
 
 

  

 Lysande, Kalmar?! 
 

- En upplysande uppsats om ljusfestivalen 

  
  

 Författare: Niklas Persson 

       

       

Handledare: Hans Wessblad 

Program: Turismprogrammet 

Ämne: Turismvetenskap 

Nivå och termin: C-nivå, ht-2008 

Handelshögskolan BBS 
 

  

 



 
 

 

Abstrakt 

 

Uppsatsen är benämnd en upplysande uppsats. Det är precis vad den är. Uppsatsen bygger på 

en undran om vad ljusfestivalen Lysande Kalmar är. För att få svaret använder sig uppsatsen 

av grundad teori som metod och kvalitativa intervjuer med aktörer bakom evenemanget för att 

finna svar på den undran den bygger på. Därefter har aktörernas svar satts samman med 

relevant teori för att finna upplysning. Lysande Kalmar är ett initiativ skapat tillsammans av 

aktörer från näringslivet och det offentliga. Ett initiativ som fokuserar på Kalmar som stad 

och lyfta fram ett attraktivare Kalmar genom att lysa upp byggnader i stadens centrum. Att 

lysa upp skapar även en bättre stämning och atmosfär i staden där staden ses som en 

teaterscen och byggnaderna är dess kulisser. Att bara lysa upp byggnader stämmer inte in med 

konceptet av festival. Evenemanget bör istället ses som ett första steg till en hållbar, holistisk 

utvecklingsstrategi för Kalmar.  

  



 
 

 

Inledande, upplysande formuleringar 

 

Att skriva en uppsats på kandidatnivå är en lång och mödosam väg att vandra. Det är en 

vandring som sträcker sig från den akademiska världen ut i den riktiga och vidare över berg 

med böcker och timmar med tankar. Texter och tankar ska sorteras, ordnas och kategoriseras 

för att skapa ett inlägg i den akademiska debatten.  

Jag är klar med min vandring, för den här gången, nu när jag lägger de sista händerna vid min 

uppsats. Jag har under vandringens gång pratat och diskuterat, frågat och undrat med olika 

människor som har svarat på mina funderingar, diskuterat mina frågor och framför allt tagit 

sig tid.  

Ett stort tack till er som har ställt upp och tagit er tid för min uppsats! 

Lena Nilsson, Svensk Fastighetsförmedling, 

Örjan Molander, Kalmar Läns Museum, 

Bengt Skoog, Kalmar Kommun, 

Åsa Dahlin, Kalmar Energi, 

Nils-Erik Nilsson, Elajo. 

 

Ett stort tack även till min handledare, universitetslektor Hans Wessblad, som hjälpt mig med 

konstruktiv kritik och feedback när jag behövt det som mest. 

 

Kalmar, januari 2009 

 

Niklas Persson 
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1 Inledning och upplysning 

 

När hösten slagit rot i kuststaden och den isande vinden viner runt husknutarna på 

Kvarnholmen. När sommargästerna sedan länge lämnat staden. När mörkret lagt sig och 

endast tomten är vaken lyser Kalmar upp. Nära till Öland och belägen vid den Småländska 

kusten har staden levt upp på sommaren och närmast gått i ide på vintern. Efter klockan 18 en 

vanlig vardag ligger staden öde och verkar närmast vara en spökstad. 2006 skedde en 

förändring i stadsbilden, staden låg inte längre öde och mörk under hösten. Den lyste upp och 

blev upplyst.  

”Ljusfestivalen Lysande Kalmar är en serie spännande, framåtblickande och 

spektakulära ljushändelser som under hösten kommer att lysa upp och belysa vår 

vackra stad.”  

(lysandekalmar.se, 2008-10-31) 

En ljusfestival för att lysa upp och upplysa. Det verkar rent av vara en strålande idé. 

Ljusfestivalen är ett samarbete mellan aktörer som vanligtvis inte förknippas med turism och 

turismnäringen. De är sex till antalet, inom skilda professioner, och har tillsammans skapat 

festivalen. 

Det är de lokala företagen med erfarenhet och kunskap som anser att den bästa kilowattimmen 

är den som inte slösas bort. De som erbjuder helhetsservice och anser att Kalmar är en stad 

med den stora stadens möjligheter med den lilla stadens personlighet och charm. Det är; 

 Svensk Fastighetsförmedling 

 Kalmar Energi  

 Elajo 

 Kalmar kommun 

 Kalmar läns museum 

 Solar

Tillsammans har de skapat en ljusfestival för att lysa upp och belysa unionsstaden Kalmar. Ett 

evenemang som nu är inne på sitt tredje år med spännande, framåtblickande och spektakulära 

ljushändelser – Men vad innebär det egentligen?  Vad är det som får en mäklarbyrå, ett 

energibolag, en kommun, ett museum och två elgrossister att gå ihop och skapa ett 

evenemang som en ljusfestival?  

Ett evenemang är, enligt Andersson & Larsson-Mossberg (1994 i Larson & Fredrikson 2007 

s. 179);  
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”… en aktivitet som är avgränsad i tiden med huvudsakligt syfte att förmedla 

sinnesintryck. Det har ett program, en arrangör och ett antal deltagare” (Larson 

& Fredrikson, 2007, s. 179).  

 

Evenemang kan förekomma i olika former och skepnader. En festival är ett kulturevenemang 

tillsammans med karnevaler, parader och religiösa evenemang (Larson & Fredrikson, 2007). 

Getz (2005) avgränsar vidare festival som; ”… a public, themed celebration” (s. 21). En 

festival är också den vanligaste formen av ett kulturellt firande och kan vara en musikfestival, 

matfestival eller ljusfestival. Går det verkligen att ha en ljusfestival med det koncept som 

Lysande Kalmar har? De andra kulturevenemangen som nämns av Larson & Fredrikson 

(2007) handlar om en händelse och människor som bevittnar något spektakulärt och festligt. I 

Kalmar handlar festivalen om att lysa upp och belysa en stad. 

Evenemanget är dessutom skapat av aktörer som inte direkt förknippas med turism eller 

evenemang. Lysande Kalmar ger upphov till ett antal olika frågor om varför det är just en 

ljusfestival, varför det är en mäklarbyrå och ett energibolag som står bakom evenemanget.  

Festivalen har lyst upp Kalmar i tre år och ändå känns den inte lika stor som 

Emmabodafestivalen är för Emmaboda eller Hultsfredsfestivalen för Hultsfred. Det är 

musikfestivaler som samlar tusentals människor i dagarna tre för att lyssna på musik och gå 

på festival. Lysande Kalmar är öppet i tre veckor (Lysande Kalmar, 2009) och attraherar inte 

tusentals människor att vallfärda till Kalmar.  

Evenemanget är därför intressant att studera då det är något som särskiljer sig från mängden 

när det kommer till kulturevenemang; Det har en längre tid som det är aktivt och det är skapat 

av aktörer som inte direkt kan kopplas till turism. Hur ser dessa aktörer på evenemanget, 

vilken nytta kan ett energibolag och en mäklarbyrå dra av ett evenemang som en ljusfestival? 

Är det samma nytta som kommunen och museet kan dra eller skiljer de sig åt? Vad gör de två 

elgrossisterna med i evenemanget – varför har de valt att delta? Detta och mer är intressant att 

studera ur ett turismvetenskapligt perspektiv då det är aktörer som inte direkt kopplas till 

turismindustrin med ett något annorlunda evenemang.  

Ur ovanstående resonemang kan vi finna en övergripande fråga som kan hjälpa till att lysa 

upp det mörker som evenemanget skapar. Ur de arrangerande aktörernas synvinkel;  
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- Vad är ljusfestivalen Lysande Kalmar? 

 

1.1 Syfte 

Uppsatsens syfte är att beskriva ljusfestivalen Lysande Kalmar ur de olika arrangerande 

aktörernas synvinkel och på så sätt förklara ljusfestivalen. Förhoppningen med uppsatsen är 

även att ge större insikt i vad ett fenomen som en ljusfestival kan ses som utifrån olika 

inblandade aktörers synvinkel.  
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2 Metod - Vandringen för att finna kunskapen 

 

Metodkapitlet visar mitt tillvägagångssätt – en vandring genom ett upplyst Kalmar där jag 

talar med relevanta personer för att skapa förståelse om vad fenomenet är. Det är en 

vandring med grundad teori som reskamraten som sätter in saker i sitt sammanhang och 

skapar en förståelse för att förklara fenomenet. 

Uppsatsen bygger på en undran. En undran om ett fenomen – Vad är ljusfestivalen Lysande 

Kalmar? Utifrån denna undran har de intressenter/aktörer till fenomenet som tidigare 

introducerats och identifierats intervjuats. Syftet är inte att bekräfta eller stärka tidigare teorier 

om festivaler. Uppsatsen vill inte veta målet innan resan är påbörjad. Uppsatsen vill veta 

något och därav skapa kunskap. Att skapa kunskap innebär att forskaren ger sig ut på en 

vandring utan att veta hur vägen fram ser ut och kan bara få sin väg upplyst av det som finns 

på vägen fram.  

Genom att använda grundad teori kan forskningsprocessen ses som att kasta sig ut i vattnet 

utan att veta om jag kan simma (Nilsson & Eriksson, 2007) eller att vara en astronaut som 

kommer till en främmande planet utan att veta vad han letar efter eller vad han kommer att 

hitta (Guvå & Hylander, 2003), eller att vara på badstranden och svepa i vattnet med en håv 

för att därefter se vad som fångats och sortera det som fångats (Wessblad, 2008). 

 Jag vill se det som en vandring mellan Kalmars upplysta byggnader för att höra och förstå 

vad ljusfestivalen är. En vandring där jag lyssnar på de olika aktörerna och sen kategoriserar, 

kodar och konceptualiserar det jag hört, sett och upplevt till en förklaring av fenomenet 

Lysande Kalmar.  

2.1 Grundad teori 

 

Genom att belysa vad ljusfestivalen är utifrån aktörernas egna perspektiv, utan att luta sig 

tillbaka på tidigare forskning och upptäckter, bygger uppsatsen på grundad teori.   

Glaser & Strauss (1967) ”grounded theory”, grundad teori (Guvå & Hylander, 2003), är en 

reaktion mot 1960-talets rådande metodklimat där fokus låg på hur rätt fakta kunde samlas in 

för att rigoröst testa olika teorier. Grundad teori fokuserar på skapandet av teori från 
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systematiskt insamlad data för att finna en teori som passar sitt användningsområde (Glaser & 

Strauss, 1967).  

Guvå & Hylander (2003) beskriver att många forskare anser att grundad teori är 

teorigenerering på empirisk grund då syftet är att skapa nya teorier som att grunda de idéer 

och teorier som framkommit i undersökningen. Hartman (2001) förklarar att traditionell 

vetenskaplig metodlära koncentrerar sig på verifikation och att testa teorier för att skapa 

vetenskapligt stöd för dessa. Syftet med grundad teori är att generera nya teorier (Hartman, 

2001).  Metoden sker genom att urval, datainsamling och analys sker interaktivt.  

 Grundad teori introducerades av Glaser & Strauss 1967 som fokuserar på att grunda data i 

verkligheten. Detta genom att använda en induktiv ansats bygga teorierna från empirin 

(Gustavsson, 2003). Hartman (2001) hävdar att grundad teori snarare är en blandning mellan 

den deduktiva och den induktiva ansatsen samt att den går att använda vid både kvalitativa 

och kvantitativa studier.  

