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Abstract 

 
Lately, more and more music festivals have emerged in Sweden. People’s desire and need to 

visit these events only seems to increase. Cultural tourism and music tourism has developed 

into a significant and important part of the experience industry and it employs more and more 

people within the tourism industry. The purpose of this paper is to investigate which effects 

this can have on the local community. Focus is held on the touristic and economic impact on 

the nearby municipality and region.  

 
The paper is based on a case study on Sweden Rock Festival, which is one of Swedens largest 

music festivals with a heavy-metal direction. Sweden Rock Festival is located in the south of 

Sweden in a small municipality called Sölvesborg. Sölvesborg has about 17 000 inhabitants 

and each year some 33 200 festival visitors decend on the area to attend the festival. To 

investigate the touristic and economic impact that Sweden Rock Festival has on Sölvesborg, 

interviews have been conducted. These interviews have been done by either telephone or by 

e-mail with people from the municipality, the Sweden Rock Festival organization and people 

with connections to the local business life. Also, two experienced festival attenders have been 

interviewed to investigate the visitors use of the area’s supply of tourism attractions besides 

Sweden Rock Festival.  

 

The study has shown that Sweden Rock Festival has contributed to putting Sölvesborg on the 

touristic map and increased the awareness and knowledge about the area. New camping sites 

and restaurants have opened and many companies benefits on the vistitors that Sweden Rock 

Festival attracts. The tourism- and travel industry on the destination has increased its sales and 

more job opportunities have been created. As a conclusion, the study shows that it can be 

viewed as a good idea to use music festivals as a means to increase a destinations touristic and 

economic value.   
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Sammanfattning 

 
Det har på senare tid uppkommit fler och fler musikfestivaler i Sverige. Människors önskan 

och vilja att besöka dessa evenemang verkar bara tillta. Kultur och musikturismen har 

utvecklats till att bli en betydande del av upplevelseindustrin som sysselsätter allt fler 

människor inom turismbranschen. Denna uppsats syftar till att ta reda på vilka effekter detta 

kan få för lokalsamhället. Fokus ligger på den turistiska och ekonomiska påverkan för den 

närliggande kommunen och regionen.  

 

Uppsatsen baseras på en fallstudie av Sweden Rock Festival som är en av Sveriges största 

årligen återkommande musikevenemang och inriktar sig på musik av det alternativa slaget, 

främst hårdrock och metal. Anledningen till att valet av undersökningsobjekt föll på just 

Sweden Rock Festival är att det efter sökningar på Internet och i litteratur verkade finnas 

betydligt mindre forskning kring den i jämförelse med andra svenska musikfestivaler, 

exempelvis Hultsfredsfestivalen. Detta ansågs som något märkligt då Sweden Rock Festival 

drar mest besökare av alla de svenska festivalerna och har ökat i besökarantal under flera år i 

rad och fortsätter att växa i popularitet.  

 

Sweden Rock Festival är lokaliserad till Sölvesborgs kommun i de sydvästra delarna av 

Blekinge i södra Sverige. Festivalområdet ligger i en liten by med namnet Norje dit drygt 

33 000 besökare reser varje år för att lyssna till musik och leva festivalliv under ett par dagar. 

Sölvesborgs kommun har knappt 17 000 invånare, så när invånarantalet under en vecka i juni 

varje år mer än fördubblas är det ingen långsökt tanke att detta medför en viss påverkan på 

samhället.  

 

För att ta reda på hur Sölvesborgs kommun har påverkats av Sweden Rock Festival vad gäller 

turism och ekonomisk utveckling har ett antal intervjuer genomförts dels via telefon, men 

också med hjälp av e-mail. Personerna som har intervjuats är verksamma inom Sölvesborgs 

kommun, inom Sweden Rock Festivals organisation eller har kopplingar till företagandet på 

orten. För att undersöka i vilken utsträckning som Sölvesborgs turismutbud utöver 

attraktionen Sweden Rock Festival utnyttjandes, har två rutinerade Sweden Rock-besökare 

intervjuats.  

 

Undersökningen har visat att Sölvesborg har satts på kartan på ett sätt som aldrig hade hänt 

om inte Sweden Rock Festival hade funnits. Festivalen har ökat medvetenheten och 

kunskapen om Sölvesborgs kommun bland människor runt om i landet. Till följd av Sweden 

Rock Festival har det öppnats campingar och restauranger och företag i många olika 

branscher som gynnas av de besökare som festivalen attraherar. Turism- och reseindustrin i 

Sölvesborgs kommun har ökat i omsättning och fler arbetstillfällen har skapats, vilket kan öka 

inflyttning till orten samt minska utflyttning. Sammanfattningsvis visar studien att det ses som 

en god idé att använda musikfestivaler för att öka en destinations turistiska och ekonomiska 

värde.  

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Musikfestivaler, musikturism, Sweden Rock Festival, lokal påverkan, ekonomisk 

utveckling.  
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

Turismen sägs ha utvecklats markant under de senaste årtiondena och enligt Kamfjord 

(1999:64) så är den största anledningen till att människor reser att de vill ha rekreation och 

nöjen under sin semester och fritid. Turismefterfrågan är ett behov som kommer sig av vår 

önskan av att bryta den dagliga rutinen, få förnöjelse, avkoppling och utmaning (Kamfjord, 

1999:88). Man behöver ”ladda sina batterier”. Kamfjord menar att det finns tre olika sätt som 

den personliga återhämtningen kan genomföras på. Det kan handla om att man vill fylla på 

det som förbrukas i det dagliga livet exempelvis energi eller social kontakt, eller att man vill 

återerövra något som har gått förlorat eller försvagats under tiden samt att man vill utveckla 

sig personligen genom nya intryck, färdigheter och erfarenheter.  

 

Sahlberg (2004:15-16) talar om resande som grundar sig i rötter, riter och roller. Med rötter 

menas att alla människor har olika genetiska arv, kultur, släktrelationer och geografisk 

uppväxtplats. Detta kan kallas för en individs rotsystem. Under tiden som en människas liv 

fortgår utvecklas rotsystemet till att innefatta nya platser, nätverk och sociala förbindelser. 

Rötterna utgör en stor del av resandet då människor vill besöka sin barndoms platser och 

återse gamla bekanta. Våra nordiska rötter i ett kallare klimat kan ge upphov till förflyttningar 

till varmare breddgrader. Sahlberg (2004:16) talar fortsättningsvis om roller som en anledning 

till resande. Roller kan vara medfödda (könsrollen) eller förvärvade (yrkesrollen, 

föräldrarollen) och ger upphov till en mängd resor. Vissa yrkesroller som flygvärdinna, 

sjöman och långtradarchaufför bygger helt och hållet på resandet. I många andra yrkesroller 

förväntas man resa och även för de privata rollerna kan resandet vara viktigt för att bibehålla 

en typ av livsstil. Med riter menar Sahlberg (2004:16) kollektiva aktiviteter för att stärka 

gemenskap, sammanhållning och identitet i samhället. Religiösa riter som pilgrimsfärder 

agerar motor för stora förflyttningar och har gjort så lång tid tillbaka i historien.  

 

Upplevelseindustri är ett ord som enligt Strömberg (2007:6) har blivit ett allt mer använt ord 

inom turismbranschen. Upplevelsemarknad, upplevelseekonomi och upplevelsesamhälle blev 

under 1990-talet begrepp som företagsekonomer, turismföretagare och kulturforskare fick 

förhålla sig till och produktionen, distributionen och konsumtionen av upplevelser har fått en 

ledande plats inom turismsektorn. Det handlar om att ladda sin produkt med upplevelser som 

appellerar till våra känslor och berör våra sinnen, menar Strömberg (2007:6).  

 

Fernström (2005:70) definierar upplevelseekonomi som ”skapandet av minnesvärda 

upplevelser för kunden/gästen”. Fernström (2005:53) menar att de flesta kunder redan har 

gjort allt ”det vanliga” som att åka till Kanarieöarna, campa eller hyrt stuga. Man har blivit 

bortskämd och är trött på det gamla och människor vill nu uppleva andra saker. Fernström 

poängterar att det i upplevelsebranschen finns en outtömlig möjlighet för svensk 

besöksnäring. Ett exempel på en produkt inom upplevelseindustrin är musikfestivaler, vilka 

kan tolkas som kulturyttringar i samband med de riter som Sahlberg (2004:16) talar om.  

 

Att resa för att närvara vid en musikfestival kan handla om det som Kamfjord (1999:66) 

beskriver som det tematiserade semesterresandet. Det bygger på en attityd och ett intresse, 

vilket i dessa fall främst innefattar musik. Även om musiken är en stark anledning till att vilja 

besöka en festival, vare sig det är en rock, pop eller folkmusikfestival, så finns det andra 

faktorer som spelar in som kan vara minst lika viktiga för helhetsupplevelsen. Möjligheten att 

uppleva musiken tillsammans med andra, känna stämningen och den sociala gemenskapen 

kan alla bidra till en positiv totalupplevelse, menar Edström et al (2003:16). Känslan av 



 7 

gemenskap uppstår när möten mellan människor som delar liknande värderingar och normer 

inträffar. Ett förtroende och ett känslomässigt engagemang uppstår mellan de personer som 

ingår i gemenskapen, fortsätter Edström et al och det är troligen denna känsla av gemenskap 

och samhörighet som gör att människor återkommer till festivalen år efter år. 

1.2. Problemdiskussion 

Den kulturella mångfalden är enligt Lundberg et al (2000:15) på tillväxt i Sverige. En aspekt 

av den är musik som under de senaste decennierna har expanderat stort och musikindustrin 

omfattar idag allt större nationella och internationella kapitalflöden. Inte någonsin har det 

funnits så många olika stilar, genrer och uttryckssätt och aldrig förr har så många människor 

ägnat sig åt musik.  

 

Edström et al (2003:13) konstaterar att just musikfestivaler på senare år har blivit allt fler i 

Sverige. Ett tecken på att de har utvecklats till att bli en etablerad del av upplevelseindustrin 

är de nya intresseorganisationer som har bildats. I Sverige finns Föreningen Svenska 

Musikfestivaler som har ett 40-tal musikfestivaler som medlemmar och där det gemensamma 

målet är att arbeta genom marknadsföring och information, för att uppnå en förhöjd status för 

festivalerna och på så sätt få möjlighet till direkta statliga bidrag, skriver man på Föreningen 

Svenska Musikfestivalers hemsida (2009). Man vill sätta fokus på festivalerna som en viktig 

kulturform i Sverige. Enligt Edström et al (2003:13-14) ingår Föreningen Svenska 

Musikfestivaler i sin tur i den europeiska organisationen European Festivals Association som 

har samma ambition att främja musikfestivalers status på en internationell arena. 

Rockfestivalerna har ett eget europeiskt nätverk, Yourope, som verkar för samarbete, 

arbetsvillkor, information och kunskap om rockmusikfestivaler (Yourope, 2009).  

