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Abstrakt 
 
I denna uppsats har vi undersökt hur kommuner använder musik för att locka turister, och hur 
betydelsefullt musikutbudet är för deras verksamhet. För att få en ingående förståelse har vi 
undersökt hur fem Svenska kommuner arbetar med lokal musikkultur för att locka turister, om 
de känt en ökande efterfråga eller andra förändrade förhållanden. Vi har undersökt 
musikturism utifrån sitt helhetsperspektiv för att sedan uppmärksamma intressanta aspekter 
för att se närmare på dem. Uppsatsen är av kvalitativ karaktär för att få en nära relation till 
forskningsobjektet, och vi har intervjuat väl insatta kommunala turismaktörer för att få en så 
realistisk uppfattning som möjligt om hur de betraktar musikturism. Vi har i undersökningen 
kommit fram till att kommunerna inte fokuserar på musikturister specifikt utan arbetar för ett 
rikare musikutbud för att locka turister i allmänhet, som på så vis automatiskt bidrar till fler 
musikturister. Vi har också kommit fram till att musikutbud för att locka turister har blivit mer 
uppmärksammat och är en ökande trend bland kommuner generellt. Ökad turism gynnar 
kommuners tillväxt, lokala företag och även lokalbefolkningen eftersom det till exempel 
bidrar till fler jobb och fler musikevenemang.  Några aktörer upplever att efterfrågan på 
musikutbud har ökat och andra inte, men de är överens om att efterfrågan är stor. Det kommer 
att bli intressant att se om musikturismen i framtiden bidrar till att fler kommuner profilerar 
sig genom att framhäva sitt evenemangsutbud. 
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1. Inledning 
Inledningsvis kommer vi att presentera ämnet för uppsatsen följt av de frågeställningar vi valt 

att behandla. I detta avsnitt kommer vi att beskriva syftet med undersökningen och vilka 

uppsatsen är tänkt att rikta sig mot. 

 

1.1. Presentation av musikturism  

Musik skapar atmosfär, engagemang och kulturellt uttryck, och i och med att musik är 
individuell för platser anses den representera platsen. När människor förflyttar sig kommer de 
i kontakt med andra platser och kulturer, detta innebær att kulturer beblandas och påverkar 
varandra vilket innebär kulturellt utbyte eller separation. Turism så väl som musik har vardera 
haft en snabb utveckling det senaste seklet. Både musik och turism ingår i begreppet 
upplevelseindustri och är på så vis en del av upplevelseinriktad affärsverksamhet. På senare 
tid har upplevelseindustrin kommit att karakterisera vårt samhälle och aktörer ser 
upplevelseinriktade trender som viktiga för ekonomisk utveckling och god lönsamhet (Gibson 
& Connell, 2003).  
 
Musik liksom människor är mycket flyttbara och alla kulturer har sedan långt tillbaka i tiden 
inspirerats och influerats av musikkulturer de kommit i kontakt med. Musikturism är idag ett 
uppmärksammat begrepp, och innebär att resenärer reser till en viss plats på grund av 
musikutbudet, eller på grund av musikrelationen de har till platsen. Musik som dragningskraft 
för turism är ett innehållsrikt begrepp och innebär allt från festivaler, konserter och kända 
artister som bor på platsen, till platser som har blivit synonymt med vissa låtar och artister. 
Musikturism uppmuntrar utveckling, och involverar eller exkluderar lokal musikindustri. 
Därför är fenomenet både välkomet och ovælkommet. Musikturism påverkar på så vis 
geografiska platser både kulturellt och ekonomiskt (Gibson & Connell, 2003). 
 
Det är dock svårt att skilja ut resenärer som besöker en plats av musikrelaterade anledningar 
från de som besöker en plats av familje- eller naturupplevelserelationer (Bohlin, 2007). Trots 
detta är begreppet omtalat och anses vara ett område för framtida expansion (Gibson & 
Connell, 2003). Musikturismen är en del av kulturturismen som anses vara den minsta 
sektionen av turismattraktioner. Trots detta fungerar den som dragningskraft för övrig turism. 
I en svensk rapport av Tillväxtverket visar sig kulturturism vara en av de snabbast växande 
turismkategorierna idag (Tillväxtverket, 2009), och därför finner vi det extra intressant att 
undersöka fenomenet. 

1.2. Problemdiskussion 

Det finns en uppfattning att kommuner konkurrerar med varandra om resurser för att uppnå 
kommunal tillväxt (Spjuth, 2006). Nilsèn är en svensk föreläsare och skribent som menar att 
det är nöjesutbudet som skiljer ekonomiskt gynnsamma platser från mindre gynnsamma 
platser (Nilsèn, 2003). SweCult förklarar att kulturkonsumtionen idag ökar, vilket har lett till 
att kulturen har blivit en del av den ekonomiska utvecklingen. Olika sätt att underhållas, 
fördjupa sig, kommunicera, mötas och få uppskattning har förändrats på grund av den 
teknologiska utvecklingen. Det har lett till att kulturen bland annat har omvandlats till 
upplevelseindustri, tillväxtfaktorer och lokaliseringsfaktorer, arbetsmarknad, innovationskraft 
och regionala planeringsfaktorer. Invånare vill idag uppnå ökad turism, inflyttningar, 
företagsetableringar och ett bättre kreativt klimat, vilket i sin tur ska gynna företagens 
innovationsprocesser. Kulturen har på så vis blivit en del av turism- och upplevelsenäringen 
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eftersom den blivit allt viktigare för lokala och regionala platser (SweCult, 2008). Wolf 
skriver i sin bok 1999 att konsumtionsvanor liksom konkurrensmedel i ökande takt har 
kommit att kretsa kring hur konsumenter roas av sin omgivning. SweCult bekräftar den 
bilden. De de förklarar att nöjesindustrin idag är teknikledande både vad gäller produktion, 
distribution och konsumtion av kultur (SweCult, 2008). Wolf (1999) menar även att när nöjen 
efterfrågas och erbjuds i allt fler former och konstellationer ökar de successivt på grund av 
varandra. Utifrån dessa aspekter undrar vi hur svenska kommuner upplevt utvecklingen, men 
framför allt hur de upplever situationen idag och om kulturen blivit viktig för dem.  
 
Gibson & Connell (2003) beskriver musikturism som en viktig framgångsfaktor för platser. 
Den påverkaar platser kulturellt och ger ekonomisk tillväxt, och därför finner vi det extra 
intressant att studera närmare. Är det här någonting som Svenska kommuner känner igen sig 
i? Tillväxtverket (2009) rapporterar dessutom att kultur, rekreation och sport inklusive 
musikturism är den snabbast växande turismkategorin i Sverige. Vi ville därför veta mer om 
hur kommuner använder musik för att locka turister och om de finner den lika gynnsam. Är 
musiksatsningar bättre att göra än andra kommunala tillgångar, som skog och fiske. Vidare 
vill vi även veta om musikturism kan ha negativ inverkan och vilka problem som kan uppstå. 

1.2.1. Frågeställning 

Utifrån problemformuleringen kommer därför undersökningens fokus att ligga på hur 
musikevenemang gynnar turism i svenska kommuner. Tillkommande frågeställningar är vilka 
samband och trender som finns, och hur framtidsutsikterna ser ut. Vi vill även undersöka hur 
kommuner strategiskt framhäver musikkulturen i kommunen, hur de skiljer sig åt och vilka 
likheter som finns. Vi kommer att se närmare på hur kommuner vill upplevas av potentiella 
resenärer och därför uppmärksamma konsumentbeteende, eftersom det är konsumenters 
intresse av musik som leder till musikturism. Musikturism är ett innehållsrikt begrepp men vi 
kommer främst att undersöka kommuners evenemangsutbud.  
 
För att avgränsa vår undersökning har vi valt att fokusera på den svenska marknaden och hur 
svenska kommuner valt att profilera sig genom musik. För att avgränsa vår undersökning 
ytterligare har vi valt ut ett antal kommuner att undersöka och kommer främst att undersöka 
svenska musikturister. Även om utländska musikturister berörs i vissa avseenden kommer de 
inte att behandlas ingående. Undersökningen kom att kretsa kring två huvudsakliga 
frågeställningar, som följande beskrivs mer ingående. 
 

1. Hur använder olika aktörer musik för att locka turism? 
2. Vilka praktiska effekter har musikturism för orten, vilken fördel anses den ha? 

 
Vi vill utifrån den första frågeställningen undersöka hur olika svenska samhällen använder 
musikaliskt utbud och kultur för att locka turism. Vi kommer därför att rikta frågan mot 
kommunala aktörer som arbetar med turism för att besvara denna fråga. Vi ville undersöka 
om musiken är ett bra konkurrensmedel och hur det behandlades i praktiken på 
organisationsnivå. 

 
Fråga två ställer vi till de intervjuade med anledning av sambandet mellan en omfattande 
musikkultur och ekonomisk framgång. Vi undersöker också vilken relation kommunerna har 
till grannkommunerna och om kommunerna separerar musikturism från annan typ av turism. 
Hur betraktar de begreppet vid strategisk planering och finns det dessutom negativa aspekter 
av ökad musikturism? 
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1.3. Syfte  

Uppsatsen syftar till att undersöka om och hur musik i form av evenemang kan användas för 
att locka turister till en kommun. 

1.4. Målgrupp 

Uppsatsen riktar sig till personer med intresse att profilera en destination med hjälp av musik. 
Vi tror att dessa kommer att få en övergipande bild av dagens musikturism, och hur vissa 
svenska orter använder sig av och utvecklar det lokala utbudet för att locka turism.  

1.5. Begreppsdefinition 

Evenemang, Event 

Evenemang kan vara speciella tillställningar av engångsart eller regelbundna tilställningar 
som återkommer. De varierar i omfattning vad gäller deltagare, medieteckning och behov av 
infrastruktur, men också i ekonomisk omslutning och genomslagskraft. Evenemang är ett 
kulturellt uttryck och kan sägas representera emotionella värden som sammansluter sociala 
förbindelser (Aronsson, Bjälesjö & Johansson, 2007). Även om evenemang är återkommande 
skiljer de sig alltid lite åt i utförande och hur människor upplever dem. De är subjektiva 
upplevelser och därför anses varje evenemang vara unikt. Evenemang respektive Event har en 
avgränsad tidsperiod och besökare förväntar sig att de avslutas, något som bidrar till deras 
dragningskraft (Getz, 2007).  
 
Kommun 

En kommun är ett avgränsat område och betraktas som en administrativ enhet med lokalt 
självstyre. Kommuninvånarna stöds av kommunallagen där de ges möjlighet att demokratiskt 
påverka sina angelägenheter. Kommuner är offentligrättsliga personer där invånarna är 
medlämmar i kommunen obligatoriskt. Kommuner har vidare vissa direktiv från staten men 
även offentligrättsliga befogenheter. De beslutar om kommunal beskattning och avgifter, och 
har i vissa fall förordningsmakt (Statens Kulturråd, Nationalencyklopedin elfte bandet, 1995).  
 
Lönsamhet 

Att ett företag har stor lönsamhet innebär inte nödvändigtvis att de gjort en stor vinst, ett 
företag med stor vinst kan till och med ha en otillfredsställande lönsamhet. Lönsamhet 
definieras ofta som kvoten mellan överskottet och tillgångarna (Johansson & Runsten, 1942). 
Lönsamhet mäter ekonomisk effektivitet i en verksamhet, där den utgör överskottet som 
erhållits när utgifter betalats. Lönsamhet kan beräknas på skilda verksamheter och kan utgöra 
värderingar av prestationer och på resursinsatser i allmänhet. På så vis kan lönsamhet vara 
företagsekonomiska bedömningar men även vara ett mått på miljöeffektivitet (Statens 
Kulturråd, Nationalencyklopedin tolfte bandet, 1995).  
 
Segmentering 

Ett segment är en kundgrupp eller de potentiella kunder som valts ut på en marknad, det vill 
säga dem man marknadsför sina produkter eller tjänster mot. Affärsverksamheten tar på så vis 
hänsyn till segmentets behov, resurser och lokalisering, men även köpattityd och köpsätt, när 
de formar eller distribuerar produkten. Segmentering innebär indelningen av marknaden för 
en produkt eller tjänst i ett antal delmarknader (Statens Kulturråd, Nationalencyklopedin 
sextonde bandet, 1995).  
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Nischning  

Inom företagsverksamheter innebär nischning ett begränsat verksamhetsområde som företaget 
specialiserat sig på. Företaget söker här marknadssegment som är tillräckligt stora för att vara 
lönsamma, men som samtidigt saknar de större aktörernas intresse (Statens Kulturråd, 
Nationalencyklopedin fjortonde bandet, 1995).  
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2. Material och metod  

Nedan beskrivs metodiken för uppsatsen och hur forskningsmaterialet har valts ut och 

undersökts för att uppnå hög trovärdighet. Avsnittet syftar till för att beskriva vårt 

tillvägagångssätt genom uppsatsen.  

 

2.1. Tillvägagångssätt 

Arbetet riktar sin uppmärksamhet mot kommunerna och hur de bedriver sin verksamhet för 
att locka turister, i vilken skala de använder sig av musikturism och hur de betraktar 
begreppet. Vi har undersökt relationen mellan litteraturens beskrivning av musikturism och 
hur kommunerna arbetar praktiskt med musikturism. Vi har även undersökt hur situationen 
ser ut idag och om kommunerna upplever förändringar, liksom kulturella aspekter och hur 
kommunerna lockar potentiella besökare etcetera. Utifrån intervjuer och litteratur undersöktes 
samband mellan musik och turism. Intervjuade personer ombads bidra med åsikter och 
fältkunskap och vi har fortlöpande och aktivt uppsökt ny och kompletterande information. För 
att inte undersökningen skulle bli för svårhanterlig och för omfattande undersökte vi relevant 
information, och i intervjuerna anpassas ställda frågor efter aktörens kompetensområde.  

2.2. Kvalitativ och kvantitativ metod 

Problemformuleringar i forskningssyfte kan behandlas ur två perspektiv, det ena är en metod 
för kvalitativ forskning och den andra är en metod för kvantitativ forskning. Den kvalitativa 
metoden innebär djupgående granskning av specifika miljöer, omständigheter och tidpunkter 
för objektet, där forskaren använder sig av subjektiva antaganden och förklaringar (Olsson & 
Sörensen, 2007). Den kvalitativa metoden undersöker fenomenets innebörd med syftet att 
kartlägga karaktär och egenskaper hos forskningsobjektet. Den kvantitativa metoden skiljer 
sig från den kvalitativa eftersom den söker generella, valida, reliabla och entydiga variabler. 
Denna metod håller till skillnad från den kvalitativa en viss distans till forskningsobjektet och 
tolkar forskningsresultat genom att presentera mätningar (Olsson & Sörensen, 2007). 
Metoden undersöker förekomst och frekvens för att fastställa mängder (Wideberg, 2002) 
 
Den kvalitativa metoden beskrivs nu mer ingående eftersom uppsatsen strävar efter en nära 
relation till forskningsobjektet musikturism. Den kvantitativa metoden väljs i detta fall bort 
eftersom en generell och översiktlig sammanställning inte är målet. Kvalitativa metoden 
innebär noggrann läsning av material för att urskilja väsentligheter i texter, vilket medför 
bättre förståelse för kontexten i olika delar. Detta anses viktigt för att hitta underliggande 
budskap och för att bättre kunna se vilka delar som kan vara mer betydelsefulla än andra. 
Enligt Esaiasson fördjupas den kvalitativa metoden genom att hänsyn tas till ett stort antal 
externt påverkande faktorer (Esaiasson, 2007).  
 
Bryman & Bell delar upp den kvalitativa forskningsprocessens datainsamling och bearbetning 
i fem möjliga steg. Processen följs inte alltid hela vägen igenom, stegen är som följer; 

1. Val av relevanta platser under undersökningsprocessen 
2. Insamling av relevant data 
3. Tolkning av data 
4. Begreppsligt och teoretiskt arbete 
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5. Rapport och resultat och slutsatser 
Det är vanligt att denna process bygger på successiv framtagning av flexibla frågeställningar, 
som under arbetes gång fördjupas och omformuleras. På så sätt anpassas frågeställningarna 
fortlöpande för att bättre passa arbetets innehåll och potentiella slutsatser (Bryman & Bell, 
2005). 
 
Med utgångspunkt i denna process formulerades frågeställningarna vi önskade besvara. Sedan 
undersöktes kommunernas turismhemsidor för att se hur kommunerna profilerade sig, för att 
välja ut de vi tyckte kunde ge arbetet en bra dimension. Referensramen formades genom att 
samla in information kring forskningsområdet och tillsammans med intervjuade aktörer 
analyserades informationen för att leda fram till slutsatser. Arbetet karakteriserats av 
successiv framtagning eftersom frågeställningar och informationskällor har påverkat 
varandra.  

2.3. Kritik av kvalitativ forskning 

Det kan vara problematiskt att använda sig av kvalitativa metoder. Mycket beror på att 
metoden inte bygger på strikta anvisningar och riktlinjer för hur man ska gå till väga vid 
datainsamling och analys. Svårigheterna är bland andra att återge (replikera) insamlad data på 
ett rättvist sätt. Kvalitativa resultat bygger i stor utsträckning på forskares osystematiska 
uppfattningar om vad som är viktigt och betydelsefullt. Eftersom forskares ställningstagande 
och tolkningar påverkas av ålder, personlighet och tidigare erfarenheter etcetera, är det svårt 
att vara helt objektiv. Forskaren påverkar därför forskningsprocessen subjektivt vilket medför 
svårigheter att presentera forskningsmaterialet på ett rättvist sätt. Därför kan undersökningar 
skilja sig åt beroende på vem som utför dem. Det är även svårt att generalisera på ett rättvist 
sätt, eftersom studier av en viss situation är i avsaknad av andra. Detta framgår tydligast i 
deltagande observationer och i ostrukturerade intervjuer. Både subjektivitet och generalisering 
motverkas genom att referera till litteratur och andra källor. Hög detaljrikedom och så 
fullständig replikation som möjligt hjälper också forskaren att uppnå objektivitet och 
motverkar generaliseringen (Bryman & Bell, 2005). 
 
På grund av ovanstående är det möjligt att våra personliga åsikter speglas i vårt presenterade 
material, men för att i största mån undvika detta strävar vi efter detaljrikedom och ett 
objektivt förhållningssätt. Vi framför vissa åsikter och aspekter mer än andra och slutsatserna 
är därför inte optimala. Generaliseringen motarbetas genom väl bearbetade frågeställningar 
och aktuella och pålitliga källor.  

2.4. Hermeneutik 

När ett hermeneutiskt synsätt används tolkas texter utifrån deras upphovsmans perspektiv. Det 
finns vid en sådan ansats fokus på sociala och historiska aspekter, som kan tänkas ha påverkat 
texten. Hermeneutik tillhör kvalitativ innehållsanalys och tillför ett mer formellt angreppssätt 
vid tolkning av data. Det tas hänsyn till varför författaren har skrivit på ett visst sätt, och 
alternativa sätt att se på datainsamling uppmuntras samtidigt som helhetsperspektivet beaktas 
(Bryman & Bell, 2005). Tänkande och förståelse kan inte studeras isolerat utan färgas alltid 
av tidigare erfarenheter. Kritisk hermeneutiskt tillvägagångssätt handlar inte om att sätta sig 
in i upphovsmannens tankar, utan att ifrågasätta fenomenet med vad, var, hur och varför 
(Olsson & Sörensen, 2007). Genom att känna till och förstå de sociala handlingar som kan 
tänkas påverka uppförandet av data, ges en djupare förståelse av materialet (Bryman & Bell, 
2005). Med hjälp av hermeneutisk medvetenhet kom vi i forskningsprocessen att ta hänsyn till 
historiska och sociala aspekter. 
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2.5. Forskningsansats 

Enligt Bryman & Bell (2005) finns det tre olika förhållningssätt vid insamlande av data och 
dessa tre är den deduktiva, den induktiva respektive den abduktiva metoden. Forskare behöver 
bestämma sig för hur insamlingen av data ska gå till och styra processen. Den deduktiva 
ansatsen innebär att forskaren genom förkunskaper utformar hypoteser (utforskningsbara 
företeelser). Sedan söker forskaren underlag för hypoteserna, så kallat empiriskt material, som 
denne då prövar hypoteserna mot. Resultatet bekräftar eller förkastar dessa hypoteser vilket 
leder till vidareutveckling och omformulering av ursprungliga teorier av förkunskapen. Patel 
& Davisson (2005) förklarade att den deduktiva processen innebär att teorin prövas mot 
verkligheten. 
 
