hittills på 41,5 miljoner kronor. Dessa siffra 
motsvarar inte vad Hultsfreds kommun tjänar på Rock City och 
Hultsfredsfestivalen. Siffran reflekterar likväl det flöde av pengar 
som kommer till kommunen tack vare att dessa verksamheter finns i 
Hultsfred. Dessutom finns en rad fler verksamheter som inte inkluderas 
i undersökningarna, till exempel räknas inte omsättningen och 
resultatet från Rock Citys olika verksamheter med.

Den exakta nettovinsten är svår att definiera och kräver en mycket 
mer omfattande studie. Alla värden ryms inte heller i en kvantifierbar 
verklighet. I den sammanfattande analysen resoneras därför 
kring olika värden som upplevelseindustrin – här: Rock City och 
Hultsfredsfestivalen – bidrar med. I vissa fall är det i högsta grad möjligt 
att kvantifiera dessa värden. I andra fall låter man helst bli.

Järnforsen

Lönneberga Silverdalen
Väderum

Vena

Flathult

Misterhult

Triabo

Bösebo

Målilla

Rosenfors

Mörlunda

Hagelsrum

Vederhult

Björnhult

Mossebo
Virserum

HULTSFRED
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5 SAMMANFATTANDE 
ANALYS

5.1 SOLSYSTEMETS VÄRDEN
RESULTATEN FRÅN festival- och Rock City-undersökningarna kommer 
nedan att diskuteras utifrån solsystemmodellen.

Analysen tar sin utgångspunkt i en genomgång av olika värden som 
tillförs, för att därefter diskutera varifrån dessa härstammar, det vill 
säga ett försök att kartlägga centrumet i solsystemet.

Det är viktigt att betona att det inte är självklart under vilken rubrik 
– vilket värde – som en aktivitet hör hemma. Aktiviteten i fråga kan 
under en tid också bidra med olika typer av värden. Till exempel kan en 
verksamhet befinna sig mer eller mindre nära kärnan – något som startar 
som ett komplement kan med tiden framstå som kärnverksamhet.15

5.1.1 FÖRSÄLJNING

• Sålda biljetter till Hultsfredsfestivalen och andra 
konsertevenemang/festivaler, till exempel Rookie.16

• Andra uppdrag inom eventgenren.

FRÅN KOMMUNENS PERSPEKTIV uppstår vinst i form av detta värdet 
beroende på skatteintäkter och sysselsättning.

Rockparty drivs dock utan vinstsyfte och verksamhetens resultat 
handlar om mycket annat än det finansiella – artistutbud, genomfört 
arrangemang med mera, sådant som kan förvalta föreningens 
trovärdighet inför framtiden.17 När Hultsfredsfestivalen 2003 har 
utvärderats i media har fokus till exempel legat på vilka artister som 
bokades.

Från kommunens sida handlar det därför snarare om att studera andra 
värden. Det är inte främst via den direkta effekten av sålda festival- 
och konsterbiljetter som de drar nytta av Hultsfredsfestivalen och/eller 
Rock City.

15 Jämför resonemang om vad Hultsfred bör satsa på framöver, kapitel 7:3 .

16 Biljettintäkterna uppgick till 28,7 miljoner kronor under 2003. Omsättningen i Rock Party-koncernen totalt 
var 72 miljoner kronor.

17 Jämför resonemang inom ramen för det sjätte värdet, egenvärde, i kapitel 5.1.6. 
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5.1.2 MÖJLIGGÖR

• Aktiviteter inom ramen för Rock City – 21 verksamheter exister-
ar som direkt följd av Rock City. Exempel:  
o Reklambyrå, textiltryck med mera. 
o Restaurangverksamhet (Metropol). 
o Fastighetsuthyrning. 
o Utbildningar.18

• Kringförsäljning under Festivalen och andra Rockparty-
arrangemenag, till exempel t-shirts, skivor med mera.

• Dessutom gynnas externa verksamheter. Inte minst under 
Festivalen – livsmedelsbutiker, ”korvstånd”, hotell – men också 
under övriga året gynnas lokal service och detaljhandel 
tack vare ökat antal besökare och invånare. Till exempel är 
arrangören Rockparty det lokala hotellets största kund.

• Föreningar som bidrar med mannakraft och utrustning under 
Festivalen och andra arrangemang får pengar tillbaka för sin 
hjälp. Ersättningen kan användas till egen verksamhet.

