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Abstract  

 
Title: Hultsfredsfestivalen, how an event can inspire, effect and develop a 

community.   

Author: Linn Gulldén 

Supervisor: Tomas Nilsson 

School: The University of Halmstad   

Purpose: The purpose with this study is to clarify what importance a co-

occurrence event can have on a smaller town, and also what positive and negative 

consequences it can have on the town seen from a social, economic and political 

aspect. I will also look at what magnitude the festival have on the local commercial 

and industrial life and how it affects those who live there. I will also determent how 

the moving of the festival might come and affect the local businesses, the local 

population and the community it-self. 

Method: I will thorough-out this study work with qualitative research 

methodology. I will there-for process the empirical data that will be collected and 

used for this study from a qualitative research methodology point of view. I will 

likewise go through with two deep-going interviews with people well familiar with 

the subject to increase and strengthen the validity of my study. The information this 

will give me will be discussed and analyzed from a hermeneutic perspective.   

Result: The result of this study shows the tremendous value a specific event can 

have on its host community. In Hultsfred, where the local population is very proud 

over the music festival, there are no limits for the development of the event it-self, 

and its impact on Hultsfred. The festival contributes with a big local commitment and 

a lot of enthusiasm, which makes the expansion of the festival possible.  

In the case of Hultsfred, the festival has generated in several education 

opportunities, a new form of truism, increase knowledge of the town Hultsfred, a 

stronger community brand and a bigger and more improved industrial life.  

The town of Hultsfred has seized the opportunity of maximizing the music festival 

and its benefit towards the community. They have also used the festival for making 

them-self a brand and a niche, all in favor of evolving and expanding the community.  

Keywords: Event, Festival, Impact  
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Sammandrag 

 
Titel: Hultsfredsfestivalen, hur ett evenemang kan inspirera, påverka och utveckla 

en ort.  

Författare: Linn Gulldén 

Handledare: Tomas Nilsson 

Skola: Högskolan i Halmstad  

Syfte: Syftet med denna studie är att se vad ett stort återkommande evenemang 

kan har för betydelse för en liten ort, och vilka positiva och negativa konsekvenser 

evenemangen kan leda till sett ur ekonomiska, sociala och politiska perspektiv. Syftet 

är också att undersöka vilken betydelse Hultsfredsfestivalen har för lokalsamhället 

och dess näringsliv, hur orten Hultsfred påverkats av festivalen och hur den fått 

festivalen att bli en så stor del av kommunen. Slutligen kommer jag kartlägga vilka 

konsekvenser kommunen kan komma att ställas inför i och med festivalens flytt. 

Metod: Jag kommer igenom studien arbeta med kvalitativa forskningsmetoder. De 

empiriska data som samlas in och används som grund för studien kommer därför 

bearbetas på ett kvalitativt sätt. Jag kommer även genomföra två semistrukturerade 

intervjuer på personer med god insikt i ämnet för att öka studiens giltighet. Datan som 

dessa ger, samt den empiri studien innefattar kommer tolkas och analyseras utifrån ett 

hermeneutiskt perspektiv.  

Resultat: Resultatet av denna studie visar vilken oerhörd betydelse ett 

arrangemang kan ha på en ort. I Hultsfred, där lokalbefolkningen känner en oerhörd 

stolthet för festivalen, finns det inga begränsningar för hur långt man kan ta det. 

Festivalen bidrar till ett stort lokalt engagemang vilket ger festivalen utrymme att 

växa och utvecklas. 

I Hultsfreds fall har festivalen genererat i flertalet utbildningar, en ny turism i 

form av upplevelseindustri, ökad kännedom om kommunen i nationella sammanhang 

samt ett förbättrat och utvecklat näringsliv.  

Man har i Hultsfred och kommunen tagit vara på festivalen och använt sig av den 

för att skapa sig ett varumärke och en nisch, allt för att förbättra orten och dess 

tillväxt.  

Nyckelord: Evenemang, Festival, Påverkan  
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Förord 
 

      Tre år på Högskolan i Halmstad har gått, och jag sitter nu här med mitt 

examensarbete i handen. När uppsatsen skulle påbörjas kändes det som en evighet till 

inlämningsdagen och examen, men nu är dagen här. Jag har haft tre underbara år i 

Halmstad och på högskolan. Jag tycker att åren givet mig mycket, både med kunskap 

om turism och mig själv. Jag är nöjd med vad jag åstadkommit, men vet att inget av 

detta hade varit möjligt utan det stöd och den hjälp jag fått under åren och arbetets 

gång. Jag vill tack min studiekamrat Michelle Bencic för allt stöd hon gett mig, även 

när jag själv inte trott på mitt arbete och min kapacitet. Jag vill även skänka ett tack 

till min vän Caroline Ljungberg som stöttat mig och hjälpt mig för att få bästa möjliga 

resultat. Jag skänker också ett stort tack till min handledare Tomas Nilsson som varit 

med mig under hela arbetsprocessen, kommit med bra idéer och nya infallsvinklar.  

 

Tack!  

 

Halmstad 2013-06-03      Linn Gulldén  
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1 Inledning 
 

 

 

I detta inledande kapitel kommer läsaren få en beskrivning om hur 

Hultsfredsfestivalen kom till och vilka som låg bakom initiativet. 

Det kommer även att ges en bild av hur den kommande flytten av festivalen kan 

komma att beröra orten. Där efter följer en förklaring av studiens syfte och 

frågeställning som formulerats till tre övergripande frågor, som ligger till grund för 

undersökningen. Vidare redogörs eventuella avgränsningar.  

 

     1.1 Historien bakom Hultsfredsfestivalen 
 

Hultsfredsfestivalen grundades av en ideell förening under namnet Rockparty, 

som bildades av en grupp ungdomar med syfte att berika Hultsfreds musikkultur med 

anordnade livespelningar, allt för att höja nöjesfaktorn i det lilla samhället (Blom, 

2010). Rockparty anordnade sina första spelningar i slutet av januari 1982 på 

kommunens fritidsgård. Redan samma vår hölls de första stora spelningarna där 

Eldkvarn och Ebba Grön stod för huvudakterna (Blom, 2010).  Under föreningens 

fyra första år arrangerade de livespelningar runt om i Hultsfred, där största delen av 

den svenska pop –och rockbandseliten deltog. Även en del internationella akter 

bokades. Rockparty arbetade inte enbart med bokningar av musikaliska akter i 

kommunen, utan sysselsatte sig även med allt från närradiosändningar till filmkvällar 

(Blom, 2010).  Det var först 1986 Rockparty arrangerade sin egen rockfestival i 

kommunen med omkring 7000 besökare. Detta kom att bli starten för en av de första 

stora pop –och rockfestivalerna i Sverige. Decennieskiftet 80 - 90-talet hade 

Hultsfredsfestivalen vuxit och etablerat sig som Sveriges överlägset största och 

viktigaste musikhändelse. År 1992 invigdes Rockpartys egen spellokal, Metropolen, 

som tillsammans med folkparken blev hem för föreningens alla framtida spelningar 

(Blom, 2010). Den här typen av evenemang spelar stor roll för kommunen sett ur fler 

aspekter. En ort kan genom olika typer av arrangemang stärka deras ekonomiska 

situation, skapa sig en image samt göra reklam för sig själv vilket stärker deras 
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varumärke, samtidigt som det blir en ökad konkurrens bland närliggande orter 

(Aldskogius, 1993). 

   Mellan åren 1992 till 2009 fortsatte Rockparty att leverera vilket då var Sveriges 

största pop – och rockfestival och hade sin högsta publiksiffra 2005 med 32,000 

besökare (Wedholm, 2009). Efter flera år av dålig ekonomi och ekonomisk förlust 

lämnade Rockparty in ansökan om konkurs den 2 juli 2010, efter att ha hållit 

föreningen vid liv i 29 år (Blom, 2010). Det skulle dock inte dröja länge innan 

Hultsfredsfestivalen igen skulle se dagens ljus. Redan i mars 2011 köps 

Hultsfredsfestivalen AB upp av den tyska festival – och musikarrangören FKP 

Scorpio som direkt påbörjade diskussioner med Hultsfreds kommun, dess politiker 

och tjänstemän om att återuppta festivalen (Jurjaks, 2011).  

   Sommaren 2011 när festivalen återvände efter ett års uppehåll, detta med nya 

arrangörer, var förväntningarna höga. Med en publiksiffra på dryga 10,000 och fler 

sålda biljetter än väntat, gick festivalen ändå med förlust (Cato, 2011). Sommaren 

2012 kom dryga 16,000 besökare till festivalen, vilket arrangörerna FKP Scorpio 

menade var en oerhört bra siffra, och festivalens framtid kändes säkrad (Johansson, 

2012). Men lyckan i Hultsfred skulle visa sig vara kortvarig. Den 20 mars 2013 kom 

FKP Scorpio med beskedet om att den legendariska Hultsfredsfestivalen skulle lämna 

de småländska skogarna för att nu äga rum i Stoxa friluftsområde i Sigtuna, norr om 

Stockholm. FKP Scorpio’s VD förklarar att flytten beror på ekonomiska skäl, och då 

flest antal festivalbiljetter såldes i Stockholmsområdet kändes det som det naturliga 

valet (Fahl et.al, 2013). Festivalen bytte i och med detta namn till Hultsfred 

Stockholm inför sommaren 2013. Om detta namn kommer vara aktuellt även nästa år 

är ännu inte bestämt. Givetvis kommer detta påverka orten Hultsfred som sedan 1986, 

med undantag för sommaren 2010, varit platsen för festivalen. Festivalen har varit det 

överlägset största evenemanget på orten, och bidragit med stora ekonomiska och 

sociala positiva effekter (Fahl et.al, 2013).  
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1.2 Problemområde 
 

Anledningen till mitt val av ämne grundar sig i att Hultsfredsfestivalen var 

Sveriges första musikfestivaler, samt att den under decennier tillhörde en av Sveriges 

största och mest välkända festivaler som årligen lockade till sig tiotusentals besökare. 