Den Induktiva modellen är den deduktivas motsats, då den utgår från verkligheten, det 
empiriska materialet, för att hitta passande teorier (Patel & Davisson, 2005). Abduktion 
beskrivs av som växelvis induktiv och deduktiv. I detta fall varierade de teoretiska respektive 
empiriska utgångspunkterna och medför ett systematiskt växelspel, vilket ger större frihet i 
forskningsprocessen än modellerna ger var för sig Dubois & Gadde (2002).  
 
I arbetsprocessens början använde vi den induktiva ansatsen. Vi bildade oss en uppfattning 
genom litteratur av verkligheten för att forma vår referensram. Sedan blev den deduktiva 
ansatsen aktuell då vi testade referensramen mot intervjuerna (empiriskt insamlat material), 
som kom att påverka och justera referensramen. Detta medförde att den abduktiva metoden 
användes.  

2.6. Datainsamling 

Tre viktiga företagsekonomiska forskningsgrunder för datainsamling är att informationen ska 
ha hög reliabilitet, vara rättvist replikerande och uppnå hög validitet. Reliabilitet innebär att 
undersökningsresultatet blir det samma även om undersökningen skulle ha genomförts vid ett 
senare tillfälle, eller genomföras på nytt. Replikation innebär att återspegling av framtaget 
material stämmer överens med andra forskares slutsatser, men denna svårighet är mest 
påtaglig vid naturvetenskapliga och kvantitativa forskningar. Den sistnämnda metoden 
validitet innebär att slutsatser kan relateras till undersökningen och att sambandet dem 
emellan framgår (Bryman & Bell, 2005). 
 
Det finns två sätt att samla in data på: primär och sekundär data. Den primära innebär 
datainsamling som observationer och intervjuer, där insamlad data är forskarens egna och 
informationen är till för att hitta lösningar till frågeställningarna. Sekundärdata är information 
som någon annan har framtagit, exempelvis rapporter och årsredovisningar av olika slag. 
Sekundärdata har även fördelen att vara mindre kostsam, tidsbesparande, den har generellt 
hög validitet. Vilken sorts insamling av data som väljs beror på vilka frågeställningar som 
föreligger, vilket tidsperspektiv forskaren har att jobba med och även vilka resurser som står 
till buds etcetera (Patel & Davidsson, 2003).  
 
Bryman & Bell benämner blandningen av olika metoder eller datakällor som triangulering. 
Triangulering innebär att olika informationskällor används, vilket anses medföra att 
forskningsprodukten får högre reliabilitet. Det dubbla underlaget vid studier av sociala 
företeelser ifrågasätter materialet eller stödjer det, vilket är av intresse för efterforskaren 
(Bryman & Bell, 2005).  
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I vår forskningsprocess kom vi att variera primära och sekundära källor, vilket gav en 
trianguleringskaraktär. Informationskällor som primära intervjuer kompletteras med 
tillgänglig sekundärdata i form av rapporter och liknande. Uppsatsens varierade datainsamling 
tycktes lämplig eftersom metoderna stöder eller konfronterar varandra. Det gav uppsatsen ett 
bättre underlag och alternativa infallsvinklar. 

2.7. Intervjuer 

Intervjuer kan struktureras på olika sätt enligt den kvalitativa metoden. Då intervjuaren ställer 
frågor i en viss ordning föreligger en hög strukturering, medan man uppnår en lågt 
strukturerad ordning då man ställer frågor utan inbördes ordning. En ostrukturerad intervju 
utan förutbestämda direktiv blir på så vis mer spontan (Patel & Davisson, 2003). Det finns 
även intervjuer med delvis strukturerad ordning, vilket innebär att likartade frågor ställs till 
intervjupersonerna. Här har intervjuaren möjlighet att få mer djupgående svar och längre svar 
(Merriam, 1988). 
 
Intervjuaren bör skaffa sig förkunskaper inom området för att kunna konstruera ett 
genomtänkt intervjuformulär. Innan intervjuerna sker bör frågeställningen skapats och 
därefter skickas till respondenten, så att denne kan förbereda sig. Frågorna bör vara 
genomtänkta och välformulerade, och fokusera på att få fram väsentlig och önskad 
information. Dessa riktlinjer är att föredra för att få ut bästa möjliga information av intervjun 
(Merriam, 1988). 
 
Vid formulering av intervjufrågor finns några saker att tänka på. Det är bra att försöka skapa 
ordning i de teman som är aktuella så att frågorna berör varandra på ett bra sätt. När man 
formulerar frågorna bör man tänka på att man inte skapar ledande frågor, och att man 
använder ett språk anpassat till intervjupersonen (Bryman & Bell, 2005). 
 
Då intervjupersonerna befinner sig långt bort kan det ibland bli aktuellt att intervjua personer 
på telefon eller online. Telefonintervjuer har också fördelen av att inte påverkas lika mycket 
av intervjuaren, som då inte lika tydligt påverkas av den intervjuade personens kön, klass, 
ålder och etniska bakgrund. Intervjuarens närvaro påverkar vid dessa fall inte heller 
intervjupersonen. Det finns också en nackdel i att inte kunna se den intervjuade, eftersom 
intervjuaren inte ser om den intervjuade blir osäker på en fråga (Bryman & Bell, 2005). Vi har 
i vår undersökning använt oss av telefonintervjuer och en personlig intervju, och vi har i dessa 
situationer tagit hänsyn till nämnd problematik. 
 
För att registrera intervjumaterial finns del olika metoder att använda sig av. Ett av dem är att 
göra en ljudinspelning av intervjun. Man vet då att allt som sagts finns tillgängligt för analys 
men man bör dock först låta respondenten godkänna inspelningen. Ett annat sätt att registrera 
intervjumaterial är att anteckna under intervjuns gång. Det är dock svårt att hinna skriva ner 
allt som sägs, och det kan vara svårt att veta vad som kommer att vara väsentligt. Det finns 
även ett tredje mindre bra sätt, nämligen att skriva ner allt man kommer ihåg från intervjun, 
precis efter den. Av dessa alternativ är det första det som är att föredra, om det är möjligt 
(Merriam, 1988). Vi valde till sist att göra en ljudinspelning av intervjuerna, detta för att 
kunna fokusera på samtalet under den pågående intervjun och även kunna känna oss helt 
säkra på hur de intervjuade svarade i efterhand. Detta fungerade bra och alla de intervjuade 
var bekväma med att bli inspelade. 
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2.8. Urval 

Urval av respondenter (aktörer) vid kvalitativa intervjuer kan påverkas av olika faktorer 
beroende på vad forskaren vill få ut av sin undersökning, och om det finns kringliggande 
faktorer som påverkar val av källor. Kvalitativ forskning kan ibland upplevas ha bristande 
klarhet vad gäller val av intervjupersoner, och det är ofta viktigt att förklara varför personerna 
valts ut. Urval kan bero på bekvämlighetsfaktorer, som exempelvis att använda sig av de 
resurser som är lättast tillgängliga. Urvalet kan även vara ett tillfällighetsurval vilket innebär 
att undersökningens intervjuade är slumpmässigt utvalda, men ett sådant urval kan göra att 
undersökningen blir missvisande. Det är önskvärt att ge en rättvis bild av 
undersökningsområdet, och därför kan det vara av intresse att försöka uppnå en blandning av 
intervjupersoner som kompletterar varandra. När det gäller att välja ut intervjupersoner kan 
forskaren använda sig av ändamålsenligt och slumpmässigt urval. Gällande ändamålsenligt 
urval tar forskaren hänsyn till hur personerna skiljer sig åt i olika drag och egenskaper, och 
det kan också vara önskvärt att intervjua personer med geografisk spridning (Bryman & Bell, 
2005).  
 
Eftersom undersökningen hade blivit för omfattande och svårhanterlig om vi försökt 
undersöka alla Sveriges kommuner, valde vi att fokusera på ett mindre antal. Eftersom ett 
kvalitativt tillvägagångssätt var valt avgränsades undersökning till ett visst antal kommuner. 
Kommunerna som valdes ut var tänkta att ha en rik musikturism eftersom vi ville undersöka 
hur musik används för att locka turism. Hultsfred, Västervik och Hudiksvall samt Göteborg 
visade sig ha musikprofil satsningar men för att även ge en uppfattning om hur kommuner 
med mindre fokus på musikturism arbetar för att locka turism undersöks Kalmar kommun.  
 
Anledningen till att Hultsfreds kommun valdes var för att vi sedan tidigare visste att de satsar 
på att profilera sig genom ett rikt musikutbud. Västervik är känd för sin årliga festival och 
Hudiksvall beskrev sig vara en musikrik kommun på deras hemsida. I undersökningen av 
kommuner fann vi att Göteborg var en kommun som arbetade aktivt med evenemang och 
musik och som även var en inspiration för andra kommuner i Sverige. För att ge en kontrast 
till kommuner som satsade på musik valdes Kalmar kommun eftersom vi bor i kommunen 
och inte upplever någon markant musik satsning. 

2.9. Källkritik 

Patel & Davidsson (2003) uppmärksammade relevansen av källkritik. Det behövs källkritik 
för att uppnå en hållbar substans i forskningsmaterialet och det är viktigt att veta var, när och 
varför uppgifterna har publicerats eller förmedlats. Vid nytt forskningsmaterial är det av 
intresse att ifrågasätta innehållet och om upphovsmannen har stöd för det som berättas. Det är 
intressant att tänka över hur länge informationen kan anses vara relevant och hur mycket 
material som behöver insamlas för att ge en pålitlig sammanställning. Självkritik är önskvärt 
för att välja ut material som inte enbart stödjer egna föreställningar och visioner, och därför 
bör en forskare sträva efter ett så öppet förhållningssätt som möjligt till forskningsobjektet. 
 
Vi kommer under vår undersökning att ta hänsyn till nämnd problematik och sträva efter att 
uppnå en hög trovärdighet i vårt presenterade material. Vi kom att intervjua väl insatta aktörer 
och ifrågasatta vårt övriga material. Vi har dock använt oss av äldre källor i material och 
metodavsnittet, detta eftersom metoder är relativt konstanta. Källorna som beskriver 
upplevelseindustrin och musikturism är förvisso också äldre. Vi finner dem dock aktuella idag 
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eftersom musikunderhållning fortfarande ökar och det idag finns en trend bland kommuner att 
satsa på musik för att locka turister.  
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3. Referensram 

I följande referensram kommer litteratur på diverse relevanta områden att presenteras. De 

ska hjälpa tolkningen av empirin och tillsammans kommer referensramen och empirin att 

ligga till grund för avslutande analyser och slutsatser.  

 

3.1. Tillämpning 

Vi har delat in vår referensram i två stycken, där första delen definierar benämnda områden 
och den andra utgör kompletterande referenser. Uppsatsen är strukturerad på det sättet för att 
underlätta för läsare och skapa struktur. De inledande referenserna tolkar trender kring ämnet, 
och är tänkta att beskriva grunden för vår fortsatta empiriska undersökning, resultat och 
analys. Dessa baskunskaper stöder förståelsen för hur trenderna tolkas.  
 
Följande referensramar syftar i sin tur till att ge läsare en mer ingående förståelse av ämnet. 
Dessa referenser är ämnade att förstärka sammanhanget av insamlad information och bidra till 
en ingående slutdiskussion. Dessa båda delar av vår referensram har under arbetes gång 
löpande växt fram och växlat i innehåll, för att på bästa sätt få uppsatsens delar att samspela 
och komplettera varandra.  

3.2 Upplevelsesektorn 

Första delen av referensramen ger en praktisk förståelse för musikturism där vi tolkar vårt 
undersökningsområdes delar och trender.  

3.2.1 Upplevelseindustrin 

Det framgick av problemdiskussionen att nöjesindustrin, med andra ord upplevelseindustrin 
är central för platsers utveckling. Upplevelseområdet är mer än två hundra år gammalt tack 
vare turism- och underhållningsbranscherna, men det var först i början av 1990-talet som 
området fick en ekonomisk karaktär. Förändringen var en del av den postindustriella 
transformationen, då servicenäringen fick extraordinära innehåll i form av upplevelser 
(Löfgren, 2005). Nilsèn (2003) menar att underhållning håller på att bli stommen i all 
affärsverksamhet, och att gränserna mellan underhållningsindustrin och övrig industri nästan 
blivit obefintlig. Det har idag gått några år sedan han skrev detta men vi finner det fortfarande 
aktuellt eftersom SweCult (2008) beskriver att kultur har blivit en del av masskonsumtionen 
eftersom den blivit en del av varu- och tjänsteproduktionen, liksom distributionen av dem. 
Andersson, Bjälesjö & Johansson (2007)  stöder även de dessa åsikter. De beskriver att 
kulturindustri idag har blivit någonting självklart och att det pågår en samhällsutveckling där 
kultur och ekonomi blir allt mer sammanflätade.  
 
Underhållning kan vara produkter som musik och filmer, men även en strategi för att skapa 
mervärde för andra branscher. Företag använder nu för tiden affärsmodeller som 
underhållningsproducenter länge har använt sig av (Nilsèn, 2003).  Nilsén menar att många 
platsers ekonomiska framgångar beror på upplevelseutbudet, vilket vi ställer oss kritiska till. 
Vi har dock funnit andra källor antyder samma sak. Joseph & Gilmore (1999) skriver att 
nöjesindustrin kommit att forma det ekonomiska landskapet, och eftersom utvecklingen har 
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fortsatt sedan år 1999 (SweCult, 2008), anser vi att det är fallet idag också. Kusek & 
Leonhard (2005) skriver att vi har gått från ett informationssamhälle till en 
upplevelseekonomi och Gibson & Connell (2005) belyser att serviceekonomin tar över i 
många städer. Gibson & Connell förklarar att musikutbudet används för att locka turister och 
ses som en strategi för att nå ekonomisk tillväxt. Vi tror trots det att det finns framgångsrika 
platser som blivit det på grund av andra tillgångar, exempelvis oljerika platser. Om vi däremot 
ser på detta ur ett rent turismperspektiv förstår vi att ett upplevelseutbud är mycket viktigt för 
att skapa lönsamhet för orter. Att underhållning har blivit stommen i all affärsverksamhet är 
vi också skeptiska till, men den kan vara gynnsam för att utmärka sig gentemot konkurrenter.  
 
Nilsèn upplyser att upplevelseindustrin lockar turism, och musik ses som en del av 
upplevelseindustrin. Turism uppstår ofta till följd av att platsen har någonting intressant att 
erbjuda som exempelvis konserter, musikföreställningar och museer. Eftersom 
upplevelseindustrin innebär omfattande engagemang från involverade parter så färgar det av 
sig på omgivningen, som gynnas av uppmärksamheten. På så vis fungerar upplevelseindustrin 
som en magnet (Nilsèn, 2003).  

3.2.2. Definition av musikkultur 

Kultur är koder, föreställningar och värden som människor delar. Människor kommunicerar 
och bearbetar dessa i socialt handlande och genom känslomässiga aspekter gestaltas kulturella 
diskussioner av känslor och sinnestillstånd (Joseph & Gilmore, 1999). Populärmusik är en 
viktig del där människor skapar kulturell identitet, och musik relateras till hur vi tänker oss 
vissa platser. Musiken liksom konst och litteraturen, formar nationella och etniska identiteter. 
Stater har alltid varit socialt konstruerade och påverkas delvis av statens ledare och deras 
ambition att framhäva samhället. Ledare vill generellt skapa en enhetlighet inom staten och 
separera sig från närliggande stater. Vissa platser har påverkats mer än andra och musik 
påverkar hur platser uppfattas och förmedlas. Musik påverkar och påverkas av turism 
eftersom musik är platsrelaterat, och på så vis kan turism transformera lokala platser. 
Eftersom det inte har upptäckts konkreta återkommande mönster vid förändrad musikkultur 
anses det nästintill omöjligt att veta hur en plats kommer att påverkas (Joseph & Gilmore, 
1999).  
 
Kulturella föreställningar, fenomen och färdigheter kan vara relaterade till en bestämd social 
kontext. Symboler och talesätt uppmärksammas och tar tid, resurser och känslor, och därför är 
de betydelsefulla kulturella fenomen (Joseph & Gilmore, 1999). Det finns även negativa 
aspekter av kulturella förflyttningar och beblandningar. Författarna Wall & Mathieson skriver 
i sin bok att kultur har blivit en vara. Det som går att debattera är om kommersialiseringen är 
bra eller dålig för kulturen. I många länder har speciella kulturer blivit integrerad med den 
omgivande majoriteten och på så vis avtagit. Författarna uppmärksammar att många forskare 
har kommit fram till att turism kan ha en skadlig effekt på kultur (Wall & Mathieson, 2006).  

3.2.3. Definition av Destinationer 

Intervjuad i Halls bok (2008) är Medliks som definierar en destination som länder, regioner, 
städer eller andra platser som besöks av turister. Hall förklarar att platsen är till för 
befolkningen men under en viss tid av året eller under hela året har platsen även tillfälliga 
användare. Hur viktig en plats är som turismdestination beror på tre huvudsakliga faktorer: 
sevärdheter, möjlighet att ta sig till platsen och bekvämligheten på plats. Det finns ett par 
olika kriterier som ska vara uppfyllda för att en plats ska identifieras som en destination: 
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 Regionen bör ha kultur, och fysiska och sociala egenskaper som ger en känsla av 
områdets identitet. 

 Området bör ha tillräcklig infrastruktur för att kunna stödja turismutvecklingen.  
 Området bör vara större än bara ett samhälle eller sevärdhet. 
 Området bör erbjuda sevärdheter eller ha möjlighet att stödja utveckling av tillräckligt 

med sevärdheter för att locka turister 
 Området bör kunna stödja en turistbyrå och stödja framtida utveckling 
 Området bör vara lätt tillgängligt för en stor del av befolkningen  

3.2.4. Definition av turism 

Den gällande definitionen av turism som är fastställd av WTO (World Tourist Organisation) 
lyder som följer: 
 

”Turism omfattar människors aktiviteter när de reser till och vistas på platser utanför sin 
vanliga omgivning för kortare tid än ett år för fritid, affärer eller andra syften”  
(Svensk Handel, 2007). 

 
Denna definition innebär att turism omfattar all konsumtion som är direkt kopplad till 
resandet respektive till turismdestinationen (Svensk Handel, 2007). Turism beskrivs ofta som 
en produkt av fyra olika saker: resa, bo, äta och göra. Det som i många fall är avgörande för 
vilken plats turister väljer är vad som finns att göra på platsen. De allra flesta platser går att 
resa till. Man kan ordna med något boende och servera mat. Därför blir underhållningen på 
platsen allt viktigare för resenärens val av destination (Page & Connell, 2006). Även 
turismens betydelse för samhällen har ökat, och det kan uppskattningsvis bero på förändrade 
samhällsförhållanden med exempelvis bättre välstånd och kulturella, sociala och tekniska 
förändringar. Dessa förändringar har gett upphov till ökad och en inbyggd rörlighet bland 
livsformer och livsstilar, vad gäller både arbete och fritid. Dessa aspekter ligger på så vis till 
grund för att turism har blivit ett globalt fenomen med ett betydelsefullt socialt och 
ekonomiskt värde (Wahlström, 2002).  

3.2.5. Turism 

Att involvera samhället i turismen är en fördel för hållbar turism, och för att turism ska kunna 
blomstra i ett område behöver den stöd från områdets invånare. De som bor i området ska 
därför helst ges möjlighet att påverka turismutvecklingen så att inte konflikter uppstår mellan 
värdesamhället och turisterna (Page & Connell, 2006). 
 