Att använda grundad teori kan som tidigare nämnts illustreras med att ha en håv på en 

badstrand och svepa denna i vattnet ett flertal gånger för att se vad som fångas. Att sedan gå 

upp ur vattnet och sortera upp all stenar, djur, koraller, skräp och övrigt som hittats för att 

kunna se särdragen och skapa en ordning (Wessblad, 2008); Därefter sortera in det funna 

materialet i kategorier som sedan utvecklas till en teori.  Ovanstående resonemang kan 

översättas till vad Gustavsson (2003) kallar för grundad teoris huvudtankar.  

2.1.1 Huvudtankar inom grundad teori 

Gustavsson (2003) menar att det finns huvudtankar inom den grundade teorin som metoden 

bygger på. De är;  

 förförståelse,  

 teoretisk lyhördhet,  

 samband & mönster och  

 kodning & konceptualisering.  

Den första huvudtanken är förförståelse. Vid metod som bygger teorier på data insamlat från 

verkligheten bör forskaren sträva efter att vara så opåverkad som möjligt. Faran ligger i att 

forskaren är påverkad av förkunskap och utbildning och därav riskerar att se fenomenet med 

andras ögon. Vad Gustavsson (2003) menar är andras teorier, analyser logik eller språk. Han 

menar att det viktigaste steget för forskare att vara teorilös från början.  
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Den andra huvudtanken är den teoretiska lyhördheten. Denna menar Gustavsson (2003) 

handlar om tre olika saker, hanteringen av förförståelsen, den analytiska förmågan och 

tålamod.  En forskare bör inte vara låst av sin egen förförståelse för att kontinuerligt kunna 

kritisera och ifrågasätta sin egen syn på verkligheten. Förförståelsen handlar också om den 

egna analytiska förmågan. Att kunna se mönster och sammanhang för att bilda begrepp och 

konceptualisera är centralt för grundad teori, samt att ha tålamod för att kunna hantera kaos 

och motsägelser. I en komplex kaosartad omvärld står forskaren och försöker foga ihop 

pusslets bitar, vilket kräver tålamod (Guvå & Hylander, 2003). 

Den tredje huvudtanken är att fenomenet forskaren undersöker är en grundläggande social 

process. Det innebär att forskaren studerar samband i den sociala interaktionen och mönstren i 

denna. Något som är grundläggande för grundad teori (Gustavsson, 2003). Grundad teori 

handlar om att studera och förklara mönster i den sociala interaktionen. Att skapa tolkningar 

som kan ge djup åt teorin.  

Den fjärde huvudtanken är kodning och konceptualisering av kategorier. Kodningen sker i tre 

faser och är en kreativ process där begrepp sätts på tendenser i data (Gustavsson, 2003). Först 

är det en grundkodning av materialet, sen kodas det till kluster och slutligen som relationer 

mellan kategorierna. Forskarens uppgift är att sätta begrepp på vad aktörerna säger för att 

kunna se mönster och för att kunna gå djupare med materialet. Hartman (2001) menar att det 

är under kodningsfasen som forskaren förutsättningslöst ska jämföra indikationerna med 

varandra för att kategorisera dessa och genom att se relationerna mellan kategorierna skapa 

teorin. Glaser & Strauss (1967) kallar denna del för teoretisk prövning vilket innebär att 

forskaren samlar, kodar och analysera sin data för att se vart nästa steg ligger och utveckla sin 

teori.  

Alla teorier bedöms på olika sätt. För teorier skapade med grundad teori handlar det om 

teorins relevans, funktion och modifierbarhet. Kriteriet för teorins relevans beskriver om den 

verkligen beskriver det den är tänkt att beskriva. Relevansen sker genom att problem och 

frågeställningar får komma fram genom arbetsprocessen och inte vara förutbestämda. Teorins 

funktion innebär att om den inte fungerar i verkligheten är den värdelös, vilket innebär att 

relationen data och teori ska vara tydlig. Den måste klara av att förklara, förutsäga och tolka 

för att fungera på problemet. Teorins modifierbarhet innebär att den måste klara av 

förändring. När samhället förändras måste teorin förändras med den. Förändras datan måste 
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teorin förändras med den (Hartman, 2001) Att skapa teori är en process. Teori är en 

utvecklingsprocess inte en färdig produkt (Glaser & Strauss, 1967).  

Uppsatsen är vandringen mellan de upplysta byggnaderna utan att ha införskaffat information 

innan utan den byggs på det som kommer fram under processen är ett val grundat i att en teori 

som utgår från data inte kan förkastas utan kan förhindra användandet av teorier som passar 

dåligt och fungerar illa (Glaser & Strauss, 1967).  En grundad teori ska inte ge en perfekt 

beskrivning av ett fenomen, inte heller att känna till det bättre än vad de inblandade gör. En 

grundad teori ska kategorisera efter egenskaper för generella och specifika problem och 

situationer.  

2.2 Vetenskaplig ansats – induktiv eller abduktiv?  

Grundad teori klassificeras som induktiv (Bryant & Charmaz, 2007). Då min undran leder 

mig in på en vandring för att upptäcka något kan den ses som induktiv, det innebär att 

forskningsprocessen har en utgångspunkt i verkligheten för att gå mot/till teorin (Vetenskap 

Mikro, 2008).  Patel & Davidson (2003) menar att en induktiv ansats följer upptäckandets väg 

och utgår från verkligheten för att formulera en teori. 

Uppsatsen bygger på en induktiv ansats då den utgått med en fråga utan att ha samlat kunskap 

först, vilket går hand i hand med den grundade teorin och Patel & Davidsons (2003) och 

Vetenskap Mikros (2008) definitioner av induktiv ansats. 

2.3 Intervjumetodik 

För att få kunskap under min resa har jag genomfört intervjuer med de inblandade aktörerna 

bakom evenemanget Lysande Kalmar. Intervjuerna har syftat till att hitta mönster och skapa 

förståelse och kan därför sägas vara kvalitativa (Trost, 2005). Då jag styrts av en undran har 

intervjuerna haft en låg grad av standardisering; Bara den första frågan har varit densamma 

under alla intervjuer. Intervjun har sedan utvecklats i den grad den passar den intervjuade med 

följdfrågor och tidigare svar (Trost, 2005). Med utgångspunkt i den grundade teorin har även 

mina intervjuer karakteriserats av en låg grad av strukturering, vilket innebär att frågorna har 

varit öppna och den tillfrågade fått bestämma strukturen på svaret (Trost, 2005). 

Under min resa har intervjuerna tagit plats i en miljö som den intervjuade valt. Miljön har 

varit lugn och oberörd av störande element som ringande telefoner och människor som vill 

något. I samtliga fall utom ett har intervjuerna skett enskilt. Intervjuer med flera personer, i 

mitt fall två, menar Jacobsen (1993) är ofta en svår situation att hantera; Det gäller att skapa 
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en bra balans mellan personerna – en balans som faller på intervjuarens lott, annars kommer 

en av de intervjuade att ta initiativet. Riskerna är också att det inte finns plats för pauser och 

möjligheterna till fördjupning och eftertanke minskar. Det går även att spela på dynamiken 

som byggs upp och försöka skapa en mer dramatisk och nyanserad beskrivning av arbetet. 

Trost (2005) varnar för att alla åsikter som en fråga ger upphov till inte kommer fram vi 

intervjuer med mer än en person utan det bli majoritetens synpunkter som kommer fram.  

Vid intervjuerna har jag använt mig av en bandspelare för att kunna fokusera på att följa 

frågorna och svaren jag fått för att kunna ställa relevanta följdfrågor, vilket är en fördel menar 

Trost (2005).  
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Vad är Lysande Kalmar?  – Aktörerna svarar, förklarar och utvecklar sina 

resonemang.  

 

I denna del kommer all den upplysning och tankar jag samlat in under min vandring att 

redovisas. Aktörerna kommer till tals för första gången och får själva förklara vad 

Lysande Kalmar är, hur det skapades och var de vill komma med det. De som kommer 

till tals är; Lena Nilsson från Svensk Fastighetsförmedling, Åsa Dahlin från Kalmar 

Energi, Bengt Skoog från Kalmar Kommun, Nils-Erik Nilsson från Elajo och Örjan 

Molander från Kalmar Läns Museum. Aktörernas svar kommer att sättas i relation 

med relevant litteratur för att skapa ett underlag från vilket slutsatser kan dras.  

Jag hade från början en fråga och samma enda fråga får här användas för att lysa upp 

diskussionen;  

- Vad är ljusfestivalen Lysande Kalmar? 

3 Allting börjar med en idé – så även ljusfestivalen.  

I denna del förklaras hur festivalen startades och hur utvecklingen av den har skett 

under de tre år den har existerat. Detta relateras sedan till relevant teori med planering 

i spetsen för att skapa en förståelse om hur festivaler utvecklas. 

Ursprunget till den första festivalen kommer från det svenska året av design 2005 där 

designen enligt dåvarande utbildnings- & kulturminister Leif Pagrotsky skulle bli en 

konkurrensfördel för svensk näringsliv. Regionförbundet i Kalmar län beslutade att regionen 

skulle nischa sig på ljuset, en begränsning, men också en spets enligt Bengt Skoog. Då var 

ljuset redan ett etablerat koncept och Kalmar kommun har sedan följt upp det under 2006 där 

konstnärer fick bearbeta och uttrycka sig med ljus (Bengt Skoog, intervju, 2008).   

Initiativet till att lysa upp staden kom egentligen från Trädgårdsföreningen som ville ha en 

föredragshållare om hur man lyser upp trädgårdar, denne föredragshållare blev då Håkan 

Hellström, VD för Svenska Fastighetsservice. Sen växte alltihopa med ljuset från att lysa upp 

trädgårdar till att lysa upp staden. Det började på den ideella planhalvan med 

trädgårdsföreningen, som är ett gäng amatörer med stor kunskap, som kände ett behov av att 

belysa sina trädgårdar och från det har allting vuxit till en ljusfestival (Bengt Skoog, intervju, 

2008).  
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Varje år har ljusfestivalen haft olika spår, men huvudspåret för festivalen har varit 

vernissagen där ljussättningarna presenterats och de har visats upp. Vem som ligger bakom 

dem och tankar och historia kring de upplysta byggnaderna för att sedan följas av en vandring 

efteråt för att se på de upplysta byggnaderna (Lena Nilsson & Åsa Dahlin, intervju, 2008). 

Hela tiden har ljuset varit en huvudtanke (Bengt Skoog, intervju, 2008).  

Det första året hade festivalen ett konstnärligt tema med konstnärer knutna till projektet som 

fick ge idéer på ljussättning och kreationer (Lena Nilsson & Åsa Dahlin, intervju, 2008). Det 

ledde till händelser i staden där man kunde förundras över vad det var för något, det var den 

första ljusfestivalen (Bengt Skoog, intervju, 2008). För Lena Nilsson & Åsa Dahlin har 

festivalen sitt ursprung i ett kommunprojekt som gick ut på att lysa upp platser i Kalmar 

centrum som uppfattades som lite skumma och undermåligt belysta och utifrån den tanken 

föddes idén med ett ljusprojekt (Lena Nilsson & Åsa Dahlin, intervju 2008).  

Året där på, 2007, gick frågan till branschen som har både kunskap och verktyg att sätta upp 

belysning på ett smakfullt sätt, branschen fick visa vad de kunde. De tog betydligt större tag 

än vad konstnärerna gjort och ljussatte hela byggnader och torg. Det var då de arrangerande 

aktörerna fick en bild av hur främmande staden kunde bli i nytt ljus, staden var upplyst i tre 

veckor innan den släcktes ner för året (Bengt Skoog, intervju, 2008). Först belystes teatern, 

sen vattentornet och sen har ljusfestivalen utvecklats förklarar Nils-Erik Nilsson (Intervju, 

2008). 

