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Rock City AB – Musiclink AB  
 
 
 
 Sedan musikfestivalens etablering har ett musikindustri- och 

utbildningscentrum börjat växa fram i Hultsfred. Karaktäristiskt är att 
näringsidkare möter konsertarrangörer och studenter inom media kommer i 
kontakt med webbutvecklare. Samarbetsprojektet mellan de olika företagen, 
institutionerna och föreningarna i Hultsfred har även fått stöd från olika 
offentliga och privata bidragsgivare, som t.ex. KK-stiftelsen, Hultsfreds 
kommun och Regionförbundet. Projektet har fått namnet ”Rock City” (eller 
”Kreativa mötesplatsen för musik- och upplevelseindustrin Hultsfred”) och 
anses som okonventionellt och innovativt i sitt arbetssätt, men dock mycket 
framgångsrikt. 
 Ett av företagen som på grund av sina ägarförhållanden knutits till 
den ”kreativa mötesplatsen” i Hultsfred är Musiclink, ett teknik- och 
webbföretag som erbjuder framför allt internetlösningar och undervisning 
inom medierelaterade ämnen. Företaget förfogar över hög expertkompetens 
och har börjat etablera sig som en viktig aktör i branschen. 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Hultsfredsfestivalen är den största svenska rockmusikfestivalen som årligen attraherar 
tiotusentals människor. Organisationen kring Hultsfredsfestivalen har under de närmare 20 åren 
som festivalen hållits vuxit fram kontinuerligt och etablerat sig som en stark faktor inom 
underhållningsbranschen. Ett av de senaste stegen inom denna utveckling är inrättningen av en 
så kallad ”Kreativ mötesplats för upplevelseindustrin”. Mötesplatsen – som även kallas ”Rock 
City” – baseras på ett initiativ av KK-stiftelsen som även ekonomiskt bidrar till projektet. 
Meningen är att skapa förutsättningarna för möten mellan representanter och intresserade inom 
branscherna musik- och nöjesbranschen. Bredvid företag och festivalarrangörer finns det sedan 
några år tillbaka även diverse utbildningar inom ämnena musik, media och turism. 
 Rock City är faktiskt en egen liten ”stad” inom Hultsfreds festivalområde. Här möts 
artister och högskolelektorer, och konferensdeltagare och tekniker. Platsen där alla dessa olika 
kulturer stöter på varandra är en gata som heter ”Rock City Road” och som går rakt igenom den 
lilla rockstaden. 
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Ett av de företag som finns inom Rock City är      
Musiclink AB som är ett teknikföretag inriktat mot 
digitala media och ny informationsteknologi. Daniel 
Johansson, utbildningsledare, projektledare, 
copywriter och snart även forskare på Musiclink AB, 
berättar i en intervju om det symbiotiska samarbetet 
mellan de olika företagen i Rock City: 

– Det är en smältdegel av företagare och 
forskare, privata näringsidkare och offentliga 
myndigheter. Man träffar dagligen människor från 
andra verksamhetsområden vilket gör Rock City till 
ett mycket levande och kreativt ställe. 

Till denna studie har vi intervjuat Daniel 
Johansson samt Ingegerd Alatalo, som är KK-
stiftelsens projektledare för Rock City. 

 
Mötesplats Upplevelseindustrin Hultsfred  
 
Bakom den största svenska (och internationellt 
mycket renommerade) musikfestivalen i Hultsfred 
står föreningen ”Rockparty”. Föreningen anordnade 
festivalen för första gången 1986 och allt sedan dess 
har evenemanget vuxit kontinuerligt. Runt 
Rockparty har under årens lopp – framför allt under 
1990-talet – skapats en del företag och 
organisationer. Initiativtagarna har ofta varit f.d. 
festivalfunktionärer som efter arbetet med festivalen 
försökte komma vidare inom musik- och 
mediabranschen. Det gällde att ta vara på den 
kompetens som fanns inom Hultsfredsområdet.  
 I slutet på 1990-talet började den verksamhet 
som bedrevs i Hultsfred i allt högre grad 
uppmärksammas av näringslivet och dess 
utvecklingsorganisationer, som t ex KK-stiftelsen. 
Det bildades ett ”IUC Musik- & Upplevelsecentrum” 
som hade som målsättning att stödja och utveckla 
den svenska upplevelseindustrin. Man inrättade även 
fem utbildningar inom musikindustri, turism och 
digitala medier. Idag finns det 250 studenter på 