 

I takt med att musikfestivalerna ökar i inflytelse inom upplevelseindustrin, bör även deras 

påverkan på det omgivande samhället öka. I det lilla samhället Hultsfred i Småland anordnas 

en varje år återkommande musikfestival dit cirka 25-30 000 personer vallfärdar för att lyssna 

på musik och leva festivalliv (Edström et al, 2003:45). Med tanke på att Hultsfred som tätort 

endast består av cirka 6000 invånare bör det vara en rimlig tanke att detta medför en stark 

påverkan på omgivningen.  

 

Den inverkan som musikfestivaler kan tänkas ha på ett omgivande samhälle kan vara goda 

likväl som dåliga. Enligt Getz (2007:304) kan några av de goda aspekterna vara att ekonomin 

stimuleras och jobbtillfällen skapas samt att en form av lokalpatriotism utvecklas där man 

känner en stolthet över sitt samhälle. Å andra sidan kan motsättningar genereras där vissa 

anser att musikfestivalen för med sig busliv och hotar traditionalitet eller autencitet. Edström 

et al (2003:17) framhäver dock de positiva sidorna hos festivaler och hävdar att de kan bidra 

till att sätta den lokala orten på kartan och att stärka deras image som en attraktiv kultur- och 

turiststad. Genom att man arbetar för att locka besökare utifrån skapar festivalen intäkter för 

den lokala besöksnäringen och även skatteintäkter hos kommunen.  

 

Denna diskussion leder upp till forskningsfrågan för denna uppsats: 

 

 Hur påverkar en musikfestival en destinations turistiska och ekonomiska värde? 

1.3. Syfte 

Syftet med denna uppsats är att beskriva och diskutera hur omgivningen påverkas av en 

musikfestival samt öka den allmänna kunskapen om festivalers turistiska och ekonomiska 

värde.  
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2. Metod 

2.1. Metoddiskussion 

Det finns två distinkta forskningsstrategier inom företagsekonomin. Många skiljer främst 

mellan en kvalitativ och en kvantitativ forskningsstrategi. Enligt Holme & Solvang (1997:87) 

är det undersökningens frågeställning som styr valet av metod. Eftersom syftet med uppsatsen 

är att beskriva och diskutera hur en musikfestival påverkar en omgivande destination ur ett 

turistiskt och ekonomiskt perspektiv är det viktigt att få en tydlig förståelse för den påverkan 

som en festival kan ha och därför har uppsatsen en kvalitativ forskningsstrategi. Enligt 

Bryman & Bell (2005:297) är kvalitativa metoder mer inriktade på ord än siffror vilket 

resulterar i skrivna eller uttalade formuleringar. Genom att fokusera på en särskilt utvald 

musikfestival kan undersökningen inrikta sig på att ta reda på de faktorer som spelar in vad 

gäller omgivningspåverkan ur en turistisk samt ekonomisk aspekt. 

2.2. Fallstudie 

Enligt Bryman & Bell (2005:72) innebär en fallstudie att en undersökning på ett enskilt fall 

eller företeelse genomförs för att man som forskare är intresserad av och vill belysa och lära 

sig mer om det. Bryman & Bell (2005:73) beskriver att forskare kan använda sig av fallstudie 

som undersökningsmetod när uppsatsen har en tydlig hypotes eller frågeställning som genom 

fallstudien kan bekräftas eller förkastas. Yin (2007:17) menar att fallstudie som 

undersökningsmetod föredras då frågor som ”hur” och ”varför” ställs. Då uppsatsens syfte är 

att förklara hur omgivningen påverkas av en musikfestival ur ett turistiskt och ekonomiskt 

perspektiv, stämmer detta överens med det upplägg som arbetet har.  

 

Den undersökning som genomförs fokuserar genom fallstudien på en särskilt utvald 

musikfestival, Sweden Rock Festival i Sölvesborgs kommun i Blekinge. Denna festival har 

valts eftersom det finns betydligt mindre forskning och undersökning kring den, i jämförelse 

med exempelvis Hultsfredsfestivalen. Detta menar jag är märkligt eftersom Sweden Rock 

Festival är en av Sveriges största musikfestivaler och hade 33 200 besökare under 2008 års 

upplaga (Aftonbladet, 2008). Genom att fokusera på festivalen och på Sölvesborgs kommun i 

egenskap av omgivande samhälle syftar fallstudien till att beskriva och diskutera hur Sweden 

Rock Festival påverkar kommunen i form av turisttillströmning och ekonomisk utveckling.  

2.2.1. Intervjuer 

Bryman & Bell (2005:72) skriver att de som förespråkar fallstudie som undersökningsdesign 

ofta väljer kvalitativa metoder som deltagande observation och ostrukturerade intervjuer, 

eftersom dessa uppfattas att fungera bra då man vill göra en detaljerad och intensiv 

granskning av ett fall. Då möjlighet till deltagande observation inte fanns kommer denna 

uppsats istället använda sig av två olika typer av intervjuer.  

 

Enligt Holme & Solvang (1997:85) finns det mycket att vinna genom att kombinera olika 

metoder för informationsinsamling. De menar att det finns svaga och starka sidor hos de olika 

metodologiska redskapen och att de ofta kan ta ut varandra. Därför har uppsatsen valt att 

kombinera telefonintervjuer med mailintervjuer. Telefonintervjuer har fördelen att mer 

personliga svar kan erhållas, men samtidigt har det enligt Holme & Solvang (1997:64) 

hävdats att den kvalitativa forskningsintervjun saknar objektivitet just på grund av sitt 

mänskliga samspel. Som motpol till detta kan mailintervjuer ge mer kontrollerade svar till 

följd av dess strukturerade frågor. Mailintervjuns baksida kan dock vara att intervjuaren inte 
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har möjlighet till uppföljningsfrågor under intervjutillfället samt att man kan gå miste om 

nyanser i svaren.  

 

De telefonintervjuer som har genomförts har varit vad Bryman & Bell (2005:363) kallar för 

semistrukturerade intervjuer. En intervjuguide har använts med förskrivna frågor som 

modifierats utefter samtalets gång. På detta sätt infinner sig en balans mellan förskrivna frågor 

och personlig prägel. Enligt Kvale (1997:19) kan det mänskliga samtalet ta många olika 

former och det är upp till den som intervjuar att fatta många metodologiska avgöranden vid 

intervjutillfället. De mailintervjuer som har genomförts har haft tydliga frågeformuleringar 

utan svarsalternativ för att ge respondenten fria tyglar i sitt svar. 

 

Genom dessa båda metoder har primärmaterial samlats in som utgör grunden till uppsatsens 

empiriska stomme och syftar tillsammans med uppsatsens sekundära material i form av 

litteratur, artiklar samt Internet till att försöka svara på arbetets frågeställning.  

2.3. Urval av respondenter 

För att välja en benämning på de personer som har valts ut för intervjuer skiljer Holme & 

Solvang (1997:104) mellan informanter och respondenter. En respondent är en person som 

intervjuas för att den är delaktig i den företeelse som vi själva studerar och därmed är insatt i 

ämnet. En informant betecknas som en person som står utanför den företeelse som studeras, 

men som ändå har mycket att säga om det. De personer som i denna uppsats har intervjuats 

har alla en koppling till den studerade företeelsen, direkt eller indirekt, så respondent är det 

begrepp som hädanefter kommer att användas som benämning på intervjupersonerna.  

 

För att i största möjliga mån kartlägga Sweden Rock Festivals turistiska och ekonomiska 

påverkan på Sölvesborg som kommun och även Blekinge som region har ett antal 

respondenter valts ut. Sju stycken av dem har efter vad Holme & Solvang (1997:101) kallar 

ett systematiskt urval, valts ut eftersom de ansågs besitta mest relevant information för 

uppsatsens frågeställning. Begränsningen i antal har gjorts för att få in så mycket relevant och 

användbar information som möjligt, men samtidigt ha tid att sammanställa materialet på ett 

tillfredställande sätt. Följande respondenter har valts ut:  

 

 Kultur- och fritidschef på Sölvesborgs kommun, Ulf Bjälkenborn, har intervjuats för 

att belysa kommunens syn på Sweden Rock Festival i egenskap av dragplåster för 

turism till orten och på vilket sätt festivalen har påverkat kommunen i övrigt. Intervjun 

utfördes via telefon den 17 april klockan 13.30 och tog cirka 30 minuter.  

 

 Kommunstyrelsens ordförande Heléne Björklund har intervjuats angående de politiska 

aspekterna kring näringsliv och företagande på orten till följd av festivalen. Björklund 

är även ordförande i Region Blekinges turistnämnd och är därför också intressant för 

frågor kring festivalens regionala påverkan. Intervjun utfördes via mailkontakt under 

april/maj 2009.  

 

 Kassör i styrelsen för Företagarna i Sölvesborg, Eva Johansson, har intervjuats för att 

belysa ortens företagares syn på omgivningspåverkan från festivalen vad gäller 

uppkomst av nya företag och bedrift och utveckling av redan befintliga. Detta för att 

undersöka Sweden Rock Festivals ekonomiska påverkan på Sölvesborg som kommun. 

Intervjun genomfördes via mailkontakt under april/maj 2009.  
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 Även Mikke Göransson, suppleant i styrelsen för Företagarna i Sölvesborg har 

intervjuats och gett sina synpunkter på hur företagandet i Sölvesborg har påverkats till 

följd av Sweden Rock Festivals verksamhet. Mikke Göransson har de senaste fem åren 

arbetat i nära relation med organisationen kring festivalen samt med försäljning av 

bandrelaterade t-shirts, planscher och liknande produkter. Intervjun genomfördes via 

mailkontakt under april/maj 2009.  

 

 Sweden Rock Festivals press manager Martin Forssman kontaktades för att få en 

bakgrund till festivalens uppkomst och verksamhet. Även Forssmans tankar kring den 

turistiska effekt som festivalen kan tänkas ha på samhället har efterfrågats. Intervjun 

med Forssman genomfördes via mailkontakt under april/maj 2009.  

 

 Magnus Södergren och Kristoffer Ottosson, besökare på Sweden Rock Festival under 

elva respektive sex år, har intervjuats om Sweden Rock Festival har genererat ett 

intresse för Sölvesborg som omgivande samhälle och om övriga turismattraktioner har 

nyttjats under vistelserna i området. Intervjun med Södergren genomfördes via telefon 

den 26 maj klockan 20.15 och tog cirka 15 minuter. Intervjun med Ottosson 

genomfördes också via telefon den 21 maj klockan 19.30 och tog cirka 20 minuter.   