Detta bidrog med effekter sett ur sociala, ekonomiska och politiska aspekter. Med en 

bra organisation, bra planering och ett vinnande koncept kunde festivalen fortlöpa i 24 

år. Hur Hultsfred lyckades omfamna festivalen, anpassa sig och utvecklas med den 

finner jag högst intressant. Hur kunde en liten ort, beläget djupt i de småländska 

skogarna, lyckas att starta en ny era inom svenskt musikarrangemang, upplevelse – 

och musikindustri samt bygga upp en hel ort kring en festival och ett namn?   

 

1.3 Syfte 
 

Mitt övergripande syftet med denna studie är att se vad ett stort återkommande 

evenemang kan har för betydelse för en liten ort, och vilka positiva och negativa 

konsekvenser evenemangen kan leda till sett ur ekonomiska, sociala och politiska 

perspektiv. Ut ifrån detta formas studiens första frågeställning, nämligen vilka 

ekonomiska, sociala och politiska effekter har Hultsfredsfestivalen haft på orten? 

Vidare är syftet att undersöka hur orten tagit vara på festivalen, och vad som 

gjorts för att få den att bli en så stor och viktig del för Hultsfreds utveckling och 

näringsliv. Även hur det är möjligt för en ort att skapa sig ett varumärke och en 

identitet tack vara en festival. Därför är studiens andra fråga hur har Hultsfred använt 

sig av festivalen för att få en utveckling på ortens näringsliv? 

Slutligen har jag kartlägga hur orten kan komma att drabbas när festivalen, som 

blivit en stor och viktig del för kommunen, flyttar sin verksamhet till Stockholm.  

Detta är grunden för studiens tredje och sista fråga som lyder, hur har orten påverkats 

av festivalen sedan sommaren 2010 då den lades ner, köptes upp och flyttades 

sommaren 2013? 
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2 Begrepp och generella utgångspunkter 
 
 

 

 

Detta kapitel inleds med olika definitionsförklaringar inom evenemangssektorn. 

Vidare berörs och förklaras det hur evenemangsindustrin och upplevelseindustrin har 

kommit att bli en stor och viktig näring i dagens samhälle, samt vad det kan komma 

att finnas för konsekvenser och effekter ur en politik, ekonomisk samt social aspekt. 

 

     2.1 Begreppsförklaring 

 2.1.1 Upplevelseindustrin 

 
 Enigt KK-stiftelsens definition är upplevelseindustrin som ”ett 

samlingsbegrepp för människor och företag med ett kreativt förhållningssätt som har 

till huvuduppgift att skapa eller leverera upplevelser i någon form.” (Nielsén, 2006) 

  ”I KK-stiftelsens definition brukar följande delområden inkluderas: arkitektur, 

dator – och tv-spel, design, film, foto, konst, litteratur, marknadskommunikation, 

media, mode, musik, måltid, scenkonst, turism/ besöksnäring och upplevelsebaserat 

lärande.” (Nielsén, 2006) 

 2.1.2 Event 

 
 Dr. Joe Goldblatt definierar event som ”an opportunity for a leisure, social, or 

cultural experience outside the normal range of choices or beyond everyday 

experience that is always planned always arouses expectations, and always motivates 

by providing a reason for celebration.” (Goldblatt, 1997)  

 “A unique moment in time celebrated with cermoni and ritual to satisfy 

specific needs.” (Goldblatt, 2005) 
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 2.1.3 Event management  

 
 Event management har på senare år kommit att bli en allt större bransch som 

kräver allt mer av arrangörerna. Kunskapsområden en eventmanager ska behärska är 

administration, design, marknadsföring, verksamheten i helhet samt riskerna 

verksamheten innehåller. (Getz, 2007).  

 2.1.4 Hallmark events 

 
 ”’Hallmark events’ refers to those events that become so identified with the 

spirit or ethos of a town, city or region that they become synonymous with the name of 

the place, and gain widespread recognition and awareness.” (Bowdin et. al, 2001)  

 

2.2 Evenemang och dess påverkan  

 2.2.1 Evenemang 

 
Ett planerat evenemang har alltid en mening och ett mål som förväntas uppnås. 

Detta kan röra sig om att erhålla ekonomiska fördelar, generera i en ökad turism eller 

ge värdorten en stärkt samanhållning (Getz, 2007). Ett evenemang inleds först och 

främst med investerare, sponsorer och andra former av resurser som krävs för att göra 

evenemangets genomförande möjligt. Beroende på mängden resurser evenemanget 

har att tillgodose ges möjlighet till en potentiell ökad eller minskad ekonomi, viket 

påverkar vilka sociala konsekvenser evenemanget medför (Getz, 2007). Exempel på 

detta kan vara att evenemanget lockar till sig människor utanför orten vilket bidrar till 

en befolkningsökning, som då leder till en ökad konsumtion. Detta påverkar då orten 

social i och med det tillskott av personer som sker på platsen, men även ekonomiskt 

tack vara den ökade konsumtionen. Evenemanget har i sig själv påverkan på orten i 

form av ökad trafik och rörelse i området samt den fysiska förändringen på platsen 

(t.ex. uppbyggnad av scener, campingområden, matstånd osv.) (Getz, 2007). 

 2.2.2 Ekonomisk påverkan 

 
Litteraturen talar om flertalet positiva och negativa påverkningar i frågan om 

turism kontra ekonomi för orten som anordnar evenemanget. Positiva följder för orten 

med att arrangera ett evenemang bedömt ur en turism – och ekonomisk aspekt är dels 
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den ökade tillströmningen av besökare, samt att orten får en chans att promota sig 

själv och skapa sig ett varumärke (Bowdin, 2006). Det ger orten möjlighet att knyta 

band till nya investerare samt att bygga sig nya näringar på orten, vilket Hultsfred 

gjorde då festivalen blev grunden för Rock City och Campus Hultsfred. Arrangera 

evenemang ger orten möjlighet till en ökad administrativ utveckling och en möjlig 

ökad inkomst tack vare den ökade konsumtionen, uthyrning av logi samt ett ökat 

användande av lokaltrafik. Arrangemang ger även orten möjlighet till direkta och 

indirekta arbetsmöjligheter (Bowdin, 2006). Just eventturism och dess ekonomiska 

vinning ligger främst i det enorma antal besökare som kommer för att delta på 

evenemanget. Ett återkommande evenemang bidrar med återkommande besökare, 

vilket genererar i fortsatt höjd konsumtion under den tid då evenemanget anordnas 

(Getz, 2007). Ett återkommande evenemang kan bidra med nya sponsorer för 

arrangörerna och orten, vilket skapar fler och nya kanaler att marknadsföra sig i vilket 

leder till ytterligare potentialer för orten att få ett stärkt varumärke (Getz, 2007). 

   Negativa faktorer med att arrangera olika typer av evenemang sett ur detta 

perspektiv kan vara ortens motvillighet från lokalbefolkning för en ökad turism. 

Följder av detta kan vara att orten får dåligt rykte (Bowdin, 2006). Vid förekommande 

av dåligt beteende under arrangemanget, eller om stora mängder alkohol, droger eller 

likande förekommer kan dåligt rykte uppstå som en konsekvens även här. Ökade 

tillströmningen av besökare till orten kan leda till exploatering om arrangörerna inte 

har en bra planering eller är förberedda på antalet besökare. Skulle det vara fallet kan 

exploateringen leda till stora ekonomiska förluster. En ökad tillströmning av 

människor till orten under arrangemanget kan även ha inverkan på pengars värde, 

vilket kan leda till inflation (Bowdin, 2006). Det enorma besöksantalet som sker 

under tex en festival kan komma att påverka festivalens autentiska atmosfär, vilket i 

så fall missgynnar orten samt festivalens rykte. Större evenemang har även en tendens 

att inte kunna klara sig ekonomiskt då utgifterna ofta är större än intäkterna (Bowdin, 

2006). 

 2.2.3 Social påverkan 

 
Evenemang kan påverka en ort på flera olika sätt, positivt och negativt. Hur vida 

lokalbefolkningen uppskattar evenemanget och känner sig stolta över och delaktiga i 

vad som händer spelar stor roll för evenemangets popularitet, och vilket stöd det 



HÖGSKOLAN	  I	  HALMSTAD	  •	  Box	  823	  •	  301	  18	  Halmstad	  •	  www.hh.se 11 

kommer att få av ortsbefolkningen (Bowdin, 2006). De sociala fördelarna ett 

evenemang för med sig är dels den delade upplevelsen och gemenskap som uppstår 

besökarna emellan, men även den samhörighet som uppstår mellan ortsbefolkningen. 