Hultsfredutbildningarna som är inrymda i samma 
lokaler som ”företagarbyn”. Syftet är att stärka 
banden mellan utbildning och näringsverksamhet. 
Hela anläggningen heter nuförtiden ”Rock City” och 
hyser ett tiotal företag med runt 70 anställda. 
Utbildningarna fungerar till viss del som 
rekryteringsplattform och statistiken visar att mellan 
5 och 10 studenter stannar kvar efter utbildningen. 
 KK-stiftelsen själv har satsat en del pengar på 
Rock City sedan år 2000. Stiftelsen beslutade att 
initiera och stödja ett antal s.k. ”Kreativa 
Mötesplatser för Upplevelseindustrin” i hela Sverige. 
Till en början stödjas fem sådana mötesplatser, dvs. 
Hultsfred, Karlshamn, Hällefors, Piteå och 
Trollhättan. Meningen var att främja en 
gränsöverskridande kompetensutveckling inom 
musik- och upplevelsebranschen. 
 Projektledaren för den kreativa mötesplatsen 
i Hultsfred är Ingegerd Alatalo. Hon berättar hur 
näringslivet insåg att det fanns 
utvecklingsmöjligheterna inom just 
upplevelseindustrin: 
 – Det är ju ett rätt nytt fenomen, men man 
förstod så småningom att det finns både kompetens, 
utvecklingsmöjligheter och pengar inom detta 
område. Därför började man definiera vad 
”upplevelseindustrin” egentligen innebar för att visa 
hur den skiljde från andra näringsverksamheter. 
 Det ökade intresset för Rock City och 
engagemanget från andra privata och offentliga 
aktörer som t.ex. Hultsfreds kommun, 
Regionförbundet och Näringsdepartementet 
medförde stora förändringar för samarbetet mellan 
de olika företagen på Rock City. En viktig 
förändring var att hela ”rockstaden” växte, både 
genom att nya företag grundades och att andra 
företag knyts till Hultsfred. Exempelvis har ett 
cateringföretag bildats och ett bokningsföretag har 
flyttat från Norrköping till Rock City.  
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 – Expansionen sker på olika sätt, säger 
Alatalo. Det kan vara f.d. studenter som bildar ett 
bolag eller anställda som knoppar av sig, startar eget 
och erbjuder sina tjänster. 
 
Ett okonventionellt samarbete 
 
Alatalo beskriver samarbetet mellan företagen på 
Rock City som väldigt tätt och mycket 
okonventionellt:  
 – Vi dras ju alla åt samma håll och arbetar 
därför verkligen ”gränsöverskridande”. Vissa 
praktiska detaljer som t.ex. posthantering och 
kopiering sköts gemensamt. Men även i andra 
avseenden hjälper vi varandra mycket. Behöver jag 
exempelvis råd eller webbtjänster kan jag bara köpa 
sådana tjänster av en av våra bolag som t.ex. 
Musiclink. 
 Det som kännetecknar samarbetet inom Rock 
City mest är den ”platta” strukturen. Det finns ingen 
konkret styrning uppifrån utan man genomför 
projekt väldigt obyråkratiskt och direkt.  
 – Visserligen har vi då och då koncernmöten 
i bolaget Rockparty, säger Alatalo. Men det är inte 
på det viset att man utarbetar en generell arbetsplan 
som varje delbolag resp. anställd måste hålla sig till. 
Vill man starta ett projekt så är det bara att samla 
folk och sätta igång. Det är den stora skillnaden mot 
t.ex. det akademiska livet där allting är oerhört 
planerat och byråkratiskt. 
 Fastän denna samarbetsform är dynamisk och 
spontan kan den även innefatta vissa risker som 
Ingegerd Alatalo påpekar. Det skulle ibland kunna 
vara en fördel om det hade funnits ett 
informationsflöde som hade varit mer organiserat 
och kontinuerligt: 
 – Vi har ju en ”anslagstavla” där det finns 
information för alla, men just 