Turism är en immateriell produkt som inte går att testa innan köpet. Därför är 
marknadsföringen annorlunda än för andra branscher. Konsumenten behöver samla 
information för att kunna ta beslut och internet har blivit ett redskap för detta. Även kostnads- 
och tidsaspekten är en viktig komponent för efterfrågan, och ju enklare och snabbare går det 
att ta sig till en turismprodukt desto populärare är den (Page & Connell, 2006). Riktigt så 
enkelt är det nog inte, vi tror inte att en turismprodukt blir populär endast för att den är 
lättillgänglig. Det måste även finnas en efterfrågan och ett attraktivt utbud, men 
lättillgänglighet kan också bidra. 
 
Det är viktigt att förstå turisternas motivation och hur de tar beslut. Därför krävs det någon 
sorts planering och ledning av destinationer, liksom kontroll av negativ påverkan. När det 
gäller tillväxt och utveckling av turismindustrin är utvecklingen även beroende av 
konsumentbeteendet, speciellt vid marknadsföringsstrategier (Page & Connell, 2006). 
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3.2.6. Svenskturism 

Enligt en rapport i Dagens Nyheter är de turister som främst besöker Sverige närboende 
länder följt av turister från andra länder i Europa. I undersökningen summeras år 2007, då 
norska besökare hyrde in sig på ungefär 2,8 miljoner gästnätter följt av Tyskland med ungefär 
2,1 miljoner, och Danmark med ungefär 1 miljon besöksnätter. Några av de utomeuropeiska 
länderna som placerar sig på listan är bland andra USA, Ryssland, Kina och Japan 
(http://www.dn.se/ekonomi).  
 
I Sverige gör Tillväxtverket årligen en rapport med turismuppskattning på uppdrag av 
Statistiska Centralbyrån (SCB), och i årets rapport rörande 2008 presenterades goda resultat. 
Turister omsatte 244 miljarder kronor, en ökning från föregående år på 6,3 %. Utländska 
turister konsumerade för 90,9 miljarder kronor, en ökning på 8,4 %. Detta visar att största 
delen av turismkonsumtionen utgjordes av svenskarna själva, som stod för cirka två 
tredjedelar av Sveriges turismkonsumtion. Antalet sysselsatta inom svensk turismnäring 
uppgick till totalt 158 963 stycken. Av turisters medtagna semesterbudget spenderades 39 % 
på varuhandel, 31 % på boende och restaurang, och 20 % på transportmedel. Resterande 
resebudget spenderades på kultur, rekreation och sport, som trots att de är den minsta sektorn 
beräknades vara den snabbast växande. I övrigt anses den viktig för de andra 
turismattraktionerna eftersom den bidrar med attraktionskraft. (Tillväxtverket, 2009). 

3.2.7. Intresseturism 

Människor har olika fritidsintressen och motivationen vid intresseturism är att besöka en ny 
eller välkänd plats på grund av personliga intressen. Resenären kan utveckla ett nytt intresse 
på plats eller besöka platsen på grund av ett intresse sedan tidigare. Turismanledningen kan 
vara fokuset under hela semestern eller gälla en dag eller två under semestern. Intresseturism 
används av destinationer för att nischa sig på marknaden och turismformen skiljer sig från det 
som kallas aktivitetsturism, eftersom den innebär lite eller ingen ansträngning alls. Något som 
kan räknas som intresseturism är att besöka musikfestivaler (Swarbrooke & Horner, 1999). 
 
De senaste åren har det funnits en växande trend att besöka platser som är ihop- kopplade med 
populärkultur, så som platser där filmer och tv program spelas in, där kända personer bor och 
platser med relation till populära böcker. Inom populärmusik finns det många fans som gärna 
besöker platser som är associerade med deras idoler, såsom till exempel Elvis Presleys hem i 
Graceland eller Jim Morrisons grav i Paris (Swarbrooke & Horner, 1999). 

3.2.8. Musikturism 

Den första musikturismen beskrivs ha uppstått i samband med klassisk musik. Wien kom 
tidigt att bli flitigt besökt på grund av dess operetter, symfonier och dans. Under andra halvan 
av 1900-talet ökade turismen, och ett behov uppstod av att utveckla turismen och hitta nya 
destinationer och upplevelser. Intresset för nischningsturism blev allt större. Istället för att 
vara en del av resan fick musikturism nu en central roll. Turismen blev organiserad kring 
olika genrer av musik och man såg relationen mellan platsen och musik. Under 1800-talet låg 
fokus på platser för uppträdande av musik, men under 1900-talet kom även kyrkogårdar, 
födelseplatser, platser som inspirerat musik, och produktionen av musik att inverka på val av 
turistmål (Gibson & Connell, 2005). 
 
Precis som många andra sorters kulturturism kan musikturismen på olika platser bli kort, då 
kulturella varor snabbt blir konsumerade. Små platser attraherar inte alltid människor under 
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en längre tid, men det har upptäckts att turismen är ekonomiskt viktig även för dem. 
Festivaler är ett exempel på musikturism som bara håller i sig i ett par dagar. Festivaler har 
ökat de senaste åren och det tyder på att platser med god marknadsföring kan behålla 
besökarna flera dagar, eller åtminstone över natten. Mindre orter arbetar för att marknadsföra 
sina attraktioner för att få ekonomisk vinst, men det kan också vara så att de inte har mycket 
annat att erbjuda. Genom turistbroschyrer annonserar de om allt från opera, festivaler och 
barer etcetera (Gibson & Connell, 2005). 
 
I många städer tar serviceekonomin över, och musikturismen kan ses som en strategi i lokala 
ekonomier för att generera en ny sorts ekonomisk tillväxt. Musikturism anses också vara ett 
område för framtida expansion, men musikturismen ger också upphov till frågor om hur 
musik kan forma platser. Det diskuteras hur musikturismen representeras och vilken 
stereotypbild av platser den ger men även hur den förändrar infrastrukturen i städer. De 
kulturella industrierna som musik, litteratur, film och konst har vardera sina egna sätt att 
relatera till turism på, bland annat genom att berätta myter om platsen, och förändra orter 
materiellt och symboliskt. Musikturism är ett uppmärksammat begrepp och dess påverkan 
involveras ofta i kulturella och politiska debatter, där man bland annat diskuterar äkthet, 
etnicitet, kön och klass (Gibson & Connell, 2005). 
 
Musikturismen har en stor bredd och kan innehålla allt från att undersöka estetiken hos 
operahusets design till strandfester på tropiska öar. Nostalgi är en stor del av många resor och 
turister med specialintressen kan beskrivas som sökande av autencitet, originalitet och efter 
kvalitet i sina resor. Egentligen säger det dock inte mycket om själva turisterna, mer än att de 
inte är så intresserade av massturismen (Hall, 2008).  

3.2.9. Kommuner 

Kommuner är geografiska platser men även organisationer som ska ta hänsyn till sina 
invånares olika intressen. Spjuth beskriver att kommuner kan jämställas med vilken service- 
eller tjänsteorganisation som helt, med skillnaden att kommuner har högre komplexitet. 
Tillväxt är viktigt för alla kommuner och för vissa även en överlevnadsfråga (Spjuth, 2006). 
Sverige består idag av 290 kommuner, och de står i huvudsak för det mesta av 
samhällsservicen. De har en stark ställning och till viss del eget planeringsansvar, eftersom de 
är skyldiga att tillhandahålla vissa verksamheter medan andra verksamheter är frivilliga att 
driva av lokala politiker. Tack vare denna modell tas beslut nära de som berörs av dem och 
anpassas efter lokala viljor. Medborgarna sätts på detta sätt i fokus på ett sätt som gynnar 
både demokrati och effektivitet (www.skl.se) 
 
Det finns en uppfattning inom både politik och forskning att regioner konkurrerar med 
varandra om resurser, i en globaliserad ekonomi. Kommuner konkurrerar och skapar 
kommunal tillväxt genom att attrahera nya invånare, öka företagsetablering och locka turism. 
På så vis ökar sysselsättningsgraden och skatteintäkterna, och befolkningsutvecklingen blir 
positiv. Kommuner utmärker sig genom att marknadsföra sig med bland annat hemsidor, 
broschyrer, kampanjer och evenemang av olika slag. Även om svenska kommuner har 
planeringsansvar för marknadsanvändning och all samhällsutveckling kan turism i vissa fall 
få en mindre och eventuellt marginell uppmärksamhet vid kommunal planering. Detta beror 
på att kommuner är bolagiserade vilket medför att vissa ibland avstått från sin makt att 
påverka kommunal turistutveckling. Trots den uttalat höga agendaplaceringen av turism inom 
kommunal politiken, kan verkligheten visa sig vara annorlunda. Turism planeras under 
inflytande av politisk påverkan, och konkurrerar därför med diverse andra samhällsintressen. 
Kommuner har även varierande politisk ledning och diversifierande politiska mål. Av dessa 
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anledningar antas turism vara en förstahandsprioritering, trots det till synes stora intresset av 
marknadsföringseffekterna (Wahlström, 2002).  

3.3 Ekonomiska aspekter och kulturella tolkningar 

I detta referensramsstycke beskrivs kringliggande aspekter som varumärke och kulturella 
tolkningar och andra analysverktyg. Dessa är tänkta att förstärka sambandet mellan primär 
och sekundär information. 

3.3.1. Kommuners varumärken 

Idag har i stort sett alla kommuner och regioner en strategi för marknadsföring mot omvärlden 
(Wahlström, 2002). Varumärket är en viktig framgångsfaktor vid konkurrens då den kan dölja 
oväsentligheter, lyfta fram viktiga och unika drag respektive framhäva positiva sidor. 
Varumärken ska framför allt förmedla unika kvaliteter och de utmärkande kvalitéer en 
kommun besitter. Ett varumärke innebär allt som förknippas med en produkt eller i detta fall 
kommuner, och syftet är att skapa en symbolisk bild som väcker känslor och idéer när en 
person kommer i kontakt med ett visst namn. Det gäller att på ett tydligt sätt gestalta, 
visualisera och dramatisera löftet på ett trovärdigt sätt. Varumärke handlar om att skapa en 
identitet, bygga sin image, förmedla sin profil och nå ut till sin målgrupp. Det ska kunna 
påverka målgruppens värderingar positivt och på ett tydligt sätt förmedla kärnvärdet i 
kommunen, det speciella med orten. En effektiv kommunikation uppnås med hjälp av en 
kommunikationsplattform. Den är ett analysverktyg för nuläget med hjälp av vilket man kan 
definiera en önskad framtida situation. När dessa bitar har fallit på plats gäller det att nå ut till 
målgruppen genom valda kanaler (Spjuth, 2006). 

3.3.2. Differentiering & Positionering 

Differentiering innebär att marknadsföra verksamheter på ett speciellt sätt för att skilja sig 
från konkurrenterna.  Att välja mellan olika alternativ är alltid baserat på skillnader även om 
dessa ibland kan vara otydliga. Det finns psykologer som talar för att produkter som skiljer 
sig avsevärt (rikligt differentierade) från andra blir mer ihågkomna, och även mer uppskattade 
intellektuellt. Vid marknadsföring av en produkt bör man ge konsumenten en anledning att 
välja just den egna produkten. Även om skillnaderna på produkterna inte är så stora bör de 
marknadsföras på olika sätt. Eftersom det ofta finns mängder av liknande produkter kan det 
vara svårt för konsumenten att ta ett beslut utan de små skillnaderna. Att konkurrera med att 
sänka pris är oftast inte lönt som differentiering, och dessutom uppfattas det inte som unikt 
längre. Ett sänkt pris kan få konkurrenterna att sänka sina priser och då blir det ännu mera 
verkningslöst (Trout, 2000). 
 
Positionering innebär det sätt en kommun väljer att skilja sig från andra kommuner och hur 
den vill upplevas i kontrast mot andra. Till sin hjälp har kommunen sina lokala tillgångar och 
det unika för området, som baseras på den lokala identiteten. En kommun kan exempelvis 
välja att framhäva sig genom ett brett musikutbud, eller eventuellt framhäva en position som 
designmedveten. Marknadsföring av varumärke genom en positionering kräver en pågående 
kommunikation med ett strategiskt budskap, och kommuner har en positionering vare sig de 
är medvetna om det eller ej. Sveriges 290 kommuner tror Bengt Håkansson att ganska få har 
någonting att erbjuda (Spjuth, 2006).  
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3.3.3. Konsumentbeteende 

Två konsumenter kan ha samma attityd till en produkt av två helt olika anledningar, och detta 
kan vara bra för marknadsföraren att veta. Nyttofunktionen är en av dessa och handlar om hur 
konsumenter upplever produkten och om den tillgodoser förväntningarna. Nyttan eller med 
andra ord användbarheten påverkar hur personen upplever produkten, och de grundläggande 
funktionerna spelar här en stor roll. En annan funktion som påverkar konsumentens attityd till 
en produkt är den värdeuttryckande funktionen. Produkter tillför användare ett visst värde och 
påverkar hur konsumenten blir uppfattad av sin omgivning. Det ligger på så vis i 
marknadsförarens intresse att anpassa produktens marknadsföring till konsumenters livsstil, 
aktiviteter, intressen och åsikter, så att den fångar deras intresse. Nästa funktion som bör tas 
hänsyn till är konsumenters ego (egoförsvarande funktionen). Här gäller det att tänka på att 
konsumenters attityder ibland skyddar dem från yttre eller inre hot. Det kan vara viktigt för 
konsumenter att stärka självkänslan genom produkter eller påverka hur de blir uppfattade utåt 
sett. En hemmafru kan i detta fall tänkas avstå från att köpa snabbkaffe då hon är av den 
uppfattningen att andra upplever henne som en dålig hemmafru. Den sista funktionen är 
kunskapsfunktionen, och här behöver marknadsförare ta hänsyn till att konsumenters attetyd 
till produkter kan vara annorlunda när de står inför ett nytt produktval med nya produkter 
(Solomon & Bamossy, 2006). 
 
I beslutssituationer är det mer än produkten i sig som påverkar konsumentens slutval och 
konsumentens attityd till produkten. Marknadsföring av olika produkter sker ofta mot olika 
målgrupper och samma erbjudande kommer förmodligen inte locka människor av olika 
åldersgrupper. Språket eller bilderna kanske inte passande för alla målgrupper, och därför 
används ibland helt olika kampanjer för att marknadsföra samma sak, fast till olika människor 
(Solomon & Bamossy, 2006). Alla turister är olika, och likaså är de faktorer som motiverar 
dem. Några av dessa är personlighet, livsstil, tidigare erfarenhet som turister, upplevd 
nostalgi, uppfattning om sig själva och hur de vill uppfattas av andra människor. Enligt 
Swarbrooke & Horner (1999) finns det två motiverande faktorer inom turism, och dessa är: 
 

 De som motiverar en person att ta semesterresa 
 De som motiverar en person att ta en speciell semesterresa till en specifik destination 

under en viss tid. 

3.3.4. Mål och Synergier 

En rapport från Naturvårdsverket belyser att målorienterade beslutssystem behövs för att 
förverkliga mål, och i dessa beslutsystem är det av intresse att förstå hur valda mål fungerar 
och klargöra samband mellan dem. Exempel på mål är bland andra: systemmål, 
produktionsmål, hänsynsmål och processmål. Det kan uppstå eventuella konflikter och 
synergier mellan målen beroende på vilka åtgärder som genomförs, och det är då av intresse 
att finna relationsmönster (Naturvårdsverket, 2005). En synergi är att samordna något så att 
delarna tillsammans medför större effektivitet än delarna var för sig. Synergier innebär på så 
vis även att kunna klara av helt nya saker och uppgifter, där de involverade parterna inte hade 
kunnat åstadkomma resultatet utan samarbetet.  Synergier bör bidra till företags ökade 
kassaflöden. Den amerikanske strategiforskaren Igor Ansoff har även kallat synergieffekten 
för ”2+2=5”-effekten, då den bidrar till resultat som högre kvalitet eller volym, eller 
minskade kostnader för att tillverka varor och tjänster (Schriber, 2009).  
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3.3.5. Kvalitet 

Kvalitetsarbete inom offentliga sektorn har sedan 1990-talet fått ökad genomslagskraft. 
Hansson förklarar att det idag inte spelar någon roll vilken bransch eller organisation det rör 
sig om, kvalitetsaspekter kan appliceras inom alla typer av verksamheter. Kvalitet är en 
fortgående process med inställningen att allt kan förbättras, men ett sådant arbetssätt kan visa 
sig nog så krävande och omfattande. Kvalitetstänkandet tas i bruk genom etablerade rutiner, 
standardisering och dokumentation. Kvalitetssystemet ska sedan resultera i nöjda kunder, nya 
affärsmöjligheter, mer stimulerande arbetsuppgifter, bättre lönsamhet och nöjda ägare 
(Hansson & Andersson, 1999).  
 
Företag kan också påverka kunders kvalitetsuppfattning genom att justera fördelningen av 
tjänstens utförande mellan kund och leverantör. Det spelar också roll hur företaget väljer att 
segmentera sin kundkrets för att bättre nå ut till specifika kundgrupper. Produktivitet hamnar 
ofta i konflikt med segmentering eftersom den förstnämnda eftersträvar stora serier med få 
varianter, till skillnad från segmenteringen som föredrar diversifiering. För att förbättra 
kvalitet bör kundens förväntningar, erfarenheter och image påverkas. Förbättrad kundkontakt 
behöver inte nödvändigtvis ha ett direkt samband med tjänsten som erbjuds, utan kan även 
innebära kringliggande omständigheter (Edvardsson, 1992). Att locka turism handlar många 
gånger om att konkretisera immateriella värden, vilket har format upplevelseindustrin. 
Ytterligare designprogram syftar sedan till att skapa en attraktiv turismmiljö, samtidigt som 
områdets specifika karaktär framhävs (Bohlin, 2007). 

3.3.6. Fält  

Bourdieu är en erkänd kulturanalytiker som framförallt är uppmärksammad för sina teorier 
om mänskligt beteende. Bourdieu menar att människor inordnar sig, anpassar sig och beter sig 
så att vissa människor får en högre ställning och mer inflytande att påverka än andra 
människor. Individer med mer inflytande benämner Bourdieu elit, och eliten består aldrig av 
exakt samma människor utan är en metafor för positioner i ett socialt fält (område). Fält som 
exempelvis finkulturfält och musikfält är uppbyggda av tillskrivna och förvärvade 
maktmöjligheter, som utövas och erövras av de fysiska personerna inom fältet. Tillväxt och 
anpassningsförmåga medför förändringar och justeringar i samhällets klasstruktur, som 
medför nya klassmönster och omjustering av överordnade och underordnade individer 
(Månson, 2007).  
 
Sociala skillnader i samhället regleras av smak. Personliga smaker påverkar vilken bil eller 
musik en person väljer, och valet är även ett uttryck för sociala gruppers distinkta livsstil. 
Bourdieu menar på så vis att vardagen inte är en slump utan uttryck för positioner i en 
kollektiv livsstil. Eftersom smak mäter social tillhörighet och avgränsningar kan även 
kollektiv smak urskiljas, vilken förändras av individers förflyttningar mellan olika positioner i 
samhället. Social rörlighet och reaktioner uttrycker olika inneboende tillgångar individer och 
kollektiva grupper har. Dessa tillgångar kallar Bourdieu för kapital, och de är uttrycksformer 
för individuella smaker, som sedan formar livsstil, maktpositioner, fält med mera. Bourdieu 
urskiljer framför allt följande kapital: 
 

 Ekonomiska kapital 

 Sociala kapital 

 Kulturella kapital 

 Symboliska kapital 
 



Sidan 25 av 58  
 

Det finns även mer speciella kapital såsom utbildningskapital, vetenskapliga kapital och 
litterära kapital. Tillsammans utgör de individers grundläggande vanor och omedvetna 
handlingsmönster. Kulturellt kapital är bland annat språkkulturen och erfarenheter, och socialt 
kapital innebär till exempel vänskapsband och släktband. Ekonomiskt kapital innebär bland 
annat materiella tillgångar och ekonomiska spelregler, medan symboliskt kapital kan innebära 
vilken tillgång som helst som tillkännages ett värde. Ett exempel på ett symboliskt kapital är 
en ekonomiexamen. En ekonomiexamen ger en viss maktposition inom näringslivet, men inte 
nödvändigtvis inom litteraturens område (fält). Individers kulturella kapital formas av bland 
annat konst, musik och litteratur, och grundar sig på bildning och förhållningssätt. Eliten får 
exempelvis sin maktposition genom att gå på speciella skolor (Broady, 1991). Det är genom 
dessa kapital som forskare undersöker individers habitus (sammanlagda kapital) och sedan 
tolkar hur makt och positioner i samhället omvandlas och reproduceras (Månson, 2007). 
 
