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Sammanfattning 
Titel: Platsvarumärke – Hur en musikfestival påverkar en ort 

Författare: Evelina Leander, Jennie Ryding, Therese Vighagen 

Handledare: Thomas Karlsson 

Kurs: 2FE55E – Företagsekonomi III – Marknadsföring, inklusive examensarbete 

Nyckelord: Musikfestival, Platsmarknadsföring, Varumärke, Platsvarumärke, 

Marknadsföring, Musikturism, Orter. 

 

Syfte 
Vårt syfte är att se hur musikfestivaler kan bidra till och påverka en orts 

platsmarknadsföring och platsvarumärke. 

Forskningsfrågor vi har formulerat är följande: 

 Hur kan en musikfestival påverka en ort? 

 Hur kan en ort dra nytta av en musikfestival i sin platsmarknadsföring? 

 Varför skapar sig orter ett platsvarumärke? 

 

Metod 
Vi har utfört en kvalitativ studie. Vi började med att leta upp passande teori för 

musikturism då det området intresserar oss, efter det skapade vi syfte och 

forskningsfrågor. Därefter har vi har valt att utföra åtta delvis strukturerade intervjuer 

för insamling av empiri. Vi har med hjälp av den insamlade empirin skapat en teoretisk 

och empirisk analys. Slutligen kunde vi presentera våra slutsatser. 

 

Slutsatser 
Vi har efter slutfört arbete fått bekräftat att en musikfestival faktiskt påverkar en ort på 

olika vis. Den största påverkan vi uppmärksammat är den ekonomiska som bidrar till 

investeringar och utveckling av näringslivet på orten. Andra tydliga effekter är hur 

ortens invånare och samhället i stort påverkas.  En musikfestival bidrar till en känsla av 

gemenskap bland invånarna och detta i sin tur bidrar till engagemang och stolthet runt 

festivalen. Orter väljer gärna att förknippas med festivaler i den mån det går i sin 

marknadsföring, dels befinner de sig på plats under festivaldagarna för att sprida 

information om orten bland festivalbesökarna. Dels väljer de att i sin egen 

marknadsföring använda sig av festivalens varumärke och värdeskapande associationer. 

Fördelen med att skapa ett platsvarumärke är att orten kan skapa en identitet som de 

sedan väljer att lyfta fram för att locka besökare och särskilja sig ifrån andra orter.  
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Abstract  
The purpose of this study is to examine the effects a music festival has on the cities 

where they take place. Before this study we thought there would be effects but we 

wanted to distinguish these effects. We were also interested to see how the cities could 

use the music festival to their advantage in a marketing perspective, and if they choose 

to so. We also wanted to see if this could help a city to create a place brand. To help us 

examine this we constructed the following three questions; 

 How can a music festival affect a city? 

 How can a city take advantage of a music festival in their marketing? 

 Why do cities choose to create a place brand? 

 

We have conducted a qualitative research, where we started by doing research to narrow 

down our questions and purpose. After this we created an interview guide and then 

performed eight interviews. These interviews have been the foundation for our study 

and are combines with theory in an analysis chapter. From our collected information 

and analysis we were able to draw conclusions. We have confirmed that a music festival 

will actually have on cities in various ways. The biggest effect we observed is the 

economic effect that contributed to investments and business developments in the city. 

Other noticeable effects are how the local residents and the wider community were 

affected. A music festival creates a sense of community among residents and this in turn 

contributes to the dedication and pride surrounding the festival. Cities often choose to 

be associated with festivals as far as possible in their marketing, and one way to do that 

is to attend the festival to spread information about the city and municipality to the 

festival visitors. We also see that cities can choose to take advantage of the associations 

surrounding the festival and its brand to use it in their own marketing. The benefits from 

creating a place brand is that the place can create an identity by which they choose to 

highlight what is unique there to attract visitors and distinguish it from other cities. 

 

Keywords: Music festival, Place marketing, Brand, Place brand, Marketing, Music 

tourism, Cities. 
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1. Inledning  

I detta inledande kapitel vill vi lägga grunden till och förklara vårt problemområde 

genom att kortfattat diskutera de aktuella ämnesområdena varumärke och musikturism. 

Detta sammanfattas sedan kortfattat i problemformulering, forskningsfrågor samt ett 

syfte.  