informationshanteringen hade man kanske kunnat 
arbeta mer på. 
 Alatalo anser att informationsflödet är en 
viktig beståndsdel i den dagliga verksamheten på 
Rock City eftersom organisation lever på kunskap 
och tempot är oerhört högt: 
 – Det händer hela tiden nya saker, förklarar 
hon. Då är det svårt att hålla sig uppdaterad i alla 
lägen. Det är inte heller så lätt att avgöra vilken 
information som riktar sig till vilken medarbetare, 
just eftersom det handlar om så stora 
informationsmängder. 
 På grund av dessa funderingar har man på 
Rock City diskuterat om man ska inrätta en halv- 
eller heltidstjänst för en administratör som en 
informationsdistributör resp. samordnande kraft. 
Men detta är en fråga om resurser och i och med att 
den ”Kreativa mötesplatsen Hultsfred” är beroende 
av medel utifrån är man mycket angelägen om att 
fördela de ekonomiska tillgångarna på bästa möjliga 
sätt. 
 – Det hade kanske varit bättre med en sådan 
administratör. Men förutom de ekonomiska 
förbehållen så vet vi inte riktigt heller om vi 
verkligen vill ha en sådan strukturerad 
samarbetsform. Vi är rätt nöjda med de naturliga 
samtalen och vårt ganska ”lösa” arbetssätt. Vi satsar 
mer på idéerna än på administrationen, så att säga. 
 Fortfarande är Hultsfredsfestivalen den 
centrala verksamhetskärnan på Rock City. Dess 
fram- och motgångar har mycket stor betydelse för 
hela organisationens utveckling. När man t.ex. i år 
(dvs. 2004) hade en rätt mager biljettförsäljning var 
man tvungen att dra in 10 heltidsjobb. 
 – I det här fallet har det också drabbat några 
f.d. studenter som ville vara kvar på Rock City, 
berättar Alatalo. Men det fanns inget vi kunde göra.  
 Bland de orsaker som kan påverka 
Hultsfredsfestivalen negativt, hör också den ökade 
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konkurrenssituationen som tillkommit under de 
senaste åren. Festivaler med underhållningsmusik 
hålls nuförtiden på många orter i landet. För att hålla 
sig informerad inom trender och smaker har man 
därför inrättat ett utvärderingsarbete på Rock City 
och man genomför också kundundersökningar. 
 Projektet ”Kreativa mötesplatsen Hultsfred” 
har planerats och finansierats för totalt tre år. Tiden 
kommer att löpa ut i slutet av år 2005. För Ingegerd 
Alatalo står det dock fast att man kommer att 
fortsätta även efter denna tid: 
 – Vi är förstås beroende av de medel vi får 
från både offentliga och privata investerare. Förutom 
KK-stiftelsen är det också kommunen och regionen 
samt andra aktörer som stödjer oss finansiellt – vi får 
t.ex. även EU-bidrag. Efter 2005 hoppas vi kunna få 
en förlängning av projektet eller hitta nya 
bidragsgivare.  
 Hon tillägger: 
 – Det är viktigt att inse – särskilt för våra 
bidragsgivare – att allting inte kan ske på en gång. 
Tre år är en mycket kort tid för att uppnå 
genomgripande förändringar. Vi tror att vi har 
kommit en bra bit på väg. Men det är en process som 
kommer att kräva mycket längre tid.  
 
Ett företag på Rock City - Musiclink 
 
Bland de tiotal företag som ingår i Rock City finns 
Musiclink AB som skapades 1997 som ett slags 
”riskkapitalbolag”. Ägaren är föreningen Rockparty. 
Det ursprungliga syftet med Musiclink var att stötta 
nya företag och affärsidéer inom den svenska 
musikbranschen. En annan aspekt var att man skulle 
skapa länkar mellan olika aktörer för att kunna 
utveckla hela musiklivet i Sverige. När Rock City 
AB grundades och utvecklingen av musik- och 
nöjesbranschen togs över av detta bolag, 
koncentrerade man sig på Musiclink på en annan 

affärsidé, nämligen att tillhandahålla s.k. 
”webbhotell” samt att erbjuda hemsidor och annan 
internetservice. Detta är även idag företagets 
kärnverksamhet. Förutom webbtjänsterna driver 
företaget även en del utbildningar och ger kurser 
inom informationsteknologi och digitala media till 
exempelvis högskolor. Företaget har för närvarande 
åtta anställda och en omsättning på runt 5,5 miljoner 
kronor. 
 Att företaget anlitas flitigt som teknisk 
support till diverse evenemang bekräftar både 
Ingegerd Alatalo och Daniel Johansson, som bl.a. är 
utbildningsledare inom Digital Mediadistribution på 
Musiclink: 
 – Efter det att Rock City hade kommit igång 
fick vi många uppdrag om att sköta den tekniska 
biten av olika tillställningar såsom seminarier och 
konferenser, berättar Johansson.  
 En viktig sådan tillställning var de s.k. ”Aha-
dagarna” som arrangerades i Hultsfred år 2001 av 
KK-stiftelsen. Musiclink anlitades för att bl.a. skapa 
en webb-radio. Men mötet medförde även nya 
insikter: 
 – Under Aha-dagarna skulle Hultsfred och 
Rock City presentera sig. För oss på Musiclink var 
det egentligen första gången som vi kom i kontakt 
med det som kallas ”upplevelseindustrin”. Vi såg att 
vårt samhälle befinner sig i en förändring från en 
renodlad tillverkningsindustri till flera olika 
verksamhetsbranscher, som t.ex. musik- och 
nöjesbranschen.  
 Enligt Johansson ”nätverkade” Hultsfred-
representanterna en hel del med andra aktörer inom 
branschen, som t.ex. cirkus-arrangörer och 
ishotellsinnehavare. Man blev medveten om att man 
passade väl in i detta sammanhang. 
 