Inför 2008 gick frågan ut till fastighetsägarna på Kvarnholmen och där var det ett tiotal som 

ställde upp och gick med på att ha permanent belysning som inte släcks ner efter tre veckor 

(Bengt Skoog, intervju 2008). 

För varje år har olika aktörer varit med och hjälpt till att arrangera. För 2008 är Kalmar Läns 

Museum nya då de har en utställning om elens 100 år i Kalmar och det passade väldigt bra att 

ljusfestivalen har ett eget liv som sen korsades av att det var ett jubileum. I år har också 

Kalmar Energi haft en jubileumsljusshow på Larmtorget som vi knöt till festivalen och 

Kalmar Läns Museum har kopplat sina stadsvandringar där historien bakom de upplysta 

husen berättas. Just i år har vi lyckats koppla samman flera aktiviteter till festivalen. Nästa år 

har vi inget jubileum så då får vi se hur det ser ut eller vilka samarbetspartners som är med 

(Lena Nilsson & Åsa Dahlin, intervju, 2008).  
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3.1 Idéskapande på en teoretisk grund 

 

McDonnell, Allen & O’Toole (1999) menar att planering är en process som behandlar slutmål 

och medlen för att nå de uppsatta målen. Planering är grunden för alla framgångsrika 

evenemang, för att bli framgångsrika måste event ha en klar förståelse om varför eventet 

existerar, vad det ska göra för vem och bestämma vilka strategier som är nödvändiga för att nå 

målen (McDonnell, Allen, & O'Toole, 1999). Det är ett antal olika kriterier som måste beaktas 

när ett event ska skapas, bland dessa är eventets syfte det allra viktigaste. Syftet med eventet 

bör driva all planering, eventets tema bör också vara kopplat till syftet (Van Der Wagen & 

Carlos, 2005).  

Planering är alltid framtidsorienterande med fokusering formulerandet av mål och hur målen 

skall nås. Mål kan vara uttryck för saker som är önskvärda för eventet eller saker att undvika. 

Planering är en politisk process i sin natur som involverar både privata och offentliga 

intressenter. I processen menar Getz (2005) att utövandet av ledarskap är väldigt viktigt, då 

det, generellt sett, är baserat på värden och innehåller en vision av framtiden.  

Till ett event kommer, menar Getz (2005), strategisk såväl som affärsmässig planering.  

Till varje reaktion kommer en motreaktion, så även inom turismen. Den är inte något isolerat 

fenomen utan en näring som rör vid varje skikt av samhället och påverkar detta – socialt, 

kulturellt, ekonomiskt, miljömässigt och politiskt (Allen, O'Toole, Harris, & McDonnell, 

2005). I en gränslös ekonomi kommer platser att växa fram som de nya aktörerna på scenen 

menar Hall (2000) och menar vidare att vi nu lever i en tid av ”platskrig” där platser inte 

längre kämpar för överlevnad med bara sina närmaste konkurrenter utan med platser över hela 

jorden.  Ett event har ekonomiska och turistiska roller för destinationen där den existerar 

(Getz, 2005, s. 13). Bohlin (2007) ser att en plats överlevnad i dag handlar om att exploatera 

på ett sätt som inte föröder den resurs platsen tar i anspråk. Roller som kan vara viktiga för ett 

samhälle eller en destination och de som organiserar event bör utvärdera hur deras event kan 

hjälpa den lokala turismmarknaden. Inom turismplanering har det kommit ett ökat fokus på 

strategisk planering, en planering som är proaktiv, svarande mot samhällets behov och ser 

planering och implementering som en del av en enda pågående process. Strategisk innebär 

medel att nå önskvärda mål och en strategisk planering siktar mot att uppnå tre grundläggande 

mål; se till bevarandet av resursvärden för turism, förbättra besökarnas upplevelse som 
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interagerar med turismresurserna och maximera den ekonomiska, sociala och miljömässiga 

avkastningen till intressenter och värdsamhället (Page & Hall, 2003).  

En evenemangsdestination skapas utifrån systematisk planering, utveckling och 

marknadsföring av evenemang som turistattraktioner. Utveckling av evenemangsturismen kan 

fungera som en katalysator för annan utveckling, exempelvis som imageskapare och 

attraktionshöjare (Larson & Fredrikson, 2007). 

 

 

Figur 1: Events ekonomiska och turistiska roller. Från Getz (2005:13, egen översättning) 

Figuren ovan visar att ett event inte bara finns till för platsen eller de som är inblandade i det 

utan att det har fler roller att spela. Roller som är viktiga för att platsen skall utvecklas. 

Eventet som turistattraktion syftar till att attrahera både lokala besökare och besökare utifrån 

för att få dessa att spendera mer pengar inom regionen än utanför. Som animator hjälper 

eventet till att låta en plats bli levande genom att stimulera sinnena och genom att skapa en 

inbjudande atmosfär. Att låta eventet fungera som en animator har flera fördelar då platsen 

kan attrahera flera besökare och upprepande besök samt att besökare tar med sig fler besökare 

till platsen. Det innebär också att skapa publicitet för platsen för att uppmuntra till ett högre 

spenderande av besökarna och att de stannar längre. Eventet som en imageskapare ser till att 

skapa en positiv image av platsen som ett potentiellt besökmål. Att skapa uppmärksamhet runt 

eventet som får platsen att bli omnämnd i media. Negativa bilder av en destination kan också 

motverkas genom att aktivt arbeta med imageskapande. Att marknadsföra en plats och 

därigenom skapa en positiv bild är viktigt då platser tävlar med andra platser idag om resurser 

och investeringar. Event kan fungera som imageskapare, turistattraktioner och för att höja 

livskvalitén på platsen. Eventet som katalysator, speciellt större event som olympiska spel och 

Platsmarknadsföring

- skapa positiv image

- höja livskvaliten

- attrahera boende och investerare

Turistattraktion

- attrahera kvalitets turism

- sprida en önskan att besöka

- öka längden på besöket och 
spenderandet

Imageskapare

- för attraktioner, resorter & 
destinationer

- skapa och förstärka teman

- motverka negativitet

Animator

- uppmuntra till första och 
återkommande besök vid platser 

och attraktioner

Katalysator

- stimulera infrastruktur

- hjälpa till med urbant nyskapande

- stimulera affärsverksamheter

- stödja andra attraktioner
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liknande, fungerar genom att uppmuntra till ny infrastruktur och nybyggnationer vilket kan ge 

ett stort hopp framåt för turismutvecklingen genom att accelerera tillväxten och göra platsen 

mer attraktiv (Getz, 2005).  

Då evenemangsindustrin består av olika beståndsdelar bör en strategisk plan för destinationen 

som helhet beaktas. Då fås en förståelse för vilken betydelse evenemang har i relation till 

destinationsutveckling (Larson & Fredrikson, 2007).  

Även om planering och helhetsbilder benämns som viktiga i utveckling av evenemang och 

destinationer är långt ifrån all utveckling som sker ett resultat av dessa faktorer. 

Destinationens aktörer kan själva genomföra planer eller handlingar för att få nya 

affärsmöjligheter vilket är en utveckling för destinationen. Annan utveckling sker genom 

entreprenörer som upptäcker och utnyttjar nya möjligheter. Destinationsutveckling kan 

således vara planerad eller komma ”spontant” (Bohlin & Elbe, 2007).   

Evenemang som festivaler är den vanligaste formen av ett kulturellt firande och det är ofta 

genom lokala nätverk som en turistdestination utvecklas (Destinationsutveckling, 2000). När 

ett nytt event skapas och designas handlar det om att vara konsistent och att länka tillbaka till 

eventets syfte. Temat bör i idealfallet riktas och kunna stimulera alla fem sinnen, känsel, lukt, 

hörsel, syn & smak. Detta för att skapa ett minnesvärt event (Van Der Wagen & Carlos, 

2005).   

3.2 Planera för framgång?  

Grunden till festivalen kom från statligt håll med det svenska året av design 2005 som 

länsstyrelsen Kalmar Län bestämde skulle handla om ljus. Utvecklingen från detta har skett 

genom ett samarbete mellan olika aktörer för att på olika sätt belysa Kalmar. Det började 

ideellt och amatörfokuserat evenemang med ett tydligt konstnärsfokus som sedan har växt till 

att idag ha professionella aktörer som monterar och ljussätter staden.  

Upprinnelsen till festivalen kan sägas ha ett planerat mål från början, satt från regeringens 

sida, med att lyfta fram svensk design. Regionförbundet Kalmar bestämde då att fokus skulle 

läggas på ljus och från 2006 tog Kalmar Kommun över initiativet.  

Utvecklingen av Lysande Kalmar kan därför ses som att stå i kontrast till McDonnell, Allen & 

O’Tooles (1999) och Van der Wagen & Carlos (2005) som betonar planering och ett uttalat 

syfte till varför ett event existerar. Bengt Skoog förklarar att ljuset alltid har varit i fokus för 

Lysande Kalmar, men inriktningen har förändrats över de tre år den har existerat. Detta kan 
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ses som att planeringen för eventet har varit bristfällig och en långsiktsplanering har saknats 

något som Getz (2005) menar tillhör evenemang med strategisk och affärsmässig planering. 

Sett till aktörernas svar verkar insikten att evenemanget kan ha potentiella ekonomiska och 

turistiska roller som kan arbeta till fördel för Kalmar som en destination.  

Evenemangets utveckling kan istället för planerad och ses som en entreprenöriell process där 

olika aktörer inom Kalmar har gått samman och tagit vara på en möjlighet som funnits.  

Utvecklingen kan då betecknas som vad Bohlin & Elbe (2007) skulle kalla för ”spontan”. 

Evenemanget visar också på de lokala nätverk som ETOUR (Destinationsutveckling, 2000) 

menar driver utvecklingen av destinationer. Lysande Kalmar arbetar också med en 

sinnesmarknadsföring av staden som Van der Wagen & Carlos (2005) menar är en grundsten 

för att skapa ett minnesvärt evenemang. Då evenemanget ändå är ”spontant” skapat är 

tendenserna att långsiktig planering och ett helhetsperspektiv kan saknas.  
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4 Bättre tända ljuset, än förbanna mörkret. 

Denna del av uppsatsen förklarar varför det blev en ljusfestival som Kalmar satsade på. 

Teorin fokuserar på en utveckling av plats/destinationsutveckling med hjälp av turism 

och evenemang. 

Det är mer internationellt med ljusfestivaler nere på kontinenten, där har man kommit mycket 

längre menar Lena Nilsson & Åsa Dahlin (Intervju 2008). Generellt arbetas det mer med ljus 

där nere än i Kalmar. ”Tänk dig ett italienskt torg så tänker man sig att på kvällen är alla de 

klassiska byggnaderna upplysta” förklarar Lena Nilsson & Åsa Holm (Intervju, 2008) Men 

de menar att det borde kunna göras mer uppe i norr eftersom det finns en länga mörka vintern 

här i norr. Vidare förklarar de att det finns ljusfestivaler lite överallt i landet, Malmö, 

Oskarshamn, Alingsås, men att framförallt har Bengt Skoog varit idéskaparen i projektet. Han 

är en idéspruta av guds nåde menar de säga och utvecklar det att just ljuset, belysning, ligger 

honom varmt om hjärtat (Lena Nilsson & Åsa Dahlin, intervju, 2008).  

