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Sammanfattning

Uppsala Konsert & Kongress invigdes 1 september år 2007. Sedan dess har det 
genomförts ca 750 evenemang och 1 800 konferenser och kongresser med över 
500 000 besökare. 
 En kulturanläggning av UKK:s karaktär fungerar som en katalysator för turism- 
och besöksnäringen och en betydande del av den turistiska konsumtionen sker 
utanför själva anläggningen, t.ex. på hotell, restaurang/café och i detaljhandeln. 
UKK bidrar därmed till, och skapar förutsättningar för, utvecklingen av Uppsala 
som destination.
 Syftet med denna utredning har varit att kartlägga vilken samhällsekono-
misk betydelse UKK:s verksamhet haft för Uppsala kommun. Hur stor turisteko-
nomisk omsättning har de evenemang, möten och kongresser som genomförts 
på UKK genererat? Och har UKK gett upphov till andra, s.k. katalytiska, effekter i 
Uppsala?

Sammanställning monetära effekter
Turistekonomisk omsättning

För att beräkna den turistekonomiska omsättningen gjordes under våren/
sommaren 2011 mätningar på fem olika evenemang; tre konserter/shower 
(José González, Mia Skäringer och Bengt Hallberg) samt två kongresser 
(STRINGS, SKL). Med dessa mätningar som utgångspunkt har HUI Research, 
med sin evenemangsdatabas som komplement, kunnat beräkna de direkta 
monetära turistekonomiska effekterna av UKK.
 Sedan invigningen år 2007 har UKK:s besökare konsumerat för uppskatt-
ningsvis 270 miljoner kronor i Uppsala kommun utanför själva anläggning-
en. Mötesdeltagarna står för ca 69 procent av konsumtionen medan besökare 
till konserter, shower och andra föreställningar står för 31 procent.

Omsättning konserter/föreställningar

Omsättning kongress/konferens/event

Totalt

Motsvarar antal årsverken2

20071

17 mkr

15 mkr

32 mkr

20 st

2008

25 mkr

48 mkr

73 mkr

46 st

2009

21 mkr

51 mkr

72 mkr

46 st

2010

22 mkr

71 mkr

93 mkr

59 st

2007–2010

85 mkr

185 mkr

270 mkr

171 st

1 Verksamheten år 2007 var endast igång under perioden september–december

2 Källa: ”Fakta om Svensk Turism 2010”, Tillväxtverket/SCB



Katalytiska effekter

Förutom de monetära effekter som UKK har gett upphov till har UKK:s 
tillkomst också bidragit till andra värden i Uppsala. Med katalytiska effekter 
avses UKK:s roll och betydelse för Uppsalas utveckling som destination i en 
vidare mening.  
 En modern stad är i ständig utveckling och det är varken självklart eller 
helt enkelt att kunna avgöra exakt vilka effekter och/eller vilken påverkan 
en enskild anläggning som UKK har gett upphov till. Detta eftersom en stor 
del av utvecklingen i Uppsala sker i symbios mellan olika faktorer som i sig 
är svåra att avgränsa. Resultaten i denna rapport pekar dock på ett antal 
olika företeelser/projekt där UKK direkt eller indirekt torde ha haft mer eller 
mindre påverkan.  

I punktform kan man sammanfatta dem på följande sätt:

 • Ökat fokus på turism- och besöksnäringen i Uppsala

 • Evenemang som katalysator för destinationsutveckling

 • Hotellexpansion och ökad beläggningsgrad i Uppsala

 • Positiv utveckling av handeln och för restaurang/caféer runt Vaksala torg 

 • Centrumförskjutning och centrumvidgning

 • UKK:s inverkan på kunskapsutvecklingen

 • UKK:s inverkan på kulturutbudet/kulturkonsumtionen

 • UKK – en symbol för det nya Uppsala

 • UKK breddar bilden av Uppsala

 • PR-effekter för Uppsala till följd av UKK

 3 Verksamheten år 2007 var endast igång under perioden september–december

4 Verksamheten år 2007 var endast igång under perioden september–december

5 UKK har i dagsläget 54 tillsvidareanställda samt ett antal timanställda. 
De timanställda uppskattas motsvara ca 10 helårsverken.

6 Källa: Destination Uppsala och rapporten ”TEM 2009, ekonomiska och sysselsättningsmässiga 
effekter av turismen i Uppsala kommun” av Resurs AB. OBS! HUI Research har baserat siffran 
på ett genomsnittsvärde av de tre senaste årens (2007–2009) omsättning i Uppsala kommun.

Kvarhållen konsumtion

Med kvarhållen köpkraft avses konsumtion som sker på hemmaplan istället 
för någon annanstans. En uppsalabo som går på en show med Mia Skä-
ringer kan välja att göra det i Uppsala eller någon annanstans. Om personer 
lämnar Uppsala för att gå på evenemanget bidrar han/hon till den turisteko-
nomiska omsättningen på annan ort. Om personen ifråga istället stannar 
hemma skapas möjlighet till konsumtion på hemmaplan. 
 En relativt hög andel av uppsalaborna (mellan 42 och 53 procent) uppgav 
i samband med de turistekonomiska mätningarna att de hade rest till en 
närliggande ort för att gå på det specifika evenemanget om det inte genom-
förts i Uppsala. I tabellen nedan redogörs för det teoretiska värdet på den 
kvarhållna konsumtionen. Huruvida denna summa sedan konsumerats i 
Uppsala eller ej kan vi dock inte veta säkert. 

Övriga monetära effekter

Förutom de monetära effekter som skapats utanför själva Uppsala Konsert 
& Kongress ska bilden kompletteras med den direkta omsättning som UKK:s 
anläggning i sig självt genererat.

Vid en jämförelse visar det sig att UKK, direkt och indirekt, bidrar till ca 
8 % av Uppsala kommuns totala turistiska omsättning.6 Knappt var tionde 
turistkrona i Uppsala kan därför härledas till UKK:s verksamhet. 

Omsättning UKK

Årsverken5

20074

42 mkr

35 st

2008

72 mkr

62 st

2009

65 mkr

64 st

2010

72 mkr

64 st

2007–2010

251 mkr

225 st

Kvarhållen köpkraft, uppsalabor 

20073

17 mkr

2008

25 mkr

2009

21 mkr

2010

22 mkr

2007–2010

85 mkr
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Bakgrund
Uppsala Konsert & Kongress (UKK) invigdes 2007 och är ett hus skapat för 
möten och musik. Bolaget ingår i den kommunala bolagskoncernen Uppsala 
Stadshus AB och är ett helägt kommunalt bolag. 
 Offentliga investeringar i infrastruktur blir allt som oftast omdebatterade. 
De berör många känslomässigt och blir därför av naturliga skäl föremål för 
mycket åsikter. Så har det ofta varit historiskt och det sker också på de flesta 
platser. Debatterna och processerna runt etableringen av UKK har inte varit 
något undantag, tvärtom var attityden bland majoriteten av Uppsalabor initi-
alt negativ. Detta har dock ändrats en del under de fyra år som UKK:s verk-
samhet varit igång.7

 I UKK:s vision och affärsidé står att ”Uppsala Konsert & Kongress ska vara 
ett konserthus för alla uppsalabor”. 

Syfte, metod och definitioner
UKK vill göra en genomlysning av de monetära och katalytiska effekter som 
UKK gett upphov till. 
 Syftet med utredningen är därför att göra en så heltäckande redogörelse 
över Uppsala Konsert & Kongress monetära och katalytiska effekter för åren 
2007–2010 som möjligt och på ett överskådligt och pedagogiskt sätt redovisa 
vilken betydelse UKK haft för Uppsala kommun. 

Monetära effekter

Med monetära effekter avses den konsumtion som genereras av de inresande 
besökarna, d.v.s. turisterna till Uppsala kommun, i samband med ett evene-
mang eller en kongress, och som utgör den turistekonomiska omsättningen. 
Det avser också det konsumtionsutrymme som skapas i och med att män-
niskor bosatta i Uppsala kommun stannar kvar i Uppsala för att gå på ett 
evenemang istället för att resa någon annanstans för samma syfte. Till detta 
adderas också UKK:s egen omsättning.

Katalytiska effekter

Med katalytiska effekter avses i denna rapport UKK:s roll och betydelse för
Uppsalas utveckling i en vidare mening (t.ex. investeringar, välbefinnande,
kulturutbud)

7 Uppsalabarometern 2009. Jämförelse under 2006-2009 av svar på frågan
”Vad tycker du om att det har byggts ett konsert- och kongresshus i Uppsala?”.

Inledning

Frågan om ett konserthus i Uppsala har stötts och blötts i årtionden. Flera 
olika alternativ lanserades och debatten rasade både för och emot då det 
begav sig. Inget konstigt med det då investeringar i offentlig infrastruktur 
nästan alltid väcker debatt och känslor hos befolkningen. Man skulle näs-
tan kunna drista sig att påstå att det är ett slags kvalitetstecken i sig att en 
satsning likt denna provocerar lite grann. Det är på ett sätt ett kvitto på att 
man lyft blicken, vågat utmana genom att tänka och göra annorlunda och 
framförallt att skapa något nytt. Något som är båda samtida och visionärt 
och som förhoppningsvis med tiden också förvandlas till något tidlöst.
Eiffeltornet var som exempel föremål för en hetsig debatt i samband med 
byggandet år 1887. Idag är det ett av världens mest kända landmärken. Och 
när Nya Ullevi byggdes i Göteborg inför fotbolls-VM 1958 var det ett inte helt 
okontroversiellt beslut. 
 I april 2004 beslutade kommunfullmäktige i Uppsala att bygga ett kon-
sert- och kongresshus och i april 2005 togs det första spadtaget för det nya 
Uppsala Konsert & Kongress. Den 1 september år 2007 invigdes till sist UKK 
och sedan dess har det genomförts ca 750 evenemang (konserter och före-
ställningar) och 1 800 konferenser och kongresser. Dessutom har UKK snabbt 
blivit en naturlig mötesplats för företag och människor i Uppsala. 
UKK ingår i den kommunala bolagskoncernen Uppsala Stadshus AB och är 
ett helägt kommunalt bolag. Man har bl.a. ett kulturpolitiskt uppdrag och 
har också årligen fått ett driftsbidrag för verksamheten i form av ett aktie-
ägartillskott. Men frågan är på vilket sätt och hur mycket UKK i sin tur har 
bidragit till utvecklingen i Uppsala? Vilken samhällsekonomisk betydelse 
har UKK haft för Uppsala kommun? Hur stor turistekonomisk omsättning 
har de evenemang, möten och kongresser som genomförts där genererat 
och hur fördelas den omsättningen bland olika aktörer i Uppsala? Kort sagt; 
vilka andra drar nytta av och tjänar pengar på UKK? Och skulle man rent av 
kunna tala om att UKK också har gett upphov till andra, mer katalytiska, 
effekter i Uppsala?
 Syftet med denna rapport är att försöka ge svar på ovanstående frågor.  



UKK:s betydelse för Uppsala kommun är mångfacetterad. Det handlar både 
om monetära och icke monetära effekter. Kartläggningen av effekterna 
tar sin utgångspunkt i intressentanalysen nedan. Utifrån denna kan man 
analysera olika typer av effekter för olika intressegrupper (invånare, företag, 
institutioner). 

Huvudintressenter för Uppsala Konsert & Kongress

Monetära 
effekter

Monetära och katalytiska effekter av Uppsala Konsert & Kongress10 • HUI Research 

Uppsalabor

Uppsalabor

Utländska besökare

Utländska besökare

Svenska besökare

Svenska besökare

Konsert

Kongress

Uppsala Universitet,  
Universitetssjukhuset,
Kulturföreningar mm

Politiker,  
tjänstemän

Anställda

Samarbetspartners

Leverantörer

Kunder

Uppsala Konsert & Kongress

Invånare som ej
besöker UKK

Företag Institutioner

Besökare



10 HUI Researchs evenemangsdatabas innehåller totalt nästan 200 evenemangsmätningar 
(anonymiserade) och omfattar ca 50 000 intervjuer.