Evenemang, som till exempel Hultsfredsfestivalen, frambringar ett lokalt engagemang 

och ger ortsbefolkningen en möjligt att vara med i processen att skapa och presentera 

en bra festival, vilket kan få lokalbefolkningen att känna stolthet över sin hemort. 

Detta bidrar till ett nytänk och ökad kreativitet (Bowdin, 2006). Media och press får 

allt större och viktigare inflytande i dagens eventindustri, då dem inte bara ger 

evenemanget publicitet, utan kan även påverka vilken bild av evenemanget som ska 

publiceras och visas för allmänheten (Getz, 2007). 

   Större, återkommande evenemang skapar och ger orten möjligheten till en 

identitet, inte bara till den enskilda individen, utan för hela orten (Shawn et.al, 2004). 

Festivalen i Hultsfred visar vilken slagkraft ett evenemang kan ha på en ort och 

befolkningen. Under de år festivalen var verksam upprättades nya sysselsättningar 

inom kommunen och utbildningar införskaffades, alla med inriktning inom musik – 

och upplevelseindustrin (Nielsén, 2006). Detta gav orten och Hultsfred en identitet 

och ett oerhört stark varumärke som en av Sveriges främsta kommuner inom just 

upplevelseindustrin. 

   Ur en social aspekt kan ett dåligt uppförande under evenemanget påverka orten 

negativt med dåligt rykte, en dålig image och ett visst utanförskap som exempel på 

tänkbara konsekvenserna (Bowdin, 2006).  

 2.2.4 Politisk påverkan 
 

”Ever since the Roman emperors discovered the power of the circus to deflect 

criticism and shore up popularity, shrewd politicians have had an eye for events that 

will keep the population happy and themselves in power.” (Allen, 2008) 

Vissa evenemang är mer politiskt viktiga och inriktade än andra, och kan därför 

medföra konsekvenser som har stor betydelse för orten och landet. Internationell 

prestige och en förbättrad image av landet är två av de främsta positiva effekterna 

denna typ av evenemang bidra med. Det ger även landets befolkning en känsla av 

gemenskap och stolthet (Bowdin, 2011). Skulle evenemanget mot förmodan 

misslyckas, och det är ett politiskt evenemang på nationell eller internationell nivå, 

skulle konsekvenserna kunna bli förödande. Tilltron till eventarrangören skulle 
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försvinna och landets pålitlighet skulle ifrågasättas (Bowdin, 2011). Vad som är 

viktigt för ett lyckat arrangemang sätt ur ett politiskt perspektiv är att det får bra 

uppbackning från media, att det ligger rätt i tiden och att det underhåller. En skicklig 

politiker kan genom ett bra planerat och väl genomfört evenemang inte bara vinna 

folkets stöd och välvilja, utan också vidhålla och förstärka sin position och makt.  

(Bowdin, 2011).  
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3 Metodiska utgångspunkter 
 
 
 
 
 

I detta kapitel kommer jag redogöra för vilken metodteknik jag använt mig av för 

att genomföra studien. Det följer även en förklaring till vilket tillvägagångssätt jag 

använt mig av för att genomföra studien, och varför jag valt att jobba utefter de 

metoder och teorier jag gjort. Därefter följer min urvalsstrategi samt hur forskningens 

data kommer att tolkas och analyseras. 

 

3.1 Kvalitativ och kvantitativ forskningsmetodik 
 
 

En uppsatts kan bygga på kvalitativa eller kvantitativa metoder. Kvalitativa 

metoder bygger oftast på intervjuer, där man fokuserar på färre antalet medverkande 

men mer djupgående svar. Dessa intervjuer är öppna för diskussioner där deltagarens 

åsikter, tankar och upplevelser står i fokus. Kvalitativ forskning berör ämnet i fråga 

mer på djupet och är mer beskrivande när det kommer till hur och varför saker 

inträffar, och vad konsekvenserna av dessa blir. Kvalitativ forskning bygger mer på 

observation och analyser, och sedan hur dessa tolkas, vilket ger utrymme för teorier 

att växa fram under arbetsprocessen (Bryman, 2002). Den kvantitativa 

forskningsmetodiken grundas mer på undersökningar där antalet medverkande är 

betydligt större samt att resultatet sker i form av siffror, diagram och tabeller. 

Exempel på kvantitativa forskningsmetoder kan vara enkätundersökningar och 

frågeformulär där svarsalternativen är begränsade till t.ex. ja/ nej, aldrig/ ofta/ ibland 

osv. Detta visar att forskaren redan från början har en klar bild av vad hen har för 

syfte med sin undersökning. Aspekter så som kön, ålder och utbildning är av relevans 

när undersökningen genomförs (Bryman, 2002).  

   I min studie har jag för avsikt att arbeta utefter kvalitativa forskningsmetoder, 

där jag har som mål att genomföra ett flertal intervjuer med olika personer som har 

olika roller och synsätt på Hultsfredsfestivalen. Detta för att bilda mig en bred 

förståelse och ett djup för ämnet. Blandningen av intervjudeltagare är för att jag ska få 
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en inblick i hur människor med olika kopplingar till festivalen (politiska, social och 

kulturella) ställer sig till arrangemanget, och hur de ser på festivalens för och 

nackdelar för Hultsfred som ort. De kommer förhoppningsvis också ge mig åsikter 

och ställningstaganden angående festivalens flytt till Stockholm.  

 

3.2 Metodteknik 
 
 

Jag kommer under denna uppsats arbeta med olika intervjuer för att få en bredare 

förståelse för situationen i Hultsfred, men också för att få flera perspektiv på 

festivalens effekt på orten. Enligt Patel och Davidsson (2003) kan relationen och 

stämminingen som uppstår mellan intervjuaren och den som blir intervjuad ha stor 

påverkan på slutresultatet av intervjun. Detta klargör vikten av att man som 

intervjuare visar ett intresse och engagemang för intervjusvararen, detta för att uppnå 

bästa resultat. Detta gäller inte enbart verbalt, utan även hur man rör sig och vad man 

visar för kroppsspråk. Intervjuerna ger mig möjligheten att komma fram till en mer 

trovärdig och sanningsenlig slutsats, samtidigt som dem ger mig chansen att komma 

med följdfrågor och att få en öppen diskussion inom ämnet, vilken en 

enkätundersökning inte kan erbjuda. En annan viktig aspekt Patel och Davidsson 

(2003) belyser är vikten av frågorna intervjun bygger på. De diskuterar hur ansvaret 

ska delas upp mellan personen som håller i intervjun och intervjusvararen, detta 

genom formuleringen av frågor, vilken följd de ställs i och hur vidare de är öppna 

eller inte.  

Intervjuer, och även enkäter, inleds och avslutas oftast med neutrala frågor. Detta 

kan vara i form av utrymme för kommentarer eller möjligheten att lägga till åsikter 

och tankar som inte framgått i intervjun. Jag personligen kommer uppmuntra till 

diskussioner för at få ut så mycket av intervjuerna som möjligt. För mig kommer det 

vara högst relevant att intervjusvararens åsikter, upplevelser och observationer 

framkommer, då dessa kommer vara en viktig del av min slutsats. Jag har under min 

studie använda mig av semistrukturerade intervjuer i min uppsatts, vilket författarna 

beskriver som en intervju med öppna frågor och möjligheten till diskussion erbjuds. 

Alla intervjudeltagare får då samma frågor, men med tanke på den öppna 

diskussionen som erbjuds kan svaren ta olika riktningar (Patel, Davidsson. 2003).  
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Samtliga av mina intervjuer hölls via telefon, då dem jag intervjuat arbetar inom 

Hultsfreds kommun. Samtliga intervjuer inleddes med en förfrågan om att få spela in 

samtalet. Detta är för att jag väl under intervjun ska kunna lyssna och komma med 

följdfrågor, samt fokusera på svaren. Att ha dem inspelade ger mig också möjligheten 

att under studiens gång kunna gå tillbaka och lyssna igen, allt för att få ut så mycket 

av dem som möjligt.  

 

3.3 Urval 
 
 

Att använda sig av rätt material, intervjua rätt personer och ställa passande och 

relevanta frågor är av största vikt för att få fram ett sanningsenligt och korrekt svar i 

min studie. För att studiens resultat ska anses som relevant är urvalet extremt viktigt. 

Som författaren av Introduktion till samhällsvetenskaplig metod (Patel och 

Davidsson, 2003) skriver måste man, oavsett tillvägagångssätt (kvalitativ, 

kvantitativ), bestämma vem man ska undersöka. Vid användning av den kvalitativa 

forskningsmetodiken är syftet att få fram så mycket data som är möjligt av det 

begränsade antalet informatörer man arbetar med. Jag har under denna studie 

intervjuat två personer som arbetar inom Hultsfred kommun. Jag har dels intervjuat en 

medlem från Hultsfreds kommunalråd, samt kommunens turism – och 

informationschef. Jag kommer utöver mina intervjuer gör en empirisk datainsamling 

från Academic Search Elite, DOAJ, Science Direkt och Web of Science. Sökord som 

under denna studie använt är event, festival samt impacts. 