 

3. Musikturism 

3.1. Turism 

Enligt Kamfjord (1999:15) är turismindustrin en av världens största näringar och även den 

snabbast växande. Få näringar har ett så komplicerat och mångfacetterat urval av produkter 

och tjänster. Kamfjord (1999:34) definierar turism på följande sätt: ”Turism är den tillfälliga 

vistelsen på annan plats än ordinarie bostadsort där syftet med besöket inte är arbete”. Det 

finns följaktligen oändliga ting att företa sig inom begreppet turism, det viktiga är att man 

befinner sig utanför sin hemort. Nationalencyklopedin (2009) definierar turism på liknande 

sätt. Här benämns turism som ”människors aktiviteter då de reser till och befinner sig på 

platser utanför den vanliga omgivningen. Besökets sammanlagda vistelsetid skall vara kortare 

än ett år”.  

 

Baerenholdt & Haldrup (2006:209) menar att en turistdestination inte bara utgörs av en 

geografisk plats utan också av produktion. För att en destination ska attrahera turistiska 

flöden, så måste platsen vara lockande och stimulerande. Baerenholdt & Haldrups (2006:212) 

syn på turismen är att den utgörs av turister som reser till en plats som då förvandlas till en 

turistdestination. Det är möten mellan personer, objekt, platser och evenemang som turism 

består av.  

 

World Tourism Organization (2009) menar att turismindustrin har starka kopplingar till 

ekonomisk tillväxt. I utvecklingsländer är turismen den största källan för inkomst och skapar 

arbetstillfällen inte bara inom turismsektorn, utan även inom andra branscher exempelvis 

byggsektorn och restaurangverksamheten. Sahlberg (2004:13) ställer sig frågan om inte 

resandet är den avgörande faktorn bakom ekonomisk och kulturell utveckling och han menar 

att utan resor skapas ingen större ekonomisk tillväxt, ingen märkbar kulturell förnyelse eller 

teknologiska framsteg. Att isolera sig stimulerar sällan till innovationer.  

 

Turismen till Sverige klarar sig konkurrensmässigt bra gentemot övriga världen, enligt 

Tillväxtverket (2008), ansvarig statlig myndighet för turismfrämjande. Antalet gästnätter 
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bland utländska besökare till svenska hotell, vandrarhem och campingplatser ökade med cirka 

2,3 procent under år 2007. Tillväxtverket (2008) nämner också att de vanligaste utländska 

besökarna kommer från Norge och Tyskland. Bland de inhemska turisterna väljer de flesta att 

åka till Västra Götalands län, tätt följt av Stockholms- och Skåne län. De tre 

storstadsregionerna är alltså de mest populära resmålen för de svenska fritidsresenärerna dit 

cirka 40 procent av alla resor går. 

3.1.1. Turismens aktörer 

Turismindustrin är enligt Kamfjord (1999:37) ”en gemensam beteckning på ett konglomerat
1
 

av en rad näringar, sektorer och branscher. Kravet för att bli betraktad som aktör i 

turismindustrin är att man levererar tjänster till någon som är tillfälligt hemifrån för ett 

bestämt ändamål”. Det finns således en mängd näringar som är verksamma och berörs av 

turismindustrin. Turismindustrins fyra primärproducenter är enligt Kamfjord (1999:38) 

inkvartering, servering, persontransport och attraktioner. De kan också benämnas bo, äta, resa 

och göra. Inkvartering innefattar hotell, vandrarhem, campingplatser, stugbyar med mera där 

turisten har sitt boende under sitt besök. Under begreppet servering hamnar alla de 

restauranger, caféer och andra matinrättningar som turisten nyttjar. Persontransport omfattar 

de färdmedel som turister använder sig av under resan som tåg, bil, flyg, båt eller cykel. 

Slutligen efterfrågar turisten attraktioner så som museer, nöjesparker, alpinanläggningar och 

festivaler. Sammanlagt bildar dessa producenter basnäringarna inom turismindustrin.  

3.2. Kultur och musik 

Ordet kulturturism är kanske främst förknippat med turism där målet är att besöka historiska 

platser eller byggnader. Begreppet är dock bredare än så. Nationalencyklopedin (2009) 

beskriver ordet som ”turism inriktad på kulturella aktiviteter och upplevelser”. I denna 

definition inbegrips alla de företeelser som ingår i människors kultur exempelvis konst, 

arkitektur eller musik. Ordet kultur är i sig ett svårhanterligt begrepp, men Lilliestam 

(2006:49) använder sig av amerikanen E.B. Taylors definition av kultur: ”Kultur är den 

komplicerade helhet som innehåller erfarenheter, tro, moralbegrepp, rättsföreställningar, seder 

och alla andra övriga färdigheter och vanor en människa har förvärvat som samhällsmedlem”.  

 

Lilliestam (2006:49) hävdar att en lättare version att ta till sig skulle kunna vara att kultur är 

en människas livsstil eller sätt att leva. Musik i sin tur är också ett svårdefinierat begrepp. Förr 

sade man att musik var ”tonkonst” och räknades till artes liberales, de sju fria konsterna, som 

man undervisade i inom den kristna kyrkan och de tidiga universiteten under medeltiden. 

Lilliestam (2006:20) menar att den vanligaste definitionen numera är att musik är organiserat 

ljud som kan ta alla möjliga olika former. 

 

Musik som kulturyttring går långt tillbaka i historien och enligt Malm (1981:107) har den 

svenska musikkulturen sina rötter i folkmusiken, som utvecklades genom boskapsskötseln och 

jordbruket. Under 1800-talet utvecklades den första populärmusiken som var tänkt att kunna 

nå så många människor som möjligt. Detta, menar Malm (1981:116) gjordes möjligt genom 

massmedias framväxt och en mer utstuderad försäljning och reklam. Numera utgör musiken 

en stor del av vår kultur. Förhållandet till musik kan säga mycket om både individer, grupper 

och samhälle. Enligt Lundberg et al (2000:24) har musiken potential att upprätta och 

kommunicera budskap om social och kulturell identitet och därigenom förmedla skillnader, 

befästa sociala gränser och skapa meningssammanhang. Lilliestam (2006:130) anser att musik 

                                                 
1
 Konglomerat är en benämning på en koncern som omfattar företag inom helt olika branscher (Svenska 

Ordboken, 2005:561) 
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utgör en betydande del i en individs identitetsbyggande, på det sätt att musik är mångtydigt 

och berör människor på ett särskilt emotionellt sätt jämfört med andra konstarter. 

 

Lilliestam (2006:52-53) fortsätter med att musik i dagens samhälle också kan användas som 

en slags kulturell kod. Olika musikgenrer förknippas ofta med visuella koder i form av 

frisyrer, kläder, smink, logotyper och teman på skivomslag. Även beteenden och ritualer av 

olika slag kan vara förknippade med vissa genrer. Enligt Lilliestam (2006:63) ingår allt detta i 

den musikkultur där värderingar och normer binder samman medlemmarna och skapar en 

gemenskap, sprungen ur den musik som de är intresserade av. 

 

I dagens samhälle är musik också något som genomsyrar vardagen för många människor. Den 

finns där som en naturlig bakgrund till allt en person gör. Lilliestam (2006:98) menar att 

många tillsynes tråkiga vardagssysslor kan göras betydligt lättare om man samtidigt lyssnar 

till musik. Musik kan också användas för att manipulera det egna känslotillståndet eller 

förstärka det. Exempelvis används musik i vissa varuhus för att stimulera köplusten. Men att 

lyssna till musik hemma eller i varuhus är en helt annan upplevelse än att gå på konsert och 

höra artisten live, fortsätter Lilliestam (2006:110-111). Han menar att höra på levande musik 

innebär att det skapas en kontakt mellan artisten och publiken som inte fås genom ett par 

hörlurar. Genom att befinna sig i samma rum, andas samma luft, se och höra samma saker 

samtidigt medan man lyssnar till musiken, deltar man i en ritual och en fest. Att närvara vid 

en konsert eller gå på en festival innebär att man deltar i en ceremoni där både musiker och 

publik spelar lika stor roll.  

3.2.1. Musikfestivaler i Sverige 

Musikfestivaler kan enligt Sundbo (2004:591) klassas som en del av turism- och 

upplevelseindustrin. De uppfyller en av turismens definitioner, nämligen att människor reser 

bort och stannar minst en natt med avsikten att underhålla sig själva eller koppla av. Festivaler 

definieras av Edström et al (2003:12) som ”ett årligt återkommande festligt evenemang”. I 

den Svenska Ordboken (2005:274) beskrivs en festival som ”ett större arrangemang kring ett 

visst tema”, i detta fallet musik. Edström et al (2003:12) beskriver att en musikfestival är en 

kortare aktivitet som varar mellan en dag till cirka en vecka. De kan vara återkommande eller 

äga rum under ett enskilt tillfälle. Arrangemang och förberedelser inför dessa få dagar 

planeras och arbetas oftast med under resterande delar av året. I de fall där festivalen är 

återkommande har organisationen möjlighet att lära av föregående år och på så sätt 

kontinuerligt utveckla och förbättra festivalen inför varje år.  

 

På senare tid har intresset för att gå på musikfestivaler främst med rock- och popmusik ökat, 

menar Lilliestam (2006:111). För att få en snabb inblick i vad festival-Sverige har att erbjuda 

listas det i figur 1 de sex största, årligt återkommande rock- och popinriktade 

musikfestivalerna och kuriosa kring dem.  

 
Festival Plats (2009) Antal besökare (2008) Kuriosa 

Sweden Rock 

Festival 

Sölvesborg 3-6/6 32 000 Största hårdrocksfestivalen och drar flest besökare 

Hultsfred Hultsfred 8-11/7 25 000 Sveriges mest välkända festival 

Way Out West Göteborg 14-15/8 25 000 Nystartad festival i Slottsskogen i Göteborg  

Peace & Love Borlänge 22-27/6 23 000 Blandar musik med debatter och föreläsningar 

Storsjöyran Östersund 30/7-1/8 23 000 Sveriges första festival som hålls i ett stadscentrum   

Arvikafestivalen Arvika 2-4/7 20 000 Förr inriktad på syntmusik, nu bredare utbud 

Figur 1. Sex största, årligt återkommande svenska rock- och popfestivalerna. Källa: www.festivalinfo.se 
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Siffrorna visar, om man ser till besökarantal, att Sweden Rock Festival är den största svenska 

musikfestivalen, även om Hultsfred är den mest välkända. Way Out West i Göteborg 

arrangerade sin första festival sommaren 2007 och har sen dess blivit en av Sveriges största 

festivaler. På festivalinfo.se, en samlingssida för Sveriges och övriga Europas festivaler där 

målet är att hjälpa arrangörer att nå ut till publiken, kan man se att Hultsfred ligger först på 

den svenska topplistan över mest populära musikfestivaler, tätt följt av Peace & Love. Utöver 

dessa sex festivaler finns det registrerat på festivalinfo.se cirka 150 mindre festivaler runt om i 

landet som har olika teman och inriktningar.  