Informationsbehov
För att kunna besvara frågan om vilka monetära effekter UKK gett upphov 
till fanns följande grundläggande informationsbehov: 
 • Hur mycket spenderar besökare till Uppsala kommun i samband med ett besök
 • på UKK?  
 • I vilken utsträckning stannar invånare i Uppsala kommun kvar i kommunen 
 • för att konsumera UKK:s utbud istället för att resa någon annanstans och 
 • konsumera samma utbud alternativt att resa iväg och göra något helt annat 
 • vid tidpunkten för ett evenemang/kongress?

Metod
Eftersom både andelen turister och deras utläggstal kan skilja sig åt bero-
ende på typ av evenemang/kongress har det inom ramen för denna övergri-
pande studie gjorts fem separata turismekonomiska mätningar. Dessa har 
valts ut för att kunna representera olika typer av evenemang/kongresser 
enligt följande princip:

Med dessa primärdatainsamlingar som utgångspunkt har HUI Research kun-
nat beräkna och aggregera de direkta monetära turistekonomiska effekterna 
av UKK med hjälp av UKK:s statistik över verksamheten 2007–2010 och med 
HUI Researchs evenemangsdatabas10 som komplement. 

Typ av evenemang

En konsert eller liknande med en artist som gör ett fåtal framträdanden i Sverige

En konsert eller liknande med en artist som gör ett flertal framträdanden i Sverige

En konsert eller liknande med främst lokalregional prägel

En kongress med tydliga inslag av internationella deltagare

En kongress med i huvudsak nationella deltagare

Artist/Kongress

José González

Mia Skäringer

Bengt Hallberg

STRINGS

SKL
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8 Kompletterande fråga i samband med turistekonomiska mätningar och information
från tidigare genomförda kundenkäter på UKK samt SIFO:s databas ORVESTO

9 Fråga i samband med HUI Research turistekonomiska mätningar på evenemangen José González, 
Mia Skäringer och Bengt Hallberg samt kongressmätningarna SKL och STRINGS.

Genereras av

Turister till Uppsala kommun

Invånare i Uppsala kommun

Monetära effekter

Turistekonomisk omsättning

Kvarhållen konsumtion

Mätmetod

Kartläggning, primärdata

Primärdatainsamling i  
samband med evenemang8

Turistekonomisk omsättning
Den turistekonomiska omsättningen utgörs av turisternas konsumtion 
i samband med besöket i Uppsala kommun. Med ”turist” avses besökare 
boende utanför det aktuella geografiska området, i detta fall Uppsala 
kommun. Den turistekonomiska omsättningen påverkas av antal besökare, 
andel turister, konsumtion per person och dygn samt turisternas vistelse-
längd i Uppsala. 
 Vid dessa beräkningar tas enbart hänsyn till turisternas konsumtion på 
destinationen. Kostnader för resor till destinationen eller arrangörskostna-
der ingår således inte. 

Kvarhållen konsumtion
För att kunna värdera och bedöma hur stor den kvarhållna konsumtionen 
är har HUI Research använt flera olika källor. Inom ramen för de turisteko-
nomiska beräkningarna fanns en direkt fråga om just det och dessutom 
har UKK i samband med tidigare kundenkäter också ställt frågor om detta.9 

Vidare har SIFO:s databas ORVESTO Konsument använts för att studera 
eventuella förändringar i Uppsalabors beteende kring konsumtion av kul-
tur/evenemang. 

Kvarhållen konsumtion
Med kvarhållen kon-
sumtion avses i denna 
rapport det konsumtions-
utrymme som frigörs 
genom att Uppsalabor 
stannar kvar i Uppsala 
för att gå på ett evene-
mang i stället för att gå 
på samma evenemang 
någon annanstans.



Resultat av 
monetära 

effekter



12 Verksamheten år 2007 var endast igång under perioden september-december

13 Källa: ”Fakta om Svensk Turism 2010”, Tillväxtverket/SCB

Följande underlag har använts vid beräkning av den turistekonomiska omsättningen:

 • indata från UKK rörande antal besökare/evenemang samt kategorisering av evenemang

 • resultat från de fem evenemangsundersökningar som genomfördes på 
 • UKK våren/sommaren 2011

 • resultat från Uppsalabarometern

 • resultat från UKK:s egna kundenkäter

 • resultat från telefonintervjuer med företag som genomfört dagkonferenser  
 • i Uppsala under 2010

 • schabloner från HUI Research:s evenemangsdatabas 

Nedanstående tabell visar en beräkning av värdet på det som UKK:s besökare  
(turister) har konsumerat i Uppsala kommun i samband med besöket på UKK.  
Den turistekonomiska omsättningen redovisas uppdelad på konserter/föreställ-
ningar samt kongress/konferens/event.

Sedan invigningen år 2007 har UKK:s besökare konsumerat för uppskattningsvis 270 
miljoner kronor i Uppsala kommun utanför själva anläggningen. Mötesdeltagarna 
står för ca 69 procent av konsumtionen. Detta beror på att de i större utsträckning 
övernattat kommersiellt i Uppsala kommun.
 Det är svårt att avgöra var någonstans de sysselsättningseffekter som genererades 
som en följd av den turistekonomiska omsättningen har uppkommit. Det är inte 
självklart att de jobb som skapas som en följd av UKK enbart sysselsätter Uppsala 
kommuns egna invånare. HUI Research har inte gjort någon närmare värdering eller 
analys av detta utan vid beräkning av sysselsättningseffekterna ovan har schabloner 
använts för att redovisa totala antalet årsverken. 

Omsättning konserter/föreställningar

Omsättning kongress/konferens/event

Totalt

Motsvarar antal årsverken13

200712

17 mkr

15 mkr

32 mkr

20 st

2008

25 mkr

48 mkr

73 mkr

46 st

2009

21 mkr

51 mkr

72 mkr

46 st

2010

22 mkr

71 mkr

93 mkr

59 st

2007–2010

85 mkr

185 mkr

270 mkr

171 st
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Uppsala Konsert & Kongress invigdes i september 2007. Sedan dess har 
ca 2 500 olika evenemang med över 500 000 besökare genomförts på anlägg- 
ningen. Tabellen nedan visar årligt antal genomförda evenemang sedan  
start fördelat på två områden; konserter/föreställningar och kongresser 
/konferenser/events.

11 Verksamheten år 2007 var endast igång under perioden september–december

Antal konserter och föreställningar

Antal besökare konserter och föreställningar

Antal kongresser, konferenser och events

Antal besökare kongresser, konferenser  
och events

Totalt antal evenemang

Totalt antal besökare evenemang

200711

158

67 590

185

22 467

343

90 057

2008

217

96 186

495

52 859

712

149 045

2009

195

83 489

531

54 283

726

137 742

2010

176

87 389

558

56 408

734

143 797

2007–2010

746

334 624

1 769

186 017

2 515

520 641

Omfattning av  
verksamheten 2007–2010

Turistekonomisk  
omsättning 2007–2010



”Turistkrona” för konsert med José González på UKK, 2011

Nedanstående är ett exempel på en typisk turistkrona för en konsertbe-
sökare. Detta exempel är hämtat från undersökningen av besökarna på 
José González konsert. Många tillresta besökare kom från närregionen och 
övernattade därmed inte i Uppsala. Således utgjordes endast 13 procent av 
logi. En konsertbesökare spenderar mest på ”restaurang/café” och ”nöjen/
uteliv”. Biljetten utgör vanligtvis en stor del av turistens utlägg men den 
finns inte med i turistkronan. Eftersom biljettpriserna kan variera mel-
lan olika typer av evenemang brukar den inte inkluderas i turistkronan. 
Ett syfte med att ta fram en turistkrona är att jämföra olika turistgrupper 
med varandra och för att underlätta detta redovisas turistkronan exkl. 
biljettpris eller delegatavgift. Kategorin ”entréer/biljetter” omfattar annat 
än själva evenemangsbiljetten som entré till nöjes-/temapark, nattklubb, 
hyra av cykel, museibiljett etc.

  Övrigt 3%

  Drivmedel 2%

  Entréer/biljetter 0%

  Lokala transporter 6%

  Livsmedel/kiosk 4%

  Shopping/souvenirer 9%

  Nöjen/uteliv 10%

  Restaurang/café 53%

  Logi 13%

Monetära och katalytiska effekter av Uppsala Konsert & Kongress HUI Research  • 19Monetära och katalytiska effekter av Uppsala Konsert & Kongress18 • HUI Research 

Fördelning av turistekonomisk 
omsättning
Turistkronan baseras på turistens dygnsutlägg och visar hur turisternas 
konsumtion fördelar sig mellan ett antal kategorier. Turistkronan skiljer sig 
åt mellan olika grupper. Två grupper kan ha samma dygnsutlägg men olika 
turistkronor beroende på skilda konsumtionsmönster.
 Nedan redovisas turistkronan för SKL som ett exempel på en turistkrona 
för en kongressdeltagare. De flesta kongressdeltagare bor kommersiellt och 
därmed utgör logi den största konsumtionskategorin. Noteras bör att den 
mat som konsumerades på UKK inte ingår i nedanstående turistkrona efter-
som HUI Research endast undersökte turisternas konsumtion utanför UKK. 
Delegatavgiften ingår inte heller i turistkronan. Traditionellt brukar logi-
andelen vara något lägre medan kategorierna ”restaurang/café” och ”nöjen/
uteliv” utgör en något större andel av turistkronan.

”Turistkrona” för SKL-kongress på UKK, 2011

  Övrigt 2%

  Drivmedel 1%

  Entréer/biljetter 0%

  Lokala transporter 2%

  Livsmedel/kiosk 2%

  Shopping/souvenirer 6%

  Nöjen/uteliv 3%

  Restaurang/café 11%

  Logi 74%



14 Verksamheten år 2007 var endast igång under perioden september–december

När det gäller konferenser är det en person som bokar för alla deltagare och 
de som är kallade kan sällan välja en alternativ destination om de vill delta 
på samma konferens. En ny mötesanläggning i Uppsala ingår i ett totalut-
bud av mötesanläggningar på destinationen. I den mån kvarhållen konsum-
tion uppstår på destinationen handlar det om konferenser som inte tidigare 
kunde arrangeras i Uppsala men som idag genomförs i Uppsala på grund 
av att UKK erbjuder något som ingen annan anläggning i Uppsala tidigare 
erbjudit (ex. storlek, serviceutbud eller liknande). Att ta reda på detta skulle 
vara förhållandevis komplext och kräva intervjuer med såväl bokare av mö-
ten som mötesdeltagare.
 Mot bakgrund av ovanstående har HUI Research valt att fokusera på den 
kvarhållna konsumtion som genereras av privatpersoner som konsumerar 
kultur i Uppsala istället för någon annanstans. HUI Research har utgått från 
att en uppsalabo som går på ett evenemang på en annan destination skulle 
ha samma konsumtion som en turist som går på ett evenemang i Uppsala. 
Det innebär att en uppsalabo som går på Mia Skäringer i Uppsala istället för 
på en annan destination teoretiskt ökar sin budget med motsvarande värde. 
Summan är det maximala värdet på den kvarhållna konsumtionen.
 Huruvida denna summa sedan konsumeras i Uppsala eller ej vet vi inte. 
Det är troligt att en viss del ändå hamnar i Uppsala eftersom del flesta per-
soner konsumerar mest på den plats där de bor. Ett rimligt antagande borde 
vara att den kvarhållna summan används till nöjeskonsumtion – men detta 
kan vi inte veta säkert. HUI Research har beräknat ett teoretiskt maxvärde 
för den potentiellt kvarhållna konsumtionen baserat på att 47 procent (ge-
nomsnittet av de tre publika evenemang som undersökts) av uppsalaborna 
skulle ha åkt till en närliggande ort för att gå på samma evenemang om det 
inte genomfördes i Uppsala.

Kvarhållen köpkraft, uppsalabor

200714

17 mkr

2008

25 mkr

2009

21 mkr

2010

22 mkr

2007–2010

85 mkr
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Kvarhållen konsumtion 
2007–2010

Med kvarhållen köpkraft avses konsumtion som sker på hemmaplan istäl-
let för någon annanstans. En uppsalabo som går på Mia Skäringer kan välja 
att göra det i Uppsala eller någon annanstans. Om personer lämna Uppsala 
för att gå på evenemanget bidrar han/hon till den turistekonomiska omsätt-
ningen på annan ort. Om personen ifråga istället stannar hemma skapas en 
utökad möjlighet att konsumera på hemmaplan.
 Mot bakgrund av detta ingick följande fråga i de fem evenemangs- och 
kongressundersökningarna: ”Om detta evenemang/möte inte genomfördes här i 
Uppsala utan på en annan närliggande ort – skulle du åkt dit då?”