Som nämndes inledningsvis talar Bourdieu om fält och att det är ett socialt område i 
samhället. Det underlättar vid studier av fält om de är relativt autonoma, med andra ord 
självgående. Fältet behöver även vara så omfattande att det finns en tydlig distinktion mellan 
god smak och avsmak, samt att maktförhållandena går att urskilja. För att studera fältens 
karaktär beskriver Bourdieu att grundprincipen är densamma som för individer. Han menar att 
genom att studera fältens kapital kan kulturella, sociala, ekonomiska och politiska influenser 
identifieras. Fält är föränderliga områden i samhället där områdets olika tillgångar och 
egenskaper undersöks för att se hur kapitalet fördelas. Fälten påverkas av deras innehåll, med 
andra ord deras individer och dessas smak. Varje fält har sin egen hopsättning av kapital, 
eftersom människorna i dem ständigt påverkas, förflyttas och ändrar sitt habitus och sina 
kapital (Broady, 1991).  
 
Ett fält inom litteraturen bygger exempelvis på informationen av författare, kritiker och 
förläggare. Dessa individer bygger i sin tur upp sitt kapital inom fältet genom att öka sitt 
habitus. Fält har därför inneboende uppfattningar om kulturella, sociala, ekonomiska och 
politiska influenser, vilka har inneboende symboliska värden, och utgör fältets kapital. Det är 
upp till forskaren att tolka sitt objekt och syftet med fält är att dela upp världen i ett antal 
områden för att studera dem (Månson, 2007). 
 
Begreppen habitus, fält och kapital är metaforer och kan därför inte investeras som pengar, 
utan det är en fråga om symboliska värden. De kan överföras utan kroppslig förflyttning 
genom skrivkonst och utbildning och kan därför även förvaltas och föras vidare (Månson, 
2007). För att förtydliga Bourdieus kapitalteori har vi konstruerat en modell som visar hur 
människors kapital bildar deras habitus, där ett enat antal individer i ett socialt sammanhang 
bildar ett fält, och att samhället består av diverse olika fält.  
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4. Empiri 

Nedan har vi sammanställt vad intervjupersonerna har svarat när vi frågat om hur de arbetar 

med och upplever musikturism. 

 

4.1 Beskrivning av kommunernas turismarbete 

I detta stycke kommer vi beskriva hur de kommuner vi undersökt arbetar med turism och 
musikevenemang.  

4.1.1 Göteborg 

Henrik Jutbring arbetar med utvecklingsfrågor i Göteborgsregionen och västra Sverige. Han 
är anställd av Göteborg & Company, som är ett företag som arbetar med turism bildat 1991. 
Företaget är till hälften ägt av Göteborgs kommun, och till hälften av turismnäringen i 
regionen. Man jobbar med destinationsutveckling och med att skapa attraktionskraft i 
Göteborg och Västra Götalandsregionen. Detta görs inte det bara för att locka turister, utan 
även för att studenter ska vilja studera i Göteborg, och för att företag ska vilja etablera sig i 
regionen och kommunen. I Göteborg har turism betraktats som viktig under en lång tid. 
Jutbring berättar att man redan 1923 arrangerade en världsutställning i Göteborg då staden 
firade 300 år. Under 50-talet byggdes sen Ulleviarenan, och därefter Skandinavium i samband 
med Göteborgs 350-årsfirande på 70-talet. Jutbring anser att det finns höga förväntningar 
inför 2021 då Göteborg som stad fyller 400 år. 
 
Jutbring vill gärna se musikturister i ett bredare perspektiv än endast i samband med 
evenemang eller musikevenemang. Det är viktigt att skapa turism men också att skapa en 
attraktiv stad, och i konceptet ingår även att invånarna ska vilja bo där. Det ska finnas ett rikt 
utbud av aktiviteter så att alla kan trivas. Jutbring pratar inte om musikturism som en nisch, 
men musik är viktigt för evenemangen eftersom man använder dessa för att stärka 
attraktionskraften i Göteborg. Tradition med speciella musikevenemang på utomhus arenan 
Ullevi är något de bygger vidare på. Det har de särskilt jobbat med sen 2001 då Göteborgs 
började arbeta för att bli betraktad som en popstad. Göteborg & Company har sedan dess 
arbetat för samarbete mellan aktörer i Göteborg med syftet att skapa en plattform för att fler 
artister ska lockas dig och evenemang arrangeras där. Göteborg & Company anser att det är 
viktigt att det finns arenor av alla storlekar och olika slag för att skapa event. Det behövs allt 
från klubbar till arenor som Ullevi och Skandinavium, och det är också viktigt att det finns 
möjligheter för utomhuskonserter i parker, eller på gator och torg. 
 
Jutbring berättar att ungefär 120 personer arbetar för för Göteborg & Company med olika 
uppdrag. Just på evenemangsavdelningen arbetar mellan 20 och 25 personer varav ca hälften 
arbetar med att producera Göteborgs kulturkalas, som är Göteborgs stora gratisevenemang i 
augusti. Det finns även en grupp som arbetar med Internationella Vetenskapsfestivalen som 
ligger på våren. Jutbring menar även att det i det förlängda nätverket jobbar många människor 
med evenemangsfrågor, på ställen som arenor, andra bolag och angränsade näringar inom 
kommun och förvaltning. Han menar att det därför är svårt att sätta en siffra på hur många 
tusen människor som är inblandade indirekt eller direkt i evenemangen. Uppskattningsvis tror 
han att det finns c:a 17 000 årsarbeten inom turism i regionen. Detta går att jämföra med de 
160 000 årsarbetena inom turism i hela Sverige (Visit Sweden, 2009). 
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4.1.2 Kalmar 

Wiola Hägglöf är turistchef på turistbyrån i Kalmar. Kalmar stoltserar med att kalla sig 
musiklän men då pratar de i kommunen egentligen inte om Kalmar utan om Hultsfred, 
Emmaboda och Västervik. I Kalmar anordnas det allsångskvällar men Hägglöf tror inte att det 
är orsaken till att många reser till Kalmar, utan att det lockar närpubliken mer än de som 
kommer långt ifrån. I det fallet kan besökarna knappast räknas som turism men under 
sommaren, när Kalmar har mycket turism, har kommunen ändå skapat fler evenemang. 
Kalmar kommun samarbetar mycket med företag i olika projekt. På sommaren arrangerar 
kommunen musikunderhållning två kvällar i veckan på Larmtorget, under sju veckor. 
Musikevenemangen brukar vara populära och det kommer mycket folk.  I år var det till 
exempel uppträdande av Lars Kristerz, och då var det helt fullt på både Larmtorget och 
Storgatan. Det finns kanske en och annan som reser hit vid en sådan konsert men mest lockar 
det lokalbefolkningen. Hägglöf anser att det arrangeras betydligt mer musikunderhållning på 
sommaren i Kalmar, och musik på Larmtorget har blivit en tradition som återkommer år efter 
år. Under augustimånad finns även Stadsfesten som erbjuder uppträdanden, artister och musik 
och med den medger Hägglöf att kommunen till och med kan säga sig ha musikturism. 

4.1.3 Hudiksvall 

Hudiksvalls turistchef Annika Bergström anser att Hudiksvall har musikturism. Kommunen 
har ett antal återkommande evenemang som är eftertraktade, exempelvis Spelmansstämmor. 
Musik vid Dellen är flera mindre evenemang som man samlar under ett och samma namn och 
kommunen har även Iggesundsrevyn som består av både teater och musik, och som lockar 
besökare från hela Sverige. Det finns eldsjälar som arbetar med ickeåterkommande 
evenemang som Carmina Burana och Mord och Gästabud som arrangörer har valt att sätta 
upp i Hudiksvall på grund av deras unika miljö. I kommunen värdesätter de unika evenemang 
för att komplettera utbudet så att det blir enhetligt, och till nästa sommar skall det i 
kommunen till exempel sättas upp musikalen Ronja Rövardotter. Bergström förklarar även att 
lokala evenemang inte är kommunala utan drivs av lokala arrangörer, med vissa undantag 
som exempelvis Musik vid Dellen.  

4.1.4 Hultsfred 

Göran Ehn, som är turism- och landsbygdsutvecklare på utvecklingskontoret i Hultsfreds 
kommun, berättar att det är de enskilda aktörerna i kommunen som ser till att Hultsfred har 
musikturism. Hultsfred är mest känt för Hultsfredsfestivalen som drar många besökare, men 
kommunen har även musikutbildningar både på gymnasie- och högskolenivå. Förutom 
Hultsfredsfestivalen har de även en annan festival i Virserum, förklarar Ehn, en festival med 
klassisk musik som pågår under en hel vecka. På området där Hultsfredsfestivalen arrangeras 
är det tänkt att det ska arrangeras fler och mer olika typer av evenemang i fortsättningen. Ehn 
förklarar att kommunen upplevs som en musikkommun och de i kommunen tycker att det är 
väldigt viktigt att ta vara på det. 

4.1.5 Västervik 

Stina Porsgaard är turistchef i Västervik och har jobbat med turism där i tio år. Hon är 
ansvarig för besöksnäringen och jobbar direkt under kommundirektören. Medan turistbyrån 
står för den operativa verksamheten jobbar Porsgaard med strategiska frågor, liksom 
utvecklingsfrågor och marknadsföring.  Porsgaard förklarar att det finns ett eventbolag i 
kommunen som arbetar för att starta nya event, men som inte håller i den operativa biten. Det 
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finns också en affärsutvecklare som jobbar med evenemang. Västervik är känt för att vara en 
sommarstad och även för sin årliga Visfestival, som har varit ett återkommande evenemang i 
c:a 45 år.  Kommunen jobbar aktivt för att attrahera och öka antalet konserter runt om i året 
och utmärkande event är just Visfestivalen, Skärgårdsfestivalen och MC-dagarna. MC-

dagarna är ett event för motorcykelåkare och inte främst ett musikevent, men under MC-

dagarna hålls det konserter under flera kvällar. Det finns även andra större evenemang som 
ändras från år till år, och förra året hölls Sweden Dance. Sweden Dance var förvisso dansen 
som var reseanledningen under den tillställningen, men eventet innehöll även mycket musik. 
Under sommarhalvåret hålls konserter av diverse slag, och Porsgaard tillade att musiken i 
dessa fall blir en anledning att resa till Västervik.  

4.2. Efterfrågan på musik från turister 

Ehn, Hultsfreds Kommun, förklarar att han upplevde en väldigt stor efterfrågan på musik. 
Han tillägger att kommunen eller rättare sagt lokala arrangörer har som målsättning att skapa 
event hela året runt, mer än kommunen gör i dagsläget. Målsättningen är en kommunal 
satsning som till och med har tilldelats en budget. Göteborg har haft en positiv utveckling 
sedan 90-talet, och Jutbring förklarar att anledningen till att turismen har blivit så 
framgångsrik beror på att orten redan har så stort utbud av evenemang och tillställningar. Det 
är däremot svårt att säga hur många besökare som är musikturister. I år hoppas Jutbring trots 
lågkonjunkturen att deras sista event för året, Julstad i Göteborg, kan få regionen att gå med 
vinst, vilket gör turismnäringen till betydligt mer framgångsrik än andra näringar. 
 
Ehn menar att kommunens musikturister på den årliga festivalen genom åren har ökat, men att 
besökarantalet de senaste åren har minskat på grund av ökad konkurrens från liknande event 
och en förändrad skivindustri. Hägglöf, turistchef i Kalmar, berättar att Kalmar kommun i sin 
tur märker hur det kommer mer och mer folk till arrangerade evenemang. Hon säger att 
evenemang i staden har haft stor attraktionskraft när det väl arrangerats någonting. En av 
anledningarna tror hon kan vara att de event kommunen arrangerar i regel är gratis för 
besökarna. Vissa event har däremot haft en entréavgift, men vid de tillfällena har 
besökarantalet inte uppnått det kommunen hoppats på, hon vet dock inte om det berodde på 
avgiften, artisterna eller någonting annat.  
 
Bergström, Hudiksvall, förklarar att deras återkommande evenemang är väldigt eftertraktade 
och lockar turister, men det finns inga mätningar på antalet musikturister. Det finns alltid 
efterfrågan på evenemang och aktiviteter, men Bergström var osäker på om efterfrågan har 
ökat eller inte. Porsgaard var ännu mer skeptisk till ökad efterfrågan och förklarade att hon 
inte upplevt någon förändring. Även om det är tydligt att Visfestivalen är viktig för orten 
känner hon inte av någon ökad efterfrågan, eller ett ökat intresse från kommuninvånarna. Av 
tradition arbetar kommunen med att attrahera olika artister till Västervik, och även om antalet 
har varierat tycker hon att det har funnits ungefär lika stort intresse hela tiden. 

4.3. ”Lönsamhet” för kommunen 

Ehn berättar att för kommunen i sig är det inte lönsamt med turism, men för de som arbetar 
inom kommunen och har boendeanläggningar, butiker och liknande, så är det lönsamt. Det är 
många som drar nytta av turismen. Ehn anser att turism ger både sysselsättning och inkomst 
för kommunen, och lokala företags inkomster genererar även skatteintäkter. Även Jutbring i 
Göteborg anser att lönsamhet går att åstadkomma på olika sätt. Han ser lönsamhet i olika 
perspektiv och menar att branschmässigt sett är Göteborg & Company inte någon arrangör 
utan ett kommunalt företag, som är till för att skapa samarbeten och utveckla destinationen. 
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Eftersom Göteborg & Company inte ska gå med vinst precis som andra kommunala bolag har 
de inga uppgifter på hur ekonomiskt bra kommunens evenemang har gått. Jutbring ser det 
istället som att mängder av hotell, restauranger, transportörer och andra som berörs av 
turismnäring mår bra av turismen i staden, och även av att det finns något att uppleva. Dessa 
företag mår självklart bra av möjligheterna i staden, vilka leder till anställningar och att 
turismen har möjlighet att växa i Göteborg. Jutbring säger först att Göteborg & Company inte 
har något direkt intresse i turismnäringen men ändrar sig sedan och säger att de självklart har 
ett intresse. Genom att öka antalet gästnätter ser de att de har gjort en bättre insats. 
Gästnätterna är sättet Göteborg & Company mäter tillväxt på, och de är det som ger Göteborg 
& Company en uppfattning av hur bra deras insatts har varit, på så vis mäter de inte tillväxten 
i kronor och ören, som Jutbring uttrycker sig. 
 
Hägglöf berättar att de evenemang som kommunen är inblandade i sponsras av partnerföretag. 
Det innebär att företagen står för pengarna medan kommunen driver evenemanget. Detta är 
för att folk i Kalmar ska trivas och tycka att Kalmar är en bra stad att bo i, och följaktligen 
vilja bo kvar och jobba i Kalmar. Kommunen vill därför helst att evenemangen ska vara 
gratis. 
 
Porsgaard anser att Visfestivalen och Skärgårdsfestivalen är evenemang som bygger 
kommunens varumärke och menar att dessa evenemang medför kostnader, som dock 
övervägs av värdet för varumärket Västervik. Kommunen har även evenemang som inte anses 
varumärkesprofilerande, som MC-dagarna, men eftersom detta evenemang drar mycket folk 
till Västervik ser Porsgaard väldigt positivt på tillställningen. Det innebär att företagen får 
extra inkomster på grund av besökarna. Kommunen bygger också upp en kamping i 
anslutning till MC-dagarna eftersom alla boendeanläggningarna är fullbelagda under dessa 
dagar. Porsgaard ser två fördelar med musikevenemang, både varumärkesbyggande och att 
det är bra för företagarna i staden, som i sin tur kan anställa fler. När det går bra för de lokala 
företagen får kommunen in mer skattepengar. Det blir även bättre affärsverksamheter som 
lockar besökare att spendera mer pengar i regionen. Det Porsgaard ser som viktigast är att 
företagen har tillväxt, mår bra och har möjlighet att utvecklas, vilket gynnas av att besökare 
kommer till evenemangen. Porsgaard ser Visfestivalen som den viktigaste delen av 
kommunens varumärke. Kommunen har även gjort en undersökning där de frågade 500 
svenskar vad de först tänkte på när de hörde ortnamnet Västervik, och 70 % svarade 
Visfestivalen.  
 
Jutbring tycker det är viktigt att påpeka att turismen inte definieras genom produktion, såsom 
i till exempel bilindustrin, utan genom konsumtion. Det finns olika definitioner av vad som 
gör en turist till en turist, men när det har fastställts så menar Jutbring att man bör summera 
vad turisten konsumerar. En turist konsummerar boende, restaurang, shopping och 
transporter, besöker evenemang, attraktioner och andra kulturella aktiviteter. Turister 
konsumerar idrottsevenemang, rekreation och andra saker som skapar en reseanledning. Om 
även hotell- och restauranganställda räknas med så menar Jutbring att väldigt många blir 
berörda av resandet. 

4.4. Varför inte mer evenemang? 

Göteborgs musikutbud beror mycket på hur internationellt stora artister väljer att turnera. 
Kommunens satsningar leder inte till att artister bestämmer sig för att turnera samma år men 
de skapar goda förutsättningar när artister kommer och evenemang arrangeras. Jutbring 
berättar att staden mår bra av evenemang och ett varierande utbud, och Göteborg arbetar 
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aktivt för att det ska bli fler evenemang. Han förklarar att turism är viktigt men att det även 
finns andra syften med ett rikt nöjesutbud, som exempelvis att stärka attraktionskraften. De 
behöver ta hänsyn till olika aspekter och fokuserar inte separat på turism och evenemang, 
även om det har en central roll för den övergipande strategin. 
 
Porsgaard i Västervik på frågan varför de inte hade fler evenemang, att det är möjligt att ha 
det. Hon trodde dock att det fanns begränsningar på hur många som var praktiskt 
genomförbara. Porsgaard trodde att det egentligen inte att det finns några städer i Sverige där 
man kan ha stora konserter hela veckan. Det gäller att matcha utbudet så det passar 
målgrupperna för att få störst antal besökare. Det är svårt att säga hur många evenemang som 
arrangeras med tillräckligt många besökare. Det ska gå bra för arrangörerna också, annars blir 
det inga evenemang över huvud taget kommande år.  
 
Anledningen till att Hultsfred inte har fler evenemang beror enligt Ehn på arrangörernas 
initiativtagande. Bergström för Hudiksvall uppgav att evenemangen är beroende av de lokala 
arrangörerna, även om kommunen anordnar en del själv. När vi frågade Hägglöf svarade hon 
att det många gånger är en kostnadsfråga eftersom de har en begränsad budget för kommunalt 
initiativtagande till evenemang. Kommunen samarbetar mycket med partnerföretag som satsar 
pengar i projekt som kommunen driver, exempelvis evenemanget Musik på Larmtorget.  

4.5. Marknadsföring 

Ehn förklarar att Hultsfreds kommuns marknadsföring sker tillsammans med några aktörer, 
medan festivalen marknadsför sig själv. Ehn menade att marknadsföringen på så vis ger 
synergieffekt. Bergström berättar att Hudiksvalls kommun främst marknadsför sig inom 
Sverige, men att kommunen samarbetar med regionen vid marknadsföring utomlands. Alla de 
tillfrågade kommunerna beskrev sig ha marknadsföring mot utlandet, men i olika eller 
gemensamma projekt. När kommunerna riktar sig mot utländsk marknad samarbetar de oftast 
regionvis eftersom det underlättar marknads-kommunikationen. Vid utlandsmarknadsföring 
beskrev Porsgaard, Ehn och Hägglöf att de tar hjälp av VisitSweden och de länder de nämnde 
var Sveriges närliggande länder.  
 