En ljusfestival är ett sätt att närvarandegöra Kalmar i ett litet större perspektiv på ett 

annorlunda sätt (Lena Nilsson & Åsa Dahlin, intervju, 2008). Ljuset används som 

berättarform för att belysa olika byggnader, platser, företeelser runt om i staden (Lena Nilsson 

& Åsa Dahlin, intervju, 2008). Lysande Kalmar är en flerårig manifestation av ljusets 

betydelse som betonar upplevelseljuset. Innan har det funnits ett nyttoljus, där 

trafikteknikerna har kunnat räkna antalet lux för att kunna bestämma vart lyktstolparna ska 

ställas upp. Med den nya tekniken kan istället upplevelseljuset betonas menar Bengt Skoog 

(Intervju, 2008). 

Lysande Kalmar är ett roligt och spännande projekt som är annorlunda, mycket bra reklam för 

Kalmar och Elajo. Elajo får visa upp ny teknik och visa att de ligger i framkant när det gäller 

belysning, den nya tekniken är billig och kostar inte skjortan för fastighetsägaren om denne 

vill lysa upp hela sitt hus. Det är en ordentlig satsar på ljus som lyser upp Kvarnholmen och 

de byggnader som ska lysa upp. Inte något skräpljus som det är i vanliga fall när ljuset bara 

försvinner ut i kosmos. Vi lyser upp det som ska lysas upp förklarar Bengts Skoog (Intervju, 

2008) och utvecklar resonemanget genom att genom att förklara att; Det handlar om att lysa 

upp byggnader, att ta fram tanken med byggnaderna och förstärka den i mörkret. Att skapa en 

attraktivitet som får de som passerar förbi att tänka till och allt gör vi med ny teknik.  Det är 

viktigt att skapa ett helhetstänk som sitter samman med stadsbilden. Lysande Kalmar vill 

uppmärksamma och framhäva byggnaderna, deras unika karaktärsdrag och få fram det 

arkitekten tänkt när han skapade dem. Domkyrkan är ett fint exempel på det som vi fått 



 

16 
 

mycket beröm för. Vi har lyst upp övre halvan som häver sig ovanför stadsbilden och det är i 

linje med vad arkitekten tänkte sig (Nils-Erik Nilsson, intervju, 2008).  

Det ska inte ses som belysning utan då sätts det för mycket ljus på att upplysa. Att tänka i 

teatertermer – att staden är en scen och husen, kulisserna, och formerna kan scensättas 

sceniskt eller ljussätta sig menar Bengt Skoog (Intervju, 2008) är viktigt. Den är tacksam att 

sätta ljus på tycker vi, så att man kan låta husen framträda på kvällen och berätta något – inte 

försvinna in i kulisserna. Det tycker jag att upplevelseljuset har kommit rätt starkt och har 

blivit lite rumsrent & trendigt med den här energibesparingen. Att man dessutom inte bara kan 

slå av och på utan man kan dimma och lägga till flera effekter (Bengt Skoog, intervju, 2008). 

Det har också med säkerhet att göra, att lysa upp mörka platser. Så människorna kan gå ut 

utan att känna rädsla och det är något som ligger i tiden. Vi ser som sagt gärna en fortsättning. 

Gärna där vi utökar temat, men det är viktigt att det passar in i stadsbilden. För oss skapar det 

här ett gott rykte och visar att vi finns till – det är ett väldigt populärt evenemang som 

attraherar fler människor varje år (Nils-Erik Nilsson, 2008).  

Kalmar är en väldigt vacker stad och med ljusets hjälp skulle man kunna få en vacker stad 

även på kvällen – alltså en upplevelse att gå i staden på kvällen. Centrala Kvarnholmen har 

väldigt starka personligheter eller individer av byggnader, Kalmar har Sveriges rikaste 1600-

tals samling av stenhus. Staden överlevde rivningsraseriet på 1960-talet tack vare ett 

respektfullt samspel mellan tjänstemän och politiker (Bengt Skoog, intervju, 2008).  

4.1 Allt ljus på Kalmar?  

I dag menar flera forskare att människan lever i ett nätverks- och flödessamhälle med en 

omfattande och snabb rörlighet i det globala rummet, ett samhälle som benämns upplevelse- 

och tjänstesamhälle. Logiken bakom upplevelsesamhället är att människor är beredda att 

betala mer för produkter och tjänster som ger en god upplevelse. Något som ofta sker genom 

att bygga in kultur i ekonomin och upplevelseproduktionen, en kulturell värld med images 

(Aronsson, 2007).  

För att en destination ska attrahera turister krävs att området associeras med positiva bilder 

och upplevelser menar Heldt Cassel (2007) och fortsätter sitt resonemang att en central fråga 

för en plats utveckling till turistdestination är dess image. Turistnäringen beskrivs ofta som en 

möjliggörare och organisatör av rörlighet och upplevelser (Aronsson, 2007).  
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En image kan fungera både som en resurs och som ett hinder för utveckling och leda till 

konflikter. Att skapa en så attraktiv image som möjligt för en destination sker genom att 

ersätta vaga eller negativa bilder som tidigare funnits hos nuvarande eller potentiella invånare, 

investerare och besökare (Heldt Cassel, 2007). Destinationsimage är ”summan av de 

övertygelser, idéer och intryck som en person har om en destination” (Larson & Fredrikson, 

2007, s. 183).  

Turism handlar om att skapa produkter av platser (Heldt Cassel, 2007). En plats är ingen 

isolerad ö utan en plats eftersträvar att bli så öppen som i inflöde av människor och kapital. 

Många regionala utvecklingsprogram framhåller kulturens, turismens och upplevelsers 

betydelse för samhällsutvecklingen (Aronsson, 2007). Att utveckla en turistdestination 

handlar om att kunna exploatera de resurser en plats är utrustad med och förädla dessa så de 

går att sälja till turister (Bohlin, 2007). Turistprodukten kan i många fall kritiseras för att bara 

ge en ytlig och artificiell bild av platsen, att besökarna får en iscensatt, konstruerad bild av 

platsen och dess egenskaper (Heldt Cassel, 2007). Utvecklingen leder till en ökad betydelse 

för en konsumtionsinriktad marknad får en allt större betydelse (Aronsson, 2007). Vilket ger 

att mötet med ”plats-produkterna” inte representerar något äkta. Det går att få mötet mellan 

platsen och besökarna att ske på ett sätt så både parter får ut något av situationen. 

Lokalbefolkningen och turistföretagarna på en plats kan använda platsens kultur och historia 

för att tillägna sig själva och tolka den lokala kulturen så den passar dem själva (Heldt Cassel, 

2007).  

För att utveckla destinationer har turismens betydelse sett som något positivt och för att gå 

djupare in mot Ljusfestivalen Lysande Kalmar, som är ett evenemang, har Larson & 

Fredrikson (2007, s. 180) studerat effekterna, både positiva och negativa, av evenemang. 

Evenemangs effekter är då;  

 Ekonomiska (till exempel finansiellt inflöde) 

 Turistiska (inflöde av turister före, under och efter evenemanget) 

 Kommersiella (till exempel investeringar från näringsliv) 

 Fysiska (till exempel förbättringar i infrastrukturen) 

 Socio-kulturella (till exempel påverkan på familjeliv, sociala vanor och lokala 

traditioner) 

 Psykologiska (till exempel ökad stolthet hos de lokala invånarna) 

 Politiska (till exempel tillfälle för exponering av politiska värderingar) 



 

18 
 

 Marknadsföringsmässiga (förändrad image av destinationen) 

 Organisatoriska (till exempel av ökad kompetens och samarbetsförmåga hos 

inblandade organisationer) 

 Miljömässiga(effekter på klimat, luft, jord, vatten, flora, fauna, kulturella och 

historiska resurser, ljud, skräp) 

Viktigt att återigen poängtera är att effekterna kan vara positiva som negativa. Ett evenemang 

kan även leda till en utjämning i turistströmmarna till destinationen, om evenemanget sker 

under lågsäsong då hotell, restauranger och turistattraktioner står i princip tomma kan istället 

dessa fyllas med besökare (Larson & Fredrikson, 2007).  

Utifrån ett perspektiv där destinationsutveckling fokuseras handlar det om att erbjuda turister 

upplevelser med hög kvalitet, som på lång sikt kan bidra till konkurrenskraft (Larson & 

Fredrikson, 2007). Städer har fyra olika strategier för att synliggöra sig själva i konkurrensen 

med andra platser;  

 Image 

 Attraktioner 

 Infrastruktur  

 Människor 

För att utveckla en positiv image av en stad krävs ett samspel mellan de fyra strategierna 

(Larson & Fredrikson, 2007). Strömberg (2007) förklarar att under ett inflytande från 

företagsekonomiska managementidéer har turistentreprenörer börjat se sin verksamhet som en 

helhet där alla delarna relaterar till varandra. Det handlar om att arbeta från kärnvärden, 

ledstjärnor och berättelser som ska hjälpa till att identifiera, differentiera och styra 

verksamheten. Vikten av att bevara lokala och unika kvaliteter i samband med utvecklingen 

av en destination påtalar Larson & Fredrikson (2007) då städerna kan genom marknadsföring 

skapa en image som ligger långt borta från dess unika identitet och skapar därav ett dubbelt 

budskap.  

En destinationsimage måste bygga på trovärdighet utifrånrespekt för platsens kvalitet och 

tradition. Evenemang kan därför hjälpa till att skapa teman för en destination som kan 

användas vid positionering eller varumärkesbyggande. Det är en önskvärd strategi att skapa 

en lokalt och regionalt hållbar utveckling genom att evenemangets och stadens image liknar 

varandra (Larson & Fredrikson, 2007). Upplevelsen av platsen påverkas dels av den image 
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platsen har och även av de turistprodukter som konsumeras detta bidrar till att bilden av 

platsen kan förstärkas eller omformas med tiden (Heldt Cassel, 2007).  

4.2 Det upplysta Kalmar? 

 

Ljusfestivalen vill fungera som ett sätt att närvarandegöra Kalmar i ett större perspektiv menar 

Lena Nilsson & Åsa Dahlin, att det är en flerårig manifestation av upplevelseljuset som på 

något sätt ska försöka sätta Kalmar på kartan. Detta kan ses som ett steg i att bygga upp en 

image för Kalmar som stad. Genom att ta fram stadsbilden med ljusets hjälp och fokusera på 

framträdande byggnader och vad Bengt Skoog menar, att tänka på staden i teatertermer där 

staden är en scen.  

Festivalen visar på Aronssons (2007) resonemang om att bygga in kulturen i ekonomin och 

upplevelsesamhället för att kunna bygga på Kalmars image. Larson & Fredrikson (2007) 

påtalar att en önskvärd strategi är att evenemanget och stadens olika images liknar varandra 

för att stärka stadens position och varumärke. Utifrån empirin visar aktörerna på en vilja att 

lysa upp staden och stadsbilden för att framhäva det vackra och unika Kalmar. Det är också 

ett säkerhetstänk i evenemanget som blir allt populärare för varje år som går menar Bengt 

Skoog.  

Festivalen kan då ses som en del av ett destinationsutvecklingsprogram som vill utveckla 

Kalmars unika kvalitéer och förstärka stadens image. Då festivalen utspelar sig under det 

mörka vinterhalvåret kan den även fungera som en utjämnare av turistströmmarna och bidra 

till en lokal och regional utveckling. Dock kan ett frågetecken höjas för hur väl evenemanget 

Lysande Kalmar och den image Kalmar Kommun vill skapa passar ihop. Evenemanget är 

”spontant” skapat och lever sitt eget liv, det blir en utmaning för kommunen att integrera 

evenemanget i sin image för att skapa en starkare helhet.  
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5 Festivalen och miljön – är det miljövänligt att lysa upp? 