Det visade sig att en relativt hög andel av uppsalaborna hade rest till en 
närliggande ort för att gå på det specifika evenemanget om det inte genom-
fördes i Uppsala.
 När det gäller konferenser och kongresser är detta resonemang inte till-
lämpbart eftersom möten förläggs och planeras utifrån andra kriterier. 
Kongresser roterar mellan olika destinationer. När det gäller kongresser kan 
visserligen destinationen ha en viss inverkan på individens beslut att delta 
eftersom varje person anmäler sig själv till en kongress. Dock förutsätter 
uppkomsten av kvarhållen köpkraft en ömsesidig utbytbarhet mellan olika 
kongresser och så är inte fallet ens för samma kongress eftersom innehållet 
varierar från år till år.
 Dessutom finns det personer som passar på att gå på en viss kongress när 
den äger rum på hemmadestinationen Uppsala men som inte skulle åka på 
samma kongress om den var i Sundsvall eller Bergen. I detta fall handlar 
det alltså inte om någon kvarhållen konsumtion eftersom individerna inte 
väljer att göra något på hemmadestination istället för att göra samma sak 
någon annanstans.

Andel uppsalabor som svarat ja på frågan:

”Om detta evenemang/möte inte genom- 
fördes här i Uppsala utan på en annan  
närliggande ort – skulle du åkt dit då?”

Bengt Hallberg

42%

José González

45%

Mia Skäringer

53%



Katalytiska
effekter

Förutom de monetära effekter som redovisats ovan och som står att finna 
”utanför” UKK så ska bilden kompletteras med den direkta omsättning som 
UKK:s anläggning i sig självt genererar. 

UKK erhåller ca 20 miljoner kronor årligen i början av verksamhetsåret för 
att verkställa det kulturpolitiska uppdrag man har från kulturnämnden. 
Denna summa går direkt in i verksamheten och syftar till att uppfylla det 
definierade uppdraget från kulturnämnden som bl.a. innebär att man ska 
leverera en viss bredd i utbudet av kultur, att man ska ge dansen en scen 
och man ska rikta sig mot ungdomar. Det internationella Uppsala och den 
mångkulturella människan ska avspeglas i verksamheten.
 Utöver det kulturpolitiska uppdraget erhåller UKK, vid behov, ett aktie-
ägartillskott i efterhand som syftar till att täcka upp så att verksamheten gör 
ett nollresultat. Detta har under perioden 2007–2010 varierat mellan 7,9 och 
16,8 miljoner kronor. År 2010 uppgick aktieägartillskottet till 13,8 miljoner 
kronor. 
 Turism- och besöksnäringen i Uppsala kommun omsätter årligen drygt 
1,5 miljarder kronor17. Den turistekonomiska omsättningen i Uppsala kom-
mun till följd av UKK uppskattas genom beräkningar i denna rapport till 
totalt ca 130 miljoner kronor, fördelat på 93 miljoner kronor i konsumtion 
utanför anläggningen och 37 miljoner kronor på själva UKK. Denna jäm-
förelse visar följaktligen att UKK, direkt och indirekt, bidrar till ca 8 % av 
Uppsala kommuns totala turistiska omsättning. Knappt var tionde turist-
krona i Uppsala kan därför härledas till UKK:s verksamhet.  

15 Verksamheten år 2007 var endast igång under perioden september–december

16 UKK har i dagsläget 54 tillsvidareanställda samt ett antal timanställda. 
De timanställda uppskattas motsvara ca 10 helårsverken. 

17 Källa: Destination Uppsala och rapporten ”TEM 2009, ekonomiska och sysselsättningsmässiga 
effekter av turismen i Uppsala kommun” av Resurs AB. OBS! HUI Research har baserat siffran på ett 
genomsnittsvärde av de tre senaste årens (2007–2009) omsättning i Uppsala kommun.

Omsättning UKK

Årsverken16

200715

42 mkr

35 st

2008

72 mkr

62 st

2009

65 mkr

64 st

2010

72 mkr

64 st

2007–2010

251 mkr

225 st

Övriga monetära 
effekter 
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18 Urvalet gjordes genom att kombinera Uppsala kommuns register över de 50
största arbetsgivarna i Uppsala kommun samt UKK:s egna intressentregister. Totalt
omfattades dessa register av 1 141 personer.

Vilka icke monetära effekter har UKK haft på Uppsala kommun?

Informationsbehov
För att kunna besvara denna fråga fanns följande grundläggande  
informationsbehov:

 • På vilket sätt förbättrar UKK villkoren för invånare, företag och 

 • och institutioner att leva och/eller verka i Uppsala kommun? 

 • I vilken omfattning har annan verksamhet/investeringar uppstått 

 • i Uppsala kommun till följd av UKK?

Metod
HUI Research har genomfört ett 20-tal djupintervjuer med strategiskt ut-
valda aktörer ur intressentgrupperna företag, institutioner, media, politiker 
och tjänstemän i Uppsalaregionen. Syftet med dessa var att få en kvalitativ 
bild av hur intressenterna ser på betydelsen av UKK. Som komplement till 
intervjuerna genomfördes en webbenkät bland företag och institutioner i 
Uppsala18. Djupintervjuerna var semistrukturerade och genomfördes i de 
flesta fall som face-to-face-intervjuer förutom ett par enstaka som gjordes 
som telefonintervjuer. 

Typ av intressent

Företag och institutioner i Uppsala 
kommun samt politiker, tjänstemän, 
media samt intervju med varumärkes-
experter

Katalytiska effekter

Med katalytiska effekter avses 
i denna rapport UKK:s roll och 
betydelse för Uppsalas utveckling 
i en vidare mening