 

3.4 Tolkning och analys 
 
 

Generellt vid bearbetning av kvalitativ forskning är det textmaterial, t.ex. 

materialet som framkommit genom olika intervjuer och likande, grunden enligt Patel 

och Davidsson (2003). Det går även att kvalitativt behandla böcker, artiklar, 

anteckningar från observationer och liknade. En kvalitativ bearbetning kan också 

göras av ljud – och videoinspelningar. Vanligast är dock att kvalitativt bearbetat 

textmaterialet är intervjuer som genomförts. Dessa leder till ett stort textmaterial som 

är tidskrävande och arbetsamt att framställa. Datan jag samlar in till min studie 
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kommer att tolkas ur ett hermeneutiskt perspektiv. Detta är, enligt Patel och 

Davidsson (2003), ett synsätt som främst används inom humaniora och 

samhällsvetenskap. Hermeneutiken ses ofta som motsatsen till positivisten, och har 

fått en forskarroll som kännetecknas av öppenhet, subjektivitet och engagemang. I ett 

förenklat perspektiv förklarar Patel och Davidsson (2003) att en hermeneutiker hävdar 

att sanningen bygger på ord, och att man med hjälp av språket kan få kunskap om det 

genuint mänskliga. Genom tolkning av mänskligt språk i tal och skrift och deras 

handlingar kan man bilda sig förståelse för andra människor och våra egna 

livssituationer. Att praktiskt använda sig av det hermeneutiska synsättet innebär att 

forskaren subjektivt tar sig an forskningsprojektet, baserat på hens egen förståelse. 

Hens egna tankar om ämnet används som en tillgång istället för ett hinder i 

tolkningsprocessen av forskningsobjektet. Detta synsätt handlar om att bilda sig en 

helhetsuppfattning av den data som hen ska analysera. Sedan bryts materialet ner i 

mindre delar, hen skapar sig förståelse för varje separat del, för att sedan kunna ställa 

dessa i relation till varandra.  

   Jag kommer kunna använda mig av detta perspektiv i arbetet och genomförandet 

av intervjuerna under min uppsats.  Jag kommer dels ha mina egna observationer och 

min egen kunskap, men också få ta del av intervjusvararens åsikter och kännedom 

inom ämnet. Detta för att skapa mig en god och fördjupad förståelse för ämnet och 

problemet jag undersöker.  

 

3.5 Giltighet 
 
 

För mig som författare till uppsatsen är det viktigt att vara källkritisk och 

konsekvent genom hela studien. För att uppnå detta kan jag som författare utgå ifrån 

källornas äkthet, deras oberoende, deras samtidighet och deras tendens. I mitt fall 

kommer jag främst fokusera på källans samtidighet, alltså hur nära inpå den faktiska 

händelsen källan är skriven, och källans oberoende. Detta mönster av källkritik är 

något jag använder mig av vid tolkningar och användning av arbetets skriftliga källor, 

alltså att källa A bekräftas i källa B och C. Tack vara detta sett blir arbetet källkritisk 

upplagt med en hög giltighet vilket är en av styrkorna i min studie.  

   För att öka studiens giltighet kommer jag även genomföra flertalet intervjuer 

med relevanta personer inom ämnet. Detta för att få åsikter, kunskap och djupare 
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förståelse för ämnet, samt ett större djup i studien. De personer jag intervjuat under 

min studie är Lars Rosander, idag sittande kommunalråd I Hultsfred kommun samt 

Malin Albertsson som arbetar som turism – och informationschef inom kommunen. 

Dessa två personer har en god insikt inom olika områden som påverkas av festivalen, 

och kan därför komma med åsikter och observation som för denna studie spelar roll 

och har relevans. 
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4  Resultat 
     
 
 
        

I detta kapitel ges det resultat som framkommit av den litteratur jag läst samt de 

intervjuer jag genomfört. Resultatet av dessa förklaras och sammanställas i detta 

kapitel. En klar bild av arrangemangs generella effekter kommer att förklaras, hur 

lokalsamhället Hultsfred har påverkats och utvecklats samt hur kommunen ser på en 

framtid utan Hultsfredsfestivalen. Slutligen följer två intervjuer med personer aktiva 

inom Hultsfreds kommun. 

 

     4 Resultat 
 

     4.1 Hultsfredsfestivalens effekter på orten 

 4.1.1 Ekonomiska effekter 

 
I samband med festivalveckan blir det en ökar konsumtionen på orten. Försäljning 

runt omkring festivalen i form av skivor, bandtröjor och liknande går med stor vinst. 

Externa verksamheter (livsmedelsbutiker, matstånd, hotell osv.) gynnas också av 

festivalen, främst under festivalveckan. Men i och med den ökade inflyttningssiffra 

för unga som festivalen genererat i blir det även en ökad konsumtion året runt inom 

kommunen, så handel generellt i kommunen har tagit stor vinning av festivalen under 

hela året, men når givetvis sin höjd under festivalveckan (Nielsén, 2004). 

Den största vinstdrivande faktorn under festivalen är besökarna, som under 

festivalens storhetstid uppkom i närmre 40,000 festivaldeltagare medräknat 

funktionärer, press och artister. Den främsta konsumtionen för besökarna bestod av 

resekostnader, mat, dryck och logi. Detta gav Hultsfred kommun närmre 60 miljoner 

kronor som passerade genom systemet bara genom festivalveckans konsumtion 

Arrangemanget har alltså bidragit till ett stor flöde av pengar inom kommunen. Dessa 

pengar har dock inte gått rakt in i kommunkassan, men har definitivt hamnat i omlopp 

inom kommunen på grund av festivalen och dess besökare (Nielsén, 2004).  
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 4.1.2 Sociala effekter 

 
Som följd på den befolkningsökning som sker på orten under festivalen engageras 

hela samhället. Engagemanget sker på olika sätt där ortsbefolkningen gör allt från att 

hyra ut sovplatser till festivalbesökare, till att arbeta som guider eller vakter inne på 

festivalområdet. Omkring 6,000 volontärer arbetar under festivalen, där betalningen 

sker i form av ett gratis festivalpass där camping och inträde till festivalområdet ingår 

(Olofsson, 2006). Kringverksamheter som bildats i samband med festivalen (Rock 

City, utbildningar osv.) har kommit att gynna orten året runt i och med bidragandet av 

en större population i Hultsfred. Föreningslivet på orten har i och med detta ökat i 

storlek och omsättning. Genom att hjälpa till med funktionärer och utrustning under 

festivalen och andra event har de fått pengar för som investerats i den egna 

verksamheten (Nielsén, 2004). Synliga effekter med festivalen och de verksamheter 

som byggs upp i samband med den ses till viss del i den ökade inflyttningssiffran 

bland unga till Hultsfred. Utbildningarna kom att bli ett stort dragplåster för detta. 

Hultsfred blev också rikare på kultur, vilket ökade ortens attraktivitet då kultur bidrar 

till ökad livskvalitet och glädje. Även en märkbar skillnad på ortens kreativitet blev 

synlig i och med starten för Rock City då en mängd nya företag startades och bosatte 

sig i Rock Citys lokaler. Exempel på andra verksamheter runt om kring Rock City 

som gynnat orten är allt från reklambyråer, lokalhyra samt restaurangverksamheten 

Metropolen som ligger i anslutning till Rock Citys lokaler(Nielsén, 2004).   

 Inte fullt så synliga effekter festivalen och Rock City kom att spela på orten var 

främst stärkandet av varumärket Hultsfred. Detta mycket tack vara kommunens 

satsning på upplevelseindustrin, vilket placerade Hultsfred på topp fyra listan i 

Sverige över mest framgångsrika orter inom upplevelseindustrin. Även media kom att 

spela en stor roll för orten på grund av all den massmediala uppmärksamhet festivalen 

drog med sig. Festivalen kom också att föra ortsbefolkningen samman, och gav dem 

något att känna samhörighet och stolthet för (Nielsén, 2004). 
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 4.1.3 Politiska effekter 

 
      Grundföreningen till Hultsfredsfestivalen, Rockparty, och ortens lokalpolitiker 

hade under föreningens första 16 år (1982-1998) inget samarbeta, och föreningen fick 

därför ta eget ansvar för att få saker gjorda. En del av problematiken låg i att 

politikerna tyckte att det var opassande att stötta föreningen och festivalen med tanke 

på den alkohol – och drogkonsumtion festivalen medförde. Under de tidiga åren 

ansågs även musiken festivalen framställde som opassande och okommersiell. Det var 

först när kommunens första högskoleutbildning grundades 1998, i samverkan mellan 

kommunen och Rockparty, samarbetet tog fart och en bra relation uppstod parterna 

emellan (Malmqvist, 2002). 