Jutbring påpekar att det inte finns någon mening med att marknadsföra Sverige i ett land eller 
en stad (destination) där det inte finns flyg till Sverige. Om denna förutsättning finns, går 
Sverige och även Göteborg att sälja. Däremot är det inte säkert att världsartister som 
exempelvis Madonna lockar turister till Göteborg. Om kända artister turnerar i andra stora 
städer i Europa är det inte säkert att konserten blir en dragningskraft för européer att åka till 
just Göteborg. Däremot säger Jutbring att festivaler som Metaltown och Way Out West, med 
helt unika konstellationer av artister, ger anledning att besöka Göteborg. Dessa konserter har 
haft en ökning av utländska besökare de senaste åren, även om ökningen inte är jättestor. 
Tyskarna verkar speciellt ha upptäckt Metaltown, kanske på grund av Göteborgs tradition 
inom hårdrocken. Tyskarna kanske vill besöka Göteborg på grund av stadens Gothenburg 

sound. Gothenburg sound har blivit en egen musikgren inom hårdrocken 
(http://heavymetal.about.com).  
 
Enligt Hägglöf talar man om Kalmar län som ett musiklän, men man menar då främst 
Hultsfred och Västervik. När det gäller Kalmar som stad marknadsför slottet och Kalmars 
historia. Hennes uppfattning är att de inte lockar internationella gäster med gratis 
musikunderhållning på Larmtorget men att många tycker att det är trevligt med 
underhållningen när de väl är i Kalmar. Hägglöf berättar även att det tidigare arrangerats 
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många musikevenemang vid slottsruinen i Borgholm, något som drog mycket folk enligt 
henne. Borgholm hade föreställningar av Robert Wells och andra stora framträdanden i 
Borgholmsslottsruin. Nu mera arrangeras Diggiloo där och därför kan Borgholm ännu som en 
liten konsertkommun på sommaren. 

4.5.1. VisitSweden 

VisitSweden är ett kommunikationsföretag som arbetar med marknadsföring av varumärket 
Sverige och olika svenska destinationer och upplevelser internationellt. VisitSweden är till 
hälften ägt av den svenska staten genom Näringsdepartementet och till hälften ägt av den 
svenska besöksnäringen genom Svensk turism AB. De marknadsför Sverige på främst 13 
olika utländska marknader. Från VisitSwedens utländska kontor får destinationer som 
marknadsför sig information om kultur, trender och resande, behov, lokal livsstil och lokala 
frågor i andra länder, och även vilken uppfattning invånare i andra länderna har om Sverige. 
De långsiktiga affärssamarbeten som VisitSweden har kallas partnerskap och dessa involverar 
både kommersiella och offentliga aktörer. Alla partners satsar både pengar och tid i 
partnerskapet. Det gemensamma för alla partnerskap är att de innebär ett internationellt 
samarbete. Samarbetet ska öka antalet utländska besökare och ge stöd till utveckling av 
destinationer och produkter för resenärerna (partner.visitsweden.com/sv/Startsida/). 
 
VisitSweden har målgrupper för privatresande och de har identifierat tre olika 
intressesegment. Två av dessa är DINKs (Double Income, No Kids) och WHOPs (Whealthy, 
Healthy Older People) och de hör till den första och andra perioden av frihet, som tros 
utveckla nya resemönster i framtiden. Det tredje segmentet är aktiva människor som reser 
med familjen (partner.visitsweden.com/sv/Startsida/). 

4.6. Uppdelning av turism 

De kommuner vi pratat med är överens om att de inte segmenterar i olika sorters turism. 
Porsgaard berättar att det är svårt att segmentera i musikturism, kulturturism och 
shoppingturism, och förklarar att de i Västervik inte segmenterar på det sättet. Nyligen 
ordnades ett kommunalt möte med Länsmuseet där en deltagare menade att Västervik hade en 
fantastisk kulturturism i form av Visfestivalen. Porsgaard förklarade då att hon aldrig hade 
hört någon prata om att Visfestivalen skulle vara kulturturism, utan de ser kulturturism som 
turism i allmänhet. Hon håller ändå med om att Visfestivalen kan vara musikturism, men 
belyser att det inte finns behov av att segmentera på det sättet. I stället ser man musikturismen 
som en del av helheten och som en del av evenemangen. Det går att se turism från olika 
vinklar, och det beror på hur man väljer att se på det menar Porsgaard. Det gäller att hitta 
grupperingar inom evenemangsstrategin som passar regionen bäst.  
 
Enligt Ehn fokuserar Hultsfreds kommun inte så mycket på musikturism. Det är andra 
faktorer som påverkar musikturismen. Hultsfreds kommun arbetar med att urskilja de faktorer 
som efterfrågas av människor som besöker Hultsfred, för att utveckla dem. Förutom musiken 
har Hultsfred många internationella besökare. Virserums konsthall är känd runt om i Sverige 
och även fisket är viktigt. Hägglöf säger att de inte arbetar med någon specifik form av turism 
enbart i Kalmar.  
 
Vi frågade Hägglöf om kommunen fick några direktiv från staten i hur de skulle planera 
turismen men några sådana riktlinjer fanns inte. Förr fanns det ett officiellt uttryck om att 
tillgängliggöra och sätta en prislapp, så att alla hade möjlighet att semestra. Det var någon 
form av social turism som fanns i tankarna men den finns inte numera. 
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4.7. Målgrupper 

Porsgaard berättar att de främst planerar för privatresenärer eftersom dessa anser vara 
kommunens viktigaste målgrupp. De har även satsat på affärsresenärer men kommer nästa år 
att fokusera på privatresenärer. Kommunen arbetar relativt mycket med segmentering, och 
deras tre huvudsegment är; barnfamiljer, de som är 55 plus och även de som är 25 år och 
uppåt men som inte fått familj än de så kallade DINKs (se VisitSweden).  
 
Även Jutbring i Göteborg, menar att Göteborg & Company arbetar med att dela upp turister i 
olika segment. Segmentindelningen beror på olika faktorer, exempelvis jobbar de på olika sätt 
beroende på om det är utländsk eller svensk turism, respektive vilka geografiska delar av 
Sverige och Norden företaget försöker nå ut till. Det viktigaste är att matcha utbudet i staden 
med rätt målgrupp. Hägglöf, Kalmar kommun, menar att de försöker se en så bred målgrupp 
som möjligt och försöka hitta artister som kan appellera till många. Helst arrangerar de 
familjeunderhållning som är mer folkligt och som passar en bredare målgrupp. 
 
Enligt Porsgaard har Västervik några konkurrensfördelar. Den första är båtlivet och 
skärgården, som anses vara den största och som kommunen arbetar mest med. Den andra 
fördelen är Västerviksstad, där de fokuserar på konserter och stämningen i staden men 
konserterna används definitivt i marknadsföring av staden då evenemangen riktas till 
passande målgrupper. Även Jutbring i Göteborg anser att en av de saker som gör Göteborg 
unikt är skärgården, och även fisket och skogen. Hägglöf menade att Kalmar som stad 
marknadsför mer slottet och Kalmars historia eftersom det är kompletterande för länet. 
Hennes uppfattning är att de inte lockar internationella gäster med gratis musikunderhållning 
på Larmtorget men hon tror att många tycker att det är trevligt med underhållningen när de 
väl är i Kalmar.  

4.8. Musikturismens andel 

Enligt Hägglöf är det svårt att säga hur många av turisterna som är musikturister. Under 
Stadsfesten, som pågår under tre dagar, uppskattar Hägglöf att det kommer mellan 50 000 och 
100 000 besökare. Det är svårt att beräkna exakt hur många som kommer vid 
musikevenemangen på sommaren, eftersom det inte går att läsa av på stadens gästnätter. 
Kalmar är i princip fullbelagt under hela sommaren och därför går det inte att urskilja om 
hotellen är fullbelagda på grund av evenemang. Det är även svårt att uppskatta andelen 
eftersom många av Kalmar kommuns evenemang är gratis. Det är enklare att se hur många 
som kommer vid biljettförsäljning. Hägglöf tror också att det är mest lokal- och 
regionalbefolkningen som kommer på de lokala tillställningarna. Därför är det svårt att säga 
hur många som är turister. I augusti månad arrangerar Kalmar kommun Stadsfesten, ett 
evenemang som har mycket uppträdanden, artister och musik. Vid det evenemanget menar 
dock Hägglöf att staden skulle kunna sägas ha lite musikturism. 
 
Bergström förklarar att Hudiksvall inte heller har några mätningar på enbart musikturism 
enligt Bergström. Men aktiviteter och evenemang utgör cirka 5-6 % procent av 
turismkonsumtionen, och däri ligger just musikturism. Även Porsgaard förklarar att det är 
svårt att svara på hur stor andel musikturism är av turism. Under Visfestivalen kommer 50 000 
besökare per dag, men det finns inga beräkningar på den totala andelen. Även under MC-

dagarna finns det musikkonserter, men det är inte musiken som är huvudfokus. Porsgaard kan 
inte svara på hur många turister som kommer av musikanledning, och antalet varierar väldigt 
mycket i och med att utbudet förändras. Antalet turister varierar från år till år beroende på vad 
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som produceras. Till skillnad från de tidigare nämnda kommunerna gav Ehn i Hultsfred ett 
mer konkret svar: han uppskattar musikturismen till hälften av årets turister.  
 
Jutbring säger att Göteborg & Company inte satt målen i form av andel av musikturism och 
att det inte finns någon övergripande bild av den heller. Vissa evenemang är undersökta. Ett 
exempel är Melodifestivalen 2004 och 2005, då man såg att 55-65 % av besökarna kom 
utifrån. Göteborg definierar turism som någon som kommer från en annan kommun till deras 
kommun och upplever något. Jutbring har inga aktuella siffror vad gäller Ullevikonserterna, 
men tror att under Way Out West och Metaltown är det inte lika hög andel som vid 
Melodifestivalen. Antalet uppskattas till 50 %, men det beror på var man drar den geografiska 
gränsen. Utmärkande för Way Out West enligt Jutbring är att festivalen lockar många 
stockholmare och malmöbor. 

4.9. Bidrag 

Ehn berättar att i Hultsfreds kommun finns det en budget för turism på ca 1,2 miljoner kronor, 
pengarna går delvis som bidrag till turismbyrån. Hudiksvall har en uppgörelse mellan 
kommunen och Näringslivsbolaget, där kommunen köper deras turistinformationstjänster och 
utvecklingstjänster för ungefär 1 750 000 kronor. Näringslivsbolaget är i sig helt 
kommunalägt, och Bergström berättar att hon ser uppgörelsen som ett sorts stöd. Göteborg & 
Company har en budget på 250 miljoner för att utveckla hela destinationen, enligt Jutbring.  
 
Porsgaard berättar att deras organisation är en kommunalenhet och således drivs av 
kommunala pengar. Hägglöf berättar att staten inte ger dem något ekonomiskt stöd som 
kommun, men staten stöder VisitSweden med pengar och om kommunen i sin tur ska vara 
med i VisitSwedens satsningar får de betala för detta. De pengar som staten bidrar med till 
VisitSweden går till löner och hyror medan VisitSwedens partners får betala för 
marknadsföringen själva. Staten betalar på så vis för att VisitSweden ska finnas som 
samarbetspartner för turismen i hela Sverige. Hägglöf berättar också att det finns möjlighet att 
söka EU-medel för projekt som kommunerna arbetar med. Då går staten in och finansierar 
hälften av den internationella marknadsföringen men det är endast under projekttiden. Även 
Porsgaard berättar att de får pengar för att regionen ska marknadsföra sig under projektet.  
  
Bergström berättar att aktiviteter och evenemang är den reseanledning som det satsas minst 
pengar, och däri ligger just musikturism. Ehn i Hultsfred berättar att lokala evenemang 
arrangörer söka egna bidrag från stat och EU. 

410. Samarbete med närkommuner 

Samtliga kommuner vi har undersökt har samarbete med sina närkommuner, men ingen av 
dem anser att de har musiksamarbete. Några samarbetsområden Hudiksvall har med 
närkommunerna är samordnad utbildning av personalen, gemensamma marknadsförings-
aktiviteter och mässdeltagande. Både Ehn och Hägglöf anser att deras områden kompletteras 
av närområdenas utbud. Ehn menar att Västervik, som ligger vid kusten, är viktigt för 
Hultsfred, och att kommunernas olikheter underlättar samarbetet. Hägglöf berättar att de 
samarbetar nära med Öland och Glasriket, och hon menar att Ölands framgång även gynnar 
Kalmar. Kalmar och Öland kompletterar varandra, eftersom kommunerna tillsammans uppnår 
stora synergieffekter. Hägglöf förklarade att många åker över från Öland till Kalmar under 
sommaren, äter på restaurangerna och bor på hotell, och i och med att Kalmar har ett stort 
hotellutbud, till skillnad från Öland, så kompletterar de varandra. Jutbring förklarar att de har 
samarbeten med närkommunerna men de är mer på en politisk nivå. De diskuterar förvisso 
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evenemangsfrågor och andra viktiga frågor kring musiken men det finns något övergripande 
strategiskt samarbete vad gäller musik.  

4.11. Framtidsutsikter 

Västervik jobbar för att få fler event, men helst under lågsäsong. De har en markant 
högsäsong under sommaren eftersom det är ett antal sommarveckor som är väldigt 
innehållsrika. Porsgaard berättar att de givetvis vill ha kvar sitt eventutbud, men att de önskar 
stärka och förlänga veckorna av försäsong och eftersäsong. För att lyckas med det tror hon att 
musikevenemang och andra evenemang måste ha en viktig roll. Helts ska lågsäsongens 
evenemang bli så stora att de blir en reseanledning.  
 
Ehn i Hultsfred förklarade att deras kommun planerar att ha ytterligare evenemang på 
området där Hultsfredsfestivalen anordnas. I år hölls det ännu en festival direkt efter 
Hultsfredsfestivalen. Porsgaard ser gärna att läktaren som kommunen bygger upp för 
Visfestivalen utvecklas. Eftersom det är väldigt kostsamt att bygga upp läktaren för bara några 
dagars användning är det en fördela att ha fler evenemang när den väl är uppmonterad.  
 
Ehn i Hultsfred förklarar att deras arrangörer har fått bidrag från stat och EU för att jobba med 
evenemangen. Kommunen är dock inblandad till viss del, eftersom det finns en att arbeta för 
fler evenemang i själva tätorten Hultsfred. Göteborgs framtidsutsikter är enligt Jutbring att 
satsa långsiktigt, för att få fler turister och en starkare attraktionskraft. De förbättrar utbudet 
genom att ha små och stora arenor, en god plattform och ett gott samarbete mellan aktörerna. 
Sedan 2001 har kommunen jobbat mycket med just detta, ett projekt som lett fram till en 
riktigt bra sommar 2009, med många internationella artister som exempelvis Madonna och 
U2. Göteborg ser det som sin uppgift att skapa evenemang, utveckla befintliga och värva 
större evenemang. Löpande försöker de ta reda på vilka evenemang de kan locka till 
Göteborg, och lägger bud på dem via ett nationellt och internationellt förbund. Porsgaard i 
Västervik berättar att de jobbade för att Västervik ska bli en bra och känd arena för 
arrangörer. Porsgaard jobbar även uppsökande med att finna evenemang som kan tänkas ha 
intresse av att sätta upp sina föreställningar hos dem.  
 
Spjuth (2006) benämner i sin bok att Göteborgs musikprofilsatsning inspirerar andra 
kommuner runt om i Sverige. Enligt Jutbring har turism varit uppmärksammat under en tid i 
regionen. Sedan grundandet 1991 har andra orter tagit till sig deras turismkoncept och 
utvecklat motsvarigheter, exempelvis Halmstad & Company och Västerås & Company. Att 
jobba med destinationsutveckling och evenemang för turism har blivit en tydlig trend 
förklarar Jutbring, och allt fler jobbar på det sättet. Bergström, Hudiksvall, säger att influenser 
från andra kommuner är viktiga: man ska inte uppfinna hjulet en gång till. Alla kan lära sig 
någonting av andra.  

4.11.1. Hultsfreds Framtidsutsikt 

Hultsfred upplevs som en musikkommun men det har tagit lång tid att arbeta in Hultsfred som 
varumärke, enligt Ehn. Hultsfredsfestivalen började arrangeras för 25 år sedan och har 
successivt bidragit till att Hultsfreds kommun som varumärke blivit starkt förknippat med 
musik. De senaste åren har dock festivalen haft färre besökare, men Ehn tror att det kan bero 
på ökad konkurrens. För att festivalen inte skulle behöva läggas ner har kommunen köpt in sig 
i festivalen, och Ehn förklarade att kommunen ansåg att festivalen var viktig för dess profil 
och varumärke. Inköpet beskrevs mer ingående i en pressrelease, vilken nedan har 
sammanfattats.  
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Rockparty är arrangörer för Hultsfredsfestivalen och har under en tid haft stora ekonomiska 
problem. För att rädda festivalen från konkurs har kommunen köpt upp delar av Rockparty. 
De ser det som sin skyldighet att säkra festivalens fortlevnad eftersom festivalen binder 
samman enskilda personer, föreningar, företag och institutioner i upplevele- och turistsektorn 
i kommunen. Kommunalråd Kira Berg säger att: festivalen därmed är en angelägenhet av största 
betydelse, eftersom den är en betydelsefull inkomst- och inspirationskälla för kommunens 
föreningsliv och näringsliv. Hultsfreds Kommunala Industri AB (HKIAB) köpte upp 
anläggningarna på eventområdet till festivalen. De köpte också 42 % av aktierna i Rock City 
Hultsfred AB, och har nu 91 % av aktierna i bolaget. Kommunen kommer även att ge ett 
aktieägartillskott som ska säkra finansieringen av fortsatt festivalverksamhet i Hultsfred. 
Tanken är att Rockparty ska fortsätta vara arrangörer och inte kommunen i sig. Kommunen 
vill inte riskera invånarnas pengar utan vill i stället prioritera kommunal kärnverksamhet. 
Kommunen kommer inte att stå för den finansiella risken men kommer att vara vägledande 
(http://www.hultsfred.se).  
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5. Analys  

I följande avsnitt kommer vi att ge en sammanställande bild av empirin och referensramen. Vi 

förklarar egna åsikter och undersöker samband och relationer. 

5.1. Intresseturism  

Vi har under undersökningens gång sökt information om hur musik används för att locka 
turister till en kommun. Swarbrooke & Horner (1999) förklarar i referensramen att resenärer 
som besöker en viss plats på grund av musikutbudet utgör en form av intresseturism. Vi har 
därför undersökt intresseturismen musikturism, men fann att musikutbudet även lockade 
turister i allmänhet. Bergström förklarade att deras evenemang lockar väldigt mycket 
besökare och Porsgaard berättade att evenemangen bidrar till en trevlig upplevelse när 
resenärer väl är på plats. Vi instämmer därför med Tillväxtverket (2009) i att det har att göra 
med att musikutbudet bidrar till attraktionskraft för andra turismattraktioner. Även om 
besökare kommer av andra anledningar än musikutbudet så kan det ha varit en bidragande 
orsak till att de besökte just den aktuella kommunen och exempelvis inte grannkommunen. 
Musikunderhållningen på platsen bidrar till ett helhetsintryck som även uppskattas av turister 
med andra besöksanledningar. Alla kommuner ansåg sig locka musikturister med sitt 
musikutbud, och Kalmar, som är den kommun med minst musikprofil, lockar musikturister 
till vissa musikevenemang. Därför menar vi att det är ett relevant område att studera närmare, 
eftersom det enligt Tillväxtverket (2009) är en växande turismkategori Sverige.  
 
Gibson & Connell (2005) förklarar att musikturism bidrar till ekonomisk tillväxt för 
destinationer, och anses vara ett område för framtida expansion. Utifrån deras resonemang 
finns en relation till hur Svenska kommuner upplever musikturismen. Jutbring belyste att 
musikturister gynnar kommunala verksamheter, bidrar till ökade jobbmöjligheter för 
kommunens invånare och leder till skatteintäkter till kommunen. Både Porsgaard och Ehn 
ville öka musikutbudet över året och alla de intervjuade såg sina evenemang som värdefulla 
för kommunen. Därför är Gibson & Connells beskrivning högst aktuell och det finns en tydlig 
koppling till dagens svenska musikturism. Page & Connell (2006) förklarar att underhållning 
på platser blir allt viktigare för resenärers val av destination, och Jutbring och Bergström 
tyckte ju att deras unika evenemang var viktiga för att resenärer skulle välja just deras ort. 
Både Ehn och Porsgaard menar att utbudet stärker deras varumärke, och Bergström och 
Jutbring ville bli ett naturligt val för arrangörer. I undersökningen framgick det att alla 
kommuner arbetade för att förmedla musikutbudet liksom andra kommunala tillgångar. I de 
fall de samarbetade lyfte de fram det som var speciellt för just dem, och bland annat sa 
Porsgaard att deras konserter belyses när de marknadsför sig mot personer som de tror de kan 
locka speciellt bra med musikutbudet. 
 