Mätmetod

Webbenkät samt  
kvalitativa djup- 
intervjuer
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Tack, alla artister som har varit här: Kleerup, Organism 12, Juvelen, Differnet, DJ Eric Schuldt, Headspin, Dizzee Rascal, Afasi & Filthy, AFC, 
DJ Sebastian Suarez-Golborne, The Sweptaways, Hot Pans Steel Band, Esters Orkester, Ttukunak, Inger Dam Jensen, Mariza, Rebecca Thörnqvist, Väsen, 
Anders Widmark, Organism 12, Sivan Perwer, Su-En, Nils Petter Molvaer, Esbjörn Svensson Trio, Ryan Teague, The Mercurial Ensemble Rafael Anton 
Irrisari, Jens Lekman, Anders Berglund, Uppsala Kammarsolister, Trio X, Efkar Ensemble, Kamkars, Najat Aatabou, Dead or Alive, 
Uppsala Akademiska Kammarkör, Those Dancing Days, Basutbudet, Mattias Holmberg, Elin Aram, Ingrid Öhlund, Familjen, Slagsmåls-klubben, Brodsky 
Quartet, Sahara Hotnights, Fläskkvartetten, Freddie Wadling, Christian Walz, Nicolai Dunger, Theodor Jensen, Andreas 
Matsson, Linnékvintetten, Nick Lowe, Lark String Quartet, Georg Riedel, Roger Kellaway, Jan Allan, Olov Johansson, Catriona McKay, Uppsala Synthförening, 
Det Svarta Staketet, Helene Don Lind, Cloffe Widén, Hugo Widén, Svenska Musikklubben, Peter Jöback, Ale Möller, Per Gudmundsson, Martin Taylor, Duo 
Melis , Göran Söllscher, Amedeo & Belinda, Victor Villadangos, Paco De Lucía, Älvans Hemlighet, After Dark, Abdullah Ibrahim, Mona & Mastiff, Patrik Isaksson, Norrbotten Big Band, Rigmor Gustafsson, Malena Ernman, Mats Bergström, Magnus 
Uggla, Smokie, Mapei, Scotty the Blue Bunny, Jonas Gardell, Jivan Gasparyan, Dansande dervisher, Alireza Ghorbani, Emil Zrihan, Cai Luong, Chau van, A 
Filetta, Chiwoniso Maraire, Blå koral – Knut Reiersrud & Iver Kleive, Anders Widmark Trio, Kalousch, Bo Östen, The 2nd Afro Temple, Bill Evans Soulgrass, M.A. Numminen, Owe Thörnqvist, Shirley Clamp, Afasi & Filthy, Unai, Rigas, Sofia Talvik, Rickard Jäverling, Andreas Runeson, 
Ulf Johansson Werre Big Band Explosion, Erik Petersen, Svante Drake, Bengt Johansson, Sexteto Mayor, Fredrik Lindström, Vibafemba, Sven Wolter, Arditti Quartet, Uppsala Musikklasser, Jon Hassell, Kultiration, Blå Kongo, Orsa Spelmän, Triple & Touch, Elisabeth 
Andreassen, Star School Choir, Dan Laurin, Tommy Körberg, Rikard Wolff, Linda Malmström, The red Valley band, Christoffer Thorén, Afrokören, Lise 
& Gertrud, Ainbusk, Irma Schultz Keller, Kalle Moraeus, Bengan Jansson, Ako & Isterbandet, The Refreshments, Liverpool, Uppsala Domkyrkas Gosskör, 
Allmänna Sången, Entombed, Schönbrunns Slottsensemble, Miriam Makeba, Vanessa Wagner, Anders Ågren, Mathias 
Dahl, Øystein Baadsvik, Marie Picasso, Kaushiki Chakrabarty, Orphei Drängar, Jill Johnson, Taken by Trees, Musik Direkt, Mats Edén, Crossing Project Band, 
Tango Sentimiento, The Thing, Quilapayún, Peter Broderick, Peter Jablonski, Jan Slottenäs, Den ryska arméns kör, balett och orkester, Famous Opera Choir, 
Kieran Hebden, Steve Reid, Nadja, ISIS, Babben Larsson, Lennie Norman, Jan Garbarek Group, Adde Malmberg, Mikael Wiehe, Åge 
Alexandersen, Henrik Schyffert, Smith Quartet, Margareta Bengtsson, Ashok Pathak, Wolf Eyes, The Skull Defekts, Audionom, Mattias Petersson, Balansecu 
Quartet, Björn Skifs, Väsen, Mike Marshall, Darol Anger, Hamilton de Holanda, Lena Willemark, Royale Madness, The high fives, Good 
Honey Society, The Jonny Johnny’s, Truck Fighters, Alice Babs, Joe Labero, Dada von Bzdülöw, John Williams, Cesaria Evora, 
Uppsala Blåsarsinfionetta, Anders Kihlström, Charlotte Hellekant, Anna Maria Jopek, Arif Sag, Tape, André Wickström, David Batra, Anna-Lena Brundin, 
Marika Carlsson, Magnus Betnér , Magnus Härenstam, Lasse Nielsen, Anne-Lie Rydé, Kungsbacka Piano Trio, El Perro del Mar, Sara Isaksson, 
Inti-Illimani, Thomas Noone, Ramón Oller, Björn Gustafsson, Soran Ismail, Ung Kultur Möts, Anne Sofie von Otter, Debashish Bhattacharya, Mariza, Måns Möller, Özz Nûjen, Kronos Quartet, Värmlandsoperans Sinfionetta, Titti Sjöblom, Margareta Bengtson, Mikael Ramel, Nils 
Lindberg, Anders Paulsson, Jan Adefelt, Karin Hammar, Klas Lindquist , Torbjörn Zetterberg, Jon Fält, Hjorten, Hästoperan, Kuryakin, Christina Caprioli, 
Katarzyna Chmielewska, Promise and the monster, Geld, Sandro Colombo, Lukas Ljungdal, Tomas Lundkvist, Jeru The 
Damaja, Mr Oizo, Iration Steppas, Meditative Sounds, BOX 229, Pierre Torwald, Kerstin Wikström, Pär Lindblom, Claes Janson, Rolando Saad, Skrapan Big 
Band, Rockford, Nanna Serenadensemble, Orphei Strängar, Musikskolans kammarorkester, Berga Brass, Sara Trobäck, Magnus Lindgren, Mathias Algotsson, 
Fredrik Jonsson, Jonas Holgersson, Magnus Persson, Sonja Alden, Aly Bain, Bruce Molsky, Henrik Åberg, Jack Baymore, Anne-Sophie Mutter, Ulla Skoog, Efterklang, Adolphson, Falk, Clabbe, Roland Pöntinen, Anna Haglund, Amok, Markus Krunegård, Organismen, Dj Large, Action 
Biker, Mathias Holmberg, Lars Frykholm, Skomm, Blacken, 0-visionen, Björn Gäfvert, Ulf Lundell, Västerås Sinfionetta, Kommunala Musikskolan, Hjalmar 
Gullberg, Paul Mägi, Charlotta Larsson, Aleksandrs Antonenko, Avishai Cohen Trio, Bohuslän Big Band, Soweto Gospel Choir, Håkan Hellström, Hans 
Appelqvist, Andreaz Hedén, Andreas Eklöf, Christopher Thorén Kvartett, Andulkas orkester, Ensemble Lakonia, SWE TCB Band, Swedenaires, Hans Dyvik, 
Patrik Skogh, Karl Olandersson, Håkan Nyquist, Bertil Strandberg, Erik Eriksson, Lennart Åberg, Johan Hörlen, Karl-Martin Almkvist, Fredrik Lindborg, Bobo 
Stenson, Mattias Ståhl, Christian Spering, Peter Nilsson, Hanna Norman, Peter Gröning, Jonas Samuelsson-Nerbe, Bo Kaspers Orkester, Deborah Brown, Roger 
Pontare, Dödens Lammungar, Up n’ fun, Te & kaka, Gävle Symfoniorkester, Pernilla Wahlgren, Linda Lampenius, Anna-Karin Oldeberg, Anders 
Bromander, Anders Grotherus, Clabbe af Geijerstam, The Hittills, Uppsala Kammarsolister, Little Mike, Sissel, Karolina Blixt, Stefan Parkman, Toumani Diabaté, Karin Rehnqvist, Al Kindi, Byzantine Tropos Choir, Kostantinos Angelidis, Munshiddin Choir of the Great 
Ummayad Mosque, Sheikh Hamza Chakour, Oskar Ekberg, Maja Verner Carlsson, Mamane Barka, Homayoun Shajarian, Saeed Farajpouri, Hamid Motebassem, 
Cuncordu e Tenore de Orosei, Shashank, Soeur Marie Keyrouz, L’Ensemble De La Paix, Arild Andersen Trio, The Hilliard Ensemble, 
Jonas Hassen Khemiri, Jenny Berglund, Uppsala Kammarorkester, Sandra van Edig, Bengt Emil Johnson, Cajsa Sandgren, Regina Mucwicki 
Mabrouk, Lisbeth Gustafsson, Alf Gabrielsson, Watain, Sarah Dawn Finer, Maria Möller, Uppsala Blåsorkester, Uppsala Dansakademi, Mika Eichenholtz, Eva 
Mei, Åke Parmerud, Olso Filharmoniska Orkester, Terés Löf, Marco Rios, Martin Kerschbaum, Claudia Emá-Camie, Mnozil Brass, Christina Högman, José 
González, Staffan Larsson, Ibba Andersson, Bolsjojteatern, Sven-Ingvars, A Camp, Hugo Alfvén, Alice through the looking glass, Göran Rosenberg, Sven 
Hedman, Charlotte Engelkes, Laleh, Robin Ticciati, Carl Jan Granqvist, Shahram Nazeri, Okay Temiz, Karnataka College of Percussion, Laibach, 
Mats Svegfors, Meshuggah, Johan Berthling, Goran Kajfes, Leo Svensson, Lars Skoglund, Mark Stanley, Hemvärnets Musikkår 
Uppsala, Angelite, Spakur, Glenn Liljestam, Signal, Christer Sjögren, Mapei, Dj Carli, Sexfemman, Jens Filipsson, Olle Thunström, Bo-Inge Svensson, Peter 
Sandberg, Matti Bye, Robert Broberg, Häjkån Bäjkån, Pablo Francisco, Charlotta Öfverholm, Roger Lybeck, Anna Källblad, Paul Potts, The real group, Sötbox, 
Mendelssohn, Il Giardino Armonico, Luftstråk, Horshid Biabani, Ulrika Knutson, Ólafur Arnalds, Hasan Yarimdunia Group, 
Waterloo, SWE TCB Choir, Papa Bue’s Viking Jazzband, Gunhild Carling and the fantastic Carling Big Band, Birgitta Egerbladh, Ola Salo, Per 
Tengstrand, Bob Brookmeyer, Lennart Åberg, Tomas von Brömsen, Sacred Voices, Parissa, Sacred Nights, Anders Nyberg, Ingebright Haaker Flaten, Håkon 
Kornstad, Jon Christensen, Jordi Savall Solo Recital, Gladys del Pilar, Hannah Holgersson, Narduskören, Deba, Afrocuban Sacred 
Music, Yoh Izumo, Jiuta-mai, Georgie Fame, Roland Kluttig, Tobbe Trollkarl, Barbara Hendrix, Diego El Cigala, Tomas Ledin, Michael Lethiec, Siw Malmqvist, 
Lill-Babs, Ann-Louise Hansson, John McLaughlin & The 4th Dimension, Nico Muhly, Ben Frost, Valgeir Siguðsson, Felix Herngren, Fredrik Andersson, Marika 
Carlsson, Robin Paulsson, Talib Kweli, Blek , Manifesto, Harmony Heights, Jacke Sjödin, Great Sweet Orchestra, Bugg & Swing Society, Kevin Borg, Erika 
Lindgren, Cecilia Österholm, Örjan Englund, Umbilical Brother, The Gloryfires, George Dalaras, Brodskykvartetten, Mia Skäringer, Angie Stone, Mats Bergström, Nils-Erik Sparf, Dervish, Crooked Still, Spinform, Uri Caine, Henrik Bosaeus, Canorus, The Orb Petite , Shinedoe , 
2562, Pär Grindvik, AGF, B6, The Field, Ako Onda , Mats Almegård, Daniel Skoglund , Dj Coolof (The Knife), Gitarrtrio, Roll The Dice, Tillander Dub Session, 
PPM (Olof Liligren), Norberg festivalen, Dj Planeten, Plakto, Miss CMY, Fabian & Erik, Unzdag, Liminals, Håkan Lidbo, Funky Tuna, Elin & Viktoria, Jin 
Mustafa, Erik Lundin, Play!, Maya Lourenco, IOU, Frank Hammar, Joel Dittrich, Mikael Wehner, Morrsken, Lysbang, Vidiots, La Cappella, Mini Kids, Uppsala 
Danscenter, 0-visionen, Analogsynth symphony orchestra, Blek, Cassy, Dada Life, Daniel Skoglund, Differnet, Dj Frankenstein, Erase, GAS, Gimme 
Green & Monkey Natural, Googol Plex, Håkan Lidbo, Instructions, Joel Dittrich, Kliin, Knivflickan, Lisa Nordström, Little Jinder, LM393, Lysbang, 
Magnum 38, Mats Almegård, Mokira, Mr Miyagi, Nicole Carter & Li’l Jill, Norrsken, Pamela Bellafesta, Play!, Raiders of the lost ARP, Tomas 
Andersson, Toymoelstrr, Trig, Unai, Unzdag, Videots, Bring Down the Beats, Monty, DJ Olof Petersson, Sissela Kyle, Zillah & Totte, Monsieur Lambert & Le Bébert 
Orchestra, Anna-Karin Brus, Andreaz Hedén, Johan Hjort, Ivari Ilja, Margareta Bengtsson, Uppsala Storband, Knivsta Kammarkör, Uppsala Kammarkör, Hindi Zahra, Adnan Karim, RJD2, Shi-Yeon Sung, P-Floyd, Emma Kirkby, Susanne Rydén, Lars Ulrik Mortensen, Linnékvintetteten, Don 
Ross, Mats Bergström, Duo Eden Stell, Celso Machado, Ricardo Gallén, Joscho Stephan Trio, Andreas Öberg, Anabel Montesinos, Terry Riley, Talvin Singh, 
George Brooks, John Cleese, Gidon Kremer, Kremerata Baltica, Charles Hazlewood, Klara Hellgren, Timber, Den Fule, Olof Johansson, Catriona McKay, 
Hoven Droven, Mikael Samuelson, Musikskolans elever, Nanne Grönwall, Anders & Putte, Jerusalem, Ensemble Transmongolia, Hosoo, Be-Being, Holmes 
Brothers, Carmen Linares, Etran Finatawa, Mats Jansson, Matti Andersson, Midaircondo, Little Children, ULV, Jacobs Kammarkör, Värmlands nations kör, 
Håkan Hagegård, Karolina Andersson, Mia Marin, Ulf Johansson Werre, Killer Queen, Bissa, Leszek Mo

. 
zd

. 
zer, Uppsala Blåsarsinfonietta, Lasse 

Brandeby, Regina Lund, Linus Wahlgren, Tintin Anderzon, Johannes Brost, Fredrik Hallgren, Göran Gillinger, Simon Crawford-Phillips, Sofia Karlsson, Uppsala 
Danscenter, Sanna Nielsen, Björn Kjellman, Brandur, Nisse Hellberg, Sven Zetterberg, Magnus Spångbergs orkester, Glenn Miller 
Orchestra, Miriam Treichl, Karl-Magnus Fredriksson, Anna-Karin ”ako” Oldeberg, Mats Lindberg, Henrik Myrberg, Anders Grotherus, Anders Bromander, 
Sarah Lindloff, Lennart Åberg, Sarah Riedel, Bosse Broberg, Roland Keijser, Jan Allan, Nogenja, Fredrik Rundqvist, MA-ensemble, Love Derwinger, 
Schönbrunn Slottsfilharmoniker, Alejo Pérez, Maria Lundqvist, Svante Henryson, David Stackenäs, Anders Linder, Marie Bergman, Dan Laurin, Bolandgymnasiet, 
Helen Sjöholm, Arthur’s Landing, RAW, Sissel Kyrkjebö, Mumindalen, Andrew Manze, Anna Christensson, Sivan Perwer, Johan Redin, Tomas Bodén, 
Peter Jackson, Helena Laukkanen, Eva Funck, Cecilia Rydinger Alin, RESiDANS, Anders Bergcrantz, Karin Roman, Jakob Högström, Gunnel Haulin, Heavy Breeze 
Ensemble, Sami Yusuf, Bengt Hallberg, Sven-Ingvars, Mats Rondin, Katarina Böhm, Carola, Bill Frisell, E.M.D, Diamanda Galás, Småstadsliv, SU-EN, Lise-Lotte Norelius, Sören Runolf, Stendhalsyndromet, Leidi misterie, Ann-Louise Hansson, Labanskolan, The Playtones, 
Black magic who men, Roby Lakatos Ensemble, Göteborgs Symfoniker, The Göteborg String Theory, Alfons Åberg, Cristina 
Branco, Goran Bregovic, The Wedding and Funeral Band, Morfis Bixur, Bernt Lysell, Ett teknat spex, Ivonne Fuchs, Andrew Staples, Philip Glass, Tim Fain, 
Radio Slave, Mary Anne Hobbs, Darkstar, Alva Noto, Ben Klock, S K L S, KubKub, Christian Olofsson, Martin Söderblom, Samlingen, Lisa & Kroffe, Kliin, Glasnost, 
Hype, Nicole Carter, Kymatica, Motor City Drum Ensemble, Ulf Eriksson, Akira, Little Dragon
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Vad innebär det att vara 
en attraktiv stad på 2000-talet?

19 Källa: Richard Florida (2002) ”The rise of the creative class: and how it’s
transforming work, leisure community and everyday life”. Se också
www.creativeclass.com och ”Cities and the Creative Class”.

20 Källa: Glaeser, Edward L.-Gottlieb, Joshua D. (2006) ”Urban resurgence and the
consumer city”, Urban Studies Volume 43 ur rapporten ”Kulturens värde och
effekter” / Svensk Scenkonst.