 

4.2 Hultsfreds näringslivsutveckling  

 4.2.1 Rockparty 

 
I boken Rockparty! skriven av Stefan Malmqvist säger Bengt Rosander som 

mellan åren 1975-1995 var kommunalråd i Hultsfred, att ”inte många förstod sig på 

storheten i det dom gjorde. Den musiken dom engagerade sig i var inte så vanlig här 

då.” (Malmqvist, 2002).  

   Håkan Waxegård, en av grundarna för Rockparty och föreningens första 

ordförande, hävdar att det på flera sätt var bra att Rockparty fick vara sin egen 

förening till en början. ”Det var bra att vi fick klara oss själva. Det lade grunden för 

oberoende. Vi väntade oss ingen hjälp utan såg till att få ihop vad vi behövde på egen 

hand. Detta gjorde oss påhittiga.” säger Waxegård i Malmqvists bok Rockparty! 

(Malmqvist, 2002). De flesta striderna mellan kommunen och förningen ägde rum 

innan festivalen etablerat sig och gjort sig själv till en riksangelägenhet.  

      Först 1998, 17 år efter föreningens uppkomst, fick Rockparty och kommunen 

igång ett samarbete där de båda parterna ansågs som jämställda. Detta mycket i 

samband med att den första högskoleutbildningen var klar, och att projektet Rock City 

började ta fart (Malmqvist, 2002).  
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 4.2.2 Rock City 

 
Rock City öppnades och etablerade sig snabbt som en stor och viktig del för 

näringslivet i Hultsfred. Rock City bidrog inte bara med jobb, utan öppnade nya 

dörrar för orten i form av flertalet utbildningsmöjligheter inom musik, event – och 

management (Nielsén, 2006). Uppkomsten av Rock City, vilket bidrog med en 

tillströmning av invånare och gav Hultsfred en större attraktionskraft, resulterade i 

dryga fem miljoners kronor i vinst årligen för kommunen (Nielsén, 2004). I och med 

grundandet av Rock City fick Hultsfred även ett finansiellt stöd betalat i en 

engångssumma för att investera i verksamheten på 41,5 miljoner kronor ifrån EU, 

Regionförbundet Kalmar län och regeringsdepartementet. Pengarna investerade Rock 

City bland annat i infrastruktur och utbildning (Nielsén, 2004). Efter att ha tagit 

drivningskostnader med i beräkningen, ger Rock City en ekonomisk vinst på 3,1 

miljoner kronor per år (Nielsén, 2004). 

   Rock City kom att bli en mötesplats för egenföretagare, föreningar, forskning, 

kreativitet och studenter. Livespelningar fortsatte att arrangeras året runt och svenskt 

Rockarkiv tog sin plats i Rock Citys lokaler. Metropolen, den lokala restaurangen, 

kom att bli en vardaglig mötesplats samtidigt som den användes för konferens – och 

eventverksamhet. Rock City blev huvudkontoret för IUC Musik – och 

Upplevelseindustri. IUC ägs av musikbranschen och arbetar med Sveriges och 

Hultsfreds fortsätta utvecklingen inom upplevelseindustrin (Nielsén, 2006). Exempel 

på verksamheter Rock City arbetade med under 00-talet var bland annat 

Rookiefestivalen. Detta är en en festival där oetablerade band får komma och spela, 

och där seminarium och diskussioner hålls angående musikbranschens utveckling. 

Det ger unga och drivna musikintresserade ungdomar en chans att lära sig och 

upptäcka om musiksverige och vad som krävs för att man som artist eller arrangör ska 

lyckas. Detta är ett arrangemang som hålls av Rock Citys egna elever och studenter 

från orten (Nielsén, 2006).  

   1997 växte FUNK fram, som står för Forskning, Utbildning, Näring och Kultur. 

Detta var en modell och ett arbetssätt vars mening var att öka sysselsättningen i 

Hultsfred. Under de fem år projektet användes växte Rock City från 10 till 70 

anställda, 2 till 20 företag, från inga till 5 eftergymnasiala utbildningar, en 

publikökning på festivalen från 21,000 till 27,000 samt en större och bredare 

liveverksamhet året runt inom kommunen (Nielsén, 2006). Bortsett från 
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finansieringshjälpen för Rock City rör sig pengaflödet om ca 65 miljoner koronor i 

omlopp inom kommunen på grund av festivalen och verksamheterna runt omkring 

den. Dessa pengar går inte rakt in i kommunens kassa, men visar allt jämt vilken 

otrolig ekonomisk påverkan festivalen och Rock City har för orten. Festivalen bidrar 

också med ca 2,5 miljoner kronor i skatteintäkter för kommunen och landstinget. 

(Nielsén, 2004). 

 

4.3 Konsekvenser av festivalens nedgång och flytt 
 
 

När beskedet om Rockpartys konkurs blev känt uppstod en stor osäkerhet 

angående de utbildningar festivalen genererat i. Oron låg i att studiemöjligheterna 

skulle försämras i Hultsfred med tanke på studiernas koppling till upplevelseindustrin 

och festivalen (lnu.se, 2010). Detta skulle innebära en enorm förlust för Hultsfred då 

de varje år tar emot student från runt om i landet, och för Rock City som är en viktigt 

och stor del av näringslivet. Dels för att de är involverade och engagerade i 

utbildningarna, men också på grund av de arbetstillfällen Rock City genererar i för 

kommunen (Nielsén, 2004). Personerna ansvariga för utbildningarna hävdade att så 

inte skulle bli fallet. Programansvarige för Music & Event Management, Henric 

Lindström, och Kjell Arvidsson, prefekt på Ekonomihögskolan, poängterade tidigt att 

utbildningen inte skulle påverkas av festivalens försvinnande sommaren 2010, men 

beklagar att festivalen läggs ner och säger att det är för musiksverige en oerhörd 

förlust (lnu.se, 2010).  

   Dagar efter beskedet om festivalens möjliga nerläggning var uppgivenheten stor 

i Hultsfred. I och med de ekonomiska motgångarna för Rockparty och ett par andra 

musik – och arrangörföretag i Hultsfred blev allt färre jobb tillgängliga. Skulle 

festivalen sedan visa sig försvinna hel skulle följderna bli större än bara försvunna 

jobb. Inte skulle bara företag och butiker som med åren kommit att bli beroende av de 

tiotusentals människor som kommer till Hultsfred under festivalen varje år förlora 

viktiga kunder, Rockpartys högskolecampus inom Rock City skulle i värsta fall 

läggas ner (Granström, 2009). För att göra ett sista försök att rädda kommunens 

överlägset största inkomstkälla köpte Hultsfred kommun i samband med Rockpartys 

konkurs upp Rock City (rockcity.se). Detta för att vidhålla möjligheten för Hultsfred 

att försätta med sin utveckling inom upplevelseindustrin, behålla de jobb Rock City 



HÖGSKOLAN	  I	  HALMSTAD	  •	  Box	  823	  •	  301	  18	  Halmstad	  •	  www.hh.se 23 

genererar i samt att hålla kvar Hultsfreds fortsatta möjligheter för sin 

utbildningsverksamhet.  

Två år efter Rockpartys konkurs lyckades festivalen hålla sig vid liv i Hultsfred 

med hjälp av den tyska event – och festivalarrangören FKP Scorpio. Det var under 

våren 2013 beskedet som skulle komma att förändra allt slog ner i musiksverige som 

en blixt från klarblå himmel. FKP Scorpio gick onsdagen den 20 mars ut med nyheten 

att festivalen ska flyttas till Sigtuna, fyra mil norr om den svenska huvudstaden 

(Cordenius et.al, 2013). FKP Scorpios VD förklara flytten som ett försök att rädda 

festivalen, och påpekar hur det finns fler potentiella festivalbesökare i 

Stockholmsregionen än i Smålandsregionen (Cordenius, et.al, 2013). FKP Scorpio har 

en överenskommelse med Hultsfreds kommun om att försätta driva festivalen i 

hemkommunen, men tvingades på grund av ekonomiska brister och svårigheter bryta 

detta (Cordenius, et.al, 2013). 

Lars Rosander som idag är sittande kommunalråd i Hultsfred ser festivalens flytt 

som ett stort bakslag för kommunen, då han är väl medveten om festivalens betydelse 

för orten. Trotts detta ser han ljust på framtiden då han meddelar att en ny festival 

redan är på framfart i Hultsfred. Han är medveten att flytten kommer att drabba ortens 

konsumtion, främst under den veckan festivalen ägde rum. Lars är dock övertygad om 

att den nya festivalen kommer att medföra allt som Hultsfredsfestivalen gjorde, om då 

i mindre skala.  

För att hålla kvar utbildningarna vid liv sitter Hultsfred kommun och FKP Scorpio 

tillsammans och för diskussionen för hur detta kan ske på bästa sett, också hur de 

gemensamt ska fortsätta att utveckla och förstärka varumärket Hultsfred. FKP 

Scorpios VD Folkert Koopmans säger att han fortfarande har sitt hjärta i Hultsfred 

och vill fortsätta att stödja musikutbildningarna och Campus Hultsfred (Cato, 2013). 