3.3. Musikfestivaler som drivare av lokal utveckling 

Upplevelseindustrin är numera en etablerad och snabbt växande del av ekonomin. Edström et 

al (2003:163) menar att om en musikfestival kan visa att den drar turister till orten som 

spenderar pengar och därigenom ökar skatteintäkterna till kommunen, är det troligare att 

kommunen bidrar med mer finansiella medel till festivalen. Nyberg (1997:161) ser turism 

som en potentiellt viktig näring för glesbygden, men menar att problemet ofta ligger i hur man 

kan skapa helårsarbeten genom en säsongsbunden näring. Musikfestivaler är i de allra flesta 

fall begränsade till sommarsäsongen och i den egenskap de genererar arbetstillfällen, finns det 

liten möjlighet till arbete under vinterhalvåret. Under pågående festivalsäsong finns dock 

enligt Edström et al (2003:164-165) goda möjligheter till arbetstillfällen.  

 

Festivalen utgör en tidsbegränsad men betydande marknad som kan locka entreprenörer att 

starta nya affärer. Entreprenörer kännetecknas enligt Nationalencyklopedin (2009) som ”en 

företagsam person som skapar nytt användarvärde”. Dessa kan arbeta med att skapa nya 

varor, tjänster eller organisationsformer. Det massiva publikpådraget skapar en efterfrågan på 

tjänster direkt relaterade till festivalarrangemanget. Edström et al (2003:164-165) ger ett 

exempel på ett företag i Piteå som har utnyttjat att många scener behövs byggas vid en 

festival. Under stadsfestivalen Piteå Dansar och Ler hyrs företaget in för att bygga festivalens 

alla scener. Eftersom utbudet av festivaler har ökat, har de möjlighet att bygga scener även i 

övriga landet. På vinterhalvåret ägnar företaget sig åt annan typ av byggnation för att kunna 

vara verksamma året om. Sundbo (2004:588) menar att musikfestivaler kan vara drivare av 

lokal utveckling genom att introducera produktinnovation och etableringen av företag som är 

direkt kopplade till musik eller liknande upplevelseområden, exempelvis inom turismen. I en 

undersökning av Reed et al (2004:453) visas att entreprenörerna också går att finna bland 

artisterna, då många framgångsrika artister har tvingats till nya innovativa tankebanor för att 

överleva konkurrensen. På många sätt menar författarna att banden agerar som mindre företag 

som antingen växer eller misslyckas.   

 

För att locka turister till orten genom att arrangera en musikfestival krävs det en gemensam 

satsning från både det offentliga och det civila samhället. Enligt Edström et al (2003:170) blir 

produkten man säljer musik- och kulturupplevelser. Den gemenskap som uppstår mellan 

deltagarna som delar samma värderingar och musikintresse och den form av kultur som 

uppstår på en festival är troligen det som eftertraktas. Edström et al (2003:16) menar att 

festivaler lockar med upplevelser utöver det vanliga, intressanta miljöer och just gemenskapen 

mellan människor. Det är genom detta som musikfestivaler kan agera dragplåster för 

turisttillströmningen. eftersträvansvärt 

3.4. Ekonomiska effekter av musikfestivaler 

En av Sveriges större musikfestivaler och kanske den mest kända är Hultsfredsfestivalen som 

ligger i Hultsfreds kommun i Småland. Under 1970-talet var Hultsfred en blomstrande 

industriort, men Nielsén (2004:6) skriver i en rapport över upplevelseindustrins ekonomiska 
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effekter på Hultsfred, att i och med nedläggningar mötte orten motgångar på senare tid. 

Hultsfred som tätort består av cirka 6000 invånare och nedläggningarna fick kraftiga effekter 

på näringslivsklimatet i kommunen. Utvecklingen av musikfestivalen Hultsfred har medfört 

ett uppsving i arbetstillfällen då ungefär 70 personer arbetar med festivalen och dess 

sidoverksamheter idag. Nielsén (2004:6) fortsätter med att Hultsfred också har etablerat 

utbildningar bland annat inom music management och digital mediedistribution där 240 

heltidsstudenter läser och orten förknippas idag med innovationer och framgång.  

 

I rapporten skriver Nielsén (2004:16) att besökarna under 2003 års upplaga av 

Hultsfredsfestivalen gav upphov till 73,9 miljoner kronor i inköp. De största posterna i denna 

summa är entréavgifter, resa till och från orten, mat och dryck samt logi. 18,1 procent av 

summan, det vill säga 13,4 miljoner kronor, är resa till och från Hultsfred vilket inte kan 

tillskrivas kommunens intäkter eftersom dessa kostnader läggs på transporter och drivmedel 

utanför kommunens gränser. Rapporten uppskattar att cirka 2-2,5 miljoner kronor går till 

skatteintäkter till kommun och landsting.  

 

Arvikafestivalen som också är en av Sveriges större musikfestivaler, ligger som namnet 

antyder i Arvika i Värmland. I en arbetsrapport om Arvikafestivalen, dess uppkomst och 

påverkan på regionen, menar man att festivalen har medfört återinflyttning, nyföretagande, 

turismnäring och gästnätter samt att Arvika har satts på kartan (Hagsmoo, 2008:54). 

Festivalen är viktig för ortens image och symboliska funktion och handeln gynnas betydligt 

under festivalveckan.  

 

I Sölvesborgs kommun har man märkt av effekter till följd av Sweden Rock Festival.  

Andersson (2008:10) skriver i en rapport över turismens utveckling i Sölvesborgs kommun 

att turismen har ökat i form av att branschen sysselsätter allt fler människor. År 2002 var det 

237 personer som arbetade inom turism- och reseindustrin och 2007 var man uppe i 303. 

Andersson (2008:14) beskriver att kommunens skatteintäkter stigit till följd av den ökade 

turismen och att det har blivit fler sysselsatta inom branschen. Detta innebär inte 

nödvändigtvis mer pengar till kommunen, utan kanske främst minskade kostnader för 

arbetsmarknadsåtgärder och bidrag. En annan viktig effekt av den ökade sysselsättningen är 

att den kan bidra till inflyttning till området eller förhindra utflyttning, tror Andersson.  

Camping är den vanligaste kommersiella boendeformen för turister i Sölvesborg med 43 

procent av alla övernattningar. Hotellövernattningarna stod 2007 för en fjärdedel av den totala 

övernattningsstatistiken i kommunen. Den så kallade ”övriga övernattningen” som inte 

innefattas av camping, hotell, vandrarhem eller pensionat, har ökat markant sedan 2001 på 

grund av Sweden Rock Festival, vilket har bidragit till en ökad omsättning.  

 

4. Fallstudie Sweden Rock Festival 
I detta avsnitt kommer den fallstudie på Sweden Rock Festival som har genomförts att 

presenteras. Inledningsvis kommer festivalens hemmakommun Sölvesborg att presenteras för 

att skapa en tydligare bild av festivalens geografiska omgivning, turism och festivaltradition.  

Efter det kommer Sweden Rock Festivals verksamhet att beskrivas samt vilken roll festivalen 

spelar för turismen, företagsamheten och samarbetet i kommunen. De intervjuade 

respondenternas svar kommer att redovisas i den löpande texten. 

4.1. Sölvesborgs kommun 

Sölvesborg är en mindre tätort med medeltida anor belägen vid den sydvästra kusten i ett av 

Sveriges sydligaste landskap, Blekinge. Den 30 september 2008 låg Sölvesborg kommuns 
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invånarantal på 16 839 personer enligt Sölvesborgs kommun (2009). Kommunen bildades i 

januari 1971 genom sammanslagningen av Gammaltorps kommun med församlingarna 

Gammalstorp och Ysane, Mjällby kommun samt Sölvesborgs stad. Eftersom Sölvesborgs 

kommun har en lång kuststräcka utmed Pukavikens vatten kan man här finna många 

badstränder och fiskeläger. Den norra delen av kommunen utgörs av bokskogar med 

vandringsleder i anslutning till dessa. Norr om Sölvesborg längs med kusten ligger också den 

lilla byn Norje som genomkorsas av väg E22. Enligt Sölvesborgs kommun (2009) passerar 

många turister och resenärer området på grund av vägen och de stannar ofta till för att 

beskåda landskapet. Norje är mest känt för området mellan väg E22 och havet där 

hårdrocksfestivalen Sweden Rock Festival årligen slår upp sina portar för såväl nationella 

som internationella besökare. Den södra delen av kommunen utgörs av Listerlandet som fram 

till 1570-talet ansågs vara ett eget landskap, men som sedan också kom att tillhöra Blekinge. 

Enligt Sölvesborgs kommun (2009) finns här en lång tradition av lantbruk och fiske och i byn 

Nogersund finns en av Sveriges största fiskehamnar. Här kan man ta färjan över till Hanö som 

under Napoleonkrigen
2
 fungerade som en engelsk flottbas och än idag kommer engelska 

krigsfartyg på besök för att hedra de engelsmän som ligger begravda på ön. 

 

 
Bild 1: Karta över Sölvesborgs kommun                                          Bild 2: Karta över Sverige. 

Källa:www.kartguiden.com                                                                                                               Svart ring markerar                                                          

                                                                                                                                                           Sölvesborgs position.  

                                                  Källa: Bootsektorn (1999) 

4.1.1. Turism i Sölvesborg 

Turism- och reseindustrin i Sölvesborgs kommun omsatte under 2007 cirka 321 miljoner 

kronor och ger arbete åt drygt 300 personer enligt Andersson (2008:10). Sölvesborg är en 

typisk ”sommarkommun” med många turister under sommaren och väldigt få under 

vinterhalvåret, enligt Ulf Bjälkenborn, kultur- och fritidschef på Sölvesborgs kommun. 

Förutom den natur som området i Sölvesborgs kommun har att erbjuda så finns det även en 

mängd fornminnen i trakten. Sölvesborgs slott började byggas på 1200-talet och fick sin 

                                                 
2
 Napoleonkrigen är den sammanfattande benämningen på de krig och politiska förändringar i Europa 1792-1815 

som kulminerade i den franske kejsaren Napoleons nederlag vid Waterloo 1815 (Svenska Ordboken, 2005).  
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storhetstid under mitten av 1300-talet, men efter 1500-talets mitt förlorade slottet sin militära 

betydelse och började användas som stenbrott. Numera finns det i anslutning till slottsruinerna 

en park med strövområde. 
 

Enligt Bjälkenborn är de fiskelägen som ligger i Listerlandets omnejd turistmål under 

sommaren och de erbjuder fiskrökerier, fritidshamnar och fiskemuseum. I Hällevik finns även 

hotell- och konferensanläggningen Hanöhus samt ett sommaröppet pensionat. Camping är ett  

stort semesternöje och en betydande inkomstkälla för kommunen. Camping är den vanligaste 

kommersiella boendeformen och under 2008 hade kommunen cirka 13 500 gästnätter på de 

fem campingplatserna i området. Bjälkenborn nämner också att det är många familjer som hyr 

och köper stugor och det finns cirka 1 500 fritidshus i kommunen. 