Icke-hierarkiska strukturer 
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Eftersom Musiclink är ett utbildningsföretag har det 
alltid varit viktigt att hålla en hög kompetensstandard 
vad gäller teknisk utveckling: 
 – Det är klart att man hela tiden måste ligga 
steget före om man ska undervisa i digitala medier, 
säger Ingegerd Alatalo. Därför är 
kunskapsinhämtning mycket viktigt för företaget. 
 Daniel Johansson håller med och tillfogar: 
 – Som hela Rock City så har även vårt 
företag en ganska ”flack” struktur, dvs. kunskaper 
förmedlas direkt från person till person utan större 
byråkratiska processer. Man måste komma ihåg att 
vi har delvis skilda arbetsområden som t.ex. video, 
programmering, webbutveckling, teknik och 
administration. Samtidigt är det viktigt att man håller 
varandra ajour kontinuerligt. 
 Johansson framhäver också stämningen på 
Musiclink och Rock City som flexibel och 
gränsöverskridande. 
 – Man måste verkligen förstå hur nära olika 
organisationer arbetar ihop på Rock City. Det är 
verkligen en samling av delvis skilda världar, fastän 
det finns många beröringspunkter. Det sträcker sig 
från gemensam utrustning till gemensamma 
seminarier etc. Även undervisningen har en väldigt 
kommunikativ karaktär, utan en traditionell lärare-
student-hierarki. 
 Ett bra exempel på det gränsöverskridande 
samarbetet inom Rock City är faktiskt Daniel 
Johansson själv som till 75 % är anställd av 
Musiclink och till 25 % av Rock Party AB. Han ska 
dessutom snart börja doktorera inom 
nöjesindustribranschen och blir finansierad av KK-
stiftelsen. 
 
Framtidsutsikter 
 
Ett problem som Musiclink möter då och då är att 
man mest arbetar event- och säsongsbetonat och att 

det blir många avbrott i en mer kontinuerlig 
arbetsprocess. Inför framtiden hoppas företaget 
kunna få in större projekt som man kan arbeta med 
under en längre tid. I så fall skulle det även vara 
tänkbart att företaget anställer fler medarbetare: 
 – Det skulle inte vara några problem att växa 
med 150-200 %, menar Johansson. Men det är lite 
för splittrat hos oss i dagens läge och då är det lite 
svårt att fokusera. Därför är det också svårt att växa 
på ett naturligt sätt. 
 För Ingegerd Alatalo står det dock klart att 
Musiclink är ett bra exempel på ett företag med en 
okonventionell, men mycket effektiv 
kompetensutveckling.  
 – Musiclink förfogar över en mycket hög 
kompetens med utmärkta utvecklingsmöjligheter. 
Det visar också det faktum att Musiclink företaget 
har börjat förhandla med en stor teleoperatör. 
Dessutom är företaget en stöttepelare i hela 
samarbetsprojektet ”Rock City” i Hultsfred. 
 
 
Källor 
 
Muntliga källor 
 
Intervjuer med Ingegerd Alatalo, projektledare för 
den ”Kreativa Mötesplatsen Upplevelseindustrin 
Hultsfred”, och Daniel Johansson, utbildningsledare 
på Musiclink 
 
Skriftliga källor 
 
Hemsidor 
 
• Rock City:  www.rockcity.se 
• Rockparty:  www.rockparty.se  
• Musiclink:  www.musiclink.se 
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• IUC Musik & Upplevelsindustri:    
   http://www.iuchultsfred.nu 
• Om KK-stiftelsens satsning på upplevelseindustrin: 
   http://www.kks.se/templates/ 
   ProjectPage.aspx?id=4420 
 