Således har musikturism en markant påverkan på svenska kommuner, och att det är någonting 
de tar hänsyn till vid kommunal planering. Det framgår att musikutbudet används för att 
påverka resenärers val av kommun och att kommunerna vill bli associerade med musik. 
Nämnda aspekter kommer att studeras närmare i analysen för att få en mer ingående inblick i 
musikturismfenomenet.  
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5.2. Uppdelning av turism 

Efter att ha konstaterat att kommunerna har musikturism ska vi analysera hur de använder det 
lokala musikutbudet för att locka turister. Porsgaard i Västervik beskrev att kommunen inte 
separerar reseanledningar (segmentera) utan att de ser musikturism och kulturturism som en 
del av helheten. Hon förklarar att resenärer som besöker Visfestivalen är musikturister men att 
kommunen inte har behov av att segmentera på det sättet. När Porsgaard segmenterar 
turismgrupper delar hon inte upp olika turismanledningar som musikturism, kulturturism och 
shoppingturism utan de separerar målgrupper i stället. De intervjuade kommunaktörerna 
instämde i att de inte delade upp reseanledningarna och inte använder sig av begreppet 
musikturism. Jutbring förklarade att de i kommunen inte ser musikturism som en nisch men 
att musikutbudet stärker attraktionskraften generellt. De tillfrågade arbetar däremot med att 
uppmuntra och förmedla vad lokala arrangörer anordnade för olika målgrupper. En sådan 
segmentering gör att kommunen kan vinkla utbudet så att det passar människor som nås av 
det. Enligt Joseph & Gilmore (1999) påverkar musik hur vi tänker oss vissa platser, och 
musikutbudet lockar besökare (Gibson & Connell, 2005). Hultsfred kommun försöker hitta de 
tillgångar som efterfrågas och utveckla dem. På så vis utgår Hultsfred kommun från det lokala 
musikutbudet och förmedlar utbudet till målgrupper, men om man ville locka just 
musikturister genom att anpassa utbudet, menar vi att det hade blivit ett svårare och ett mer 
spritt avsökningsområde. Marknadskommunikationen hade därför behövt vara mer produktiv 
i stället för segmenterad, (Edvardsson & Thomasson, 1992).  
 
Enligt Spjuth (2006) är det viktigt att ha ett bra utbud och en effektiv kommunikation av det. 
När det finns anser vi att reseanledningarna påverkas automatiskt. Dessutom är det viktigt att 
nå ut till målgrupperna genom passande kanaler. Både Bohlin (2007) och de intervjuade 
menar att det är svårt att veta vilka som kommer av musikanledning. Därför förstår vi att det 
är svårt att vara helt säker på vilka målgrupper som påverkas av musikutbudet och på bästa 
sätt rikta utbudet mot marknadssegmenten. Därför spelar uppdelningen av turism en viktig 
roll när det gäller att locka turister med musikutbudet. 
 
Av ovanstående resonemang följer att kommunerna inte använder sig av musikturism som ett 
begrepp (Gibson & Connell, 2005, 2003), därför att de inte har behov av det. Musikturister 
lockas automatiskt genom ett bra musikutbud och en effektiv och väl segmenterad 
marknadskommunikation, vilket medfört att de inte använder begreppet på en organisatorisk 
nivå. Eftersom de ändå arbetar med musikutbudet för att locka turister innebär det att de 
främjar musikturism på operativ nivå, och därför är det intressant att fortsätta undersökningen. 
Vi kommer nu att se närmare på vilka målgrupper kommunerna vänder sig till för att sedan se 
närmare på efterfrågan och framtidsutsikter.  

5.3. Målgrupper 

Det är intressant att veta vilka målgrupper kommunaktörerna har för att få en bättre insikt i 
vilka kommunerna vänder sitt utbud till. Vilka kategorier av turister kommunerna upplever 
som lönsamma och finns det någon relation till musikutbudet? 
 
Kommunen behöver ge målgruppen en positiv bild och informera om ortens tillgångar för att 
locka besökare (Spjuth, 2006). Göteborg och Kalmar har en omfattande och bred målgrupp 
och arbetar för att utbudet ska tilltala alla smaker. Porsgaard kunde ge en mer specifik grupp: 
då hon berättade att de fokuserar på privatresenärer. Att de valt att fokusera på privatresenärer 
i stället för affärsresenärer kan varit ett bra beslut därför att det är bättre att utveckla och 
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arbeta med på någonting som går bra. I ett längre perspektiv kan affärsresenärer bidra till att 
förlänga turismsäsongen. Det är en målgrupp som kommer mer spritt utöver året än 
exempelvis andra turister. Resenärer som kommer av jobbanledning kan lockas att ta del av 
lokala musikevenemang, och eventuellt bli bekanta med kommunen och få lust att besöka den 
vid ett senare tillfälle då som privatresenär.  
 
Att välja målgrupp är en viktig aspekt när kommuner lockar turism. Det gäller att skilja sig 
från konkurrenterna (Armstrong & Kotler, 2009), och förstå vad som motiverar turister och 
tänka på att alla är olika (Swarsbrook, 1999). Kommunernas målgrupper varierar och Hägglöf 
berättade att de gärna hade familjeunderhållning medans Porsgaard berättade att de utöver 
privatresenärer främst vänder sig till grupper som barnfamiljer, de som är 55 år och äldre, och 
de på 25 och uppåt men utan familj (DINKs). Hultsfreds kommun använder sig av de 
tillgångar (sådant som uppskattas i kommunen) som efterfrågas och utvecklar dem för att 
sedan rikta dem mot lämpliga målgrupper. 
 
Musik kan transformera lokala platser (Joseph & Gilmore, 1999). Denna aspekt kan påverka 
vilka målgrupper kommunerna fokuserar på. Människor utbyter kulturella erfarenheter då de 
påverkar och influeras av platserna de besöker (Joseph & Gilmore, 1999), vilket är en aspekt 
som även styrks av Bourdieus fält teori (Broadys, 1991). Därför förstår vi att turismaktörerna 
planerar vilka målgrupper som kan tänkas lockas av deras tillgångar och utbud och sedan 
fokusera på de målgrupper som de kan locka flest av, och som kan passa deras utbud 
respektive framtida situation. På så vis använder de sig av kommunikationsplattformen i 
Spjuth (2006). Med hjälp av den analyserar de situationen och hur turister och utbud i synergi 
kan samspela för att nå en önskad situation. Kalmars och Göteborgs breda turismmålgrupp 
beror antagligen på att de märkt att deras utbud främst lockar lokalbefolkningen. Genom att 
tillgodose skilda lokala behov med främst familjeunderhållning, stärker de sin image som 
familjevänlig kommun. När det sedan kommer besökande familjer till kommunen gynnar det 
deras utbud. Lokala utbud och turister uppmuntrar varandra och formar platsen. Detta kan 
relateras till hållbar turism (Page & Connell, 2006), som innebar att värdsamhället tilltalas av 
turisternas aktiviteter och även involveras i tillställningarna som lockar turister, och tvärt om.  
 
Gällande målgrupper ser vi här att kommunerna vänder sig till olika kategorier. Vi kan inte på 
ett rättvist sätt uttyda samband eftersom kommunerna skiljer sig i storlek och förutsättningar, 
men vi anser att turisterna berörs av det lokala musikutbudet när de är på plats och av den 
anledningen påverkar och påverkas av utbudet. Musiken påverkar och påverkas av platsen 
och det finns inga konkreta återkommande mönster som visar hur en plats kommer att 
påverkas (Joseph & Gilmore, 1999). Eftersom kommunerna upplever en stor efterfrågan har 
kommuners turismmålgrupper inverkan på musikutbudet och påverkar utvecklingen av 
kommuner.   

5.4. Efterfrågan 

Nu när vi vet att det finns musikturism och har en uppfattning om vilka kommunerna vänder 
sig mot när de lockar turister med bland annat musikevenemang, tänkte vi fortsätta med hur 
stor efterfrågan på evenemangen är. Vi har däremot inte undersökt vilka evenemang som är 
mest efterfrågade utan är mer intresserade på hur stor efterfrågan upplevdes generellt.  
 
Människor är väldigt flyttbara idag och inspireras av musikkulturer de kommer i kontakt med 
(Gibson & Connell, 2003). Därför tror vi att det är viktigt att vara uppmärksam på sin 
omgivning. Detta ser vi exempel på då Ehn förklarade att de undersöker vad som är 
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eftertraktat hos kommunen, och försöker utveckla de tillgångarna. Därför förstår vi att musik 
är en eftertraktad tillgång för kommunen, eftersom Hultsfreds kommun gör så markanta 
insatser för att bevara lokal musikkultur och uppmuntra den. I Göteborg vill man tillgodose 
allas intressen och skapa ett varierat utbud för att öka attraktionskraften och locka turism. 
Deras musikprofilsatsning har varit gynnsam vilket bidragit till att andra kommuner valt att 
arbeta på liknande sätt. Göteborg tycks ha läst av efterfrågan på ett bra sätt och uppmuntrat 
den genom att ha ett varierat utbud. Turister är olika och det gäller att hitta de faktorer som 
motiverar dem att besöka destinationen (Swarbrooke & Horner, 1999). Vi menar att det är 
lika viktigt att avläsa vad marknaden har för intressen, som att urskilja nya och uppmuntra 
dem. Marknaden förändras ju ständigt (Gibson & Connell, 2003).  
  
Det är svårt att separera musikrelaterade reseanledningar från andra anledningar (Bohlin, 
2007). Det tycker de tillfrågade också och de förklarar att det var svårt att uppskatta andelen 
musikturister. Vi anser att detta försvårar arbetet med att uppskatta hur stor efterfrågan som 
finns på lokala evenemang. De tillfrågade tycktes ändå kunna ge övergripande konkreta svar: 
tre av fem sa att de upplevde en god efterfrågan. Ehn, Jutbring och Hägglöf svarade att det 
fanns efterfrågan på musikevenemang och även om Hudiksvall och Västervik var skeptiska 
till ökad efterfrågan, så sa Bergström att det alltid fanns en efterfrågan. Porsgaard förklarade 
att även om de inte upplevde en ökad efterfrågan för Västervik som helhet, så har vissa 
evenemang en ökad efterfrågan. Västervik har en musiktradition och arbetar aktivt för att få 
nya evenemang att anordnas i kommunen och genom att göra det uppmuntrar kommunen 
efterfrågan. 
 
Festivaler har ökat de senaste åren (Gibson & Connell, 2005). Ehn tycker sig se en stor 
efterfrågan på musik men berättar även att det de senaste åren uppstått fler liknande 
festivalevenemang och att dessa skapat konkurrens för deras årliga festival, 
Hultsfredsfestivalen.  På så sätt behöver Hultsfredsfestivalen och även Hultsfreds kommun 
arbeta hårdare för att utmärka sig på marknaden, så att de kan konkurrera med nya 
evenemang. Det är en växande trend att besöka platser på grund av musik (Swarbrooke & 
Horner, 1999), och eftersom Jutbring förklarade att det är en pågående trend att kommuner 
lockar turister med musikutbudet förstår vi att konkurrensen blir mer intensiv. Turisternas 
efterfrågan har varit så stor att andra event har skapats. Detta kan bero på att turister visat 
intresse för evenemangen, och att andra kommuner sett fördelarna av ökat evenemangsutbud 
och därför uppmuntrat lokala initiativ att anordna festivaler.  
 
Vår uppfattning är att efterfrågan verkar variera väldigt mycket bland orterna. Jutbring 
förklarade att efterfrågan är beroende av utbudet och därför menar vi att de kommuner som 
sattsar på musik som attraktion för turister och invånare, samtidigt ökar efterfrågan. 
Kommunens varumärke har också en stor inverkan på efterfrågan (Spjuth, 2006). Det anser vi 
eftersom kommuner som får ortnamnet förknippat med musik lockar en större och eventuellt 
återkommande publik, utan att de behöver arbeta lika hårt för det, men det berörs mer 
ingående i stycke (5.6.). Minskad efterfrågan kan bero på ett större utbud från andra håll, med 
andra ord ökad konkurrens. Det är en aspekt att beakta som kan vara anledningen till att vissa 
kommuner inte upplever ökad efterfrågan.  

5.10. Framtidsutsikter 

Vi undrade vid undersökningens början vad kommunerna har för framtidsvisioner och om de 
tror de att musik som turistattraktion är en marknad för framtida expansion, som Gibson & 
Connell (2003) antydde.  
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Västervik arbetar med att försöka utöka sin säsong, mestadels genom att förlänga säsongen 
före sommaren och efter sommaren. Vi tycker att de bör satsa på en målgrupp som har tid 
även utanför semestertider såsom till exempel WHOPs. Ehn förklarade att de i sin kommmun 
hade intresse av att ha fler evenemang direkt efter ett evenemang som Hultsfredsfestivalen, 
för att utnyttja redan uppbyggda scener. Det innebär också en förlängning av turismströmmen 
och det låter som en god idé eftersom de utnyttjar resurser som redan finns tillgängliga. Även 
Porsgaard såg fördelen i att använda redan uppbyggda scener, ur en ekonomisk aspekt.  
 
Enligt Naturvårdsverket (2005) är målen för framtiden olika, och är bland annat 
produktionsmål, processmål och systemmål. Hultsfred satsar på att skapa fler produkter i form 
av olika evenemang i tätorten Hultsfred (produktmål). Jutbring berättar att Göteborgs satsning 
går ut på att få fler turister och en starkare attraktionskraft. De arbetar då med att skapa 
förbättrade möjligheter för evenemang i Göteborg genom både stora och mindre arenor och 
de jobbar även för ett bra samarbete mellan aktörerna. Dessa förbättringar innebär bättre 
processer (processmål) eftersom uppbyggda arenor gör evenemangen smidigare att anordna, 
och bättre samarbete underlättar i kommunikationssystemet och bidrar till bättre system 
(systemmål). Dessa aspekter kan ses som en kvalitetsförstärkning (Hansson & Andersson, 
1999), och kan innebära att eventen håller högre klass och lockar evenemang som inte 
arrangeras i vilken stad som helst i Sverige.  
 
Att involvera samhället är, som Page & Connell (2006) beskrev, fördelaktigt även vad gäller 
en hållbar utveckling. Författarna menade att det är viktigt att invånarna i kommunen får 
chans att påverka turismen, vilket skulle motverka att konflikter mellan grupperna uppstod. 
Detta skulle kunna vara ett problem om musikevenemangen lockade till exempel 
turismgrupper med visst destruktivt beteende, eller att det blev för mycket turism, som blev 
till besvär för lokalbefolkningen. Kommuner är konstruerade så att beslut tas nära de som 
berörs av dem (Wahlström, 2002). Medborgarna ska sättas i fokus turismnäringen gynnar 
lokalbefolkningen bland annat genom kommunal tillväxt och ökat evenemangsutbud i staden. 
Vi tror att invånarna accepterar vissa nackdelar med att ha en rik turism därför att de även 
gynnas av dem, dock behöver fördelar överstiga nackdelar och en balans kan vara önskvärt. 
Vi upplever att de tillfrågade redan tar hänsyn till lokalbefolkningen. Jutbring berättar att 
kommunen arbetar för destinationsutveckling i ett helhetsperspektiv. Hultsfreds kommun går 
in och räddar festivalen eftersom den anses vara en inkomst- och inspirationskälla för 
kommuns förenings- och näringsliv, och Västerviks MC-dagar bidrar vidare med 
arbetstillfällen för kommuninvånarna.  
 
Det ligger i kommunernas intresse att välja vilket sätt de tar sig an turismfrågan och hur de 
väljer att jobba med den (www.skl.se). Det är således kommunerna i sig som formar 
framtidsutsikterna. Enligt Spjuth (2006) är tillväxt viktig och eventuellt en överlevnadsfråga 
för kommuner, vilket kan relateras till att Hultsfred köpte in sig i den lokala festivalen. Att 
kommunerna anser evenemang vara viktiga för fortsatt tillväxt och lönsamhet framgår på 
diverse ställen i analysen, och trots vissa negativa aspekter tycker vi att de positiva är mest 
utmärkande. Ett exempel på detta är Göteborgs goda tillväxt som har gynnats av deras turism 
och musiksatsning i ett längre perspektiv. Att arbeta på lång sikt och använda sig av Spjuths 
(2006) kommunikationsplattform är en bra strategi. Vi tycker också att det är bra att lära av 
varandra, vilket kommuner i stor mån gör.  
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5.5. ”Lönsamhet” för kommuner 

Vi ska nu se närmare på ekonomiska aspekter av musikturism. Det har redan framgått att 
musikturism är ett område för framtida expansion och flera aktörer berättar att de vill öka 
utbudet. Därför finner vi det intressant att se vad detta kan ha för effekter.  
 
Upplevelser påverkar ekonomisk utveckling och god lönsamhet för platser (Gibson & 
Connell, 2003). Även om detta skrevs år 2003 finns det tydliga kopplingar i våra informanters 
berättelser. Ehn i Hultsfred berättade att turism ger ekonomisk inkomst till kommunen men att 
den inte är lönsam för just kommunen utan för de som arbetar inom kommunen. Turismen är 
lönsam för de som har boendeanläggningar, butiker och liknande, och den ger både 
sysselsättning och inkomst för kommuninvånare eftersom den leder till ökad företaginkomst 
som i sin tur genererar skatteintäkter till kommunen. Jutbring berättade att kommuner inte ska 
gå med ekonomisk vinst, men kommuner vill uppnå kommunal tillväxt (Wahlström, 2002). 
Enligt Wahlström uppnår kommuner tillväxt genom att attrahera nya invånare, öka 
företagsetablering och locka turism. Även om turismen inte alltid är lönsam i direkt mening är 
den indirekt lönsam eftersom den hjälper kommunen att uppnå deras målsättning: som i 
kommuners fall är tillväxt och nöjda invånare.   
 
I Göteborg betraktade kommunen upplevelseutbudet som viktigt för ekonomisk utveckling 
och god lönsamhet, men Jutbring förklarade att de inte beräknar turism efter produktion utan 
efter konsumtion. Lönsamhet för dem innebär alla områden som gynnas av turism och 
konsumtionen. Framförallt förklarar Jutbring att de inte mäter turismlönsamhet i kronor och 
ören, utan ett bättre indikativ på hur bra de presterat är att mäta gästnätter. Lönsamhet är på så 
vis ett mått på hur bra de presterar. Deras lönsamhetsperspektiv kan kopplas till kvalitet 
(Hansson & Andersson, 1999), eftersom kommunen genom processer kan förbättra 
situationen. Lönsamhet och kvalitet är subjektiva mått som mäter det man avser att mäta. 
Kvalitet för företag och kommuner ska som Hansson & Andersson (1999) skriver resultera i 
nöjda kunder, nya affärsmöjligheter och ökad affärsverksamhet. Detta stämmer överens med 
kommuners mål. Gästnätter blir på så vis en indikator på hur bra Göteborg & Companys 
insats har varit, och om deras insats varit gynnsam. Deras kvalitetsförbättring beräknas på så 
vis inte på antalet turister utan på antal övernattningar i Göteborg. Vi menar att de genom att 
förbättra processerna för att öka antalet gästnätter också förbättrar kvaliteten på sin insats.  
 
Jubring menar att evenemang och turism kan ses på olika sätt. Dels är det viktigt för 
invånarna att det finns någonting att uppleva och dels behöver det gå bra för kommunens 
affärsverksamheter. Enligt Wahlström (2002) ska kommuner verka till sina invånares fördel 
och vi anser därför att musikutbudet gynnar både invånare och turister, och fler turister 
gynnar invånarna ytterligare. Det som begränsar ökad musikturismsatsning är 
kostnadsaspekten. Hägglöf beskrev att det finns en budget i kommunen för sådana 
tillställningar och Porsgaard förklarade det är vara kostsamt att sätta upp scener. Kostnaden 
anser vi sakta ner upptrappningen av musikturism medan andra begränsningar som nämndes 
av de intervjuade balanserar mellan aktuellt utbud och efterfråga. Anledningar till att inte ha 
fler musikevenemang beskrevs av de intervjuade vara att kommunerna är beroende av lokala 
arrangörers initiativtagande, artisters turnéplan och att utbudet matchar efterfrågan. Dessa 
begränsningar avtar dock när musikturismen ökar, och tvärtom. Därför anser vi att om det 
erbjuds mer, fler eller förbättrade evenemang får det efterfrågan att öka. 
 