• Konkurrensen mellan städer ökar och städer värderas alltmer
• utifrån vad som kan konsumeras (varor, tjänster och upplevelser)
• snarare än vad som produceras

• I framtiden räcker det inte för en stad att enbart vara bra på vård,
• skola och omsorg för att attrahera invånare och företag

• Människor spenderar allt mer pengar på kultur, fritid och resor

Städer konkurrerar i allt större utsträckning med varandra om människor 
och kapital. Det innebär att det numera pågår en ständig kamp för att vara 
en attraktiv stad med allt vad det innebär. Det handlar om att vara en att-
raktiv stad där människor vill bo, arbeta och studera. Men det handlar också 
om att vara en attraktiv destination för att besöka ett evenemang, förlägga 
ett möte på, shoppa i osv. Turism- och besöksnäringen, och i ett vidare per-
spektiv hela upplevelsesektorn med olika kreativa näringar, har fått en allt 
större betydelse när det gäller att bidra till denna attraktionskraft.    
 Kulturattraktioner och kulturaktiviteter är på olika sätt värdefulla för en 
stads totala attraktivitet. Och de tycks bli allt viktigare. Den amerikanske 
professorn Richard Florida, som är urbanforskare och kulturgeograf, fick 
under 00-talet mycket uppmärksamhet för sina teorier om hur viktigt det är 
att skapa attraktiva platser dit kreativa människor söker sig. Floridas forsk-
ning visar att vad människor ur den ”kreativa klassen” värderar högt i sin 
livsmiljö är bra offentlig service, öppenhet, tolerans och ett rikt kulturliv.19  

 Det finns ett samband mellan konsumtionsutbudet i städer och hur väl 
städer lyckats i sin ekonomiska utveckling. Detta samband är mycket tydliga-
re än industriproduktionen i städerna. Och förklaringen står att finna i att 
dessa städer är mycket mer attraktiva att bo i vilket bidragit till en inflytt-
ning och ekonomisk utveckling20. Richard Florida argumenterar därför för 
att det skett en förskjutning från att människor flyttar dit jobben finns till 
att jobben flyttar till de platser där människor vill bo och leva (och konsu-
mera). Och därför blir just frågan om var människor vill bo allt viktigare. 
Liksom vad som bör finnas på dessa platser och hur dessa platser ska se ut.
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Förutom de mätbara ekonomiska effekter som UKK har gett upphov till och 
som redovisats i tidigare kapitel kan UKK:s tillkomst också ha bidragit till 
andra värden i Uppsala. I detta kapitel tittar vi närmare på ett antal av dessa 
möjliga s.k. katalytiska effekter och om de verkligen inträffat. 
 Den moderna staden är i ständig utveckling och det är varken självklart 
eller helt enkelt att kunna avgöra exakt vilka effekter och/eller vilken påver-
kan en enskild anläggning som UKK har gett upphov till. Detta eftersom en 
stor del av utvecklingen i Uppsala sker i symbios mellan olika faktorer och 
därför är svår att helt avgränsa. I detta kapitel pekas dock på ett antal olika 
företeelser/projekt där UKK direkt eller indirekt torde ha haft mer eller min-
dre påverkan.  

I punktform kan man sammanfatta dem på följande sätt: 

 1. Ökat fokus på turism- och besöksnäringen i Uppsala

 2. Evenemang som katalysator för destinationsutveckling

 3. Hotellexpansion och ökad beläggningsgrad i Uppsala

 4. Positiv utveckling av handeln runt Vaksala torg 

 5. Centrumförskjutning och centrumvidgning

 6. UKK:s inverkan på kunskapsutvecklingen

 7. UKK:s inverkan på kulturutbudet/kulturkonsumtionen

 8. UKK – en symbol för det nya Uppsala

 9. UKK breddar bilden av Uppsala

 10. PR-effekter för Uppsala till följd av UKK

Var och en av ovanstående tio punkter kommer att utvecklas och/eller beläg-
gas längre fram i rapporten och de resonemang/”svar” som läggs fram är i 
huvudsak baserade på de djupintervjuer som gjordes med olika nyckelaktö-
rer i Uppsala.   
 Men låt oss först ha ett inledande resonemang kring städers betydelse, att-
raktivitet och utveckling i kapitlet ”Vad innebär det att vara en attraktiv stad 
på 2000-talet” som bygger på HUI Researchs strukturkunskap om bl.a. evene-
mang och destinationsutveckling och som i mångt och mycket är baserad på 
modern forskning.



23 Föreläsning ”The Wealth of places” av Charlotta Mellander på Svenska
Stadskärnors årskonferens 2011.

24 Källa SCB, Enheten för ekonomiskt välfärdsstatistik: Tidskriften Välfärd nr 3,
2009: Vi lägger mer pengar på fritid än mat 2009-09-29.

Logiken är enkel. Företag, städer, regioner och länder konkurrerar om 
högutbildade personer. Konkurrensen är hård och ofta kan dessa människor 
välja var de vill bo och arbeta. Människor ur den kreativa klassen har helt 
enkelt större möjligheter än tidigare generationer att välja var de vill bo och 
arbeta. Och då likvärdigt intressanta arbeten finns och erbjuds på olika plat-
ser får livsmiljön en viktigare betydelse för var man bosätter sig. Charlotta 
Mellander är docent på Högskolan i Jönköping och också verksam på Univer-
sity of Toronto tillsammans med tidigare nämnde Richard Florida. Anekdo-
tiskt kan nämnas att Charlotta brukar fråga sina studenter som är på väg att 
ta examen om de kan tänka sig att bosätta sig var som helst i landet, givet 
att de får exakt samma lön som de skulle fått i, säg Stockholm. Det talande 
resultatet avslöjar att knappt någon svarat ja på denna fråga utan säger 
istället att man tänker söka sig till en plats ”där det händer saker”23.
 Sammanfattningsvis kan man alltså konstatera att städers attraktivitet 
alltmer värderas utifrån möjligheten till konsumtion (av både varor och 
upplevelser) snarare än produktion och att kultur och upplevelser blir allt 
viktigare attribut för städers varumärken. 

Konsumtion av kultur, fritid  
och resor ökar
Statistiska Centralbyrån (SCB) studerar över tid hushållens konsumtion och 
hur den fördelar sig på olika konsumtionskategorier. 
 I tidskriften ”Välfärd nr 3” från år 2009 kan man se att hushållens utgifter 
totalt sett har ökat med 35 % under de senaste 30 åren24. Men vad som är 
mer intressant i detta sammanhang är att man samtidigt kan se att fördel-
ningen mellan olika typer av utgifter har förändrats. Utgifterna för fritid 
och kultur har sedan 1978 ökat med nästan 80 % och idag utgör konsumtion 
av fritid och kultur närmare 20 % av hushållens totala konsumtion, mot 
14 % år 1978. 
 Högre löner och en annan syn på pengar har skapat en ny slags konsu-
ment och vi lägger allt mer av vår privata hushållsbudget på fritid, kultur 
och annan underhållning. Och på samma sätt tycks det som om upplevelser 
och resor generellt blir en allt viktigare del av människors liv.
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I korthet kan man säga att om en plats attraktivitet i det gamla industrisam-
hället främst värderades utifrån vad som producerades så har en förskjutning 
idag skett till vad som konsumeras. Glaeser m.fl. skrev år 2000 forskningsarti-
keln ”Consumer City” som pekar på vad som karaktäriserar en modern stads 
attraktivitet. De pekar på framförallt fyra olika variabler:

• Rik variation på varor, service och tjänster 

• Stadens estetik

• Offentlig service

• Tillgänglighet

I dagens globala värld kan de flesta varor transporteras vart som helst men 
i artikeln poängterar man vikten av lokala företeelser som restauranger, 
teatrar och andra typer av upplevelser. Man pekar t.o.m. på att städer med 
fler restauranger och teatrar per capita under de senaste 20 åren haft en 
starkare tillväxt än andra städer i USA och Frankrike21. 
 Det finns andra rapporter som också pekar på olika typer av upplevelsers 
ökande betydelse för en stad. År 2006 släppte PriceWaterhouseCoopers rap-
porten ”Cities of the future”. I denna hade man intervjuat ett 40-tal företrä-
dare för städer runt om i världen (borgmästare, ledande politiker m.m.) och 
ställt frågan; vad är viktigt för er stad att fokusera på i framtiden? Resultatet 
var att det inte längre räcker att fokusera på det som tidigare varit kommu-
ners/städers kärnverksamhet, d.v.s. vård, skola och omsorg. Det har blivit en 
hygienfaktor och det som istället växer i betydelse handlar om att utveckla 
upplevelserna i staden och att jobba med att utveckla stadens varumärke. 

Kultur skapar attraktivitet
På senare tid har forskningen alltså uppmärksammat att olika mjuka fakto-
rer, så kallade personklimatfaktorer, fått en ökad betydelse för städers och 
regioners utveckling. Till dessa har tidigare räknats faktorer som behagligt 
väderklimat, ren luft och bra offentlig service. Idag har forskare utvidgat 
begreppet till att också innehålla livsstilsfaktorer som människor värderar 
högt i en god livsmiljö, däribland ett rikt och varierat utbud av varor, tjäns-
ter, kultur och upplevelser.22  

21 Källa: ”Consumer City”, Harvard Institute of Economic Research, June 2000 

22 Clark et al. (2001) ”Amenities drive urban growth”, Journal of urban affairs,
Volume 24, hämtat ur rapporten ”Kulturens värden och effekter” av Svensk
Scenkonst



Investeringar i infrastruktur är 
en långsiktig satsning
Så vad ska kommuner satsa på för att vara konkurrenskraftiga i framtiden? 
Och hur bör man värdera en investering/satsning av UKK:s karaktär? 

Det är viktigt att tänka i åtminstone två dimensioner:

• Det största värdet av en anläggning, likt Uppsala Konsert & Kongress,  
• ligger på destinationsnivå 
• En investering i en anläggning är en långsiktig satsning

Det har nästan alltid gått trender i satsningar på offentlig infrastruktur26. 
Ska man generalisera kan man säga att på 60-talet byggde alla städer simhal-
lar, på 70-talet ishallar, på 80-talet konserthus och på 90-talet skulle det an-
ordnas stadskalas. På 00-talet har det byggts multiarenor och kombinerade 
konsert- och kongresshus. Investeringar av denna karaktär är ofta omdebat-
terade och väcker en del känslor initialt för att efterhand bli allt mer accep-
terade och uppskattade innan de med tiden ofta blir en institution som de 
flesta knappast vill vara utan.
 Människor har i alla tider haft behov av mötesplatser. Och trots att vi till 
vardags lever i en alltmer digital värld tycks det fysiska mötet fortfarande 
vara viktigt. Och kanske blir det därför också ännu viktigare i framtiden. 
 Arenor har historiskt ofta haft ett symboliskt värde och satt städer på 
kartan. Guggenheimmuseet i Bilbao är ett exempel och Operahuset i Syd-
ney ett annat. Och det blir allt tydligare att arkitektur och investeringar i 
infrastruktur i dagens värld handlar så mycket mer än om byggnaderna i 
sig. Det handlar om symboler och det handlar om vilka signaler man skickar 
till omvärlden. Arenan har blivit en symbol för staden och dess ambitioner 
inom en rad olika områden; stadsplanering, infrastruktur, hållbarhet och 
näringsliv27. 

26 Källa: Arenor och evenemang – vad kännetecknar en framgångsrik evenemangsdestination? 
Rapport Turismens Utredningsinstitut på uppdrag av Uppsala kommun, år 2006. 

27 Källa: Rapport ”Arenan – stadens hjärta” – en rapport om evenemangens
betydelse för staden, människorna och näringslivet / Stockholm Globe Arenas

De ekonomiska effek-
ter en kulturanläggning 
av UKK:s karaktär ger 
upphov till står främst att 
finna på destinationsnivå 
snarare än på anlägg-
ningsnivå.