Putte Svensson, en av grundarna för Rockparty och idag sittande verksamhetschef vid 

Rock City, säger att det givetvis är oerhört tråkigt att festivalen flyttar. Marknaden i 

dagens festivalsverige ser inte ut som det gjorde på 80-talet och konkurrensen är idag 

mycket större, vilket gör det svårt för mindre orter att synas och hävda sig. Enligt 

Putte Svensson kommer den verksamhet som finns i och med Rock City, som till 

exempel högskoleutbildningarna, konserthallen och svenskt Rock Arkiv inte att 

påverkas av att festivalen flyttas. Han menar att flytten av festivalen i själva verket 

kan vara en nystart och en start för nya möjligheter för Hultsfred (Cato, 2013).  
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4.4 Intervjuer 

 4.4.1 Telefonintervju med Lars Rosander, kommunalråd i Hultsfred kommun 

 
Lars Rosander är idag sittande i Hultsfred kommunalråd och han anser att 

festivalen har påverkat lokalsamhället i högsta grad, främst inom tre huvudområden. 

Dels är det ortens föreningsliv, ortens igen kännedom och stolthet samt den 

ekonomiska påverkan festivalen haft inom handel och boende med camping och 

likande. Han nämner även vikten av festivalen i samband med ortens näringsliv. Som 

exempel nämner han en undersökning som gjordes av kommunen under sommaren 

2010 då festivalen blev inställd kontra sommaren 2011 då festivalen var tillbaka med 

FKP Scorpio. Undersökningen visar på en ökad turismomsättning med 44 miljoner 

sommaren 2011, där omkring 50 % är tack vara festivalen och dess återtåg.  

Lars är helt övertygad om att festivalen bidragit till Hultsfred kommun, med då 

inte främst med festivalen i sig, utan all kringverksamhet. Han pratar om Rock City, 

men betonar vikten av de eftergymnasiala utbildningarna som utformas i nära 

anslutning till festivalen. När Rock Party gick i konkurs var kommunen snabba med 

att gå in och stötta FKP Scorpio med ekonomisk hjälp för att försöka hålla festivalen, 

och där även utbildningarna vid liv. ”Utbildningarna var den största enskilda orsaken 

till att vi gick in och stötte det hela.” säger Lars. Rosander säger även att 

”Linneuniversitet påpekade att om Hultsfred kommun vill ha kvar utbildningar på den 

här nivån måste man se till att det finns festival även i framtiden.” Att hålla festivalen 

vid liv är viktigt för att Hultsfred ska behålla sin attraktivitet. Trotts att Scorpio nu 

flyttar den stora festivalen togs beslutet att upprätthålla utbildningarna, och det 

förväntas starta nya klasser även i höst.  

Då vårt samtal fortsätter kommer Lars snart in på den nya festivalen som är på 

gång i kommunen. Det är en ny ideell förening som ligger bakom initiativet som 

består av en grupp ungdomar i åldrarna 20-25 som tillsammans arbetar med några av 

grundarna av Rockparty och festivalen 1986. Föreningen och även den nya festivalen 

går under namnet This is Hultsfred. ”1986 hade man 26 bandbokningar, och nu 

jobbar man efter samma schema.” säger Lars och låter mycket positiv. Han tror starkt 

på den nya idén och är övertygad om att det kommer gå bra. Givetvis siktar man med 

den nya festivalen inte på samma besöksnivå, utan kanske runt ett par tre tusen 
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besökare till sommarens upplaga av This is Hultsfred. Lars Rosander säger att 

föreningen och festivalen är i full gång med bandbokningar och likande.  

Flertalet gånger kommer Lars tillbaka till hur mycket han tycker att festivalen 

bidragit med för kommunen, men nämner även att allt inte bara är positivt. Att 

kommunen flera gånger gått in med pengar i festivalen för att försöka hålla den vid 

liv, och misslyckats har inte varit populärt. En hel del pengar har förlorats, men Lars 

är ändå bestämd och menar att trotts detta är mer vunnit och att allt inte går att räkna i 

pengar. Att festivalen gett orten utbildningar, något att samlas kring och en mängd 

positiv PR är viktigare och betyder mer än pengarna som gått förlorade. Lars anser att 

festivalen har bidragit med en bra image för kommunen och orten. ”Det är 

naturligtvis positivt. Alla kommuner vill vara kända för någonting.”. Igen påpekar 

han att Hultsfred är så mycket mer än festivalen, och nämner även gymnasium, pop 

kollon, svenskt rockarkiv, musikskolor och andra festivaler som idag finns tack vara 

Rockparty och Hultsfredsfestivalen. ”Det finns så mycket mer som inte är känt.” 

säger Rosander.  

Flytten av Hultsfredsfestivalen kom som en chock för kommunen säger Lars, och 

han tycker givetvis att detta är tråkigt för Hultsfred. ”Hultsfred är ju Hultsfred, och 

det ska vara här.”. Dock är Lars förstående med flytten och stöttar Scorpio i deras 

beslut. Arrangören Scorpio gjorde en ekonomis bedömning, och Hultsfred kommun 

litar på den och förstår, även om det är en oerhörd förlust. Lars säger att de alla trodde 

på att Scorpio skulle lyckas rädda festivalen. ”Kunde inte Scorpio göra det, kan ingen 

göra det.”. Men trotts detta är Lars positiv, främst i och med This is Hultsfred som 

kommer gå av stapeln redan i sommar. Han tror att det kan vara klokt att starta om 

från början, bygga upp en bra grund och sedan utveckla efter förmåga och kapacitet. 

Detta är något han tror mycket på då gruppen visar ett stort engagemang och har all 

den kunskap som behövs för att ännu en gång bygga upp en stor festival på orten. Han 

tror att This is Hultsfred kommer göra att människor runt om i landet ännu en gång 

kommer vilja besöka Hultsfred, hänga i parken och lyssna på bra musik.  
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 4.4.2 Telefonintervju med Malin Albertsson, turism -och informationschef i 

Hultsfreds kommun 

 
      Malin Albertsson jobbar sedan ett drygt år tillbaka som turism -och 

informationschef för Hultsfred kommun. Även hon anser att festivalen påverkat 

lokalsamhället på ett väldigt positivt sätt. ”Den har betytt jätte mycket för Hultsfred 

som samhälle.” säger hon, och nämner dels hur den har skapat ett lokal engagemang, 

ökat den lokala turismomsättningen och handeln samt hur festivalen har stärkt 

varumärket Hultsfred. Malin nämner att det är svårt att uppskatta exakt antal 

jobbtillfällen festivalen genererat i, samt att det är svårt att mäta det som går tillbaka 

in i lokalsamhället i form av pengar som direkt kommer ifrån festivalverksamheten. 

Dock trycker hon starkt på vikten av de olika utbildningar festivalverksamheten 

frambringat, och att dessa blivit en oerhört stor och viktig del av kommunen. 

      Malin säger att även inom näringslivet är det svårt att uppskatta hur stor del 

festivalen faktiskt spelat. Att det dock genererar i färre helårsjobb än vad man faktiskt 

kan tro är något hon påpekar, men igen nämner hon utbildningarna och även Rock 

City som två konkreta exempel på vad som vuxit fram igenom festivalen och 

Rockparty. Igenom dessa byggs en attraktion upp för kommunen som lockar 

människor, främst unga, att flytta till Hultsfred för att sysselsätta sig med musik i 

olika former. Vad festivalen haft för påverkan på kommunen anser Malin att det till 

största delen är positiva effekter. Hon ser utbildningarna som kanske det allra 

viktigaste, och som något som kan komma att ha en stor positiv inverkan på 

kommunen under en längre tidsperiod. Hon nämner igen den ökade omsättningen och 

all handel festivalen genererar i, men trycker extra hårt på den stolthet festivalen gett 

lokalbefolkningen. ”Den är viktig, inte minst nu, när Scorpio flyttar festivalen till 

Stockholm.”. 

      Malin pratar väldigt positivt om framtiden, trotts att den stora festivalen nu är 

borta. Den nya festivalen är redan på gång och kommer att genomföras nu till 

sommaren 2013, dock i en betydligt mindre skala. ”Givetvis hade vi velat att Scorpio 

skulle stannat, men när de nu var tvungna att göra som de gjorde tror jag ändå på en 

positiv utveckling, om än i en mindre skala.”. Hon ser redan idag ett stort lokal 

engagemang i och med den nya straten som föreningen och festivalen This is 

Hultsfred bidragit med. Malin påpekar även alla andra musikrelaterade arrangemang 

som finns inom kommunen med allt från musikdagar, till pop kollo, mindre festivaler 
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och svenskt rockarkiv. Hon nämner vikten av att uppmärksamma alla dessa 

arrangemang, och inte bara hänga upp sig på ett av dem. Anledningen till att 

Hultsfred kommun tagit vara på festivalen och skapat så mycket av den tror Malin 

beror på allt det lokalengagemang som finns inom kommunen. ”Man är stolt i 

grunden, och är beredd att kämpa för det man tror på.”.   
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5 Diskussion 
 

 

 

I detta kapitel diskutera jag det resultat jag tagit del av i studien. Det sker en 

kritisk granskning av de källor jag använt, och ställer dem mot varandra för att få en 

så klar och sann bild av resultatet som möjligt. Diskussionen grundar sig främst på de 

frågeställningar studien bygger på.  