För många event kan enligt Porsgaard leda till att det inte går bra för arrangörerna. De skulle 
kunna ha fler event i kommunen men med konsekvensen färre besökare på varje event. Det 
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skulle därför gå dåligt för arrangörerna och de inte skulle ha råd att arrangera event 
nästkommande år. Detta är centralt för varför kommuner eventuellt inte har fler evenemang 
trots de att innebär gynnsamma effekter. Nöjesutbudet utmärker de ekonomiskt gynnsamma 
platserna (Nilsèn, 1999).  Även om vi anser att platser kan bli framgångsrika på grund av 
andra tillgångar tycker vi att nöjesutbudet är viktigt för platser, och att det ligger i samhällets 
intresse att evenemangen inte avtar, eftersom de är en stor del av ekonomin. I Göteborg har 
evenemangen varit en stor framgångsfaktor i regionen och kanske kan de få regionen att gå 
med vinst år 2009. Andra branscher har haft väldigt dåliga ekonomiska resultat på grund av 
lågkonjunkturen. Detta kan vara en bra anledning att utveckla och uppmuntra evenemang 
generellt. Vi anser inte att det behöver innebära att skapa en mängd nya evenemang, utan att 
ha bra evenemang och utveckla dessa.  
 
Hultsfreds kommun räddade Hultsfredsfestivalen från konkurs eftersom de ansåg att den var 
en betydelsefull inkomst- och inspirationskälla för både näringsliv och föreningsliv. 
Festivalen beskrevs även binda samman personer, föreningar och företag i kommunen och 
vara central för varumärket. De såg festivalen som en större fördel än de ekonomiska 
konsekvenserna köpet medförde. Här ser vi att lönsamhet kan betraktas på olika sätt och 
varumärket Hultsfred hade tagit lång tid att bygga upp, och Hultsfredsfestivalen var viktig för 
kommunens varumärke. När man skapar ett varumärke handlar det om att bygga på en 
identitet och nå ut till sin målgrupp (Spjuth (2006). Det var viktigt att få människor att 
associera Hultsfredfestivalen till området Hultsfred och genom att Hultsfredsfestivalen får 
vara kvar anser vi att den skapar ett mervärde åt Hultsfred kommun. Kommunen tar som sagt 
en ekonomisk risk eftersom festivalen gått med förlust tidigare år men även om den inte går 
runt ekonomiskt så anser vi att festivalen tillför ekonomiskt värde till kommunens varumärke 
och dess företagsverksamhet. När den väl arrangeras så bidrar den som Ehn förklarade med 
inkomst till boendeanläggningar och restauranger i Hultsfreds kommun, som sedan ger bättre 
ekonomi till kommunen så att kommunen kan växa.  
 
Att ingå i partnerskap är en bra lönsamhetsaspekt, som man i Kalmar använder sig av. Här är 
det återigen synergieffekten som spelar in (Schriber, 2009), eftersom den får involverade 
parter att uppnå ett bättre resultat än de skulle ha gjort var för sig. Kalmar kommun 
samarbetar ofta med företag i lokala projekt, där företagen satsar pengar i musikevenemang 
och Kalmar driver dem. Kalmar har många samarbeten och vi kan tänka oss att det stärker 
företagens varumärken om de förknippas med underhållning. Jutbring förklarade att de 
arbetar aktivt för att förbättra samarbete och kommunikation mellan aktörer och både Ehn och 
Bergström belyser värdet av att ha initiativtagande aktörer i kommunen. Vi menar att det är i 
kommunens intresse att uppmuntra lokala musikaktörer och förmedla deras evenemang till 
utomstående. Då blir evenemangen en del av kommunens profil. När kommunen blir 
igenkänd som en bra musikarena lockar den till sig kreativa människor som vill arrangera 
tillställningar, en aspekt som är viktigt för kommunal lönsamhet (Andersson, Bjälesjö & 
Johansson, 2007). 
 
Angående lönsamhet ser vi både i litteraturen vi läst och på de intervjuade att det finns tydliga 
positiva effekter. Det finns förutsättningar för att serviceekonomin håller på att ta över 
(Gibson & Connell, 2005). Vi anser dock inte att den har tagit över i Sverige, men att det är 
en växande marknad och att den fungerar som en magnet för kommunen (Nilsèn, 2003). Att 
musikevenemang är kostsamma hindrar ökad lönsamhet belyste Hägglöf, och kommuner 
behöver ta hänsyn till alla parter i samhället eftersom det är många samhällsintressen som 
behöver pengar. Turism kan få marginell uppmärksamhet vid kommunal planering 
(Wahlström, 2002), men det tycks inte vara fallet i de kommuner vi intervjuat. Turism 
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betraktas som viktigt och vi menar att det därför är uppmärksammad vid kommunal planering. 
I Göteborg satsar kommunen inte separat på turism och evenemang men de båda 
underhållningsformerna har en central roll i den övergripande strategin. Kommunen känner 
troligen av de positiva effekterna mer än de negativa, och är musikturismsatsning är enligt 
Jutbring en pågående trend.  

5.6. Varumärke 

Kommuner vill uppnå kommunal tillväxt och konkurrerar med varandra (Wahlström, 2002). 
De kan betraktas som organisationer i allmänhet och deras ortnamn (Spjuth, 2006), med andra 
ord varumärket, ska förmedla det unika och kvalitéer som finns i kommunen. Kommuner 
utmärker sig med hjälp av varumärket och de vill förbättra och förmedla varumärket på 
samma sätt som andra företag och organisationer i samhället. Ehn berättade om en lång 
uppbyggnadsperiod för att få Hultsfreds kommun förknippad med musik. Hultsfred är idag ett 
starkt varumärke förknippat med musik och har format en differentiering och positionering 
som musikkommun. Differentiering innebär att ge besökarna en anledning att välja just den 
egna kommunen (Trout, 2000), vilket påverkas genom sättet de förmedlar sig själva och sina 
tillgångar på. Positionering handlar om hur kommunen skiljer sig från konkurrenter och hur 
de vill upplevas i förhållande till andra kommuner. Vi menar att det är det Göteborg gjort när 
kommunen började arbeta för att bli betraktade som en popstad 2001. Vi anser att nischningen 
hjälper kommun att få popintresserade att lockas till just deras kommun, och att de genom 
förbättrat varumärket blir betraktade som en popstad. Arbetet att bli en välbekant arena för 
arrangörer är ett bra underlag för en musikprofil. Både Göteborg och Västervik arbetar för 
det. Varumärket behöver skapa identitet, bygga en image och förmedla ett budskap (Spjuth, 
2006). Detta har Göteborg, Västervik och Hultsfred lyckats speciellt bra med eftersom vi var 
bekanta med deras musikprofil sen tidigare. Hudiksvall gav oss ett musikprofilintryck via sin 
hemsida medan Kalmar visade sig ha musikevenemang som bidrar till en trevlig upplevelse 
när besökare väl kommit, då de framför allt erbjuder familjeunderhållning.  
 
Både Bergström och Jutbring uppmuntrar annorlunda evenemang och vill att deras kommuner 
ska upplevas som unika miljöer. Detta är en välkänd differentieringsstrategi för destinationer. 
Det finns en fördel med att skilja sig från andra kommuner eftersom det ger extra 
uppmärksamhet till den egna och är varumärkesprofilerande. Porsgaard tycker att 
Visfestivalen är den viktigaste delen av deras varumärke. Vid en undersökning fick personer 
på gatan säga vad de tänkte på när de hörde ortsnamnet Västervik, och ungefär 70 % svarade 
Visfestivalen. Undersökningens resultat tycker vi tyder på att ett lyckat evenemang kan göra 
mycket för en kommun. Porsgaard berättade även att både Visfestivalen och 
Skärgårdsfestivalen är kostsamma men att kostnaden vägs mot värdet för varumärket. Detta 
resonemang visar att varumärket är viktigt.  
 
Att Porsgaard i Västervik och Ehn i Hultsfred vill sprida sina evenemang mer över året 
relaterar vi till att turism är beroende av vad som produceras på orten (Gibson & Connell, 
2003). En positionering som musikkommun året kan därför få kommunerna att differentiera 
sig lite mer från andra, kommuners särprägel från andra ger besökare en anledning att välja 
just den egna kommunen (Trout, 2002). Enligt Porsgaard kan större evenemang hjälpa till att 
öka utbudet under lågsäsongen, och därför även locka resenärer (musikturister). Eftersom 
andra kommuners utbud är mindre under lågsäsong tror vi att det kan hjälpa kommunen få en 
bättre positionering och ett stärka varumärket. Ett bra utbud när andra kommuner inte har så 
mycket underhållning kan locka besökare till just deras kommun och musikevenemang. 
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Hultsfreds kommun har till och med satt in en budget för att satsa på en breddning av 
säsongen. Det tycks ha blivit vanligt i Sverige att vilja utöka sin säsong. 
 
Det är viktigt att åstadkomma positiva bilder, tankar och känslor när personer kommer i 
kontakt med varumärket (ortnamnet) (Spjuth, 2006). Potentiella resenärer som kommer i 
kontakt med varumärket och kommunens utbud, kommer att förknippa kommunen med 
utbudet när de hör namnet även vid en senare tidpunkt. Om då kommunerna får människor att 
associera kommunen med det de önskar, och förmedlar en bra bild får de mer uppmärksamhet 
än konkurrerande kommuner. Musikutbudet lockar besökare men vi tror att återkommande 
evenemang ökar chansen att förknippa kommunen respektive ortnamnet med själva 
evenemanget.  

5.6. Marknadsföring  

Kommunernas marknadsföring är intressant eftersom den bidrar till helhetsintrycket av 
musikturism. Kommuner har som bekant eget ansvar för marknadsanvändning och de 
utmärker sig och konkurrerar med hjälp av den (Wahlström, 2002). Därför är 
marknadsföringen är en lönsamhetsaspekt för kommunal tillväxt. Det är den som förmedlar 
utbudet och lockar turister med musikutbudet och andra tillgångar. Även om vi främst är 
intresserade av hur kommunerna går till väga när de lockar besökare med utbudet på svensk 
marknad, ska vi nu gå in lite på utländsk marknadsföring. Vi kommer här att beröra 
transportförbindelser därför att det är intressant och kan relatera det till svenska förhållanden. 
Marknadsföringen ska lyfta fram det speciella med orten och vi kommer följande att se 
närmare på vad kommunerna väljer att lyfte fram mer än hur själva marknadsföringen går till. 
 
Både Porsgaard och Jutbring nämner konkurrensfördelar de använder sig av när de lockar 
besökare. Förutom musik- och evenemangsutbudet nämner de även tillgångar som skärgård, 
skog och fiske. Destinationer behöver någon form av planering, ledning och kontroll av 
negativ påverkan (Page & Connell, 2006). Kommunaktörerna vi intervjuat har alla nämnt 
unika musikutbud i kommunen och det framgick i föregående stycke att de är måna om sina 
varumärken. Mindre orter tänkas marknadsföra sina attraktioner av ekonomiska skäl (Gibson 
& Connell, 2005), och vid marknadsföring lockars konsumenter att välja just den egna 
produkten, och i vårt fall kommunen (Trout, 2002). Detta ser vi som en form av kontroll av 
negativ påverkan, vilket vi anser ökar chansen att målgrupperna associerar kommunen med 
positiva saker. Porsgaard berättade att det är viktigt att rikta marknadsföringen mot 
målgrupper och inte vända sig mot alla människor samtidigt. Det är bra att vara selektiv, men 
ändå behålla produktiviteten (Edvardsson & Thomasson, 1992). Kommuner utmärker sig 
bland annat genom hemsidor, kampanjer, broschyrer och evenemang (Wahlström, 2002) 
beskrev. Hägglöf beskrev följaktligen att kommunen använde sig av printupplagor i 
pressmedia utomlands, och att de anpassade budskapet till målgrupperna.  
 
Turism är en immateriell produkt som inte går att testa innan köpet. Därför är 
marknadsföringen annorlunda än för andra branscher. Ju enklare och snabbare det är att ta sig 
till en turismprodukt (destination), ju populärare blir den (Page & Connell, 2006). Det 
påminde om Jutbrings åsikt, att det är svårt att marknadsföra Sverige i ett land eller 
destination där det inte går flyg till Sverige. Det underlättar dock mycket om det finns bra 
förbindelser genom etablerad transportkommunikation. De mindre kommunerna som vi 
intervjuat hade marknadsföring mot utlandet, men främst till närliggande länder. Göteborg 
tycks ha större marknadsföring mot utlandet eftersom flygtrafik är viktigt vid marknadsföring 
utomlands. Det är mer komplicerat att ta sig till svenska orter med sämre utländska 
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förbindelser och det är mer lockande för dessa att marknadsföra sig till mer närliggande 
länder, som även har alternativ till flygtrafik. Att nå ut till svenska och utländska marknader 
som redan är relativt bekanta med kommunen tror vi kan vara fördelaktigt. Eftersom det redan 
finns ett symbolisk kapital (en lokal uppfattning att bygga vidare på) av kommunen eller 
regionen, för att återknyta till Bourdieu (Broady, 1991). Genom att då förstärka en positiv bild 
av regionen kan marknadsföringen öka chanserna att locka besökare mer effektivt än om de 
skulle försöka nå ut till en relativt obekant marknad. Fördelen med att samarbeta med 
VisitSweden anser vi vara att deras fältkunskap i utlandsmarknaderna. Den kan leda till ökad 
kvalitet på marknadsföringen utomlands. Kvalitet innebär en fortgående process som 
förbättras (Hansson & Andersson, 1999), och med hjälp av VisitSweden kan kommunerna 
anpassa och effektivisera sin marknadsföring. De har som sagt kunskap om utländska trender 
och uppfattningar om Sverige. Ibland kan det vara praktiskt att ta hjälp av insatta aktörer om 
inte resurserna och tiden räcker till för att göra en grundlig undersökning själv.  

5.7. Musikturismens andel 

Hittills är det konstaterat att kommunerna arbetar med musikturism i praktisk mening, men att 
de inte använder begreppet vid strategisk planering. De betraktar musikturism som turism i 
allmänhet och arbetar alltså ändå med det operativt. Musikturismen är lönsam och 
kommunerna arbetar med marknadsföring för att locka turister med sitt musikutbud. Nu ska 
musikturismens andel behandlas.  
 
Enligt Tillväxtverkets rapport (2009) utgör kultur, rekreation och sport 10 % av 
reseanledningarna vid besök av svenska kommuner. Kommunaktörernas uppfattning om 
andelen musikturism uppgavs vara svår att uppskatta. Kommunerna skiljer inte musikturism 
från övrig turism. Att de har svårt att uppskatta musikturismens andel beror nog på att det är 
svårt att förutse och helt förstå konsumentbeteendet. Två individer kan ha helt olika 
anledningar att köpa en produkt (Solomon & Bamossy, 2006), eller närvara vid 
musikevenemang. Besökarna kan framför allt värdera evenemangen olika, ha olika 
förkunskaper, och evenemanget kan också tillföra dem olika upplevelser. Därför gäller det att 
kommunerna arbetar aktivt för att nå ut till de grupper som kan tänkas lockas av utbudet. 
Kanske är inte musiken reseanledningen, men musikupplevelsen kan ändå göra intryck och få 
besökarna att komma en gång till, eventuellt av musikanledning. Musiken kan locka dem att 
komma vid samma evenemang nästa år också, då de kan betraktas som musikturister. 
Kommunerna behöver arbeta fram en känsla om vilka som lockas, och vilka koncept som kan 
bli framgångsrika. 
 
Ehn i Hultsfred gav ändå en uppskattning av musikturism, ungefärligen 50 procent, vilket är 
betydligt högre än genomsnittet (Tillväxtverket, 2009). Hultsfreds uppskattning är pålitlig 
eftersom de i kommunen satsar på musik, har en årlig festival, och även utbildningar inom 
musik, etcetera. Vi tror också att de övervägt andelen musikturism väldigt noga eftersom 
kommunen just har köpt in sig i den lokala festivalen, och säkert diskuterat lokal musiken 
mycket. Hudiksvalls uppskattning var mer jämförbar med Tillväxtverket (2009): aktiviteter 
och evenemang utgjorde 5-6 % av turismkonsumtionen. Tillväxtverket (2009) lade samman 
kultur, rekreation och sport, där kultur innehåller musikturism. Eftersom Hudiksvall 
förklarade sig ha 5-6 % musikturism tror vi att de ligger ganska lik genomsnittskommunen, 
eventuellt lite högre. Ehn för Göteborg uppgav att de inte heller betraktade musikturism 
separat, men att vissa musikevenemang hade cirka 55-65 % musikturister. Hägglöf kunde inte 
uppskatta antalet musikturister eftersom deras evenemang främst lockar lokalbefolkning. 
Under Stadsfesten har de många uppträdanden och kan sägas locka musikturister. Det 
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kommer mellan 50 000 till 100 000 besökare till Stadsfesten per dag, inklusive 
lokalbefolkning.  
 
Alltså varierar andelen musikturister, andelen beror på utbudet vilket varierar från år till år. 
Porsgaard berättade att vissa evenemang som inte är musikevenemang innehåller en del 
musik. Exempelvis arrangeras under MC-dagarna konserter på kvällarna och under Sweden 

Dance ingår det också mycket musik. Att vissa evenemang inte är enbart musikevenemang 
kan försvåra uppskattningen av hur många musikturister som kommer. Porsgaard kunde inte 
ge någon uppskattning av andelen musikturister, men under Visfestivalen kommer det ungefär 
50 000 besökare per dag. Vi tror att det är enklare att uppskatta musikturister i områden med 
festivaler som helt inriktar sig på musik, och besöksanledningen är mer påtagligt 
musikrelaterad. Festivaler och större musikevenemang höjer andelen musikturister i 
kommunen markant på grund av eventuella biljettköp, som Hägglöf berättar gör det lättare att 
beräkna antal musikturisterna.  

5.8. Bidrag 

Kommuner ska gå med nollresultat, men vi har i undersökningen även frågat oss hur stora 
bidrag kommunerna får till sin turismverksamhet, och varifrån bidragen kommer.  
 
Enligt Porsgaard i Västervik bedriver kommuner sin turismverksamhet med statliga pengar. 
De skyldiga att driva vissa verksamheter, medan andra är frivilliga (www.skl.se). Enligt 
informanterna så är upplägget av turismverksamheten individuellt och kommunerna har olika 
utformning av den. Göteborgs turismavdelning ägs till hälften av Göteborgs kommun och till 
hälften av turismnäringen. I Hudiksvalls kommun köper kommunen 
turisminformationstjänsten av Näringslivsbolaget, och Porsgaard, Ehn och Hägglöf berättade 
att även deras verksamheter var kommunalt drivna, med en kommunal budget. Bidragen till 
turismverksamheten låg på runt 1,5 miljon men Göteborgs verksamhet får ett betydligt större 
bidrag, på 250 miljoner. Kommunerna har ett eget planeringsansvar (Wahlström, 2002), och 
därför förstår vi att det är således upp till kommunerna själva att diskutera kring 
turismbudgeten.  
 