Den här delen tar upp den motsats som finns i ett miljötänk och att ha en ljusfestival. 

Teorin fokuserar på hur en grön festival ska vara. 

 

”Det här är klimatsmart, den här belysningstekniken, det är lågenergilampor på 

hög nivå” (Lena Nilsson & Åsa Dahlin, intervju, 2008).  

 

Kalmar Energi har som energibolag ett samhällsansvar att informera om energi och hur den 

används på bäst sätt och inte slösar på resurser. Kalmar Energi uppmuntrar till en 

medvetenhet att folk ska undra vad det är som finns bakom kontakten och var energin 

kommer från. Vi vill inte att alla ska sitta hemma med släckta lampor för att på det sättet inte 

slösa på resurser. Det här ligger oss varmt om hjärtat att främja en teknik som inte kräver 

mycket energi. Som man samtidigt kan säga bidrar till miljön – det här kan man kalla för 

klimatsmart (Åsa Dahlin, intervju, 2008).  

Det läggs till förbrukning av energi, det får vi vara ärliga och säga. Men det här tillägget är så 

oerhört litet och vi får andra effekter på samma gång, med den nya tekniken med diod- och 

ledljus är förbrukningen så oerhört liten. Vi kan skapa en väldigt skön stämning på 

Larmtorget som gör det till ett rätt annorlunda torg med ljusets hjälp. Vi kan med hjälp av 

ljuset förvandla torget, som är en väldigt våldsam plats, till en förföriskt vacker plats genom 

att skapa stämning med ljuset. Stämningen är väldigt viktig och jag tror att det kan om inget 

annat ge fler Kalmarbor ute på stadens gator och torg och då vet vi att med mer folk ute blir 

det mindre bråk och stök. Ljusets betydelse handlar om trygghet, inte att vi lyser upp platser i 

antal lux utan vi kan skapa en stämning med ljuset (Bengt Skoog, intervju, 2008).  

Örjan Molander resonerar kring om festivalen är miljövänlig. Ja, de andra gillar att berätta hur 

lite energi det går åt att lysa upp ett stort hus och det är väl bra. Men många bäckar små… För 

att den ska bli miljövänlig kräver det nästan att någon annan lampa släcks ner (Intervju, 

2008).  

Det ska inte kosta, utan festivalen har ett energispartänk i allt vi gör. Miljön är viktig och den 

nya tekniken har en större hållbarhet än tidigare, livslängden är jättelång – vi har lampor som 

kan brinna 50 000 – 70 000 timmar innan de måste bytas ut (Nils-Erik Nilsson, intervju, 

2008).  
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Vi vill bidra till ett miljötänk men även säkerhet och det konstnärliga sättet att se på det. Även 

om det inte är byggnader som belyses, man kan belysa träd och statyer så bidrar det till att 

allmänheten får nyttan av det på något sätt (Lena Nilsson & Åsa Dahlin, intervju 2008).  

5.1  Den, teoretiskt, gröna festivalen.  

 

I en värld där den obekväma sanningen är att jordens resurser håller på att ta slut har 

människan ett ansvar att planera hållbart. Getz (2005) menar att aktören bakom ett event har 

ett moraliskt och legalt ansvar att planera sina event hållbara. Att sikta på hållbar utveckling 

innebär att maximera positiva fördelar och minimera negativa effekter. Ett hållbart event är 

det som kan klara sig på de resurser de är beroende av. I detta ingår samhällets goodwill och 

stöd. Hållbar planering innebär mer än bara det strikt miljömässiga det innebär att göra 

eventet socialt, kulturellt och miljömässigt hållbart (Getz, 2005, Bohlin & Böhn, 2007).   

Getz (2005)  menar att det hållbara eventet ska utbilda och leda sina besökare, vara grönt och 

bidra positivt till miljön. Det gröna eventet från sin input från besökarna, samhället och de 

som tillhandahåller resurserna. Eventet sker sedan i synergi med de naturresurser som finns 

för att den output som eventet ger, den önskade utkomsten och de negativa influenserna, blir 

dess historia till omvärlden. Ett event bör vara proaktiv i sin miljöplanering och i 

implementerandet av gröna planer för att förebygga negativa konsekvenser på omgivningen.   

Miljövänlig turism är”… turism som är hållbar eller förstärker den geografiska karaktären 

av platsen som besöks, inkluderat dess miljö, kultur, estetik, kulturarv och dess innevånares 

välmående” (Getz, 2005, s. 133 egen översättning.). Det är en turism som växer då många 

turister efterfrågar en autentisk upplevelse och vill att turismproducenter använder grön turism 

och blir miljöcertifierade (Getz, 2005).  

 

5.2  En obekväm sanning? – Är Lysande Kalmar en grön festival? 

 

Lysande Kalmar har enligt aktörerna ett samhällsansvar att informera om energi och skapa en 

energimedvetenhet. Festivalen använder sig av ny teknik av lågenergilampor något som 

aktörerna vill kalla för klimatsmart. Att festivalen lägger till en förbrukning av energi som 

aktörerna själva anser nästan är försumbar då det handlar om ny teknik med ett 
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energispartänk. Örjan Molander har ett annat perspektiv där för att festivalen ska bli 

miljövänlig bör andra lampor släckas ner.  

Enligt Getz (2005) har aktörer bakom event ett moraliskt och legalt ansvar att göra sina event 

hållbara, bland annat genom att eventet ska utbilda sina besökare och arbeta för att bara grönt. 

Bengt Skoog påpekar även de positiva effekter som uppkommer av att lysa upp en stad, att det 

går att skapa en stämning och atmosfär som bidrar till något positivt för staden.  

Lysande Kalmar använder sig av ny energismart teknik och vill utbilda sina besökare genom 

att skapa en medvetenhet för energi. Festivalen kan ur aktörernas ögon kallas för klimatsmart, 

den är ett exempel på en turismaktivitet som tagit till sig grönt tänkande i turismproduktionen.  
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6 Festivalen och Rollspelet – vem gör vad?  

Lysande Kalmar är ett samarbetsprojekt, främst mellan Svenska Fastighetsförmedling & 

Kalmar Energi som äger varumärket och som också är initiativtagare. Genom året har 

festivalen knutit till sig olika samarbetspartners. Kommunen har varit närvarande hela tiden 

för de har vissa resurser, framför allt attraktören Bengt Skoog som är en väldig resurs och som 

är väldigt intresserad av hur staden ser ut. Sen har Elajo och Solar varit med hela vägen för att 

de står för kunskap, teknik och iscensättning av ljusinstallationerna (Lena Nilsson & Åsa 

Dahlin, intervju, 2008).  

”Kalmar Energi och Svensk Fastighetsförmedling står som garanter för 

projektets genomförande, Elajo och Solar bidrar med teknisk kompetens och 

utrustning, Kalmar kommun och Kalmar Läns museum medverkar som kreatörer 

och möjliggör genomförandet.” (lysandekalmar.se 2008-12-03) 

 

Svensk Fastighetsförmedling och Kalmar Energi är lokala bolag och vi har ett hjärta för 

Kalmar båda två förklarar Lena Nilsson & Åsa Dahlin (Intervju, 2008), ur det perspektivet är 

det bra att hitta sådana samarbetsformer där man jobbar mot samma mål att göra Kalmar 

attraktivt och lysa upp det. Vi kan se vikten av att göra Kalmar intressant från vår sida är det 

som en stad att bo & leva i att dra hit människor som vill bo här. Att göra staden omtalad och 

attraktiv (Lena Nilsson & Åsa Dahlin, intervju, 2008). Vi på Elajo har varit med i tre år och 

sköter tillsammans med Solar monteringen och tillhandahållandet av belysningen. I dag har 

det utvecklats till ett kostnadsförslag, det är fortfarande en del sponsring inblandat i det hela, 

som fastighetsägaren får ta ställning till. För oss är det ett reklamvärde i evenemanget där vi 

kan visa vad professionell belysning kan göra (Nils-Erik Nilsson, intervju, 2008).  

I år är första året Kalmar läns museum är med i festivalen och det är egentligen för att vi 

arrangerar utställningen om elen i Kalmar här nere i museet. Då kom vi med på ett hörn 

egentligen för att Kalmar Energi firar 100 år i Kalmar förklarar Örjan Molande (Intervju, 

2008). Vi på museet har en utställning för att lyfta fram elens historia och värden som gör det 

intressant och spännande, evenemanget har varit uppskattat, speciellt stadsvandringarna och 

utställningen. Det hade kunnat vara ännu mer uppmärksamhet till den. Kanske det beror på 

dålig marknadsföring och att arrangemanget kan bli bättre (Örjan Molander, intervju, 2008).  
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Själva arbetsformen är inget kommunalt race utan det är offentligt, en mix mellan kommunen, 

privata intressenter och ideella krafter förklarar Bengt Skoog (Intervju, 2008). 

Huvudsponsorerna alla tre åren har varit Svensk Fastighetsförmedling och Kalmar Energi, de 

är med för att en attraktiv stad är en del av deras varumärke kan jag tänka mig och att Kalmar 

Energi är sakägare för energiförsörjningen – de två har fungerat som riskkapitalister. Två 

andra väldigt viktiga parter är Solar, grossisten som kan hela branschen och levererar 

utrustningen, och Elajo, entreprenören som också monterar. Det är dem som är järngänget i 

konstellationen, de ekonomiska krafterna och branschen, de som genomför det (Bengt Skoog, 

intervju, 2008).  

Från vår, Kalmar Kommuns, sida lägger vi ner min tid och mitt engagemang. Eftersom vi 

samverkar i en grupp här är det svårt att säga vem som gör vad – det blir en naturlig 

arbetsfördelning. Vi har haft ett program skrivit naturligtvis, men överhuvudtaget har vi varit 

nästan oorganiserade men det har gått bra ändå (Bengt Skoog, intervju, 2008). 

Det ligger i mitt jobb att skapa en vackrare, mer attraktiv stad och där har jag ett fritt mandat 

förklarar Bengt Skoog, min arbetstid får jag gärna lägga i det här och i och med det har jag 

fått politisk sanktion. Jag har ett politiskt utskott som drar de här manövrarna, Ljusfestivalen 

2008 över bordet, så jag har hela tiden en politisk uppbackning och engagemang. Sen har inte 

politikerna behövt skjuta till pengar, men det är viktigt att de inte tycker tvärt om. Vi vill få 

fram stadsmiljön genom att möta det här intresset att ljussätta till mötes. Så att vi är på samma 

spår alla inblandade.  Att vi får till en helhet med den mjuka miljön. Vi kan resoneras oss 

fram till vad som gäller för vilka platser. På Stortorget tror vi är viktigt att ligga lågt, det är 

den andliga och den världsliga makten som håller det torget, det ska vara kvar som sådant 

med kyrkan och rådhuset. Där kanske huvudaktören själv, domkyrkan, ska bli ett exempel och 

sen kanske det räcker med det (Bengt Skoog, intervju 2008).  