”Idag är en arena en
symbol för staden och
dess ambitioner inom en
rad olika områden; stads- 
planering, infrastruktur, 
hållbarhet och näringsliv”
Ur rapporten ”Arenan –
stadens hjärta”
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Enligt Tillväxtverkets publikation ”Fakta om svensk turism”25 stod turisters 
konsumtion av kultur och rekreation för 15 miljarder SEK år 2009 och är en 
av de sektorer som växer snabbast inom turism- och besöksnäringen, en ök-
ning med 10 % från år 2008.
 Frågan är om det beror på att vi blivit 
mer intresserade av resor och kultur? 
Svaret är troligen både ja och nej. Vår 
ökade konsumtion är delvis en logisk 
konsekvens av att vi idag faktiskt har 
mer pengar att disponera på annat än 
våra basala behov men samtidigt så 
innebär detta också att vi i större ut-
sträckning kan intressera oss för andra 
saker än de mest basala. I takt med att 
människor i de västerländska välfärds-
ekonomierna fått allt högre materiell 
standard tycks man också börja efterfrå-
ga och konsumera mer immateriellt. Då 
man uppnått en viss materiell standard 
kan man tänka sig att man ändå inte 
blir lyckligare av fler prylar?

25 http://publikationer.tillvaxtverket.se/ProductView.aspx?ID=1464

Kronor
Bostad
Livsmedel
Utemåltider

Alkoholhaltiga drycker
Tobak
Förbrukningsvaror

Hushållstjänster
Kläder och skor
Möbler, inventarier mm

Hälso- och sjukvård
Transport
Fritid och kultur

Totala utgifter

Högre utgifter för fritid och kultur och för livsmedel, hushållens utgifter i kronor efter olika utgiftsposter

1978
43 900
40 100
6 800

4 400
3 400 
5 400

8 500
17 400
18 900

3 000
32 800
30 900

215 500

1988
56 000
46 000

9 000

4 700
2 800
5 100

15 600
17 000
11 800

4 100
37 100
37 700

247 000

1996
70 000
33 800

7 600

3 800
2 800
5 100

13 700
12 500
7 800

5 400
30 600
39 900

236 500

2008 
71 600
36 800
10 500

3 900
 2 200
5 900

10 300
14 900
17 300

6 600
50 300
54 900

290 900

5 000 10 000 15 000 20 000 25 000

Ekonomisk utveckling (BNP per capita och år, $)

Postmodernisering
Välfärdströskel

Modernisering

Subjektiv 
tillfredsställelse

med livet



”Uppsala Konsert &
Kongress är en investe-
ring för våra barnbarn.”
Jojo Lindström, f.d.  
VD Uppsala Tourism

Frågan är hur många som skulle rest till Venedig om där inte funnits kultur-
aktiviteter och en speciell kulturmiljö? 
 Samma resonemang har förts av Cars (2006) kring Globen i Stockholm. 
Kostnaderna för evenemangen bärs till stor del av Stockholm Globe Arena 
medan vinsterna till stor del tillfaller restauranger, caféer, hotell och detalj-
handel. Staten tillhör också en av vinnarna i de fall då evenemang och kon-
gresser attraherar utländska besökare genom att den erhåller momsintäkter 
på konsumtion utan att belastas av någon kostnad. 
 Turism- och besöksnäringen delas ofta in i fem olika delområden; resa, bo, 
äta, göra och handla. Ofta är det en upplevelse eller attraktion i sig som är 
katalysatorn för en resa till en plats även om den största ekonomiska aktivi-
teten (konsumtionen) ofta sker på annat. De ekonomiska effekter en kultur-
anläggning av UKK:s karaktär ger upphov till står alltså främst att finna på 
destinationsnivå snarare än anläggningsnivå. 
 Investeringar i infrastruktur bör främst ses i ett längre perspektiv, t.o.m. 
flera generationer framåt. Göteborg nämns ofta som ett framgångsexempel 
när det gäller destinationsutveckling i allmänhet och har under 2000-talet 
också fått stor uppmärksamhet som evenemangsstad, inte minst genom ett 
antal megakonserter på Nya Ullevi med artister som Bruce Springsteen, Ma-
donna och U2. Tillsammans har dessa genererat ett ansenligt antal miljoner 
i turistekonomisk omsättning till Göteborgs Kommun. I det sammanhanget 
bör man tänka på att Nya Ullevi, när den byggdes år 1958, fick utstå en hel 
del kritik och ifrågasättande i samband med investeringen som med dåti-
dens mått var ganska stor. Idag skördar man framgångarna av denna investe-
ring, om och om igen…

Resa

Äta

Bo

Handla

Göra
(katalysator, t ex en konsert)
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Och man kan också spåra en trend i att vad som byggs mer och mer är så-
dant som inte bara syftar till att gagna lokalbefolkningen, utan också locka 
fler besökare till en plats. Något som inte alltid är konfliktfritt och en trolig 
anledning till att så många har åsikter kring detta. Det handlar om hur 
man ska förvalta offentliga medel och därför finns en inneboende konflikt 
mellan infrastruktursatsningar som syftar till att skapa upplevelser och 
locka turister och satsningar på kommuners traditionella kärnverksamhet. 
Investeringar i arenor ställs i den offentliga debatten inte sällan mot vård, 
skola och omsorg. Det är klart att det kan upplevas som provocerande men 
problemet är att jämförelsen haltar betänkligt då det ena är en investering 
och det andra en kostnad. Det blir som att jämföra äpplen med päron. Ett 
annat problem är att kritikerna sällan lyfter blicken tillräckligt högt då 
syftet med denna typ av investeringar ju på sikt är att skapa intäkter till 
kommunen som i sin tur breddar skattebasen. Men kortsiktigt kan det vara 
svårt att räkna hem investeringar som också är viktiga för den ”turistiska” 
infrastrukturen och retoriskt kan det vara svårt att föra en debatt om detta 
eftersom det nästan alltid finns alternativa hål för en kommun att stoppa 
pengar i. 
 När dessa frågor diskuteras missar man ibland den kanske viktigaste 
faktorn i sammanhanget och det handlar om en kommuns eller regions 
framtidstro och drömmar. Betydelsen av sådant är svårt att räkna på i kro-
nor och ören men ska inte underskattas. En kommun utan visioner är en 
död kommun för människor behöver ha något att längta efter och att prata 
om. Inte minst eftersom en så stor del av samhället av idag bygger just på 
förväntningar, något som Micael Dahlén, professor på Handelshögskolan i 
Stockholm, beskriver i sin bok Nextopia och på sin sajt28. Därför är en inves-
tering som UKK också en signal till omvärlden att detta är en plats att räkna 
med. Här finns framtidstro. Det är en signal till investerare och företag att 
det här är en plats där ni kan förlägga er verksamhet. 
 Satsningar på turistisk offentlig infrastruktur bör främst ses ur ett holis-
tiskt perspektiv. Vad menas med det? Jo, en anläggning likt UKK används 
av både turister, lokalbefolkning och företag. Fler turister innebär ökad 
konsumtion på en destination, något som presenterats i föregående kapitel. 
Men det är inte alltid som kulturaktiviteter eller kulturattraktioner i sig 
är direkt lönsamma. En studie av turism i Venedig visar t.ex. att endast två 
procent av turisternas utgifter spenderades på kultur medan resterande 98 
procent spenderades på boende, shopping och mat (Hoffman m.fl. 2003)29. 

28 Se bl.a. http://nextopia.info/ 

29 Källa ”Consumer City” June 2000

”Vi ska se investeringen  
i UKK som tillväxt. Kultur 
är tillväxt.” Kenneth 
Holmstedt, stadsdirektör 
Uppsala



Genom UKK lockas fler privat- och affärsresenärer till Uppsala, människor 
som också konsumerar annat under sin vistelse i staden. I tidigare kapitel i 
rapporten visas hur stor konsumtion som UKK ger upphov till och hur den 
fördelas på olika konsumtionskategorier (den s.k. ”turistkronan”). Genom 
UKK har Uppsala också fått ett både större och bredare kulturliv, något som 
bidrar till att höja livskvaliteten för Uppsalabor. 
 Uppsalaforskaren Thomas Niedomysl har studerat korrelationen mel-
lan turism och migration. I en artikel prövar han en hypotes om huruvida 
platser med en framgångsrik turismindustri även är framgångsrika när det 
gäller att locka inflyttare. Resultaten pekar på att turismen har en positiv ef-
fekt på nettoflyttningen, men effekterna varierar ganska kraftigt beroende 
på vilka åldersgrupper av flyttare som studeras31.
 Uppsala är en stad med ett rikt näringsliv och ett mycket framgångsrikt 
universitet. Dessutom är tillgängligheten till Uppsala via Stockholm Arlanda 
Airport mycket god och få städer i Sverige torde ha så goda grundförutsätt-
ningar som kongress- och mötesstad som Uppsala. Genom UKK, kompletterat 
med det övriga utbudet av möteslokaler samt restaurangverksamheten i sta-
den, förbättras möjligheterna för företag och organisationer att dels kunna 
genomföra nya typer av möten i Uppsala dels att bedriva den befintliga 
verksamheten på ett effektivt sätt. 
 Dessutom vittnar många om att UKK i sig har blivit en mötesplats för nä-
ringslivet i Uppsala. Nedanstående diagram är hämtat från den webbenkät 
som gjordes inom ramen för denna studie.  

31 Källa: Migration och platsers attraktivitet – Thomas Niedomysl, 2006
http://www.eukn.se/ebiblioteket/urban_miljo/forskning/migration_och_platsers_attraktivitet.aspx

”Uppsala Konsert &
Kongress är viktigt för
oss. Dels är det lättare
att värva större möten
till Uppsala dels blir själva 
genomförandet av ett 
möte enklare med en 
professionell anläggning 
som samarbetspart.”
Tia Eriksson,  
Akademikonferens
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En konsert- och kongressanläggning 
är en hygienfaktor för en liten storstad
Uppsala är Sveriges fjärde största stad och under år 2011 kommer man 
enligt prognoser att för första gången någonsin passera 200 000 invånare. 
Uppsala har utvecklats från att vara en stor småstad till en liten storstad. 
Det kan tyckas mest vara en semantisk förändring men mentalt betyder det 
trots allt en del. 
 Den stora småstaden har inte en internationell utblick, medan den lilla 
storstaden måste ha ett internationellt perspektiv på vad de gör. Det är en 
viktig skillnad och påverkar också förväntningarna hos invånare, företag 
och besökare. Men det handlar också om arkitekturen och estetiken. Bygg-
nader med särpräglad arkitektur utmanar, t.o.m. provocerar, på ett positivt 
sätt. Och i Uppsala som är en i grunden konservativ stad så utmanar och 
provocerar UKK, både genom sin placering i staden men också utformning. 
UKK:s arkitektur har också rönt viss uppmärksamhet i internationella kret-
sar och också blivit prisbelönt och nominerad i olika sammanhang30.
 För en stad av Uppsalas storlek och dignitet är det idag därför närmast en 
hygienfaktor att ha ett konsert- och kongresshus. Och flera av de personer 
som intervjuats säger att de i efterhand snarast tycker det är anmärknings-
värt att Uppsala inte tidigare haft en konsert- och kongressanläggning.  

Anläggningsperspektiv vs. 
destinationsperspektiv
En arena som UKK bidrar till stadens utveckling på minst tre sätt:

• Den lockar fler turister till Uppsala
• Den bidrar till inflyttning/hämmar utflyttning
• Den förbättrar villkoren för företag och organisationers verksamhet

UKK är en anläggning som bidrar till, och skapar förutsättningar för,  
hela Uppsala som destination. 
 

30 Bl.a. World Architechture Festival Barcelona 2008, Mies Arch European Union
Prize 2009, The Emirates Glass LEAF Award 2008, Bienal Miami+Beach 2007

”Den stora småstaden  
har inte en internationell
utblick, medan den lilla
storstaden måste ha ett
internationellt perspektiv.”
Sten Bernhardsson,
kulturchef, Uppsala
kommun
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Tanken är att det nya destinationsbolaget ska vara en samlande och dri-
vande aktör för att öka antalet besökare i Uppsala och för att skapa ökad 
affärsnytta för den lokala besöksnäringen. Bolaget har också ett särskilt 
uppdrag att jobba med samordningen mellan stadens arenor. 
 I Uppsala finns flera byggnader och arenor som sedan länge lockat såväl 
fritids- som affärsresenärer till staden. I och med etableringen av UKK 
menar de intervjuade att Uppsala fått ytterligare ett viktigt ben att stå på 
för att kunna vidareutveckla turism- och besöksnäringen, och inte minst 
Uppsala som evenemangs- och kongresstad.