 

För den badsugne finns det en mängd havsstränder att välja mellan och även tempererade 

utomhusbassänger. Badmöjligheter finns även på Hanö som är ett mycket populärt 

utflyktsmål dit cirka 30 000 besökare kommer varje år. Enligt Sölvesborgs kommun (2009) så 

finns det aktiviteter så som golf, fiske, kanotpaddling, cykelleder med mera att tillgå i 

kommunen. 

4.1.2. Sölvesborg som festivalkommun 

Enligt Ulf Bjälkenborn har Sölvesborg blivit lite av en festivalkommun. Utöver Sweden Rock 

Festival arrangeras även Killebomfestivalen som går av stapeln i juli. På Sölvesborg 

kommuns hemsida (2009) skrivs att det är en familjefestival i stadens centrum med artister 

som Lasse Stefanz, Mikael Rickfors, Kristoffer Appelquist och ett flertal lokala förmågor. Det 

arrangeras drakbåtstävlingar, tivoli och restaurangerna har uteserveringar. I augusti 2009 

anordnas även Hällevik Tradjazzfestival för sjätte året i rad. På Hällevik Tradjazzfestivals 

hemsida (2009) kan man läsa att det är en musikfestival med fokus på traditionell jazzmusik 

som utvecklades i New Orleans under tidigt 1900-tal. Under tre dagar i augusti förvandlas 

fiskebyn Hällevik till ett musikmecca för den jazzintresserade. Jazzband från hela Europa 

medverkar och festivalen har under sina fem år kommit att bli mycket populär och välbesökt. 

Ulf Bjälkenborn berättar att dessa båda festivaler har dagsbesökare så väl som övernattare 

som då nyttjar någon av kommunens hotell, vandrarhem, pensionat eller campingplatser. 

4.2. Sweden Rock Festival  

Även om Sölvesborg är hem till fler populära festivaler, så är flaggskeppet troligen Sweden 

Rock Festival. Sweden Rock Festival är enligt festivalinfo.se (2009) Sveriges största 

hårdrocksfestival. Festivalen går av stapeln varje år i början av juni och 2009 kommer 

festivalen att ligga mellan 3-6 juni. Fokus ligger på musik med tyngdpunkt på musikstilarna 

hårdrock och metal.  

 

Enligt Martin Forssman, press manager på Sweden Rock Festival, var initiativtagare till 

festivalen en man vid namn Ingolf Persson som hade visionen om att skapa en 

familjetillställning där alla skulle samlas och ha roligt och glömma världen utanför för en 

stund. Han tyckte också att det saknades en festival med den typ av musik som han gillade, 

det vill säga klassisk rock/hårdrock och anordnade därför den första festivalen i Olofström 

1992, cirka 3,5 mil norrut från Sölvesborg. Då kallades den för Sommarfestivalen. Året därpå 

flyttades festivalen till Bellevueparken i Karlshamn, 3 mil österut från Sölvesborg och bytte 

namn till Karlshamn Rock Festival. Här stannade den till 1998 då den för första gången 

arrangerades på sin nuvarande plats i Norje strax utanför Sölvesborg. 1999 byttes namnet till 

det nuvarande Sweden Rock Festival. Festivalen har redan från början haft en inriktning mot 
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rockmusik, men har sedan 1999 fått en mer renodlad hårdrocksnisch. Initiativtagaren Ingolf 

Persson arbetar än idag med festivalen som ansvarig för bokning- och artistkontakter.  

Man siktar ändå på att ha en bred uppsättning av artister så att det ska finnas något för alla 

smaker. På Sweden Rock Festivals hemsida (2009) kan man läsa att Sweden Rock under åren 

har haft besök av en mängd världsartister exempelvis Judas Priest, Mötley Crüe, Motörhead, 

Aerosmith, Poison, ZZ Top och Alice Cooper. Svenska band bland andra Mustasch, 

Hammerfall och Hardcore Superstar har också intagit festivalens scener. 

 

Sweden Rock Festival säger sig ha en trogen publik som återkommer varje år och menar på 

att detta kan vara en bidragande faktor till att arrangemanget har stått sig år efter år. 2008 

hade festivalen 33 200 besökare och enligt Forssman räknas ytterligare något tusental till 

2009 års upplaga av festivalen. De flesta av besökarna kommer ifrån Sverige och Norge, men 

hittills i år finns biljettköpare från 49 olika länder. Till följd av eller på grund av festivalens 

breda utbud av olika typer av rockmusik, finns det också enligt Forssman ett brett utbud av 

publik. Besökarnas ålder ligger mellan 5-65 och ungefär en tredjedel är kvinnor, även om den 

genomsnittlige besökaren är en kille på 33 år. Bekvämlighetsnivån på Sweden Rock Festival 

menar Forssman är svårslagen. Ett aktivt arbete sker för att totalupplevelsen av festivalen ska 

bli så bra som möjligt. Hela festivalområdet är en enda stor gräsmatta där besökarna kan sitta i 

gräset och ta en öl mellan banden och området städas flera gånger om dagen. Det finns 

vattentoaletter på området, bankomater, storbildskärmar, vattenposter och ett stort matutbud. 

Med 200 meter till vattnet kan besökarna även svalka av sig i havet. Allt för att besökarna ska 

trivas medan de är på festivalen.  

4.2.1. Festivalen i siffror 

Med 33 200 personer på en och samma plats krävs en mängd faciliteter som mat och dryck för 

att göra alla så nöjda som möjligt. Nedan följer en tabell med kuriosa om festivalen i siffror.  

 
Festivalens omsättning totalt  140 000 000 

Omsättning i mat  20 000 000 

Omsättning i dryck  14 000 000 

Antal serverade portioner mat  350 000 

Antal serverade öl  250 000 

Omsättning i merchandise
3
  3 000 000 

Antal övernattningar  55 000 

Genomsnittlig konsumtion/festivaldeltagare 3 500 

Antal personer som jobbar på festivaldagarna 2 500 

Antal spelande band  90 

Antal scener på festivalområdet  7 

Antal besök på hemsidan/månad  300 000 

Antal personer i e-maillistan  29 000 

 

Figur 2: Festivalen i siffror. 

(Svenska kronor och från år 2008). Källa: www.swedenrock.com 

 

I skrivande stund är uppbyggnaden av 2009 års festival inne i sitt slutskede och från Sweden 

Rocks sida hoppas man på ytterligare ett bra festivalår. Enligt Forssman kommer inte 

festivalens koncept att förändras, även om förbättringsarbetet och finjusteringen alltid görs för 

att Sweden Rock Festival även i framtiden ska uppfattas som ”något av en lyxfestival”.  

                                                 
3
 Merchandise är ett begrepp som betecknar handelsvaror som t-shirts, planscher, leksaker, plastfigurer etc. 

relaterat till film, musik, spel eller TV (Nationalencyklopedin, 2009).  
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4.3. Sweden Rock Festival som turistmagnet 

Enligt Bjälkenborn är kommunen mycket positivt inställd till festivalen. Även 

kommunstyrelsens ordförande tillika ordförande i Region Blekinges turistnämnd Heléne 

Björklund håller med i detta påstående. Bjälkenborn berättar att vid uppstarten i början av 

1990-talet var det dock några röster som höjdes emot etableringen av en rockfestival, men när 

de lokala invånarna kom på att det fanns pengar att tjäna på de besökande ändrades 

inställningen. Numera är det många av grannarna till festivalområdet som under 

festivalveckan bland annat säljer korv i sina trädgårdar eller rent av hyr ut sina bostäder till 

festivaldeltagare.  

 

Den enda negativa aspekten som Bjälkenborn känner till är att vissa har klagat på att 

festivalen skräpar ner i området. Även Forssman på Sweden Rock Festival menar att de allra 

flesta är positiva till festivalen, även om någon enstaka granne har haft synpunkter på 

ljudnivåerna. Björklund känner inte till några negativa effekter av festivalen.  

 

Bjälkenborn menar att Sweden Rock Festival inte bara påverkar turismen i Sölvesborg, utan 

hela samhället. När invånarantalet för cirka en vecka ökar med över 30 000 personer i en 

kommun på närmare 17 000 individer är effekten påtaglig. Det spenderas mycket pengar på 

alla verksamheter i samhället, inte bara restauranger och hotell, utan även andra funktioner 

som tandläkare, butiker, systembolag med mera. Bjälkenborn tror att effekten av Sweden 

Rock Festival är mer påtaglig i en mindre kommun som Sölvesborg än om den skulle vara 

lokaliserad i någon av Sveriges större städer. Där är utbudet av större aktiviteter mer 

omfattande och festivalen skulle troligen ha svårare att nå ut till människor och kanske 

försvinna i mängden.  

 

Björklund menar att Sweden Rock Festival har en avgörande roll för turismen till området och 

har effekter på många olika näringsgrenar, samt att festivalen ökar kunskapen och 

nyfikenheten om Sölvesborg och även för Blekinge som region och hela södra Sverige. Hon 

påtalar att Sweden Rock Festival är ett av de starkaste varumärkena i Blekinge idag. 

Festivalen har marknadsfört Sölvesborg och byn Norje på ett sätt som inte skulle ha varit 

möjligt annars och har satt platsen på kartan. 

4.3.1. Festivalbesökares nyttjande av turistutbudet 

Kristoffer Ottoson, festivalbesökare med sex år av Sweden Rock Festival i bagaget och 

hemmahörande i Skara, nämner att han inte känner till särskilt mycket om Sölvesborg 

förutom att det är hemmaarena för Sweden Rock Festival. Han kände knappt till Sölvesborg 

alls innan han hade besökt festivalen. Även gotlänningen Magnus Södergren med snart elva år 

av Sweden Rock Festival bakom sig, nämner att han inte kände till Sölvesborg innan sina 

festivalbesök. Han vill inte påstå att han vet så mycket mer om orten idag heller, eftersom han 

aldrig har varit inne i själva tätorten.  

 

Båda de tillfrågade festivalbesökarna berättar att deras festivalvecka spenderas övervägande 

på campingen i anslutning till festivalområdet då inte favoritbanden uppträder och det blir inte 

mycket tid över till andra aktiviteter i området. De nämner båda att ett och annat besök vid 

badstränder har skett, men utöver det har de inte besökt traktens övriga attraktioner i någon 

större utsträckning.  

 

Ottosson brukar anlända till Sweden Rock Festival dagen innan de första banden intar 

scenerna och åker dagen efter de sista artisterna har gått av. Dessa extra dagar spenderas även 

de på campingen med en öl i handen och förhoppningsvis i värmande solsken. Södergren 
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brukar stanna enbart under festivaldagarna på liknande sätt som Ottosson. De faciliteter i 

området som Ottosson under åren har nyttjat har varit snabbköp i Norje by, men han beklagar 

sig över att deras priser är skyhöga under festivalveckan; ”de vet ju att folk handlar ändå om 

det ligger i närheten”. Han har dock inte besökt affären de senaste åren så han är osäker på om 

snabbköpet finns kvar. Han nämner också besök på ett värdshus eller liknande, också beläget i 

Norje by, där de serverar frukost till hungriga festivaldeltagare för en ringa summa. Detta är 

enligt Ottosson mycket uppskattat. Ottosson vet däremot att andra festivalbesökare åker in till 

Sölvesborg för att göra ett besök på Systembolaget eller handla nödvändigheter. Även om han 

själv väljer att bo på den intilliggande campingen i anslutning till festivalområdet, så har han 

bekanta som brukar bo på hotell inne i Sölvesborg. Ottosson berättar om en av dessa som ”har 

bokat samma hotell och samma hotellrum i tio år framöver, just under Sweden Rock 

Festival”. Södergren har vid något tillfälle besökt den närliggande orten Karlshamn för att 

handla, men tillägger att ”allt finns ju på festivalområdet, finns ingen direkt anledning till att 

åka iväg någonstans”.  