Nu bygger vi om Larmtorget så att det ska gå fram till husgaveln så att man kör Larmgatan 

över Larmtorget, torget kommer att härska. Där står de högeffektiva gatlamporna och de ska 

vi plocka ner och ersätta med andra lampor så att gatan blir underordnad torget. Ljuset säger 

mycket om det, vi har ett exempel i år om en fasadbelysning som drunknade i gatlyset och 

den blev bättre när man fick bort ljuset som vi gjorde när vi fotade för katalogen. Ekonomin 

måste rymma att vi byter dem. Något annat blir en lägre stolpe med en mer 

gammelstadsmässig belysning, den andra är en trafikbelysning faktiskt, som står mitt inne i 

staden, så det är fel från början om vi tänker så.  
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Ljuset är ett medel i visionen för en tryggare stad, att göra staden attraktivare för att få ut folk 

och använda sin stad. I hela Kvarnholmen har vi laborerat för att skapa en atmosfär för att 

kunna konkurrera med de nybyggda köpcentrumen som har låga priser och gott om 

parkeringsplatser.  

Vi har haft ett väldigt bra samarbete i den här väldigt sammansatta gruppen, i sig är det en 

utmaning att man kan göra ett jobb av god vilja och en del pengar menar Bengt Skoog 

(Intervju, 2008) och att Lysande Kalmar är ett väldigt bra exempel på det här. Vill lyfta ett 

centrum med ljuset och sen lägger aktörerna in sina olika kompetenser och sen kör man så det 

ryker. Med väldigt lösliga former, för formerna kostar mycket. Skulle man säga att den tid en 

oerhört välstrukturerad projektplan har, jag tror inte et är någon som har behövt efterfråga det 

för samspråket har fungerat, möten har vi haft, vi har känt på oss vem som bidrar med vad och 

olika saker som är närmast den och den. Men det kan alltid finnas någon vän av ordning som 

kan tycka att det är lite lustigt att det är i lösligaste laget, men jag tycker det är bra (Bengt 

Skoog, intervju, 2008).  

Jag är nöjd med årets resultat, vi har inte utvärderat den än så vi får se vad vi vill ha som tema 

nästa år. Vi har också vidgat spåren i årets festival men Länsmuseet som en ny partner, samt 

att Kalmar Energi, jubilaren, har fått mest uppmärksamhet med en utställning, en föreställning 

på byteatern och ljusspelet på Larmtorget (Bengt Skoog, intervju, 2008).  

Vi har också ökat marknadsföringen i år, den har varit rätt så soft. Den finns men märks inte 

så mycket (Bengt Skoog, intervju, 2008). Vi har haft ett ganska stort spektra av 

marknadsföringsåtgärder för att tala om för folk att tala om att det här finns, vi har en egen 

hemsida, de här mycket fina broschyrerna och sen att man samarbetar med olika partners 

hjälper till att skapa ett kontaktnät kring det här. Jag tycker att det här har väckt och att 

allmänheten har uppmärksammat det. Man kan väl säga att företeelsen har satt sig att folk vet 

vad Lysande Kalmar är (Lena Nilsson & Åsa Dahlin, intervju, 2008). 

6.1 Festivalens aktörer 

 

Intressenter är människor eller organisationer som kan influera eventet eller organisationen 

bakom, eller som influeras av det. Getz (2005) menar att intressenterna och graden av deras 

stöd och inblandning kan bestämma ett events framgång, det är en vital del av eventet. 
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Aktörer menar Bohlin & Elbe (2007) är som på ett eller annat sätt aktivt intresserar sig för 

destinationens utveckling.   

Inom en destination finns det företag med ett stort turistberoende som är mer intresserade av 

en destinations utveckling än aktörer som är mer marginellt beroende av turism. De mer 

turismberoende företagen är ofta vad som kallas för turistföretag; hotell, campingar, 

attraktioner och vissa restauranger. Offentliga aktörer är en annan grupp betydelsefulla 

aktörer då de fattar beslut som påverkar destinationens utveckling. Det ömsesidiga beroende 

som finns mellan alla aktörer som är intresserade av destinationens utveckling leder ofta till 

att turistorganisationer bildas (Bohlin & Elbe, 2007).  

 

 

Figur 2 Intressentmodellen (McDonnell, Allen & O’Toole (1999:39) 

 

Det framgångsrika eventet måste identifiera sina intressenter och att ta hand om deras olika 

behov, som i vissa fall kan motstridiga. Vad som gör ett event framgångsrikt är intressenterna, 

som är nyckelkomponenterna i stora moderna event (McDonnell, Allen, & O'Toole, 1999).  

Desto större eventet är, desto fler intressenter det är till det, ju mer komplex blir utmaningen 

(Getz, 2005).  
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Ett event skapas inte av en enda människa, och framgång är beroende av ett lagarbete. Det 

framgångsrika eventet klarar av att identifiera och balansera mellan olika intressenters krav 

och förväntningar. Att skapa en delad vision för hur eventet kan utvecklas och kommuniceras 

är en viktig del. Till slut är det deltagarna och besökarna till eventet som bestämmer dess 

framgång eller misslyckande, det är viktigt att involvera dessa och deras sinnen (McDonnell, 

Allen, & O'Toole, 1999).   

Att sponsorer deltar som aktörer och intressenter i olika event menar McDonnell, Allen & 

O’Toole (1999) beror på att kommersiell sponsring är en högprofil aktivitet av samarbetande 

marknadsföring mellan organisationer som ofta innehåller investering i event. Tillbaka får 

sponsorn tillgång till en exploaterbar kommersiell potential.  

För att ett event ska bli effektivt måste visionen och filosofin för eventet delas av alla 

inblandade, för hur liten eller hur stor är alla inblandade i eventets framgång (McDonnell, 

Allen, & O'Toole, 1999).   

Gränserna mellan offentliga och privata organisationer har minskats genom offentligt-privata 

samarbeten då bland annat urbana utvecklingsorganisationer har bildats. Även kan en stads 

fysiska gränser inte vara desamma som stadens politiska gränser vilket ger en komplicerad 

situation mellan olika offentliga och olika privata aktörer. Sådana situationer stärker behovet 

av ett tillvägagångssätt för turismplanering som kan integrera olika intressenter, både 

offentliga och privata, i en effektiv planering och ledning för urban turism (Page & Hall, 

2003).  

 

6.2 Hur fungerar rollspelet?  

 

Bengt Skoog förklarar att det egentligen inte har funnits någon uppdelning av arbetet utan var 

och en av aktörerna har fått finna sin roll i det hela. Arbetsfördelningen har på så sätt skett på 

ett naturligt sätt. Sett till Bohlin & Elbes (2007) definition om vad en aktör är så utgår de från 

en destination i stort samtidigt som McDonnell, Allen & O’Toole (1999) utgår från själva 

eventet i sin intressentmodell. Aktörernas olika intressen i evenemanget speglas klart i årets 

evenemang då 100-års jubilerande Kalmar Energi har fått större utrymme under festivalen än 

övriga aktörer. Vilket går ihop med McDonnell, Allen & O’Tooles (1999) synpunkter om att 

ett framgångsrikt event måste ta hand om sina intressenter. 
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Lysande Kalmar visar på en samarbetsförmåga då det arbetar som ett lag alla sex aktörer för 

att skapa festivalen varje år. Vad som kan ifrågasättas är McDonnell, Allen & O’Tooles 

(1999) teori om att event måste ha en vision skapa en gemensam vision till hur eventet kan 

utvecklas och kommuniceras. Lysande Kalmar uppvisar inte några tendenser till att ha en 

långsiktig projektplan. Bengt Skoog förtydligar detta genom att han tror att en projektplan och 

en organiserad struktur, något som kostar mycket enligt Bengt Skoog, samarbetet har fungerat 

bra menar han.  

McDonnell, Allen & O’Tooles (1999) teori om event och sponsring finner även den en 

nämnare då Nils-Erik Nilsson på Elajo förklarar att de ser ett reklamvärde och sponsrar staden 

med belysningen. Svensk Fastighetsservice & Kalmar Energi kan också ur samma perspektiv 

sponsra eventet, båda företagen vill se en attraktivare stad, något som skulle gynna båda 

företagen.  
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7 Varifrån kommer ”festival” i ljusfestival? 

I denna del öppnas en diskussion om ljusfestivalen verkligen är en festival och hur 

aktörerna motiverar detta. En analys skapas i samförstånd med relevant litteratur som 

fokuserar på vad en festival är. 

 

”Det är en festival av ljus, en ljusfest” (Lena Nilsson, intervju, 2008).  

”Ja, det låter kanske inte så festligt som en festival ska vara och det skulle man 

kunna ha gjort mer av det för att få till en festlig festival” (Bengt Skoog, intervju, 

2008). 

Att den heter festival kommer från de första åren då vi var ute efter att hänföra, förvåna och 

förtjusa. I år har festivalen blivit sakligare och det är de som har den finansiella styrkan som 

skött upplysandet och då har det kanske blivit lite för lite för att kalla det festival (Bengt 

Skoog, intervju, 2008). Det är nog mer ett internationellt fenomen som finns nere på 

kontinenten. Just där nere har de kommit längre med att lysa upp sina städer har vi förstått, 

generellt så arbetas det mer med ljus där nere (Lena Nilsson & Åsa Dahlin, intervju, 2008). 

Fast vi hade festliga händelser i årets festival också. Festivalen har breddats år efter år. Årets 

festival hade ett totalljusbildspel på Larmtorget och, en kväll då lamporna släcktes ner på 

Norra Långgatan för att festivalen ville förskjuta höstmörkret och kylan in med lite värme och 

mingel för en kväll (Bengt Skoog, intervju, 2008). Det kallades för öppen gata, affärerna hade 

öppet längre och vi hade eldslukare, dansare, teater och medeltidsklädda minglande 

människor för att skapa stämning. Vi släckte ner den allmänna belysningen och fokuserade på 

ljuset för en kväll (Lena Nilsson & Åsa Dahlin, intervju, 2008). Vi hade också guidade 

stadsvandringar runt de upplysta husen som Kalmar Läns Museum var ansvariga för (Bengt 

Skoog, intervju, 2008).  

Frågan är om Lysande Kalmar är en ljusfestival, festival är mer att det ska hända något och att 

lysa upp några byggnader kanske inte passar in i konceptet. Det kanske bara ska heta 

”Lysande Kalmar” (Örjan Molander, intervju, 2008). En festival behöver inte betyda musik 

utan i det här fallet betyder det ljus ur olika perspektiv (Lena Nilsson & Åsa Dahlin 2008), det 

har inte varit någon Hultsfredsfestival men väl någon sorts festlighet kring ljuset har det varit 

(Bengt Skoog, intervju, 2008).   
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7.1 Ljusfestivalen som festival – en teoretisk undran.  

 

Sedan den första soluppgången har människan hittat vägar att markera betydelsefulla 

händelser i sina liv. Det kinesiska nyåret, karnevaler i Venedig och Rio de Janeiro är exempel 

på sådana vägar. Även i dagens högteknologiska globaliserade värld som snurrar allt snabbare 

behöver människan större sociala event för att markera detaljer i våra liv (McDonnell, Allen, 

& O'Toole, 1999). En festival är något som är före det nuvarande samhället. Ett viktigt uttryck 

av människans aktiviteter som bidrar till vårt sociala och kulturella liv (Allen, O'Toole, 

Harris, & McDonnell, 2005).  

 

”… a festival is a public, themed celebration” (Getz, 2005, s. 21). 

 

Människan har i alla tider markerat speciella händelser i hennes liv. Bakom högtider som 

midsommar, påsk och jul ligger myter och uråldriga firanden (Allen, O'Toole, Harris, & 

McDonnell, 2005).  En festival är den vanligaste formen av kulturellt firande och för att 

räknas som festival ska den rikta sig till samhället och innehålla ett tema av något sätt (Getz, 

2005), som musikfestival, matfestival eller ljusfestival.  