Evenemang som katalysator  
för destinationsutveckling
Samverkan är en viktig förutsättning för framgångsrik destinationsutveck-
ling och man brukar peka på Göteborg och Åre som goda exempel på hur 
ett gott samverkansklimat har skapat en positiv utveckling. 
 Genom tillkomsten av UKK har det skapats förutsättningar i Uppsala för 
att kunna utvecklas ytterligare som evenemangsstad och det gör att fler 
aktörer inom destinationen har börja samverka. Samverkan handlar i grun-
den om tillit och är inget som byggs upp på en dag men UKK har bidragit 
till ett förbättrat samverkansklimat i Uppsala. Någon av de som intervjua-
des uttryckte det som att utvecklingen i Uppsala har gått från ”kan själv!” 
till ”hur gör vi tillsammans?” och att UKK har varit en viktig del i denna 
utveckling. 
 Med detta menade man att anläggningen alltså inte enbart inneburit 
ännu en anläggning där man kan arrangera nya evenemang utan att den 
också fungerat som en katalysator för en positiv destinationsutveckling i 
samverkan.
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UKK:s inverkan på Uppsala 
som destination

Ökat fokus på turism- och besöks-
näringen i Uppsala
Inledning
Turism- och besöksnäringen beskrivs ofta som världens största och mest väx-
ande näring. Svensk turism är i stadig tillväxt sedan många år tillbaka och år 
2009 omsatte näringen drygt 250 miljarder SEK och skapade ca 160 000 års-
verken. Sedan år 2000 har det som ett resultat av turismen tillkommit nästan 
36 000 nya heltidsjobb, vilket är en ökning med nästan 30 %32. Det kan jäm-
föras med den totala sysselsättningen i Sverige som ökade med fyra procent 
under motsvarande period. 
 Turismen som näring betraktat röner allt högre status och idag talar de 
flesta politiker och tjänstemän om näringen som en viktig bransch för fram-
tiden, både när det gäller att skapa tillväxt och sysselsättning. 
 Under år 2009–2010 arbetade olika företrädare för näringen fram en 
strategi för att spänna bågen för svensk turism mot år 202033. Målsättningen 
är att fördubbla omsättningen till år 2020 så att turism- och besöksnäringen 
omsätter 500 miljarder. Sysselsättningen ska under samma period öka med 
100 000 årsverken och år 2020 uppgå till 260 000 årsverken. Detta är en 
ambitiös målsättning och kritiskt för att lyckas uppnå detta är att Sverige 
förmår locka till sig fler utländska besökare. Och för att göra det måste fler 
svenska destinationer bli ”exportmogna” och därmed internationellt kon-
kurrenskraftiga34.

Resultat intervjuer
Också i Uppsala får turism- och besöksnäringen allt större betydelse. Bland 
de djupintervjuer som gjordes vittnade många om att frågor som rör turism- 
och besöksnäringen på senare år har hamnat högre upp i den kommunala 
hierarkin. Och det faktum att Uppsala Tourism AB ombildades vid årsskiftet 
2010/2011 till ett samlat marknads- och destinationsbolag för Uppsala, med 
namnet Destination Uppsala AB, nämns som ett konkret tecken på detta. 

32 Källa: ”Fakta om svensk turism 2009”, Tillväxtverket

33 ”Nationell Strategi För Svensk Besöksnäring”, Svensk Turism m.fl.
www.strategi2020.se

34 Med exportmogna menas i korthet att en destination inom ett antal områden
(bl.a. anläggningar, aktiviteter, service, tillgänglighet) håller så hög klass att de
förmår locka utländska besökare. Läs mer på www.exportmognad.se



Utveckling av handeln och restaurang 
/caféer runt Vaksala torg, 2003–2010
Det är i princip omöjligt att beräkna UKK:s inverkan på den totala detalj-
handeln och restaurang- och caféverksamheten i hela Uppsala. Därtill är det 
för många variabler och faktorer som påverkar utvecklingen. Men hur har 
utvecklingen varit i området runt Vaksala torg sedan UKK öppnade?
I de flesta av de djupintervjuer som gjordes pekar man på UKK:s positiva 
inverkan på utvecklingen av området runt Vaksala torg. Inom ramen för 
denna studie har omsättningsutvecklingen för detaljhandeln samt restau-
rang kartlagts.

Detaljhandelns omsättning i området runt Vaksala torg har som diagrammet 
ovan visar haft en positiv utveckling sedan UKK invigdes 2007. 

Det är noterbart att en ökning av handeln skedde även under 2008–2009 
som så starkt präglades av lågkonjunkturen (visserligen stimulerades många 
svenskarnas plånböcker under denna tid genom skattesänkningar och låga 
räntor, men ändå.).
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Hotellexpansion och ökad belägg- 
ningsgrad i Uppsala
Under perioden 2003–2010 ökade gästnätterna på hotell med nästan 30  
procent i riket. Uppsala hade ungefär samma utveckling vilket illustreras  
i nedanstående tabell.

Det går inte att skönja någon direkt gästnattseffekt till följd av UKK om man 
tittar på övernattningsvolym eller beläggningsgrad (se diagram ovan och 
tabell nedan). Beläggningsgraden är totalt sett högre idag än vad den var före 
etableringen men det går inte att specifikt härleda denna utveckling till UKK 
eftersom mötesresenärer inte går att särskilja i statistiken. 

Rumskapaciteten har inte ökat i Uppsala sedan UKK byggdes men nu finns det 
flera hotell som har expansionsplaner och ett nytt hotell är precis på väg att 
färdigställas, inte allt för långt från UKK (mer om detta senare i rapporten). 

”Området kring UKK är 
det område som växer i 
staden och det är självklart 
att vårt hotell drar fördel 
av att ligga nära UKK.” 
Ann-Sophie Myrefeldt, 
Hotelldirektör Radisson  
Blu Uppsala
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UKK:s inverkan på kunskaps- 
utvecklingen i Uppsala
Kunskap och kunskapsspridning anses generellt i dagens moderna samhälle 
utgöra centrala byggstenar i städers tillväxtprocesser. I modern tillväxtteori 
har kunskap kommit att tillskrivas en allt större betydelse, dels som direkt 
input till företag och organisationer men dels också på grund av de positiva 
effekter som spridningen av kunskap mellan företag och organisationer ger, 
inte minst genom konferenser och kongresser (de ekonomiska effekterna av 
konferenser och kongresser har redovisats tidigare i denna rapport). Kunskaps-
intensiva verksamheter, med välutbildad arbetskraft och hög grad av teknolo-
giska inslag samt forskning och utveckling, bedöms utgöra kritiska faktorer 
för den ekonomiska tillväxten35. Förekomsten av dessa verksamheter spelar 
därför en viktig roll i skapandet och spridningen av kunskap i en region. 
 Uppsala präglas redan idag av en hög kunskapsnivå när det gäller närings-
liv och universitet och i och med UKK finns ytterligare en arena i Uppsala 
för nätverkande och spridning av kunskap. Genom UKK:s tillkomst har 
möjligheterna ökat för Uppsala att värva och arrangera större kongresser i 
Uppsala, vilket i sig också bidrar till att stärka Uppsalas, och i förlängningen 
hela Stockholmsregionens, position som en kunskaps- och mötesintensiv 
destination. 
 Det bör poängteras att detta resonemang inte är någonting som har fram-
kommit av intervjuerna utan är en allmän reflektion från HUI Research sida.

UKK:s inverkan på kulturutbudet 
i Uppsala
Genom uppförandet av UKK har Uppsala kommun fått en helt ny arena att 
bedriva kulturpolitik på. Därmed kan man också på allvar tala om sig som 
kulturstad. Det här var det område som flest av de intervjuade pekade på 
och med emfas betonade UKK:s betydelse för utvecklingen. Och det finns 
också andra källor som styrker denna tes.
 Enligt SIFO:s löpande undersökning ORVESTO så har andelen Uppsalabor 
som frekvent konsumerar kultur ökat under perioden 2008–2010 med 29 %. 
Det går förvisso inte att bevisa att hela denna ökning skett genom besök 
på UKK men det är rimligt att anta att en stor del av uppsalabornas ökade 
kulturkonsumtion skett i Uppsala och på UKK. 

35 Källa: ”En samhällsanalys av Stockholm-Arlanda Airport” 2009.
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Bilden nedan visar omsättningsutvecklingen på restaurang och caféer i 
området runt Vaksala torg. Från år 2008, vilket var det första hela verksam-
hetsåret för UKK, har omsättningen ökat markant. 

Centrumförskjutning och  
centrumutvidgning
En majoritet av de intervjuade beskriver hur Uppsala historiskt har varit 
en delad stad och att det går en tydlig skiljelinje längs med Fyrisån. På den 
västra sidan finns i princip samtliga Uppsalas symbolbyggnader; Uppsala 
universitet, Uppsala slott, Akademiska sjukhuset och inte minst Uppsala 
domkyrka. 
 Genom att UKK placerades på den andra sidan ån har det bidragit till att 
både vidga och förskjuta Uppsala centrum. De flesta som intervjuats inom 
ramen för denna studie har påtalat just detta och menar att det finns ett 
stort symboliskt värde i detta faktum som inte ska underskattas. Det har 
gett nytt liv åt en slumrande stadsdel och idag växer Uppsala österut genom 
bl.a. nya Resecentrum och ett nytt hotell. 
 Man menar att UKK dels var startskottet för denna expansion och dels har 
bidragit till att riva en del mentala barriärer och därmed höja statusen på 
denna del av Uppsala. 
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UKK – en symbol för det nya Uppsala
Flera av de som djupintervjuats menade att UKK har blivit en slags symbol 
för det nya dynamiska Uppsala som växer fram (se också avsnittet om ”Att 
gå från ord till handling”). Men så har det inte alltid varit.
 Det framkom tydligt i djupintervjuerna att UKK är en arena som berört 
och engagerat många och att det hela tiden har funnits två läger; för eller 
emot. Man kan också dela in dessa läger i åtminstone två undergrupper; 
för eller emot själva investeringen och för eller emot själva utseendet på 
byggnaden. 
 Ända sedan projekteringstiden har man mätt Uppsalabornas attityder och 
åsikter om UKK genom Uppsalabarometern och andelen som är positiva har 
ökar markant genom åren37. 

År 2006 var det drygt en tredjedel som tyckte det var ganska bra eller 
mycket bra att det skulle byggas ett konsert- och kongresshus i Uppsala. 
Idag tycker ca 6 av 10 att det är ganska bra eller mycket bra att det byggts 
ett konsert- och kongresshus i Uppsala. Och trenden går mot att allt fler 
är positivt inställda, samtidigt som andelen som tycker det är mycket 
dåligt år från år minskar.

37 Uppsalabarometern 2006–2009. I 2006 och 2007 års undersökningar formulerades frågan: 
”Vad tycker du om att det byggs ett konsert- och kongresshusvid Vaksala torg i Uppsala?”

”Landmärken är
tryfferingar, de är kryddor 
i stadslandskapet. Sådana 
behövs först och främst 
för att stärka den lokala 
självkänslan – se vad vi 
kan! – och gör man dem 
riktigt bra kanske en eller 
annan turist också vill 
komma och kika.”
Mark Isitt, arkitektur- 
kritiker Göteborgs-Posten
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Diagrammet nedan visar antalet uppsalabor som minst en gång i kvartalet 
besökt en pop-, jazz-, klassisk konsert eller opera. Mellan åren 2008 och 2010 
har siffran ökat med nästan 30 %.

Källa: Orvesto (SIFO) ”Uppsalabor som går på opera/klassisk eller  
pop/rock konsert en gång per kvartal eller oftare”

Tittar man mer specifikt på uppsalabornas besök på Uppsala Konsert & Kon-
gress så svarade nästan 6 av 10 att de besökt UKK minst en gång under 200936. 
 Några av de intervjuade menade att musiken är och har alltid varit viktig 
för uppsalaborna. Det finns en lång tradition av musikintresse i Uppsala, 
inte minst genom både universitetets och kyrkans körverksamhet. I och med 
UKK menar man att det nu också finns en scen i Uppsala för att konsumera 
musikupplevelser av ett slag som man tidigare som uppsalabo var tvungen 
att resa till andra städer för att få uppleva. 