• Forskning och institutioner. Forskning med fokus på musiksektorn 
har förlagts till Hultsfred, liksom organisationers huvudkontor.19

 

 

ROCK CITY-UNDERSÖKNINGEN VISADE att kommunen tillförs ett 
positivt bidrag på 3,1 miljoner kronor tack vare Rock City. Bakom 
denna siffra ligger antaganden av ekonomiskt värdeskapande av fler 
invånare, men räknar inte in kommunens del av Rock City-företagens 
vinster (kommunalskatt). 

Dessutom betonar festivalundersökningen att även andra organisationer 
– privata näringsidkare lyfts fram – drar nytta av de möjligheter som 
skapas. Festivalundersökningen visade att besökarna på Festivalen gav 
upphov till 73,9 miljoner kronor i inköp, varav mer än 80 procent 
kan direkt tillräknas Hultsfred, det vill säga drygt 60 miljoner kronor. 
Undersökningen visar att ungefär 60 årsverk kan tillräknas denna extra 
konsumtion, varav ungefär 50 av dessa inom Hultsfreds kommungränser. 
Festivalundersökningen uppskattar att Festivalen möjliggör ungefär 
2-2,5 miljoner kronor i skatteintäkter för kommun och landsting. 
De lokala föreningarna som arbetar för och med Rockparty under 
Hultsfredsfestivalen får därtill extra möjligheter tack vare Festivalen.

18 240 heltidsstudenter plus 28 studenter på distans har sin bas på någon av de fem utbildningarna i 
Rock City, enligt uppgifter (januari 2004) från Rock City AB.

19 Till exempel IUC Musik- & Upplevelseindustri (som tidigare hette IUC Hultsfred).



22

5.1.3 UPPMÄRKSAMHET

• ”Hultsfred” som varumärke har blivit mer känt. Enligt Rock City-
studien motsvarar uppmärksamheten som skapas av 
Hultsfredsfestivalen, Rockparty och Rock City en reklamkostnad 
på 3,1 miljoner kronor.20

• Att ”Hultsfred” nämns är en sak. Att det lyfts fram som ett 
lyckat exempel är därutöver extra viktigt.21 Rock City-
undersökningen påpekar att Hultsfred rankas som den näst 
mest kända kommunen inom upplevelseindustrin efter 
storstadsområdena.22

 
ALLTING BEHÖVER MARKNADSFÖRAS , även en kommun. 
Upplevelseindustrin kan fungera som en strålkastare – ett PR-redskap 
– genom att i hög grad marknadsföra platser och länder.23 En sådan 
marknadsföring antas bidra till ökade investeringar, ökad turism, ökad 
handel samt förstärkning av egna självkänslan.24

Hultsfredsfestivalen har otvivelaktigt skapat PR för Hultsfred. 
Effekterna av denna marknadsföring är dock svåra att bestämma. Hur 
mycket har verkligen självkänslan, turismen och investeringarna ökat? 
En motfråga ställer dock frågan i ett perspektiv: hur hade situationen 
varit om inte effekterna hade uppstått; hur hade invånarna och företagen 
mått då? För en kommun som Hultsfred, som de senaste decennierna 
drabbats av betydliga företagsnedläggningar, har Hultsfredsfestivalen 
och Rock Citys verksamheter inneburit att invånarna i Hultsfred har 
fått se sitt ortsnamn i nationella sammanhang (riksnyheter, omnämnt 
av regeringen etc).

20 Exaktheten i denna siffra kan ifrågasättas, men den bakomligganden tanken att mediautrymme 
medför uppmärksamhet är inte desto mindre viktig, enligt resonemang i fotnot 14.

21 Jämför motsatsen där orter är tvungna att arbeta mot en mer negativ innebörd, till exempel 
Malexander och Kumla.

22 Enligt KK-stiftelsen, 2003a.

23 Nielsén (s 22, 2003) skriver att det finns en kraft i upplevelseindustrin som kan skapa ett särskilt stort 
intresse. ”Orsaken är att upplevelsen kräver engagemang för att uppstå och bli meningsfull. Därför sätter 
sig en upplevelse djupare än andra händelser som enbart passerar förbi.”

24 Utifrån Pagrotskys argument varför en bra ”Sverigebild” är nyttigt för Sverige, omvandlade till ett 
kommunalt perspektiv. Hämtade från Nielsén (s 23, 2003).
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5.1.4 LOCKAR

UPPLEVELSEINDUSTRINS BETYDELSE FÖR en plats kan ta sig 
två olika uttryck:

1) Drar till sig tillfälliga besökare, ofta i form av turism.

2) Stadsplanering (hålla kvar befintliga och locka till sig   
          nya invånare).

FESTIVALUNDERSÖKNINGEN HAR UNDERSÖKT de ekonomiska 
direkta konsekvenserna av den förstnämnda punkten, det vill säga 
tillfälliga besökare/turister. Resultatet visar att de nästan 40 000 
besökarna under Hultsfredsfestivalen 2003 gav upphov till 73,9 miljoner 
kronor i inköp, varav drygt 60 miljoner kronor skedde i Hultsfred. 