Historiskt sett har festivaler skapat meningsfull kontakt och ett spektakel för besökare. 

Samhällen har länge använt festivaler som möjligheter för socialt och kommersiellt utbyte och 

för att visa upp rikedom och makt med resenärer som naiva och villiga betraktare. Festivaler 

ses idag som en produkt av turismen oberoende om de varit traditionellt firande tidigare eller 

om det är ett skapat event. Festivalen blir en del av upplevelsen vare sig den är huvudmålet 

för resan, en del av paketet eller om den upptäcks helt oväntat i jakten på idén om ”det andra” 

(Picard & Robinson, 2006).  

Turism och festivaler är nära relaterade till varandra. Båda två är bundna av begränsad tid och 

rum. Båda erbjuder betraktaren upplevelser som utmanar, förhandlar och omförhandlar 

betraktarens sinnesvärld (Picard & Robinson, 2006).  

Allen et al (2005) förklarar att events är mer centrala för vår kultur än någonsin tidigare. 

Regeringar använder dem som medel för ekonomisk utveckling och 

destinationsmarknadsföring. Människan har fått allt mer ledig tid och högre inkomst att 

spendera vilket har lett till turismens utveckling. Getz (2005) förklarar att ”Event Tourism” 
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beskrivs inom turismlitteraturen som destinationsutveckling och marknadsföringsstrategi för 

att ta vara på den ekonomiska potential som event har.  

7.2 Är det en riktig festival, den här ljusfesten? 

 

Aktörerna bakom Lysande Kalmar menar att ljusfestivalen inte är en festival i ordets rätta 

bemärkelse då de förklarar att det kanske inte är så festligt som en festival kan vara och 

istället kan vara en ljusfest. Inte heller sett till den relevanta teorin går det att säga att Lysande 

Kalmar är en uråldrig högtid som firas för att markera något speciellt. Fast som Getz (2005) 

påpekar riktar sig Lysande Kalmar till samhället och innehåller ett tema. Lysande Kalmar blir 

en del av upplevelsen att besöka Kalmar under den mörka årstiden. Det är något som 

förändrar betraktarens sinnesvärld genom upplevelsen att lysa upp den tidigare mörka 

stadsbilden.  

Evenemanget kan även kopplas till Getz (2005) teori om vad ”Event Tourism” är, ett arbete 

att göra Kalmar till en mer attraktiv stad genom utveckling och marknadsföring av 

destinationen. Lysande Kalmar må ej vara en festlig festival i jämförelse mer 

Hultsfredsfestivalen som Bengt Skoog påpekar men den har möjligheter att utvecklas till 

något ”festligare” – det beror helt på vad aktörerna vill uppnå med evenemanget. 
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8 Festivalens framtid?  

I denna del sprids ett ljus över hur aktörerna ser på festivalens framtid vilket kopplas 

till utvecklings- och planeringsresonemang för destinationer och evenemang. 

 

”Med detta initiativ vill vi inspirera, utmana och driva på utvecklingen för att 

skapa en vackrare och tryggare stad som låter tala om sig” (lysandekalmar.se 

081031). 

 

Vi har inte bestämt hur festivalen ska se ut nästa år, lite längre fram kommer vi, alla aktörer, 

att träffas och utvärdera arrangemanget, det kostar trots allt en del att ha ett sånt här 

evenemang också. Vi får diskutera utifrån de resurser vi har att förfoga över nästa år (Lena 

Nilsson & Åsa Dahlin, intervju, 2008). När vi pratar ljus kanske vi skulle hitta ett annat spår 

och ta in det experimentella ljuset igen, för nu känner vi att vi har blivit väldigt sakliga och 

har vi satt släpljus och gjort det snyggt och så. Vi har inte hunnit diskutera det ännu (Bengt 

Skoog, intervju, 2008).  

Festivalen verkar formas år till år av tillfälligheter och hur de inblandade vill ha den. Den kan 

bli ännu bättre och fått en högre kvalité om belysningen utförts av oberoende proffs. Alltså 

oberoende av vem som ställer upp med utrustningen och armaturerna. Vissa hus var väl 

upplysta andra inte lika väl. Sen kan kanske de professionella människorna komma med nya 

idéer och infallsvinklar oberoende av vem som levererar utrustningen. Grejen med 

ljusfestivalen är att husen ska vara osynliga på dagen och lysa upp på natten, de permanenta 

belysningarna görs bättre medans de tillfälliga syns mer på husen. Man är mer försiktig om 

belysningen ska sitta där i några år än om den ska ner om några veckor. Sen kanske en mer 

konstnärlig inriktning kan skapa mer uppmärksamhet åt evenemanget (Örjan Molander, 

intervju, 2008).   

Endera så ser man att vi har varit i den byggda miljön och nu vill vi ut i de andra miljöerna 

eller så gör vi en hoppspark och gör fantasi med det mer, men det vet jag inte. Men jag tycker 

vi har kommit en lång bit på vägen. Det finns ljusfestivaler, vi hade en i Malmö, men de har 

inte gått in i den här sakliga debatten med de som de facto har pengar, fastighetsägarna, som 

vi gjorde nu. Att de har fått ett intresse är ett resultat av tidigare ljusfestivaler och att de vill 
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satsa, då är vi på fast mark gällande det, sen kanske man vill ta ut ett steg till och utnyttja 

ljuset mer (Bengt Skoog, intervju, 2008).  

Vi vill sprida kunskapen om ljuset och den nya tekniken, hur miljövänligt det är. För att 

belysa en av fasaderna här krävs det bara 19 watt och det är en kostnad på bara någon krona 

per dag. Det är både ur en trevlighetssynpunkt och bidrar till en ökad säkerhet på vissa platser, 

att det blir mer upplyst. Även att ett hus kan se helt annorlunda ut, du ser inte huset om du går 

förbi det på dagen, men går du förbi det på kvällen och det är upplyst så ser du det på ett helt 

annat sätt, det kan ge en helt annan upplevelse (Lena Nilsson & Åsa Dahlin, intervju, 2008). 

Vi hoppas på en fortsättning, även om vi lagt ner mycket tid och pengar (100h/hus) på 

evenemanget så har det varit roligt och annorlunda. I framtiden kan vi tänka oss at belysa fler 

byggnader, olika saker eller ett helt område. Det gäller bara att vi har en tanke bakom 

belysandet, att det ingår i helheten som stadsbilden ger och att det är rätt sak som blir belyst 

(Nils-Erik Nilsson, intervju, 2008).  

Bengt Skoog på kommunen arbetar med ett belysningsprogram för hela staden och då gäller 

det att vara försiktig med vad man vill lysa upp. Först och främst är det offentliga byggnader 

som gäller sen mer privata. Men det får inte bli för mycket så hela Kvarnholmen ser ut som en 

enda stor julgran (Örjan Molander, intervju, 2008).  

8.1 Festivalen, staden och utvecklingen  

 

Att bestämma hur en festival kan utvecklas hör mycket samman med planeringsfasen och 

vilka visioner och vilken filosofi som då används för att skapa ett event. Sett till Lysande 

Kalmar har festivalens enda gemensamma nämnare under de tre år festivalen funnits varit 

ljuset. Den har förändrat sig till inriktning och inblandade aktörer varje år. En viktig del som 

benämns redan i planeringsprocessen för ett event är etablerandet av en vision och mission för 

eventet (McDonnell, Allen, & O'Toole, 1999) för att sedan kunna utgå från dessa för att 

utveckla eventet. McDonnell, Allen, & O’Toole (1999) menar att det finns två 

nyckelprocesser när det kommer till att planera event; strategisk och operationell planering.  

Den strategiska planeringen sker i ett långtidsperspektiv för att bestämma övergripande mål 

och fungera som vägledning. Den operationella planeringen är kortsiktig och fokuserar på 

specifikationer och steg som krävs för att implementera de uppsatta strategierna.  
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Evenemang utan en klarvision och mål kommer att bli ad hoc och ineffektiva (Getz, 2005). 

För att kunna bestämma om ett event har varit framgångsrikt eller ej måste resultaten gå att 

mätas. Om så inte är fallet är det omöjligt att bestämma om eventet varit framgångsrikt. En 

grundlig planering för ett event ger en bas för att analysera de faktiska effekterna av eventet 

jämfört med de planerade, vilket ger event organisationen en möjlighet att leverera bättre 

event i framtiden (McDonnell, Allen, & O'Toole, 1999).  

Turism måste ses som ett medel för att nå uppsatta mål, den mest lämpliga policyn och svaret 

till den globala miljön är att se turism som en del av en integrerad utvecklingsstrategi (Page & 

Hall, 2003). Page & Hall (2003) hänvisar till Kotler (1993) som menar att platser har ett 

behov av en strategisk platsmarknadsföringsprocess för att återskapa urbana och regionala 

miljöer och designa ett samhälle som tillfredsställer behoven hos nyckelaktörerna.  

Detta skall ske genom fyra nyckelaktiviteter;  

 designa den rätta blandningen av samhällsfunktioner och tjänster;  

 skapa attraktiva fördelar för nuvarande och potentiella köpare och användare av dess 

produkter och tjänster;  

 leverera platsens produkter och tjänster på ett effektivt och lättanvänt sätt;  

 marknadsföra platsens värden och image så att potentiella användare är medvetna om 

platsens speciella fördelar (Kotler, Haider, & Rein, 2003).  

Det är en process som syftar till att tillfredsställa behoven hos invånare och näringsliv och 

möter besökares och investerares krav. Att arbeta mot att utveckla hållbara former av 

turismutveckling genom att se platsen som en produkt kan platsen förnyas och marknadsföras 

som en möjlighet för ekonomisk och sociala möjligheter (Hall, 2000). 

8.2 Framtidens festival?  

 

Lysande Kalmar vill driva utvecklingen i Kalmar framåt för att skapa ett Kalmar som är en 

mer attraktiv och tryggare stad. Ur detta perspektiv kan evenemanget ses som en 

marknadsföringsåtgärd och en del i Kalmar stads utveckling. Visionen är grundlagd och bör 

fungera som vägledning för evenemanget enligt McDonnell, Allen & O’Toole (1999). Vad 

festivalen kan anses sakna är klarhet i sin vision, något som gör den ineffektiv. Festivalen 

saknar också klart uppsatta mål som krävs för att veta om den har varit framgångsrik eller ej. 

Detta är något som bekräftas av Örjan Molander som tycker att festivalen skapats av 
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tillfälligheter år till år och anser att mer professionalitet för att få en större framgång. Något 

som flera av aktörerna diskuterar är hur festivalen ska se ut kommande år, det är något som 

ligger i framtiden och beslut skall tas efter klar utvärdering men ett flertal olika spår finns. 

Detta står stick i stäv med den grundliga planering som enligt McDonnell, Allen & O’Toole 

(1999) bör finnas för att evenemangets effekter ska kunna mätas och ett än bättre event skall 

kunna genomföras nästa gång.  

Nils-Erik Nilsson betonar vikten av att ha en tanke bakom evenemanget och att skapa en 

helhet med stadsbilden, något som Örjan Molander förstärker genom att förklara att det gäller 

att vara försiktig med vad som blir upplyst så hela Kvarnholmen inte ser ut som en enda stor 

julgran. I sin vision att uppnå en utveckling för Kalmar och med de uttalade delarna att 

evenemanget Lysande Kalmar ska passa in i stadsbilden passar resonemanget in väl i Halls 

(2000), Page & Halls (2003) och Kotlers (1993 i Page & Hall 2003) resonerande om att 

turism måste ses som en integrerad utvecklingsstrategi för platser. Att invånares och 

näringslivs behov måste tillfredsställas samtidigt som platsen möter besökares och 

investerares krav – vilket kan ske genom att platsen ses som en produkt.   
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9 Upplysningens tid är här – Vad är ljusfestivalen Lysande Kalmar? 