 

Södergren säger dock att han skulle kunna tänka sig att besöka Sölvesborg om han har 

vägarna förbi någon gång, men inte för ett primärbesök. Ottosson har däremot svårt att tänka 

sig att besöka Sölvesborg under de resterande delarna av året. På frågan om han skulle 

rekommendera andra att besöka Sölvesborg under sin semester svarar Ottosson; ”ja, under 

Sweden Rock Festival”.  

4.4. Företagande till följd av Sweden Rock Festival 

Sweden Rock Festival har utvecklat sin verksamhet till andra genrer än bara 

festivalarrangemang. Varumärket Sweden Rock innefattar även Sweden Rock Shop, en butik 

på nätet som säljer musik, kläder, inredningsartiklar, planscher och mycket mer med 

hårdrocksinriktning. Det ges också ut en tidning under namnet Sweden Rock Magazine som 

kommer ut tio gånger per år och som enligt tidningsbutiken.se (2009) är den största 

hårdrockstidningen i Skandinavien. Tidningens redaktion ligger i anslutning till Sweden Rock 

Festivals område i Norje by i Sölvesborgs kommun. Två gånger per år anordnas även en 

Sweden Rock-kryssning mellan Stockholm och Åbo där hårdrockare från hela Norden har 

möjlighet att lyssna på band och ha trevligt och uppleva festivalstämningen från Sölvesborg 

även under andra delar av året.  

 

Sweden Rock Festival har ett 20-tal fast anställda, men sysselsätter under festivalveckan cirka 

2 500 personer enligt Sweden Rock.com (2009). Det behövs allt från försäljare av mat, dryck 

och merchandise till städare och säkerhetspersonal. Dessa människor utgörs dels av frivilliga 

från hela landet, men också av många lokala föreningar som, enligt Bjälkenborn på 

Sölvesborgs kommun, är beroende av festivalen för sin egen överlevnad, en uppfattning som 

också delas av Heléne Björklund.  

 

Även företag drar nytta av festivalen. Eva Johansson vid Företagarna i Sölvesborg menar att 

varuhandeln och inte minst Systembolaget gynnas av Sweden Rock Festival och Björklund 

berättar att det i kommunen har öppnats restauranger, campingar och ett magasin på grund av 

festivalen. Ingen av respondenterna kunde dock nämna några exempel på företag som bildats 

helt på grund av festivalen, men Forssman på Sweden Rock Festival tillägger att många 

företag gör stora vinster på festivalen. Göransson vid Företagarna i Sölvesborg som under fem 

års tid har arbetat i nära relation till festivalorganisationen, berättar att Sweden Rock Festival 

samarbetar med en mängd lokala företag vad gäller transport/logistik, restaurang och 

servering, inköp och försäljning av festivaltröjor med mera, renhållning, boende och mycket 

mer. Detta är ett påstående som bekräftas av Forssman. Han meddelar att Sweden Rock 
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försöker arbeta tillsammans med det lokala näringslivet så ofta det går och samarbetar med ett 

30-tal lokala företag på ett eller annat vis. De företag som har påverkats mest av Sweden Rock 

Festival är enligt Göransson alla företag inom försäljning av mat och dryck samt all form av 

boende inom ett 3-8 mils område. Bussar, tåg och taxi har även de gynnats av festivalens 

verksamhet, menar Göransson.  

 

Överlag tror Göransson att Sweden Rock Festival har fungerat som inspiration till andra 

företag, inte bara i Sölvesborg utan även i andra delar av regionen. Företagen i området kan 

konkret se vad som finns att vinna, bara initiativ tas och en satsning görs. Det finns enligt 

Göransson inga negativa effekter på företagandet i Sölvesborg till följd av Sweden Rock 

Festival, tvärt om. Göransson anser också att det är av vikt för musikfestivaler att inse att de 

inte kan arrangera en musikfestival värt sitt namn utan samarbete med kommunen och andra 

myndigheter på orten. Därigenom gynnar det även företagarna, menar han.  

 

Festivalen samarbetar också med andra liknande musikfestivaler i Europa för att förhindra att 

de stora bandens agenturer inte ska kunna styra och ställa för mycket. ”Som enskild festival är 

det lätt att bli överkörd om man inte har pratat ihop sig”, menar Forssman. Då antalet 

musikfestivaler har ökat i Sverige tror Johansson att företagandet kommer att påverkas 

positivt på de orter som festivalerna finns på och att festivalerna kan leda till ett bättre 

samarbete mellan företagare.  

4.5. Samarbete mellan Sweden Rock Festival och Sölvesborgs 
kommun 

I egenskap av ordförande i kommunstyrelsen och därmed politiskt aktiv i kommunen, tror 

Björklund att det säkert finns attitydskillnader i de olika partierna kring den här typen av 

arrangemang, men det är inget som är uttalat eller har blivit ett hinder. Sölvesborgs kommun 

och Sweden Rock Festival har enligt Bjälkenborn alltid haft en bra relation. Ett gott samarbete 

med en positiv stämning präglar atmosfären och inför varje festival samlas man tillsammans 

och går igenom upplägget av festivalen för att på bästa sätt kunna genomföra den så det 

gynnar alla parter. Forssman instämmer och berättar att man har en kontinuerlig kontakt och 

samarbetar på många plan. Bland annat finns en fortlöpande kommunikation vad gäller 

infrastruktur, säkerhet, områdeslayout och en mängd andra frågor. Enligt Björklund finns ett 

väl förankrat och utvecklat samarbete som främst handlar om marknadsföring av Sölvesborg.  

 

Marken som tas i anspråk under festivalveckan är cirka 100 000 kvadratmeter och då 

tillkommer backstage- och produktionsområden. Marken ägs av Sölvesborgs kommun och 

arrenderas ut till festivalen. Bjälkenborn nämner att det finns planer på att utveckla någon 

form av utbildning kring musikproduktion i samma anda som har skett i Hultsfred via 

Hultsfredsfestivalen, men inget är i dagsläget klart.  

4.6. Musikfestivalernas attraktionskraft 

Som nämnts tidigare har intresset att besöka musikfestivaler ökat de senaste åren och 

musikfestivalerna i Sverige har stigit i antal. Forssman på Sweden Rock Festival tror detta kan 

bero på att livemusik har blivit viktigare både för publik och artister i takt med att den 

inspelade musikens värde har urholkats de senaste åren. Konsertutbudet är enligt Forssman 

oändligt mycket större idag än det var för tio år sedan. Kanske kan det vara så att många 

känner att de inte hinner med att se allt och då är ett festivalbesök en smidig lösning att se 

många band samtidigt, menar Forssman. Även kvaliteten på festivalarrangemang har ökat 

under senare tid, varvid många har upptäckt hur kul det är att gå på festival. Björklund, menar 
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att det finns ett behov och en längtan efter positiva upplevelser och de kommersiella aktörerna 

inom musikfestivalbranschen som överlever ofta har ett starkt och bra varumärke.  

 

Att det uppkommer nya festivaler ser inte Forssman som något negativt för Sweden Rocks 

del. Konkurrensen är bra för publiken då de får mer att välja mellan och Sweden Rock har i år 

sålt fler biljetter än någonsin. Varje år får Sweden Rock fler och fler besökare trots att man 

enligt Forssman ”lägger ohyggligt lite pengar på marknadsföring”. Ryktet om festivalen 

sprids av de människor som varit på besök tidigare år och som berättar för sina vänner. 

Södergren menar att han väljer att besöka Sweden Rock Festival år efter år främst på grund av 

dess hårdrocksinriktning, men även att det är en festival med gott rykte och en bra 

organisation. Han nämner också att det har blivit lite av en tradition att åka till Sweden Rock 

Festival varje år och ett evenemang att se fram emot. Även om besöket kostar en del
4
 så 

tycker Södergren att det ändå är värt det och han menar att folk ändå åker trots priset. 

Ottosson har besökt sex upplagor av Sweden Rock Festival och menar att Sweden Rock är 

den festival som tilltalar honom mest av de i Sverige, främst med anledning av musikens 

inriktning. Han menar också att ”ska man åka på festival så ska man åka till Sweden Rock”. 

 

5. Analys 
 

För att underlätta analysen av undersökningen har avsnittet delats upp i olika stycken. Dessa 

delar tar upp de olika faktorer som har framkommit under studien vad gäller Sweden Rock 

Festivals bidrag till turisttillströmning och ekonomisk utveckling i Sölvesborgs kommun.  

5.1. Sweden Rock Festival som del av upplevelseindustrin 

Upplevelseindustri eller upplevelseekonomi betecknas enligt Fernström (2005:70) som 

”skapandet av minnesvärda upplevelser för kunden/gästen”. Det som Sweden Rock Festival 

och andra musikfestivaler erbjuder sina besökare är just upplevelser utöver det vanliga i 

samma anda som Fernström beskriver. Kamfjord (1999:37) talar om att turismen utgörs av en 

rad näringar, sektorer och branscher. För att bli betraktad som en aktör inom turism- och 

upplevelseindustrin krävs det att man tillhandahåller någon eller några av turismens fyra 

primärprodukter som går under beteckningarna inkvartering, servering, persontransport och 

attraktioner eller bo, äta, resa och göra. I undersökningen har det framkommit att det i 

anslutning till Sweden Rock Festival finns campingar och ett brett utbud av mat och dryck. 

Göransson vid Företagarna i Sölvesborg nämnde att bussar, tåg och taxi gynnas av festivalens 

verksamhet och som attraktion står festivalen i sin helhet. Genom detta kan man se att 

Sweden Rock Festival tillhandahåller eller direkt berörs av samtliga basnäringar, vilket gör 

den till en given del av turism- och upplevelseindustrin.  

 

Getz (2007:304) menar att de negativa aspekterna av en musikfestival är att motsättningar kan 

genereras där vissa anser att festivalen medför busliv. Detta skedde i mindre utsträckning 

under uppstarten av Sweden Rock Festival då några röster höjdes mot etableringen av 

festivalen, enligt Bjälkenborn på Sölvesborgs kommun. Numera ser man dock få negativa 

effekter av festivalen, då lokalinvånarna istället har dragit nytta av festivalbesökarna. 