36 Källa: Uppsalaenkäten 2010 – resultat av frågor från Uppsala kommun –
kulturkontoret och stadsbiblioteket.
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I de djupintervjuer som gjordes framkom också att flera personer tycker att 
UKK bidrar till att bredda bilden av Uppsala och att UKK adderar känslor 
som dynamik och modernitet till tidigare starka begrepp som historia, tradi-
tion och kunskap. 
 Vidare ställdes frågor om vilken påverkan UKK haft för Uppsalas utveck-
ling. Resultaten nedan visar på att en stor andel anser att UKK på olika sätt 
haft en positiv påverkan på Uppsala som destination.
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UKK:s positionering/image
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Flera intervjuade vittnade också om att det nu skett en avdramatisering i 
inställningen och attityden till UKK. En förklaring till att det väckte så starka 
reaktioner menar man var att UKK planerades i en tid av budgetunderskott 
och levererades i en tid av överskott.  
 Dessa resultat ligger också i linje med en undersökning som MFL Kommu-
nikation gjorde 2009 och där nära 7 av 10 uppsalabor anser att UKK är eller 
kommer att bli en symbol för Uppsala på motsvarande sätt som Uppsala 
domkyrka och Uppsala slott redan är38. 

UKK breddar bilden av Uppsala
Vilken är den gängse bilden av Uppsala? De flesta skulle nog spontant svara 
universitetet, domkyrkan och slottet. Och bilden av Uppsala handlar mycket 
om tradition, historia och kunskap, både bland besökarna och också Uppsa-
laborna själva.
 Inom ramen för denna studie genomfördes en webbenkät riktad till före-
tag och organisationer (privata såväl som offentliga) i Uppsala kommun39. 
En av frågorna handlade om vilka positiva värdeord respondenten associera-
de med UKK och syftet var att få fram UKK:s positionering/image bland dessa 
aktörer.
 UKK:s egna kärnvärden är varm, öppen, djärv och nytänkande och det visade 
sig att flera av de orden också positionerar UKK.
 Hur Uppsala som destination positionerar sig har inte kartlagts men 
troligen har UKK bidragit till att bredda bilden av Uppsala. Och någon av 
de intervjuade menade också att UKK på ett bra sätt speglar och lyfter fram 
staden så som den faktiskt ser ut idag.

38 Artikel i Uppsalatidningen 2010-11-05, ”UKK:s symbolvärde stiger”

39 Urvalet bestod av ett mejladressregister över de 50 största arbetsgivarna i
Uppsala Kommun, kompletterat med ett intressentregister från UKK. Totalt
tillfrågades 1 141 personer.



Att gå från ord till handling
Stadsutveckling handlar om en kamp mellan bevarande och förnyelse. Och 
Uppsala beskrevs ofta i intervjuerna som en i grunden ganska konservativ 
stad där många spontant reagerar negativt på förändring och modernitet. 
Detta var något som flera av de intervjuade också pekade på och som man 
exemplifierade genom att beskriva hur lång tid det faktiskt tog innan UKK 
stod på plats. 
 Beslutet att uppföra Uppsala Konsert & Kongress föregicks av en lång 
process. En del menade att det tagit 100 år att få till ett konserthus i Uppsala 
och att de första diskussionerna om ett Konserthus på allvar lär ha inletts 
1912 (!). Frågan om ett Musikens Hus i Uppsala är alltså långt ifrån ny och 
har stötts och blötts många gånger genom åren. Man beskriver hur projek-
tet UKK hela tiden har präglats av en engagerad politisk debatt, både bland 
invånare och politiker. Flera av de som intervjuats menade att det finns en 
slags inneboende ängslighet i Uppsala där man ofta undrar vad andra ska 
tycka. Och som någon på ett lite raljant sätt uttryckte det; ”I Uppsala finns 
det alltid tio professorer som kan tycka något”… 
 De flesta poängterade att det i grunden är positivt att många människor 
varit engagerade i frågan om UKK. Baksidan av detta var dock att det stun-
dom blev för mycket diskussioner vilket ledde till att frågor obstruerades 
som i sin tur ledde till handlingsförlamning. Därför pekade många på att 
det verkligen var en befrielse och ett stort steg framåt när man äntligen 
kunde nå konsensus och gå till handling. Många beskrev faktiskt detta som 
en verklig milstolpe i Uppsalas politiska historia.
 När man till slut fattade beslut om att UKK skulle byggas har det i efter-
hand visat sig att det var mer än enbart ett beslut om att bygga ett konsert- 
och kongresshus. Det var viktigt att man lyckades gå från ord till handling 
och att man fattade ett konsensusbeslut över blockgränserna…

Nybyggaranda i Uppsala
… för idag är det mycket som händer i Uppsala och ytterligare ny offentlig 
infrastruktur är också på gång.
 Någon beskrev det som att Uppsala är en stad där stadsbilden och stads-
rummet egentligen inte ändrats särskilt mycket under andra halvan av 
1900-talet och att Åhléns (dåvarande Tempohuset) på 60-talet var det sista 
riktigt stora som byggdes i centrala Uppsala.

”Jag tror att UKK är en 
av anledningarna till att 
Uppsala på olika sätt 
är en dynamisk tillväxt-
stad.” Ulf Jakobsson, 
Hotelldirektör Scandic 
Hotels i Uppsala

”UKK:s närvaro i stan 
har påverkat hotellnä-
ringen positivt. Sveriges 
fjärde största stad måste 
ha ett kongresshus.” 
Ann-Sophie Myrefelt, 
Hotelldirektör Radisson 
Blu  

UKK:s inverkan på 
investeringar i Uppsala
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PR-effekter för Uppsala till 
följd av UKK
En medieanalys av UKK gjordes år 2009 av MediaPilot. Det uppskattade 
PR-värdet av de nästan 700 artiklar som skrevs om UKK det året var 26,6 
miljoner40. 
 HUI Research har inte gjort någon närmare analys av detta utan refererar 
enbart på detta sätt till denna analys.

40 Medieanalys Uppsala Konsert & Kongress 2009, MediaPilot

Vilken påverkan har UKK haft för …

… stadsdelen och kvarteren runt Vaksala torg?

… Uppsalas utveckling?

… bilden av Uppsala?

Medelvärde (Femgradig skala där 1=mkt negativ och 5=mkt positiv)

4.4

4.2

4,1



Det är förstås en rad olika faktorer som påverkar olika kommunala och pri-
vata investerings- och utvecklingsprojekt och det vore förmätet att säga att 
UKK banat väg för alla dessa nya projekt. 
 Flera av de intervjuade menade dock att det inte är någon överdrift att 
säga att investeringen och etableringen av UKK har betytt att flera investe-
ringar är på gång i Uppsala vilket man menar indirekt bidrar till att Uppsala 
på allvar är på väg att bli en storstad att räkna med. 
 Många av de som intervjuades återkom också i sina resonemang till att 
Uppsala har varit delat av en å. Väster om Fyrisån ligger den akademiska 
staden som hela tiden har växt i kraft och betydelse. Och öster om ån finns 
det Uppsala som formats av handel och industri men som successivt har gått 
en krympande framtid till mötes (viss Biotech och läkemedel undantaget). 
Östra centrum har präglats av nedlagda småfabriker, cykelaffärer, skoma-
kare osv. 
 I och med att man placerade UKK i denna del av stan var det första gången 
man etablerade ett märkeshus av ”landmärkekaraktär” öster om Fyrisån. 
Och nu kanske det kommer ytterligare ett landmärke och en ny arena i 
Gränby. Detta flyttar mentalt utvecklingen österut i Uppsala vilket också 
tycks föra med sig andra saker såsom utveckling av restauranger, kollektiv-
trafik m.m. 
 Flera personer vittnar om hur kvaliteten på de restauranger som ligger 
i omedelbar anslutning till UKK har genomgått en förvandling sedan UKK 
tillkom. Från att ha varit sjaskiga kvarterskrogar till att ha blivit moderna 
”crossoverkök” dit folk verkligen går. Detta menar man är en slags självge-
nererande process som beror på att UKK ligger där det ligger. Och Uppsalas 
stora krogimperium Svenssons har tagit över gamla järnvägshuset och 
etablerar verksamhet där. Resultatet är att det helt plötsligt har skapats ett 
kultur- och nöjeskluster.
 De flesta menar dock att utvecklingen inte kommer att stanna där utan 
att området runt UKK och Vaksala torg på 5–10 års sikt kommer att blomstra 
ännu mer i och med nya resecentrum, det nya Radisson Blu-hotellet och yt-
terligare fler restauranger. 
 Som avslutning kan nämnas att någon uttryckte att man om 50 år kom-
mer att kunna se att UKK var det första steget i denna utveckling. 
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Men plötsligt tycks mycket hända på en gång och de som intervjuades pe-
kade på flera olika nya satsningar som de på olika sätt, direkt och indirekt, 
menade var en effekt av UKK. Nedan följer en sammanställning av dessa 
byggprojekt som antingen planeras eller är i full gång. Flera av dem finns i 
nära anslutning till UKK. 

Utökad hotellkapacitet 
Hotellkapaciteten har i princip varit oförändrad i Uppsala under hela 
2000-talet. I skrivande stund slutförs uppförandet av ett stort hotell, i nära 
anslutning till UKK och det finns också planer på ytterligare ett hotell. 
Beläggningen på hotellen i Uppsala har successivt ökat under 2000-talet 
och ligger idag på runt 65 % (mån-tors).   

Nya Resecentrum
De flesta menar att UKK har bidragit till att höja statusen på området 
runt Vaksala torg. Man menar också att nya Resecentrum, tillsammans 
med det nya hotellet, bidrar till att göra området runt Vaksala torg ännu 
mer attraktivt framöver och vidgar centrumkärnan. 

Nytt nöjesställe
1 september 2011 inviger Svenssons krogar sin senaste satsning i det 
gamla stationshuset. 

Nytt destinationsbolag
Turism- och besöksnäringen får som tidigare nämnts allt större betydelse 
för Uppsala. Sedan årsskiftet satsar Uppsala på att utveckla turism- och 
besöksnäringen ännu mer genom att skapa ett kombinerat marknads- och 
destinationsbolag kallat Destination Uppsala. UKK är i detta sammanhang 
ett viktigt ben för Uppsala, inte minst i förutsättningarna som evene-
mangsstad. Det nya destinationsbolaget har ansvar för att samordna och 
samverka mellan stadens arenor.
 
Eventuellt ny multiarena i Uppsala?
I Uppsala planeras sedan en tid tillbaka också en ny multiarena i Gränby, 
som för tillfället dock bromsats p.g.a. en prövning i EU-kommissionen.   

Upprustning av Studenternas IP?
På Studenterans IP spelar IK Sirius sina hemmamatcher i bandy och 
fotboll. En upprustning av arenan, där en del av Akademiska sjukhusets 
verksamhet kan använda en del av lokalerna, är på gång. 



Källor

De källor som använts och refereras till i rapporten anges som fotnoter  
i anslutning till den löpande texten.

Intervjupersoner, djupintervjuer:

Bengt Andrén, Stadsbyggnadsdirektör Uppsala Kommun

Sten Bernhardsson, kulturchef Uppsala Kommun

Anna-Karin Brus, musiker

Jonas Curling, marknadschef Katalin

Mats Dafnäs, Zellout

Tia Eriksson, konferenschef, Akademikonferens,  
SLU & Uppsala universitet i samverkan

Magnus Graner, ordförande UKK, samt politiker

Kenneth Holmstedt, kommundirektör Uppsala

Ulf Jakobsson, hotelldirektör Scandic Hotels

Roger Kellerman, Meetings International

Mats Lindqvist, regionchef Handelskammaren i Uppsala

Jojo Lindström, f.d. VD Uppsala Tourism

Magnus Lohe, Destination Uppsala, marknadschef varumärket Uppsala

Matti von Magius, Uppsala Handelsförening

Ann-Sophie Myrefelt, hotelldirektör, Radisson Blu

Lars Nilsson, chefredaktör Uppsala Nya Tidning

Olle Starlander, Starmarck

Eva Sterte, näringslivschef Uppsala

Christer Svensson, regionchef Nordea

Lasse Svensson, ägare Svenssons Krogar samt ordförande i IK Sirius

Jan-Erik Wikström, styrelseledamot UKK, f.d. politiker
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