 

I uppsatsens sista del kommer ljus att spridas över uppsatsens inledande undran och 

fråga - Vad är ljusfestivalen Lysande Kalmar? Efter en genomgång av de koncept som 

utkristalliserade sig under arbetsprocessen har både aktörer och teori fått komma till 

tals. Tillsammans kommer de att föra fram ett resonemang som sätter evenemanget i ett 

nytt ljus.  

Sprunget ur ett svenskt år av design 2005, valde Regionförbundet Kalmar län att fokusera på 

ljuset. Idén med ljus kom från början från de kunskapstörstande människorna i 

Trädgårdsföreningen som ville ha hjälp att lysa upp sina trädgårdar. Från trädgårdar ledde det 

till ett konstnärsinitiativ den första ljusfestivalen 2006. 2007 togs än större tag och 

ljusbranschen kallades in för att belysa staden. 2008 års evenemang satsade på belysning, 

upplysning och jubileum av 100-års jubilerande Kalmar Energi.  

Evenemangets uppkomst och vidare utveckling kan sägas komma från vad Bohlin & Elbe 

(2007) skulle klassa som ”spontant”. Utvecklingen för evenemanget har skett genom aktörer 

från näringslivet som tagit tag och sett möjligheterna i ett statligt initiativ och sen fört det 

vidare med egna händer. Detta kan förklara den brist av långsiktig planering som McDonnell, 

Allen & O’Toole (1999), Van der Wagen & Carlos (2005), Getz (2005) och Bohlin & Elbe 

(2007) anser vara en viktig komponent i skapandet av evenemang. Att evenemanget måste ha 

en klar förståelse varför det existerar, vad det ska göra för vem bestämmer dess strategier för 

att nå de uppsatta målen (McDonnell, Allen, & O'Toole, 1999).  

En majoritet av aktörerna hoppas på en fortsättning av evenemanget även nästa år, fast det är 

beroende på vilka resurser som finns enligt Lena Nilsson & Åsa Dahlin. Bengt Skoog anser 

att det har varit framgångsrikt och Lena Nilsson & Åsa Dahlin anser att ljusfestivalen har 

väckt upp och att människor vet vad det är. Att evenemanget har överlevt tre år och att 

aktörerna gärna ser en framtid för det är en intressant iakttagelse då Getz (2005) menar att 

evenemang utan klara visioner och mål blir ineffektiva. Något som stöds av McDonnell, Allen 

& O’Toole (1999) i deras resonemang om att mål måste vara mätbara för att det ska gå att 

bestämma om evenemanget varit framgångsrikt. Utan att ha mål baserade på en grundlig 

planering går det inte att mäta effekterna av evenemanget för att se hur det kan bli ännu bättre 

till nästa gång (McDonnell, Allen, & O'Toole, 1999). Vilket också visar sig i uppkomsten av 

evenemanget där ljuset är i centrum men hur det används eller av vem är av mindre betydelse 
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– bara att det passar in i stadsbilden och inte får Kvarnholmen att se ut som någon sorts 

julgran. Detta är ändå påståenden som går emot den brist av planering som evenemanget har 

uppvisat hittills.  

Aktörerna nämner även att de vill skapa en attraktivare stad, detta hjälper till att skapa 

förståelse för varför aktörer som Kalmar Energi och Svensk Fastighetsförmedling har varit 

initiativtagare till evenemanget. De såg möjligheterna till affärsmöjligheter och att få tillgång 

till exploaterbar kommersiell potential som McDonnell, Allen & O’Toole (1999) menar är en 

naturlig följd av sponsring av event som förutom är en högprofilerande aktivitet även ger 

ovanstående nämnda fördelar.  

Att eventet saknar klart definierade mål och visioner kan förklaras med att den är ”spontant” 

skapad och inte har någon egentlig organisation att tala om, aktörerna är nästan oorganiserade 

enligt Bengt Skoog. Det finns också enligt Bengt Skoog ett program för festivalen skrivet. Att 

festivalen inte organiserats kan förklaras med att dess intressenter har egenintressen som gått 

före den egentliga festivalen. Kalmar Energi och Svensk Fastighetsförmedling är järngänget i 

konstellationen och har pengarna att genomföra evenemanget, tillsammans med branschen 

som har kunskapen om ljuset. Detta stämmer överrens med den intressentmodell och vikten 

av att ta hand om sina intressenter som Bohlin & Elbe (2007) och McDonnell, Allen & 

O’Toole (1999) resonerar kring. Att det är ett lagarbete och en balansgång mellan olika 

aktörers krav. Lysande Kalmar är ett exempel på vad Page & Hall (2003) benämner offentligt-

privat samarbete där aktörer från näringslivet samsas med offentliga aktörer inom 

turismnäringen. Page & Hall (2003) menar vidare att sådana samarbeten stärker behovet av ett 

tillvägagångssätt för turismplanering för effektiv planering av urban turism.  

Ett återkommande element i intervjuerna är fokuset på att skapa en attraktivare stad, något 

som även kan ses som festivalens vision – att driva en utveckling mot en attraktivare stad. 

Bengt Skoog förklarar att de hela tiden haft ett väldigt bra samarbete i gruppen och bara 

aktörerna har använt sina kompetenser och kört så det ryker för att lyfta centrum med ljusets 

hjälp. Lena Nilsson & Åsa Dahlin förklarar att samarbeten aktörerna mellan hjälper till att 

skapa ett kontaktnät. Att höja attraktiviteten för en plats är även Halls (2000) resonemang om 

platskrig som och där det är viktigt att försöka förpacka en destination/plats som en produkt. 

För en plats överlevnad menar Bohlin (2007) innebär att exploatera på ett sätt som inte 

föröder platsens resurser. Till detta hör de roller ett evenemang spelar för den plats där det 

existerar. Larson & Fredrikson (2007) menar att utveckling av evenemangsturism kan fungera 
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som en katalysator för annan utveckling. Detta kan appliceras på Lysande Kalmar, som vill 

skapa ett attraktivare Kalmar enligt aktörerna, som en första byggnadssten till detta nya, mer 

attraktiva Kalmar. Lysande Kalmar har möjligheter att spela de ekonomiska och turistiska 

roller ett evenemang kan spela. Frågan är om evenemanget vill.  

En evenemangsdestination skapas utifrån systematisk planering, utveckling och 

marknadsföring av evenemang som turistattraktioner (Larson & Fredrikson, 2007), genom 

användandet av strategisk planering och går det att skapa en destination som bevarar 

turismens resursvärden, förbättrar besöksupplevelsen och maximerar den ekonomiska, sociala 

och miljömässiga avkastningen (Page & Hall, 2003). I det globala upplevelsesamhället är 

människor beredda att betala mer för en god upplevelse och turismnäringen beskrivs ofta som 

en möjliggörare av upplevelser (Aronsson, 2007). För att Kalmar stad ska bli än attraktivare 

bör en gemensam utvecklingsplan för staden upprättas där både offentliga och näringslivets 

aktörer är inblandade, för turism handlar om att skapa produkter av platser (Heldt Cassel, 

2007).  

Det gäller dock för all inblandade att vara medvetna om effekterna evenemang och turism kan 

ha på en plats, likväl som positiva effekter finns det negativa. Lysande Kalmar har idag en 

miljöfokus och ett samhällsansvar, enligt aktörerna, där de vill utbilda besökarna om energi 

vilket går hand i hand med Getz (2005) teori om aktörens legala och moraliska ansvar att göra 

sina event hållbara. Bengt Skoog talar också om effekterna av evenemanget där han anser att 

det går att skapa en atmosfär och stämning som bidrar till något positivt för staden.  

Vi intervjuerna har det framkommit att Lysande Kalmar ses som något mer än bara en 

ljusfestival, ord som nämnts när jag bett aktörerna förklara var festival kommer från är 

ljusfest, stämning, atmosfär, detta tyder på att festivalen är mer än ett uttryck för människans 

aktiviteter (McDonnell, Allen, & O'Toole, 1999), mer än ett publikt tematiserat firande (Getz 

2005) även om den riktar sig till samhället med ett tema som Getz (2005) säger är ett 

kännetecken för en festival.  

Vid en ren jämförelse med Hultsfredsfestivalen har det framkommit att ljusfestivalen inte alls 

är lika festlig som en festlig festival ska vara, att det är en ljusfest och kanske inte alls ska 

heta ljusfestival utan att det räcker med Lysande Kalmar för att lysa upp några byggnader inte 

passar in i konceptet.  
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En historisk tillbakablick stämmer överrens med ovanstående synpunkter, historiskt sett har 

festivaler skapat meningsfull kontakt och varit ett spektakel för besökare (Picard & Robinson, 

2006).  Evenemang har använts av regeringar som medel för ekonomisk utveckling och 

destinationsmarknadsföring (Allen, O'Toole, Harris, & McDonnell, 2005). Det är snarare ur 

ett sådant perspektiv som Lysande Kalmar ska ses ur än det rent turistiskt festivaliga där det 

är ett uttryck för speciella händelser i människans liv (Allen, O'Toole, Harris, & McDonnell, 

2005) utan är istället en utvecklings- och marknadsföringsstrategi för Kalmar.  

Ljusfestivalen Lysande Kalmar är inte ett traditionellt kulturellt firande som många festivaler 

är, det riktar sig inte i första hand som ett spektakel för besökare utan är riktat till människor 

som lever och verkar i Kalmar. Det är ett sätt att lysa upp och belysa Kalmar för att skapa en 

attraktivare stad. Det saknar en strategisk och systematisk planering för framtiden och för vad 

det vill. Evenemanget har en vision och har skapat ett lokalt nätverk av både näringslivets och 

det offentligas aktörer.  

Det är ett första steg mot en hållbar destinationsutvecklingsstrategi som, kanske, ser turismens 

potential och vilka roller turismen kan spela för utvecklingen av Kalmar. Dock skulle 

initiativet gagnas av att sätta upp klara mål för vad det vill göra, men också för att kunna mäta 

den eventuella framgången. Att kalla den för ljusfestival är uppseendeväckande men den 

skulle behöva bli festligare och mer av ett spektakel för att verkligen vara en festival. Se den 

istället som ett första steg till en hållbar, holistisk utvecklingsstrategi för Kalmar där det 

offentliga och näringslivet står tillsammans i det globaliserade upplevelsesamhället redo för 

vad Hall (2000) benämner för platskrig.  

9.1 Att sprida ljuset vidare 

 

Uppsatsarbetet med Lysande Kalmar har gett nya insikter till vad en festival ses som ur de 

arrangerande aktörernas perspektiv och ytterligare studier på området skulle än mer kunna 

utveckla förståelsen av evenemanget. Delar som inte fokuserats uppsatsen men som kan ligga 

till grund och intresse i framtiden kan vara hur övriga intressenter (övriga än de arrangerande 

aktörerna) ser på och upplever evenemanget. Om inte för något annat så ger det en möjlighet 

för både aktörer och intressenter att skapa sig en uppfattning om evenemanget är 

framgångsrikt eller inte, för det bestäms slutligen av dess intressenter (McDonnell, Allen, & 

O'Toole, 1999).  
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