 

 

De källor som används genom studien har varit varierande på det sätt att jag har 

använt mig av olika typer med inslag från litteratur, artiklar och intervjuer. Detta har 

tillåtit mig att se problematiken och lösningarna ur flera perspektiv genom 

arbetsprocessens gång. Jag har främst använt mig av litteratur berörande evenemang 

och de yrken som vuxit upp i och med dagens ökade konsumtion inom 

upplevelseindustrin. Vidare har jag arbetat med böcker och tidskrifter berörande 

Hultsfred kommun, festivalen och de som under åren arbetat med uppbyggnaden av 

festivalen och upplevelseindustrin i Hultsfred. Jag har funnit och använt mig av den 

information studien krävt, vilket lett till att studien uppnått sitt syfte. Litteratur jag 

använt har vid flera tillfällen publicerats av personer djupt involverade i festivalen 

och dess utveckling vilket har gett en bra och trovärdig inblick i de positiva, men 

också negativa aspekterna av och med festivalen.  

  Hultsfredsfestivalen har onekligen spelat en stor roll för den svenska 

musikkulturens utveckling. Det som började som ett initiativ av en ideell förening för 

att öka musikkulturen i Hultsfred kommun kom att bli startskottet för vad som skulle 

komma att bli en av Sveriges största musikfestivaler.  

När den första festivalen gick av stapeln 1986 såldes 7,000 biljetter och Sveriges 

första stora musikfestival föddes (Blom, 2010). Festivalen nådde sin storhetstid med 

närmre 32,000 besökare år 2005, där artister som The Hives, Lars Winnerbäck, 

Marilyn Manson, Håkan Hellström och The Ark fanns med bland bandbokningarna 

(rockparty.se)  

   Vad som började som en liten ideell förening växte snabbt och etablerade sig i 

ett då relativt litet musiksverige. Sida vid sida med musikförening Rockparty växte 
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Hultsfred som ort, inte bara med ett stärkt varumärke och en ökad musikkulturell 

nisch, utan också med jobb – och studiemöjligheter. Ur Rockparty uppkom senare, 

närmare bestämt 2006, Rock City som kom att bli en mittpunkt för den svenska 

upplevelseindustrins utveckling samt för Hultsfreds kreativitet, företagande och 

studier (Nielsén, 2006). 

   Som jag ser det har festivalen bidragit med betydligt mer positiva än negativa 

effekter för Hultsfred och kommunen sett ur alla perspektiv, så väl ekonomiska som 

sociala och politiska. Den har ökat ortens sysselsättning både med arbetstillfällen och 

studiemöjligheter, samt bidragit med ett ökat engagemang från ortsbefolkningen. 

Kommunen visar även starkt att det fanns en vilja i att fortsätta med den sociala och 

kulturella utvecklingen (Nielsén, 2004). Denna vilja tycker jag kommunen visar starkt 

igen när Rockparty går i konkurs 2010, då kommunen kliver in och köper upp Rock 

City för att upprätthålla kommunens musik - och kulturliv, samtidigt som de inleder 

ett samarbete med FKP Scorpio för att hålla festivalen vid liv. När det nu sommaren 

2013 blev klart att festivalen flyttas finns det trotts detta en positiv attityd på orten, 

och ett nytt initiativ är redan på gång med den nya festivalen This is Hultsfred. Jag 

tycker detta visar ett oerhört engagemang från hela kommunen, och en vilja att hålla 

kvar Hultsfreds stämpel och varumärke. Rock City fortsatte att vidhålla den 

musikkultur festivalen fört med sig även utanför festivalveckan. Genom att inleda 

samarbetet mellan Rock City och kommunens högskoleprogram stärktes Hultsfreds 

attraktionskraft ytterligare vilket bidrog med ökade arbetsmöjligheter och en större 

tillströmning av yngre boende i kommunen (Nielsén, 2004). Samarbetet mellan 

gymnasieprogrammen och högskoleutbildningarna, Rock City och festivalen var 

något unikt, vilket gjorde att de som studerar på orten fick en nischad utbildning med 

en stor inblick i näringslivet. Utbildningarna blev strakt koppade till musik – och 

upplevelseindustrin (Svahn, 2012). 

   När beskedet om Rockpartys konkurs offentliggjordes och nyheten om att 2010s 

upplaga av festivalen inte skulle bli av blev oron stor att detta skulle komma att 

påverka utbildningarna, vilka vid den här tiden etablerat sig som viktiga verksamheter 

inom kommunen. De ansvariga för utbildningarna hävdade att så inte skulle bli fallet, 

och att de skulle fortsätta som vanligt (lnu.se, 2010). Lokalbefolkningen i Hultsfred 

såg nerläggningen av festivalen som en oerhörd förlust. Oron för hur det skulle gå för 

ortens utbildningar, samt hur den ekonomiska situationen skulle arta sig var stor 

(Granström, 2009). Från politikernas sida var oron betydligt större. I och med 
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studiernas nära anslutning till de kringverksamheterna som byggts upp runt festivalen 

skulle det största underlaget försvinna om Hultsfredsfestivalen skulle komma att 

läggas ner. Kommunledningen uttalade sig då öppet om att försöka rädda festivalen, 

men inte Rockparty som förening (Granström, 2009). Till en början gick kommunen 

in och köpte upp Rock City och dess fastigheter vid konkursen för Rockparty, vilket 

tillät Rock City att hållas vid liv. I och med detta räddades flera jobb, och kommunens 

utbildningar skulle ha en fortsatt chans att klara sig med eller utan festivalens hjälp. 

Flera ifrågasatte kommunledningen och deras beslut om att köpa Rock City, när 

pengarna som spenderades där skulle kunna läggas på viktigare saker inom 

kommunen. Ett av ledningens här strakaste försvar av köpet löd att det låg i linje med 

kommunens fokus, nämligen Hultsfred som musikkommun (Nielsén, 2009). Senare 

skulle Hultsfredsfestivalen AB köpas upp av den tyska event – och festivalarrangören 

FKP Scorpio där kommunen gick in i ett nytt samarbete för att försöka rädda och 

återupprätta festival i Hultsfred.  

   Jag hävdar att Rockparty gav kommunen och Hultsfred betydligt mer än vad de 

tog, framförallt i och med Rock City.  Jag ser en klar social, men framförallt 

ekonomisk vinning för alla inblandade parter. Att kommunen sedan köper upp Rock 

City när Rockparty går i konkurs 2010 visar igen vilken stor roll festivalen spelat för 

kommunen, och hur viktiga alla verksamheter som vuxit upp runt omkring den har 

kommit att bli för orten. Även med samarbetet med FKP Scorpio märks det hur 

mycket kommunen och dess ledning tror på festivalen, och lägger stor tyng på dess 

inflytande på orten.  

Nu med facit i hand är det alltid lätt att vara efterklok, och kommunen Hultsfred 

har gått in med stora summor pengar som har förlorats. Förs i och med uppehållet 

sommaren 2010, och nu när festivalen sommaren 2013 flyttar till Stockholm. Men 

viktigt att beakta här är att Hultsfred fortfarande är en kommun och en ort med gott 

mod, en stark sammanhållning och ett fortsatt visat engagemang och stöd för 

festivalen. Detta inte minst med den nya festivalen som kommer att genomföras redan 

i sommar. Detta visar, tycker jag, att Hultsfred och de som bord där tror på musiken, 

på festivalen och att de är villiga att arbeta tillsammans för något de är stolta över. 

Vidare finns det alltid utrymme för spekulationer i vad det var som gjorde att Sveriges 

största musikfestival skulle behövas gå i konkurs. Var det på grund av att Rockpartys 

idé och motto redan från start var att inte göra det för pengarna, utan för musiken? 

Eller berodde det på att Rockparty bredde ut sin verksamhet för mycket och blev för 
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stora, med för många sidoprojekt där festivalen fick för lite plats? Dock skulle just ett 

av dessa projekt under namnet Rock City komma att spela roll av högsta grad för 

Hultsfred som ort och för kommunens näringsliv, och bli grunden för den idag 

blomstanda utbildningssektorn.  

Trotts att festivalen nu flyttar startar redan till sommaren This is Hultsfred, som 

kommer utgå från samma koncept och plan som Hultsfredsfestivalen gjorde en gång i 

tiden. Detta kan bli den nystart Hultsfred behöver, för att ännu en gång bli en 

blomstrande festivalort i sommarsverige. Som jag ser det har Hultsfredsfestivalen har 

inte bara gett orten ekonomiska vinster, utan Hultsfred skapade sig ett varumärke och 

en identitet. Det växte fram en stolthet på orten som inte går att köpa för pengar. 

Något som definitivt går att säga om festivalen är att den satte Hultsfred på kartan och 

gav den lilla orten ett ansikte.  
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6 Slutsats 
 

 

 

 

I detta kapitel sammanfattas resultatet och diskussionen ytterligare, vilket ger en 

förtydligad bild av de svar studien kommit fram till. Här tillkommer inga nya källor 

eller ny information, vilket tillåter mig som författare att komma med fler egna åsikter 

och värdering grundade på det jag läst genom studiens gång.  