Denna undersökning stannar emellertid vid Hultsfredsfestivalen och 
studerar inte effekterna av andra arrangemang (festivaler och konserter). 
Totalt arrangerade Rockparty ytterligare 73 evenemang med totalt 
11 093 besökare under 2003. Det innebär 1,4 arrangemang i veckan 
i snitt.

ROCK CITY-STUDIEN TAR FASTA PÅ effekterna av ökad etablering av 
verksamheter och inflyttning, det vill säga den andra punkten. Dessa 
effekter vägs mot kommunens investeringar i Rock City och ger enligt 
studien ett positivt bidrag på ungefär 3,1 miljoner kronor.

I studien tydliggörs upplevelseindustrins betydelse för stadsplanering. 
Rock City-undersökningen framhåller erfarenheter av ett rikare 
kulturliv i kommunen med anledning av Rock Citys lokala initiativ. 
Tack vare en lockande miljö (stark musikprägel) och konkreta 
aktiviteter såsom utbildningar lockas unga personer till Hultsfred. 
Samtidigt skapas ett ekonomiskt utrymme för kommunen, beroende 
på det positiva bidraget, för att ytterligare locka till sig invånare.
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5.1.1 MERVÄRDE

VARKEN ROCK CITY-UNDERSÖKNINGEN eller festivalunder-
sökningen diskuterar upplevelseindustrin som leverantör eller redskap 
för att skapa mervärde till andra produkter, till exempel i form av 
produktutveckling, tilläggstjänster eller design.

Genom att vara en krävande och idérik beställare har Rock City inte 
desto mindre bidragit till att flera produkter och standarder har tagits 
fram. Några exempel – ”säkerhetspapper”, scenstaket, dryck – nämndes 
i kapitel 3.2.1 ovan.

För kommunen borde det vara av värde att en dynamisk företagsmiljö 
finns där nya produkter kan uppstå.

5.1.2 EGENVÄRDE

 
MÅNGA UPPLEVER OCKSÅ ATT DET finns ett värde i sig av att 
Hultsfredsfestivalen och andra konserter anordnas. Det finns ett 
egenvärde i att musik kan framföras, både för den som skapar själv och 
för den som är mottagare.

I stadgarna för Rockparty står dessutom att en av föreningens uppgifter 
är att gynna det lokala musiklivet. Det har ingenting med ekonomisk 
vinst att göra – det handlar om att brinna för sin sak.

Utan denna betoning på musiken skulle också Hultsfredsfestivalen och 
Rockparty troligen ha svårt att bedriva sin verksamhet. Trovärdighet 
är ett nyckelord.25

25 För att använda en av grundarna Putte Svenssons terminologi: ”skapa cred”.
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5.1.3 EN BALANS AV OLIKA VÄRDEN

MED HULTSFREDSFESTIVALEN I ÅTANKE framstår det tydligt att flera 
värden kan förenas. Rockpartys verksamhet – med Hultsfredsfestivalen 
i centrum – handlar om att förena försäljning (första värdet) med 
egenvärde (sjätte värdet).

En förening mellan dessa värden är dock nästan alltid komplicerad och 
skapar en ständig balansgång – hur säljer man utan att ”sälja ut”, är en 
ständig fråga i de här sammanhangen.

Ofta handlar det likväl om att värden måste förenas för att skapa 
finansiering. Rockpartys verksamhet finansieras till exempel genom att 
ett flertal värden erkänns. Kommunen stödjer till exempel utvecklingen 
för att de inser att de får tillbaka något genom – förutom de nyss 
nämnda värdena försäljning och egenvärde – att andra verksamheter 
möjliggörs (andra värdet), att Hultsfred uppmärksammas (tredje värdet), 
att folk lockas att besöka eller bo i kommunen (fjärde värdet).

 
DET ÄR ALLTSÅ VIKTIGT FÖR en kommun att studera alla värden som 
tillförs – och framför allt – kan tillföras. Hultsfredsfestivalen i sig tillför 
en minimal avkastning till Hultsfreds kommun i direkta termer, men 
dess indirekta värden, vilka har betonats ovan, är desto fler och större. 
Huvudfrågan i sammanhanget för kommunen är därmed inte hur stor 
vinst Hultsfredsfestivalen gör, utan hur stora övriga de effekterna är. 