Forssman, press manager på Sweden Rock Festival beskriver att festivalen kontinuerligt 

arbetar med att förbättra sig och finjustera detaljer för att, som han beskriver ”även i 

fortsättningen uppfattas som något av en lyxfestival”. Sweden Rock Festivals taktik får stöd 

                                                 
4
 En fyra-dagarsbiljett till Sweden Rock Festival kostar under 2009 års upplaga av festivalen 2190 kronor + 

förköp (Sweden Rock.com, 2009). 
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av Edström et als (2003:12) resonemang där författarna anser att årligen återkommande 

musikfestivaler har möjlighet att lära av föregående år och på så sätt kontinuerligt utveckla 

och förbättra festivalen. Sweden Rock Festival samarbetar med andra liknande 

musikfestivaler i Europa, men är inte medlem i det europeiska rocknätverket Yourope.  

5.2. Turister till Sölvesborgs kommun genom Sweden Rock Festival 

Under intervjuerna framkom det att Sweden Rock Festival har satt platsen Sölvesborg på 

kartan på samma sätt som exempelvis Arvikafestivalen har placerat orten Arvika i människors 

medvetanden. Undersökningen har visat att festivalbesökarna hade begränsad kunskap om 

Sölvesborg som kommun innan de hade besökt festivalen. Efter besöket förknippas orten 

Sölvesborg med positivitet genom Sweden Rock Festival och de upplevelser som festivalen 

erbjuder, i likhet med Hultsfred och dess verksamheter till följd av Hultsfredsfestivalen som 

har gjort att orten idag förknippas med innovation och framgång. Lilliestam (2006:63) skriver 

om att musik genererar gemenskap och som framkommit under intervjuerna med de båda 

festivalbesökarna så är det Sweden Rock Festivals hårdrocksinriktade musik som lockar mest. 

Därav finns chansen att träffa likasinnade och skapa gemenskap och detta spelar en stor roll i 

varför de besöker Sweden Rock Festival. Den positivitet som då skapas associeras med 

området och kan tänkas ha en effekt på senare besök till orten.  

 

Genom att Sweden Rocks organisation anordnar liknande aktiviteter under andra delar av året, 

det vill säga Sweden Rock-kryssningar, kan personer som närvarar vid dessa sprida ordet om 

Sweden Rock Festival och på så sätt generera ännu fler besökare till Sölvesborg. Forssman 

nämnde i intervjun att festivalen ökar i besökarantal för varje år trots att man lägger 

”ohyggligt lite pengar på marknadsföring”. Ryktet om festivalen sprids alltså mellan vänner 

och bekanta. Enligt Björklund, Sölvesborgs kommunstyrelses ordförande samt ordförande i 

Region Blekinges turistnämnd, finns det mellan kommunen och festivalen ett väl förankrat 

samarbete som kretsar kring marknadsföring av Sölvesborg. Man arbetar följaktligen 

tillsammans för att gynna den gemensamma kommunens utveckling och tillväxt.  

 

Baerenholdt & Haldrup (2006:209) skriver att för att en turistdestination ska attrahera 

turistiska flöden måste platsen vara lockande och stimulerande. En eller flera attraktioner 

behövs och i detta fall utgörs attraktionen av Sweden Rock Festival. Festivalen är 

besöksmålets primära resanledning för de båda i undersökningen tillfrågade festivalbesökarna 

Ottosson och Södergren och av egen erfarenhet misstänker jag att detta påstående stämmer in 

på många andra Sweden Rock-besökare. Själva festivaldagarna spenderas huvudsakligen på 

festivalområdet, men dagarna innan och efter skulle kunna utnyttjas till annat. Även om 

besökarna just under festivalveckan fokuserar på själva anledningen till resan, Sweden Rock 

Festival, så spelar dock festivalen rollen som gör att kunskapen om Sölvesborg som kommun 

sprids bland människor från hela Sverige och även övriga Skandinavien. 

 

Turismbranschen är idag en av de mest lönsamma verksamheterna för ekonomisk tillväxt. 

Sahlberg (2004:13) menar att det inte kan finnas någon större ekonomisk tillväxt eller 

kulturell förnyelse utan resor. Sweden Rock Festival är beroende av de tillresande 

festivaldeltagarna för att existera och de bidrar samtidigt till det övriga samhället genom att 

konsumera turismtjänster i kommunen. Undersökningen har visat att de tjänster som 

konsumeras främst är faciliteter som mataffärer, systembolag, hotell och restauranger och 

liknande. Övriga turismattraktioner och sevärdheter hamnar i skymundan då den primära 

anledningen till resan har visat sig vara att närvara vid festivalen och det finns för lite tid över 

till annat. De besökare som enbart reser för att närvara vid Sweden Rock Festival kan alltså 

enligt undersökningen i liten utsträckning ses som turister till övriga kommunen.  
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5.3. Ekonomisk påverkan och lokal utveckling 

Som framkommit i undersökningen har Sweden Rock Festival haft en stor påverkan på 

turismsektorn i kommunen och enligt World Tourism Organization (2009) har turismindustrin 

starka kopplingar till ekonomisk tillväxt. Undersökningen har visat att omsättningen i 

kommunens turism- och reseindustri har ökat sedan 2001 och då Sweden Rock Festival växer 

i besökarantal för varje år kan man skönja vissa paralleller mellan företeelserna. Edström et al 

(2003:163) menar att om en musikfestival kan visa att den drar turister som spenderar pengar 

på orten och därigenom ökar kommunens skatteintäkter, är det troligare att kommunen bidrar 

med finansiella medel. Andersson (2008:10) skriver att Sölvesborgs skatteintäkter har stigit 

till följd av den ökade turismen, vilket i sin tur kan bidra till ökad inflyttning och förhindra 

utflyttning. Detta innebär att alla invånare i kommunen gynnas av festivalens existens. 

Bjälkenborn berättar i intervjun att festivalbesökarna spenderar mycket pengar på många olika 

verksamheter i samhället, inte bara restauranger och hotell, utan även andra funktioner 

exempelvis tandläkare. Då Sweden Rock Festival har visat att de är en stor inkomstkälla för 

kommunen skulle de enligt Edström et als resonemang vara kandidater för sponsring från 

detta håll.  

 

Getz (2007:304) beskriver att en av de goda aspekterna av musikfestivaler är att 

arbetstillfällen skapas som stimulerar ekonomin och Nyberg (1997:161) ser turism som en 

potentiellt viktig näring för glesbygden. Ett problem i sammanhanget har visat sig vara den 

utpräglade fokuseringen på sommarhalvåret eftersom Sölvesborg, enligt Bjälkenborn är en 

typisk sommarkommun. Under denna tid genereras betydligt fler arbetstillfällen än under 

vinterhalvåret, vilket gör det svårt att sysselsätta människor året om. Enligt Edström et al 

(2003:164-165) skapar det massiva publikpådraget som musikfestivaler ofta genererar, en 

efterfrågan på tjänster direkt relaterade till festivalarrangemanget. Björklund berättade att det i 

kommunen har öppnat restauranger och campingar på grund av efterfrågan från besökarna. 

För de föreningar i kommunen som arbetar på Sweden Rock Festival under festivalveckan är 

festivalen avgörande för överlevnad. Johansson vid Företagarna i Sölvesborg menade också 

att varuhandeln har dragit stor nytta av festivalen och Göransson talade om att alla företag 

inom försäljning av mat och dryck samt all form av boende har påverkats av Sweden Rock 

Festival. På detta sätt skapas nya arbetstillfällen till följd av festivalen.  

 

Musikfestivaler kan vara drivare av lokal utveckling genom att introducera och etablera 

företag som är direkt länkade till musik eller liknande upplevelseområden, menar Sundbo 

(2004:588). Sweden Rock Festival som organisation har utvecklats från att vara en mindre 

lokal festival till att vara ett stort internationellt fenomen som omsätter miljonbelopp. 

Varumärket Sweden Rock har växt och innefattar också den nätbaserade hårdrocksbutiken 

Sweden Rock Shop och tidningen Sweden Rock Magazine, vilkas kontor ligger i anslutning 

till festivalområdet och på detta sätt ytterligare har skapat arbeten i kommunen. Enligt 

Edström et al (2003:13) har antalet musikfestivaler ökat på senare tid i Sverige och Johansson 

tror att företagandet kommer att påverkas positivt på de orter där festivalerna är verksamma 

och att festivalerna kan leda till ett bättre samarbete mellan företagare. En annan typ av lokal 

utveckling är att introducera utbildningar kopplade till musikverksamhet. Så har skett i 

Hultsfred där man till följd av Hultsfredsfestivalen har etablerat utbildningar inom music 

management och digital mediedistribution. Bjälkenborn nämner under intervjun att det finns 

planer på att utveckla någon form av utbildning i Sölvesborg i Sweden Rock Festivals 

kölvatten, men inget är i dagsläget klart.  
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5.4. Sweden Rock Festival som kultur 

Under de år som Sweden Rock Festival har varit verksam så har festivalen utvecklats till att 

bli en av de mest välbesökta och populära i Sverige. Publiken är trogen sin festival och 

återkommer år efter år för att lyssna till musiken och uppleva atmosfären. Resandet till 

Sweden Rock Festival kan tolkas som det som Kamfjord (1999:66) beskriver som det 

tematiserade semesterresandet som bygger på ett intresse och en attityd. Sahlberg (2004:16) 

talar om riter eller ritualer, det vill säga kollektiva aktiviteter som stärker gemenskap, 

sammanhållning och identitet i samhället och musikfestivaler kan ses som en form kollektiv 

aktivitet som människor gör tillsammans och är därmed en ritual. Södergren berättade under 

intervjun att det för honom har blivit lite av en tradition att besöka Sweden Rock Festival och 

traditioner kan också kopplas till ritualer. Eftersom man deltar i en form av ritual när man 

väljer att närvara vid en musikfestival kan detta i allra högsta grad ses som en form av kultur. 

Faktumet att så många människor berörs av kulturen och vallfärdar för att närvara vid dessa 

tillställningar, visar på att kulturturismen eller musikturismen spelar en betydande roll för 

turismen som helhet.  

 

Lilliestam (2006:63) talar om en musikkultur som binder samman medlemmarna och skapar 

en gemenskap. Båda de tillfrågade festivalbesökarna berättar att de väljer att resa till Sweden 

Rock Festival för att festivalens musikinriktning tilltalar dem mest och därigenom kan de 

följaktligen hitta många likasinnade på området och på så vis uppleva gemenskap genom 

musikkulturen. Detta befäster även den egna identiteten genom musik som kulturyttring. 

Lilliestam (2006:110-111) menar att upplevelsen av att lyssna till musik live är en helt annan 

sak än i ett par lurar och påtalar att det under en konsert skapas en kontakt mellan artisten och 

publiken som inte fås på annat sätt. Forssman tror att livemusiken har blivit viktigare för både 

artister och publik i takt med att den inspelade musikens värde har urholkats de senaste åren. 