Vad beträffar bidrag från staten och EU berättar Hägglöf att staten inte ger något stöd, men att 
staten finansierar samordningen av VisitSweden. Från EU finns det ingen möjlighet att få 
bidrag för enskilda aktörer men de kan ansöka om bidrag för grupprojekt, och när projekt 
beviljats finansierar staten hälften av kostnaden. VisitSweden betraktar sina långvariga 
affärsförbindelser som partnerskap. Hägglöf berättade att de köper in sig i VisitSweden men 
får stå för marknadsföringskostnaderna själva, medan staten står för VisitSwedens löner och 
hyror. Det finns en viss fördel med att statens och EUs bidrag inte är täcker kostnaderna, 
eftersom partnerskap innebär mer planeringssamarbete än om de skulle ha fått bidrag med 
direktiv. Hägglöf berättar att staten inte påverkar hur de bör utforma sin turismplanering. Det 
är lätt att tro att Sverige som stat vill ha mer inflytande på kommuners turismsatsningar, både 
utomlands och gentemot andra svenska orter. Stater vill ofta framhäva samhället och skapa 
enhetlighet, samt skilja sig från närliggande stater (Gibson & Connell, 2003). Staten hjälper 
kommuner gruppvis i utländsk marknadsföring men för övrigt som ges de eget 
planeringsansvar för marknadsanvändning och all samhällsutveckling (Wahlström, 2002). Vi 
trodde att staten gav mer bidrag till Svenska kommuner, därför att kommuners innehåll bidrar 
till helhetsintrycket av Sverige. Då vi på så vis relaterar Sverige till fält teorin beskriven av 
Broady (1991) där dess inneboende kapital stärker helhetsintrycket.  
 



Sidan 48 av 58  
 

I Kalmar förekommer många samarbeten med lokala företag som bidrar med pengar till 
projekten. Bidrag behöver därför inte komma från just staten utan kan komma från orten i sig. 
Ehn nämner att lokala aktörer har egen möjlighet att söka bidrag för tillställningar de 
arrangerar. Populärmusik är viktig för kulturell identitet och platserna själva (Gibson & 
Connell, 2003), och här uttyds visst statligt engagemang. Statens bidrag gynnar kommunerna 
i den bemärkelsen att de stöder lokala aktörers engagemang och kan anses framhäva nationen. 
Enligt Porsgaard och Ehn behöver ju orterna sina kreativa evenemangsaktörer för att hålla i 
evenemangen. 
 
Anledningen till att vi här berört utländska marknader var för att ge ett helhetsintryck av 
kommuners bidrag och vilket intresse staten visa för kommuners verksamhet. Eftersom 
kommuner inte får något bidrag från staten anser vi att det uppmuntrar kommunal konkurrens 
och kommuners ambition att arbeta för tillväxt.  

5.9. Samarbete med närkommunerna 

De kommuner som vi har undersökt har alla ett samarbete med närkommunerna, dock inte 
vad beträffar musiken. Detta tyder ändå på att de ser en fördel i att arbeta tillsammans, 
synergieffekten (Schriber, 2009). Hägglöf säger sig se synergieffekter av att Kalmar 
samarbetar med Öland och Glasriket.  
 
Kommunerna marknadsför sig tillsammans med närkommunerna och för att skapa en attraktiv 
kommun. Samtidigt försöker de skilja sig från de andra kommunerna för att göra den egna 
orten attraktivare. Produkter som skiljer sig markant åt från andra mer ihågkomna och mer 
uppskattade intellektuellt (Trout, 2000). På så vis uppstår två olika intressen som kan komma 
i konflikt, vilket medför att båda kommunerna vill framstå som bästa valet samtidigt som de 
vill samarbeta. Dessa två aspekter behöver balanseras. Ehn och Hägglöf upplevde att 
närkommunerna kompletterade varandras utbud. De försöker istället konkurrera med hjälp av 
differentiering på olika områden. Enligt Ehn skiljer de sig åt för att kunna konkurrera med 
övrigt utbud. Det kan vara en bra lösning i och med att båda parterna vill öka andelen turister 
till sin kommun, men samtidigt gynnas av samarbete. Att ha tillgångar som tilltalar olika 
målgrupper tror vi liksom Ehn underlättar samarbetet. Ett exempel på samarbete är att de 
marknadsför sig i samma broschyr. På så sätt får de en större budget och kan nå ut till fler 
personer, men genom att belysa olika ortinnehåll når de ändå ut till respektive målgrupper. På 
så vis stärker de sin position (Trout, 2000), och det i sin tur ökar chanserna för ett trevligt och 
framgångsrikt samarbete. 
 
Flera av de kommuner vi har undersökt har profilerat sig på ett eller annat sätt som 
musikkommuner. Musikturismprofilen är som Jutbring säger en växande trend och i 
differentiering är det viktigt att vara unik i sitt utbud (Trout, 2002). Trout (2002) förklarar 
även att sänkt pris inte längre är konkurrenskraftigt, vilket kan relateras till att Hägglöf anser 
att Kalmar inte lockar musikturism med sina gratisevenemang utan att de istället är de som 
bor i kommunen som besöker dessa evenemang. Däremot kan ett för högt pris påverka vilka 
ställen musikturister väljer. Ett för högt pris kan leda till att resenärerna väljer en annan plats. 
 
Utifrån ovanstående resonemang menar vi att kommunerna inte har något musiksamarbete 
med närkommunerna eftersom det nog inte skulle ge någon synergieffekt (Shriber, 2009). 
Musik och evenemang verkar ändå vara ett intressant område även för kommuner som inte 
profilerar sig mot musiken. Därför menar vi att olika musiktillställningar nog alltid 
konkurrerar lite, även om det inte är avsiktligt.  
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5.11. Musikturism Fältet 

Analysen avslutas med att undersöka om det föreligger ett musikturism fält. Gibson & 
Connell (2005) beskriver att musikturism uppstod på 1800-talet men Bourdieu beskriven av 
Broady (1991) menar att det inte blir ett fält förrän det att det är omfattande nog och relativt 
autonomt. Det ska även gå att urskilja vissa maktrelationer och trendsättande elit. Eliten är de 
personer med inflytande på andra människors åsikter om den sociala företeelsen, personerna 
är trendsättande och har mer eller mindre inflytande. Vi ska nu se närmare på om dessa 
aspekter går att urskilja så att musikturism kan betraktas som ett fält i Sverige idag. 
 
Enligt Jutbring är musikturism beroende av samhället i övrigt och han ser musikturism i ett 
bredare perspektiv än just utbudet. Det handlar om att skapa en attraktiv stad. Musikturism 
kan ses som en del av andra sociala områden, vilket framgick av att intervjuade personer inte 
var vana att betrakta musikturism separat. De tillfrågade såg musikturism som en del av 
turism och det tyder på att fenomenet inte brukar lyftas fram som ett separat samhällsområde. 
De tillfrågade använder sig dock av musikturism i praktisk mening. Eftersom musikturism 
uppmuntras av kommunerna tyder det på att aktörerna arbetar aktivt för ortens 
evenemangsutbud, men kommunerna är komplexa och har många samhällsintressen att ta 
hänsyn till (Wahlström, 2002). Trots det förklarar Jutbring att evenemangen har en central roll 
för destinationsutvecklingen i Göteborg. Det tycker vi tyder på att musikturism är en 
företeelse som får stor uppmärksamhet, och fenomenet skapar synergieffekter för andra 
turismattraktioner. Den fungerar som dragningskraft. Även om musikturism i viss mening 
smälter in i turism som socialt område kan den betraktas som ett eget fält. 
 
Bourdieu menar att individer påverkar fältet genom individuella och kollektiva 
föreställningar. Som framgår av intervjuerna behöver kommunerna ta hänsyn till efterfrågan, 
men de påverkar också efterfrågan genom att uppmuntra musikutbudet och kommunicera det 
till målgrupperna. På så vis påverkar de och påverkas av musik och turism, vilket innebär att 
musikturism blir relativt autonom. Det anser vi eftersom utvecklingen av omvärlden påverkas 
från båda håll, och därför leder till att musikturism blir självgående. Detta tyder på att 
musikturism även är självgående i den svenska marknaden och kan betraktas som fält. 
 
För att studera ett fält behöver det också gå att urskilja maktrelationer. Det finns underlag hos 
Gibson & Connell (2005) som menar att musikturism gett upphov till frågor om hur musik 
formar platser. Författarna förklarar att musikturism ofta involveras i kulturella och politiska 
debatter om exempelvis äkthet, etnicitet, kön och klass. Att musikturism debatteras tyder på 
att det finns maktrelationer. Människor som har inflytande på utvecklingen, kan uttyda och 
tillföra symboliska och samhällsenliga aspekter vid diskussioner av musikturism. Det är just 
detta som VisitSweden undersöka när de hjälper sina partnerkommuner att forma 
marknadsföringen utomlands. Här försöker de bland annat avläsa vad utländska målgrupper 
har för uppfattning om Sverige, för att utforma marknadsföringen mer målgruppsenligt. När 
svenska kommuner får hjälp av VisitSweden med utländsk marknadsföring bidrar de med 
erfarenhet i hur man kan jobba med målgrupper även i Sverige. Fält teorin stöds av denna 
aspekt. Bourdieu förklarar att det kan finnas fält i fälten, och även om Gibson & Connell 
(2005) beskrevs att musikturism är en samhällsdebatt påverkas deras uppfattning av att de är 
amerikanska. Vi tror dock att den globala debatten påverkar Sverige och att det finns en 
debatt i Sverige också. Det är den svenska musikturismen som är intressant. Trots att vi i de 
övriga aspekterna upplever musikturism som ett fält är det svårt att få en tillräcklig 
uppfattning om fenomenet när vi endast undersökt fem svenska kommuner. Dock kan 
musikturism betraktas som ett fält i Sverige eftersom de intervjuade tydligt gynnas av 
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musiken som turistattraktion och arbetar operativt med den. Det är den störst växande sektorn 
av turistattraktioner (Tillväxtverket, 2009), och eftersom den finns på operativ nivå i 
kommuner finns det förmodligen en uppfattning och en smak att urskilja vad gäller vad som 
lockar besökare. Musikturism tycks finnas i smak och samhällsåsikter, och kan därav 
betraktas som ett fält.  
 
Alla informanter har stort inflytande på utbudet i kommunerna, eftersom de beslutar i frågor 
kring turism och destinationsutveckling. Eftersom destinationsutveckling även innebär att de 
påverkar marknadsföringen av orterna kan de påverka turister att välja just deras orts 
evenemangsutbud. Kommuner är ju självstyrande (Wahlström, 2002). Även det faktum att 
Porsgaard och Jutbring arbetar uppsökande med att finna evenemang som kan sättas upp hos 
dem visar på att de påverkar utvecklingen av musikturism. På så vis har de inflytande på vad 
som arrangeras, vilket i sig påverkar besökare och deras upplevelser och smak. De 
turismaktörer vi pratat med har således inflytande på både lokalt musikutbud och 
uppfattningen av kommunen, vilket påverkar individer och kollektiva smaker. Därför tycks de 
ha ett ganska stort inflytande på musikturism som fält i Sverige. Deras smak påverkar 
kommunen, och därför kan de betraktas som en del av eliten. Ju större geografiskt område 
som är bekant med utbudet (produktivitet), eller hur väl målgrupperna nås (segmentering), 
desto större chans att utbudet når individer som vill besöka destinationen (Edvardsson & 
Thomasson, 1992). 
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6. Avslutande reflektioner 

Här presenteras slutsatser utifrån de frågeställningar som beskrevs i inledningen. Uppsatsen 

avslutas med en sammanställning av musikturism och förslag ges på vidare forskning. 

6.1. Slutsats 

Musikevenemangen har en betydande roll för utvecklingen av kommuner. De inte bara 
profilerar sig genom musiken för att skilja sig från andra, utan tack vare att musikupplevelser 
är eftertraktade är det också ett lyckat affärskoncept. Utbudet ändras från år till år, och turism 
uppstår till följd av att orten har någonting att erbjuda. Musikturister är svåra att separera från 
andra turistgrupper och de tillfrågade såg musikturism som turism i allmänhet, även om de i 
ökad skala arbetar för att locka just turism med musikevenemang. Det bästa en kommun kan 
göra för att öka musikturism är att förbättra utbudet i staden, profilera sig som en musikrik ort 
och skapa en god plattform för kommande evenemang. Kommuner bör även uppmuntra 
lokala aktörer och samarbeta med dem.  
 
Det framgick i undersökningen att musikevenemang tilltalar både lokalbefolkning och 
turister, vilket ligger i kommunernas intresse och är till deras invånares fördel. Kommuner 
tycks se musikevenemang som ett led i att skapa en attraktiv stad. Om musikutbudet är 
relativt attraktivt i kommunen bidrar helhetsintrycket till fler musikturister, eftersom 
musikturister också efterfrågar bra matställen, boende och shopping. Aktörerna använder sig 
till stor del av musik i form av event för att locka turister till sin kommun. Evenemang bidrar 
till en attraktiv stad och ökad musikturism ger lönsamhet för stadens invånare och kommunen, 
så att staden kan förbättras ytterligare. Musikturism är en del av den turismkategori som får 
minst bidrag dock borde den få mer bidrag eftersom den blivit viktig för kommunal tillväxt 
och är uppskattad av samhället och turister. Det är inte lätt för mindre turismattraktioner att 
slå sig in på marknaden om de inte blir speciellt uppmärksammade, men musikturismen har 
trots det tagit en växande andel på turismmarknaden. Musikturism verkar vara en populär 
sorts turism idag, som de tillfrågade hade en relation till även om tillfrågade inte var van att 
använda termen musikturism. 
 
Musikevenemang och event visade sig vara utformade på många olika sätt och fanns i diverse 
former. Det handlar om festivaler, om till exempel Hultsfredsfestivalen och Visfestivalen, som 
pågår under några dagar och innehåller många artister. Det kan även vara en konsert med en 
artist som varar ett par timmar. Musiken kan vara ett komplement till någon annan aktivitet, 
som under MC-dagarna i Västervik. Informanterna upplevde en efterfrågan och tyckte att 
musikturismen har ökat. Musik för att locka turism är en pågående trend med ökad 
konkurrens, vilket Hultsfreds kommun känt av och bemött. Kommunerna gör insatser för att 
främja sina musikevenemang ännu mera. Att efterfrågan tycks avta betyder inte nödvändigtvis 
att invånare och turister är mindre intresserade, utan att andra kommuner kan ha tagit efter 
konceptet och lockar besökare till sig i stället. Om en artist spelar i flera olika kommuner 
konkurrerar kommunerna även på det planet om musikturister. 
 
Utvecklingen av musikkulturen har resulterat i ökat fokus på både musik och turism som ett 
medel för kommunal tillväxt. Vi har visserligen endast undersökt fem kommuner men i 
intervjun med kommunen som inte har markant satsning på musikevenemang framgår det att 
även de har ökad publik till lokala tillställningar. Kommunaktörer använder musik för att 
bygga sitt varumärke, rikta kommunens innehåll mot målgrupper, uppmuntra lokala och 
kommunala event att fortsätta arrangeras, och utvidga säsonger. Extra intressant var att 
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lyckade musikevenemangssatsningar kan vara mer framgångsrika än andra näringar i 
kommuner. Göteborg går eventuellt med vinst 2009 på grund av sin sista eventsatsning. 
Evenemang är annars mer lönsamma för kommunen än andra näringar under lågkonjunkturen. 
Hultsfred sattsar på musiken eftersom den är en eftertraktad tillgång. Att musiken blivit så 
framgångsrik för dem kan bero på att de har uppmuntrat en efterfrågan, som med tiden har 
ökat. Ökat musikutbud leder till ökad efterfrågan och vi anser att detta kan haft en indirekt 
inverkan på Hultsfred kommuns ambition att rädda sin årliga festival från konkurs. Festivalen 
är mycket viktig för samhället och genom att öka festivalens konkurrenskraft kan de locka det 
besökarantal som behövs. Det tycks finnas ett tillräckligt stort intresse för sådana evenemang, 
och det gäller att arbeta på konkurrenskraften. 
 
Musikturism har många praktiska effekter och att kulturen håller bli en vara kan ha negativa 
utfall. Eftersom det har uppstått en upplevelseekonomi har musikevenemang har ekonomiskt 
värde, men vi kommunerna ser främst positivt på utvecklingen och uppmuntrar den. 
Kommuner har blivit mer som organisationer i allmänhet. De konkurrerar med varandra och 
uppmuntrar utvecklingen av lönsamhets skäl, dock tar de hänsyn till kommuninvånarnas 
intressen. Vi anser att kommunerna uppmuntrar kreativitet men det ligger i kommunernas 
intresse att balansera negativa effekter med positiva utfall, så att inte de negativa effekterna 
blir för påtagliga. Att människor har ökat välstånd och är mer flexibla leder till att de kan resa 
mer och har mer pengar till upplevelser. Det gynnar musikturismkategorin. När musikturism 
ökar gynnar det lokala utbudet och det uppstår en upptrappning av fortsatt utveckling av 
välstånd respektive musikturism, vilket gynnar kommuninvånare. Det gäller även att 
balansera utbudet med efterfrågan, men att ha lite mer eller större evenemang än vad som 
efterfrågas eftersom det uppmuntra ökad efterfrågan.  
 
Marknadsföring gör människor medvetna om vad olika orter har att erbjuda och vad som är 
speciellt med just dem. Eftersom människor kommunicerar går det även att urskilja 
underliggande åsikter och sociala beteenden. På så vis kan musikturism ses som ett fält i 
samhället, där individer som berörs av samhällsområdet och som involveras i det har egna 
kulturella värderingar. Eliten i musikturism fältet påverkar då vad som är god respektive dålig 
smak och därmed är med och formar utveckling. Det blir intressant att se om musikturism och 
musikutbud fortsätter öka i Sverige. Kommuner så väl som konsumentbeteendet är komplext 
och kan vara svårt att läsa av. 
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6.2. Avslutningsvis 

Undersökningen har gett en inblick i fenomenet musikturism, och ett helhetsintryck av hur de 
utvalda kommunerna jobbar med och betraktar musikturism. Det är intressant att veta vad 
svenska kommuner anser om musik som turismattraktion och vilka effekter den upplevs ha 
för kommunen. Våra källor var till stor del applicerbara på de kommuner vi intervjuat och 
även om det finns andra gynnsamma tillgångar för kommuner så märkte vi att de ekonomiska 
och kulturella aspekterna av musikturism var mycket positiva. Det fanns som sagt negativa 
aspekter, men vi upplevde att de positiva var övervägande idag men att en balans dock kan bli 
aktuell i framtiden. Vi menar att musikturism är en potentiell och växande marknad och det 
återstår att se om musikturism får mer uppmärksamhet som begrepp vid strategisk planering i 
framtiden.  

6.3. Vidare forskning 

Under arbetet med undersökningen kom vi kontakt med andra intressanta aspekter, och nya 
frågeställningar uppstod. Dessa hade varit intressanta att studera närmare men vi avstod från 
det eftersom uppsatsen hade blivit för omfattande. Exempelvis vore det intressant att 
undersöka vad lokala musikaktörer har för uppfattning om musikturism, och hur aktuell den 
är för deras verksamhet. Hur mycket fokuserar lokala musikarrangörer på att locka publik 
utanför kommunen? Vill de ha mer kommunala samarbeten för att öka publikantalet med 
turister? Vi rekommenderar även undersökningar av hur kommunerna kan utveckla sin 
marknadsrelation och vilka målgrupper som är bra att fokusera på. 
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Bilaga 1 
Intervjufrågor  

 Har ni musikturism och i sådana fall vad för musikturism? 

 Finns det efterfrågan på musikturism? 

 Vad är ni mest uppmärksammade för, vilka evenemang är värdefulla för er?  

 Arrangerar ni egna event för att locka turism eller är det främst andra aktörer som 

anordnar eventen? 

 Har era event förändrats, hur har utvecklingen sett ut? 

 Hur ser närmaste framtidsutsikterna ut? 

 Vilka evenemang är mest lönsamma för kommunen? 

 Delar ni upp turism i olika termer när ni planerar turism? 

 Hur mycket av er turism kan räknas som musik turism? 

 Genom att marknadsföra musikturism tycker ni att det ger någon fördel vid 

marknadsföring av turism? 

 Hur är marknadsföringen av turism inom kommunen organiserat hos er, vilka personer 

är involverade vid beslut? 

 Har ni något ekonomiskt stöd för att främja turismen? Ges det några riktlinjer eller 

rekommendationer på er turism satsningar? 

 Har ni något musik samarbete med närkommunerna turistmässigt sett? 

 Är ni insatta i hur ni skiljer er från närkommunerna, har ni något musik kulturs drag 

som utmärker just er? 

 Varför har ni inte fler evenemang? 

 Finns det någon speciell del av turismen som ni satsar på och i så fall varför? 
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