 

Svaren jag sökte i denna studie var att till en början att klargöra hur ett 

arrangemang kan påverka en ort ekonomisk, socialt och politiskt. Vidare skulle jag se 

till orten och kommunen Hultsfred, och hur den påverkats av att arrangera Sveriges 

första och då största rock – och pop festival. Utgångspunkten här blev hur Hultsfreds 

lokalsamhälle påverkats av festivalen, och hur festivalen bidragit till ortens utveckling 

inom utbildning och näringsliv. Slutligen berördes de potentiella konsekvenserna och 

svårigheter kommunen ställdes inför då FKP Scorpio meddelade att 

Hultsfredsfestivalen skulle flyttas till Stockholm.  

Festivalen har naturligt påverkat kommunen inom alla områden, då den varit del 

av Hultsfred sedan 1986. Arrangemanget har bidragit till ett stor flöde av pengar inom 

kommunen, och trots att dessa pengar inte gått rakt in i kommunkassan har de i allra 

högsta omsatts på grund av festivalen. Under festivalens storhetstid kunde det röra sig 

om upp mot 60 miljoner kronor i omlopp bara genom den konsumtion som ägde rum 

under festivalveckan (Nielsén, 2004). Handels generellt i kommunen har tagit stor 

vinning av festivalen under hela året, men når givetvis sin punkt under festivalveckan. 

Sett ur den sociala aspekten har festivalen även här påverkat Hultsfred som ort. Under 

festivalveckan engagerar sig hela orten med allt från uthyrning av sovplatser, 

försäljning av bandtröjor och skivor till att arbeta som volontärer under själva 

festivalen (Olofsson, 2006). Arrangemanget har också gett samhället något att samlas 

kring, vilket har lett till en stor stolthet hos lokalbefolkningen. Detta kan i vissa 

anseenden vara mer värt än pengar, säger Hultsfreds kommunalråd Lars Rosander. 

Han påpekar att allt inte går att mäta i pengar, och att en samhörighet, gemenskap och 

gemensam stolthet är det som har gjort festivalen till vad den kom att bli. Festivalen 
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har också ökat kommunens kännedom runt om i landet, och satt Hultsfred på kartan. 

Även detta har haft stora sociala effekter, då det har ökat ortens attraktion och lett till 

fler inflyttningar och likande. Ungdomar söker sig till Hultsfred för att arbeta med 

musik och upplevelseindustrin, och därför är kommunen enad om att det är viktigt att 

det kommer att finnas en festival i Hultsfred även i framtiden säger Lars Rosander.  

   Festivalen kom att bli början för en mängd näringar som bildades i takt med 

festivalen, alla med större eller mindre inslag inom musik – och upplevelseindustrin. 

Det som kommit att spela störst roll för Hultsfred och kommunen var de gymnasiala - 

och eftergymnasiala utbildningar inom musik – och management (Granström, 2009). 

Även entreprenörscentrat Rock City, som kom att bli en del av utbildningarna, kom 

att fylla en stor och viktigt plats i kommunens nya näringsliv. Rock City och 

arbetsmodellen FUNK kom att tillsammans öka sysselsättningen i Hultsfred, samt att 

ökat antalet sålda festivalbiljetter från 21,000 till 27,000 inom en tidsram på fem år i 

och med nya arbets – och tillvägagångssätt (Nielsén, 2006). Rock City bidrog 

kommunen med ett ökat kulturliv, nya och större utbildningsmöjligheter samt 

möjligheten till ett nytt och mer kreativt sätt att arbeta på. Med åren kom även Rock 

City att bli en vinstdrivande förening med en årlig vinst på dryga tre miljoner kronor 

samt de dryga två miljoner kronor som tillkom i skatteintäkter (Nielsén, 2004). Detta 

gav inte bara kommunen ekonomisk vinning, utan medförde även en större livskvalité 

till lokalbefolkningen.  I och med Rock City och den ökade möjlighet för arbete och 

studier som tillkom inom kommunen ökade också inflyttningen till Hultsfred. Tack 

vara föreningen positiva inverkan på kommunen inom flera områden blev de 

tilldelade ett statligt bidrag på 41,5 miljoner kronor, som investerades i verksamheten 

och kommunen (Nielsén, 2004).  

Beskedet om Rockpartys konkurs 2010 och en utebliven konsert samma sommar 

blev ett hårt nederlag för kommunen. I och med all kringverksamhet som vuxit fram 

tack vara festivalen, och som är beroende av en befintlig festival, sattes kommunen på 

prov. Det största orosmolnet konkursen medförde var hur vida ortens utbildningar 

skulle kunna fortlöpa med tanke på deras nära anknytning till festivalen. Nedlagda 

utbildningar skulle i sin tur påverka kommunens ekonomiska situation samt 

föreningen och lokalverksamheten Rock City, som även de arbetade nära festivalen. 

Flera av ortens loka näringar hade mer åren kommit att bli beroende av festivalen och 

konsumtionen den för med sig, samt skulle även flera arbetstillfällen försvinna med 

festivalen (Granström, 2009). Personerna ansvariga för utbildningarna hävdare dock 
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de skulle finnas kvar och de skulle fortlöpa som vanligt (lnu.se, 2010).  För att öka 

chanserna för just fortsatta utbildnings – och arbetsmöjligheter gjorde kommunen ett 

sista försök att vidhålla dessa, och köpte därför upp Rock city och dess verksamhet 

vid Rockpartys konkurs 2010 (rockcity.se). Detta skapade en hel del debatt och en 

mängd kritik kom att riktas mot kommunen och deras handlande. Kommunen 

försvarade kritiken emot köpet av Rock City genom att hävda att det låg i linje med 

kommunens fokus, nämligen Hultsfred som musikkommun (Nielsén, 2009).  

Kort där efter kom nyheten om att den tyska eventarrangören FKP Scorpio köpt 

konceptet Hultsfredsfestivalen, och festivalen var därför tillbaka nästkommande 

sommar. Den skulle dock bara få finnas kvar under sommaren 2012, då Scorpio under 

våren 2013 gick ut med informationen att festivalen skulle flyttas till Stockholm, och 

byta namn till Hultsfred/ Stockholm. FKP Scorpios VD försvarar flytten med 

argumenten att för få biljetter såldes, och att det finns ett större potentiells besöksantal 

i Stockholmsregionen. Nyheten om flytten av festivalen kom som en chock, säger 

kommunalrådet Lars Rosander, och givetvis är det en oerhörd förlust för Hultsfred 

kommun. Pengar har gått förlorade och en stor del av kommunen försvinner, säger 

han. Trotts detta ser Rosander en positiv framtid för Hultsfred då en ny festival under 

namnet This is Hultsfred redan är på gång och kommer sättas upp sommaren 2013.  

Jag är nöjd med studien och mitt val av ämne, och finner det högst intressant hur 

man som ort och kommunen kan ta till vara på ett arrangemang så bra som Hultsfred 

gjort. Jag vill tillägga att jag tycker det är oerhört synd att festivalen flyttas. 

Hultsfredsfestivalen är en stor del av Sveriges musikhistoria och kultur. Samtidigt 

blev jag väldigt glad då jag hörde om This is Hultsfred, och jag önskar dem all lycka 

till på vägen mot en ny storslagen festival.  

Svaren jag fått fram i studien är något vad jag förväntade mig, samtidigt som jag 

måste uppmärksamma att fler faktor runt omkring festivalen haft ett större inflytande 

på Hultsfred än vad jag först trodde. Jag kunde aldrig tro att en musikfestival kunde 

växa och bli en så viktig och stor del av en ort som Hultsfredsfestivalen blev för 

Hultsfred. Kommunen har inte bara vuxit med arbeten och studiemöjligheter, den har 

bidragit med ett lokal engagemang och något att hålla fast vid, inte minst en identitet. 

Detta tycker jag visar hur mycket som är möjligt, bara det finns en vilja och en tro på 

det man gör.  
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Muntliga källor  
 

Telefonintervju med Lars Rosander, kommunalråd för Hultsfred kommun. 20 maj. 
 
Telefonintervju med Malin Albertsson, turism och informationschef i Hultsfreds 
kommun. 22 maj. 
 
Samtliga intervjuer finns att tillhanda hos författaren.  
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8 Appendix 
 
 
      Frågor till telefonintervjuer  
 
 

1. Fullständigt namn. 

2. Ställning inom kommunen? 

3. Hur har festivalen påverkat lokalsamhället? 

4. Hur har festivalen påverkat Hultsfreds näringsliv? 

5. Vilka effekter av festivalen anser du vara mest gynnande för orten? 

6. Vilka effekter av festivalen anser du har skapat mest problem? 

7. I och med festivalen, hur har ortens varumärke förändrats? 

8. I och med att festivalen funnits under en så lång tidsperiod, har den kommit att 

bli en del av utvecklingen för orten? 

9. Hur ser du på flytten av festivalen? 

10. Hur tror du flytten kommer påverka orten? 

11. Hur kommer de sysselsättningar, t.ex. Rock City och närliggande utbildningar, 

påverkas av flytten?  

12. Varför tror du att festivalen kom att bli en så viktig del för Hultsfred, och har 

under alla år spelat så stor roll? 