Det är kanske detta som utgör en av anledningarna till Sweden Rock Festival och andra 

musikfestivalers fortsätta popularitet. 

 

6. Slutsatser 

 
Studien har visat att Sweden Rock Festival är en av de mest framgångsrika och populäraste 

musikfestivalerna i Sverige idag. Då festivalen växer i besökarantal för varje år visar det att 

festivalens popularitet kvarstår vilket bådar gott inför framtiden. Sweden Rock Festivals 

hemmakommun Sölvesborg med sina knappt 17 000 invånare har genom festivalen satts på 

kartan och det har ökat medvetenheten och kunskapen om kommunen hos människor runt om 

i landet. Genom undersökningen har det framkommit att Sölvesborgs turistiska värde har ökat 

till följd av Sweden Rock Festival i samband med medvetenheten av orten, men festivalen har 

också bidragit till öppningen av en mängd turismtjänster exempelvis restauranger och 

campingar.  

 

Kommunens turism- och reseindustri har också ökat i omsättning och fler arbetstillfällen har 

skapats till följd av festivalens verksamhet. Däri ligger Sweden Rock Festivals ekonomiska 

värde för kommunen då många företag gynnas av alla de besökare som reser till Sölvesborg 

för att gå på festival. Dessa företag utgörs främst av mataffärer, systembolag, restauranger, 

campingar och hotell. Inte att förglömma är de föreningar som arbetar under festivalveckan 

som är beroende av festivalen för sin överlevnad. Då besökarnas pengar spenderas inom dessa 

verksamheter leder det till att kommunens skatteintäkter ökar. Följden av att fler 
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arbetstillfällen skapas är att det kan bidra till ökad inflyttning till kommunen eller förhindra 

utflyttning.  

 

Musikfestivaler som turistiskt dragplåster och främjare av det lokala ekonomiska klimatet kan 

med undersökningen som grund följaktligen leda till nedanstående faktorer: 

 

 Sätta destinationen på kartan och skapa medvetenhet och kunskap om orten. 

 Turism- och reseindustrin på orten ökar i omsättning.  

 Nya företag startas och därigenom genereras fler arbetstillfällen.  

 Kommunens skatteintäkter stiger.  

 Destinationen förknippas med positivitet till följd av de upplevelser och den 

gemenskap som skapas.   

 

6.1. Reflektioner och förslag till fortsatt forskning 

Att använda musikfestivaler som ett turistiskt dragplåster för att locka turister till ett område 

och genom det öka ortens ekonomiska värde, kan utifrån undersökningen ses som en god idé.  

 

Festivalen och lokala myndigheter i fallstudieobjektet har visat sig ha en bra kommunikation 

sinsemellan vilket underlättar arbetet för att gynna den gemensamma kommunens välfärd. Jag 

hoppas med denna uppsats att kunskapen om festivalers ekonomiska och turistiska värde kan 

öka och på så sätt skulle arbetet kunna användas som ett underlag vid startandet av andra 

festivaler. 

 

Även om Sweden Rock Festival har bidragit till ökad turism till Sölvesborgs kommun och 

skapat arbetstillfällen, så kvarstår ändå att säsongen med besökande turister är begränsad. På 

grund av detta har det visat sig svårt att sysselsätta människor året om. Detta är troligen ett av 

de största problemen som många säsongsberoende verksamheter kämpar med och ett förslag 

till fortsatt forskning skulle kunna vara hur man förlänger säsongen, det vill säga lockar 

turister även under vinterhalvåret samt därav bibehåller en större del av sysselsättningen året 

runt. En annan intressant fråga att forska vidare på skulle kunna vara att fokusera mer på 

besökarnas syn på Sölvesborg som turismdestination och undersöka kundperspektivet i större 

utsträckning. Att göra en jämförande studie mellan olika musikfestivaler och dess påverkan på 

det omgivande samhället ur olika aspekter skulle ytterligare ge uppmärksamhet åt 

musikfestivalers värde för turism, ekonomisk tillväxt och lokal utveckling.  
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8. Bilaga 
 

8.1. Intervjuguide Intervju 1  

 
Intervju: Ulf Bjälkenborn, Kultur- och Fritidschef på Sölvesborg kommun. 

Intervjuare: Carina Koski 

Telefonintervju 

2009-04-17 kl. 13.30 

 

1. Vilka är de populäraste besöksmålen för turister i Sölvesborg? Vad drar mest folk?  

2. Under vilken tid på året är turismen som störst? 

3. Vad har kommunen för inställning till Sweden Rock Festival? 

4. Hur har Sweden Rock Festival påverkat samhället omkring, Sölvesborg som kommun och Blekinge som 

region (ur en ekonomisk synpunkt)?  

5. Hur har Sweden Rock Festival påverkat turismen till Sölvesborg/Blekinge? 

6. Finns det några negativa sidor till att ha en musikfestival i området? 

7. Engagerar Sweden Rock Festival många lokala företag i sin verksamhet under festivalveckan (och även före 

och efter)? 

8. Vet du något/några företag i området som har bildats på grund av Sweden Rock Festival eller är helt beroende 

av festivalen?  

9. Sölvesborg är en tämligen liten kommun. Tror du att det är någon skillnad i påverkan mellan en mindre och en 

större kommun? 

10. Varför tror du musikfestivalerna har ökat i antal det senaste? 

11. Finns det ett samarbete mellan festivalen och kommunen? Om ja, hur ser detta samarbete ut? Finns det några 

utvecklingsplaner? 

8.2. Intervjufrågor Intervju 2 

 
Intervju: Martin Forssman, Press manager, Sweden Rock Festival 

Mailintervju 

April/Maj 2009  

 

1.Hur startade Sweden Rock Festival? 

2. Hur många besökare har ni i runda siffror och har ni någon statistik på var dessa kommer ifrån? 

3. Vilken målgrupp riktar sig festivalen till vad gäller ålder, genre etc? 

4. Hur stort är området som festivalen tar i anspråk under festivalveckan? 

5. Det verkar som musikfestivaler har ökat i antal det senaste. Varför är det så tror du? Har du någon tanke på 

hur detta kan påverka upplevelseindustrin i övrigt? 

6. Vad har Sweden Rock för inställning till de nya festivalerna? Känner ni av någon konkurrens och varför bör 

man besöka just Sweden Rock? 

7. Hur tror du Sweden Rock har påverkat turismtillströmningen till Sölvesborg och Blekinge i övrigt? 

8. Har ni märkt av några negativa effekter på grund av festivalen från det närliggande samhället? 

9. Engagerar Sweden Rock några lokala företag i sin verksamhet, både före, under och efter festivalveckan? 

10. Vet du något/några företag som har bildats på grund av eller är helt beroende av Sweden Rock? 

11. Finns det någon form av samarbete mellan Sweden Rock och Sölvesborgs kommun? Hur ser detta samarbete 

ut iså fall? 

12. Rockfestivaler runt om i Europa har ett eget nätverk, Yourope. Är nätverkande av denna typ något som 

Sweden Rock engagerar sig i? Varför eller varför inte? 

13. Avslutningsvis, hur ser framtiden ut för Sweden Rock?  
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8.3. Intervjufrågor Intervju 3 

 
Intervju: Heléne Björklund, Kommunstyrelsens Ordförande (s), Sölvesborgs kommun samt ordförande i Region 

Blekinges turistnämnd.  

Mailintervju 

April/Maj 2009 

 

1. Vad har kommunen för inställning till Sweden Rock Festival? 

2. Vilken roll tror du festivalen spelar när det kommer till att locka turister till Sölvesborg och även Blekinge 

som region? 

3. Hur har festivalen påverkat det omgivande samhället och regionen när det gäller turism och ekonomi? 

4. Har man märkt av några negativa effekter av att ha festivalen i det närliggande området? 

5. Vet du om Sweden Rock engagerar några lokala företag i omgivningen i sin verksamhet både före, under och 

efter festivalveckan? 

6. Känner du till några företag som har bildats på grund av eller är helt beroende av Sweden Rock? 

7. Finns det några politiska aspekter i samband med festivalen? 

8. Finns det ett samarbete mellan festivalen och kommunen? I så fall, hur ser detta samarbete ut? 

9. Musikfestivaler i allmänhet har det senaste ökat i antal. Hur tror du detta kan påverka 

upplevelseindustrin? Varför tror du de har ökat? 

8.4. Intervjuguide Intervju 4 och 5 

 
Intervju: Kristoffer Ottosson och Magnus Södergren, Sweden Rock Festival-besökare  

Intervjuare: Carina Koski 

Telefonintervjuer 

2009-05-21 kl. 19.30 och 2009-05-26 kl. 20.15 

 

1. Hur många år har du besökt Sweden Rock Festival? 

2. Varför besöker du just Sweden Rock och inte någon annan festival? Om du skulle förbättra något eller ändra 

på det, vad skulle det vara? 

3. Varför tror du generellt att folk väljer att besöka Sweden Rock? 

4. Vad vet du om Sölvesborg som ort? 

5. Kände du till Sölvesborg innan du hade varit på Sweden Rock? 

6. Hur tar du dig till festivalen och hur ser ditt boende ut under vistelsen? 

7. Hur länge stannar du i området? Bara under själva festivaldagarna eller kommer du tidigare eller åker senare? 

Hur spenderas i så fall dessa ”lediga” dagar? 

8. Under din vistelse på festivalen, har du utnyttjat några av de faciliteter som finns på orten exempelvis butiker, 

restauranger etc? 

9. Har du besökt några sevärdheter och liknande platser i Sölvesborg under tiden du var där? (ex badstränder, 

andra utflyktsmål mm). 

10. Skulle du kunna tänka dig att besöka Sölvesborg vid ett annat tillfälle under året? 

11. Skulle du kunna rekommendera andra till att åka till Sölvesborg på sin semester? 

8.5. Intervjufrågor Intervju 6 och 7 

 
Intervju: Eva Johansson, kassör för Företagarna i Sölvesborg och Mikke Göransson, suppleant för Företagarna i 

Sölvesborg. 

Mailintervju 

April/Maj 2009 

  
1. Hur har Sweden Rock Festival påverkat företagandet i Sölvesborg? 

2. Vet du om festivalen engagerar många lokala företag både före, under och efter festivalveckan? 

3. Känner du till något/några företag som har bildats på grund av eller är helt beroende av Sweden Rocks 

verksamhet? 

4. Kan eller har festivalen påverkat företagarna i området på ett negativt sätt? Hur? 

5. Vilka typer av företag är det som påverkas mest av festivalen? 

6. Det uppstår fler och fler musikfestivaler runt om i Sverige. Hur tror du det kommer att påverka företagandet 

på de orter som festivalerna finns på? 
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7. I vilken utsträckning tror du musikfestivaler kan ge upphov till företagande och entreprenörskap på orten?  
8. Finns det ett samarbete mellan Företagarna och Sweden Rock Festival? I så fall, hur ser det ut? 
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