5.2 SATSNINGEN I EN JÄMFÖRELSE
EFFEKTERNA SOM HAR REDOGJORTS FÖR i denna rapport bör 
analyseras utifrån sitt sammanhang. 70 arbetstillfällen – det vill säga 
antalet sysselsatta inom Rock City – har en annan relativ effekt i 
Hultsfred än om de hade uppstått i till exempel Stockholm. För att 
uppnå samma relativa effekt i huvudstaden, som har hundra gånger fler 
invånare, hade snarare 7 000 arbetstillfällen behövt skapats.

Även en i absoluta tal mindre framgång blir därför oerhört betydelsefull 
i en liten kommun. Detta gäller inte minst vikten som goda resultat 
medför för det kollektiva självförtroendet och självkänslan. Då litet 
annat händer blir det som sker mycket framträdande.

»Det är sant att utan musik, ingen 
rockfestival. Samtidigt hade inte 
solsystemet i Hultsfred kunnat snurra 
utan entreprenörerna. ›Skapande‹  
har alltså en vid innebörd.«
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6 AVSLUTNING

6.1 PERSONER I CENTRUM
KÄRNAN I SOLSYSTEMET BESTÅR AV personer som står för skapandet. 
I det diskusterade fallet med Hultsfredsfestivalen och Rock City 
kan man se att dessa personer både är artisterna och eldsjälarna/
arrangörerna. Det är sant att utan musik, ingen rockfestival. Samtidigt 
hade inte solsystemet i Hultsfred kunnat snurra utan entreprenörerna. 
”Skapande” har alltså en vid innebörd.

En kärna av personer i Hultsfred – sammansättningen har bytts 
ut under årens lopp – har i många år lyckats med att förvalta detta 
energirika centrum. Utan en sådan kärna kommer inte solsystemet att 
kunna snurra vidare som det gör i dag.

Utan en sådan kärna hade inte de direktea eller indirekta ekonomiska 
effekterna som har beskrivits i denna rapport ha uppkommit. 

Om energin sedan läggs på Festivalen eller något annat är en annan 
fråga, som ständigt bör diskuteras. Avsnitten nedan belyser att valet av 
fokus kan, och kanske bör, förändras.

6.2 VAL AV VÄRDE
HULTSFRED STÅR FÖR ETT EXEMPEL DÄR många olika värden kan 
pekas ut. I de flesta fall kan inte en sådan heltäckande bild ges. Det ligger 
också i arbetsfördelningens natur, vilken speglar hela vårt samhälle, att 
alla inte kan vara bäst på allt. Därför gör vi olika saker.

Ofta återfinns i stället exempel där något enstaka värde lyser tydligare 
än andra. I en kommun där det finns ett stort tillverkningsföretag 
av cd-skivor hamnar möjliggör i förgrunden. I annan kommun kan 
upplevelseindustrins viktigaste funktion vara att locka till sig besökare 
främst för att skapa turism.

Varje kommun bör analysera sin situation utifrån sina förutsättningar:

• Vad är vi bra på?

• Vad kan vi bli bra på?

• Vad är andra bra på?

• Vad vill vi?
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6.3 INFÖR FRAMTIDEN
VAD SOM ÄR FOKUS I DAG behöver – eller bör inte – inte dominera i 
framtiden. Kring Hultsfredsfestivalen har ett flertal verksamheter vuxit 
fram som alla är mer eller mindre beroende av Festivalen. Till exempel 
har Hultsfred utvecklats till en betydande plats för utbildningar i 
musikbranschen. Kanske är det utbildningar som tillför det viktigaste 
värdet för Hultsfred och Rock City i framtiden? Från kommunens 
perspektiv kanske det redan är så.

Men även om detta blir verklighet krävs det att upplevelseindustrin 
fungerar väl som centrum för att möjliggöra denna verksamhet – det 
måste finnas ett behov av sådana utbildningar, Rock City måste ha 
trovärdighet att erbjuda dem och Hultsfred måste vara attraktiv som 
ort för att locka till sig studenter.26

Detta värde är, liksom övriga värden, beroende av sitt centrum. Att 
utgå från detta är kritiskt och bör därför vara styrande i den långsiktiga 
planeringen för hur upplevelseindustrins olika värden bäst kan odlas 
och tas tillvara. 

Att en sådan långsiktig planering finns är viktigt. Dessutom bör den 
modifieras kontinuerligt: Hur ska solsystemet förvaltas, med fokus på 
centrumet? Vem arbetar för att exploatera nya möjlligheter för att på så 
sätt skapa nya värden? 

I Hultsfreds fall handlar dessa frågeställningar exempelvis om 
konkreta åtgärder som hur kommunen ska få studenter att stanna kvar 
i Hultsfred?

26 Se Nielsén (s 54ff, 2003) för en diskussion om strategiska val.
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