 

1.1 Bakgrund  
Sedan mitten av 1900-talet har turismen ökat i världen tack vare samhällsutvecklingen 

och den tekniska utvecklingen. Strax innan andra världskriget infördes lagen om två 

veckors semester i Sverige vilket bidrog till att turismen blev mer utbredd och alla, 

oavsett klass, hade tid att resa. Sedan semester infördes har arbetarnas tillvaro blivit 

tydligt uppdelad mellan fritid och arbete, människor har nu tid och tillfälle att se sig om 

i världen. I och med de två världskrigen under första halvan av 1900-talet utvecklades 

även tekniken och gjorde flygresor vanligare, vägar och bilismen förbättrades och 

järnvägar var inte längre det viktigaste färdmedlet. Detta gjorde resandet mer fritt då det 

blev möjligt att själv bestämma resrutt och destination. (Bohlin och Elbe 2007) Bohlin 

och Elbe (2007) förklarar att uppkomsten av snabbare och bättre transportmedel gjorde 

resandet globalt då människor kunde resa längre sträckor på kortare tid. Tidigare hade 

turismen varit lokal och människor reste oftast inom landet som längst men nu blev det 

lika lätt att ta sig från kust till kust i Sverige som till andra delar av världen. 

Konkurrensen om turister flyttades på så sett från den nationella marknaden till den 

internationella marknaden. (Page och Connell 2006) Den globala turismen har medfört 

att även den minsta ort måste utmärka sig i den internationella konkurrensen för att 

locka besökare. Detta kan göras genom strategisk marknadsföring, så kallad 

platsmarknadsföring, där en ort lyfter fram sina specifika egenskaper för att särskilja sig 

från andra orter i världen. (Hospers 2004)  

 

Inom begreppet turism finns det olika nischer och en av dessa är kulturturism, vilket 

innebär att om en ort har något speciellt av kulturvärde kan de nyttja detta för att 

utmärka sig från andra orter (Wall och Mathieson 2006). Kulturturism är ett mycket 

brett begrepp och några delar inom detta är exempelvis litteraturturism, filmturism, 

musikturism (Wall och Mathieson 2006) och även dark tourism (Gibson och Connell 
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2005). Filmturister väljer till exempel att besöka kända filmplatser så som platser i Nya 

Zeeland där Sagan om Ringen spelades in. En av platserna som kan besökas där är 

Hobbiton, vilket är byn där Hobbitarna i filmen Sagan om Ringen bor. Scenerna från 

Hobbiton spelades in utanför orten Matamata och kring denna ort har det nu skapats en 

populär turistattraktion. (Matamata 2011) Da Vinci Koden blev en succébok efter att 

den gavs ut 2003, i boken får läsaren följa Robert Langdon på hans äventyr runt om i 

Frankrike och Storbritannien. Platserna som Langdon besöker i böckerna har blivit 

populära destinationer för böckernas läsare. På Louvren i Paris har det tagits fram en 

guidad tur som visar de målningar och platser som spelar en betydande roll i boken. 

(Musée du Louvre 2011) Dark tourism är ytterligare ett exempel på nischad turism. 

Turister besöker då platser där det skett olyckor, dödsfall och andra tragiska händelser. 

(Gibson och Connell 2005) Platser som besöks är till exempel Jim Morrisons grav på 

Père-Lachaise kyrkogården i Paris (Cemetery of Père-Lachaise 2011) och 

koncentrationslägret Auschwitz i Polen (Auschwitz-Birkenau State Museum 2011). 

Platserna kan genom den ökade uppmärksamheten bli så pass starkt kopplade till de 

olika teman, personer, händelser och genres att detta i sin tur kan bli det som i första 

hand förknippas med platsen. Orter starkt associerade till musik kan strategiskt utnyttja 

denna koppling för att skapa sig ett platsvarumärke med musik som särskiljer dem från 

mängden. (Hospers 2004). Ett annat begrepp inom nischad turism är musikturism. Detta 

begrepp hade enligt Gibson och Connell (2005) inte blivit behandlat ordentligt förrän de 

skrev om det i sin bok Music and Tourism: On the Road Again (2005). Gibson och 

Connell (2005) beskriver att musikturism skapas då en turist besöker en plats, i första 

hand, på grund av dess koppling till musik. 

 

Musik kan kopplas till mycket då det har använts inom många olika sammanhang under 

lång tid för att föra människor tillsammans, som till exempel inom religion, sport, 

politik och filosofi. På detta sätt kan musik få människor som inte känner varandra att 

känna gemenskap och engagemang. (Lusensky 2010) Att lyssna på musik sägs även ha 

blivit mer kroppsligt då man förr i tiden antogs ha suttit stilla och lyssnat på musik och 

studerat den medan vi idag använder musik i samband med alla möjliga aktiviteter. 

(Lilliestam 2009) Lilliestam (2009) refererar Nilson (2000) som förklarar musik som en 

verklighet bortom vardagen och även Wikström (2000), i Lillestam (2009), går ett steg 

längre och säger:  



Platsvarumärke – Hur en musikfestival påverkar en ort 

 

3 

 

Utan musiken skulle vi knappast överleva. Om den inte fanns skulle världen vara tom 

och tyst, kanske till och med meningslös. […] (Wikström 2000, genom Lilliestam 2009, 

36)  

 

Trots all musik ständigt runt omkring oss nämner Lilliestam (2009) att många 

fortfarande associerar en konsert som att vara den mest centrala musikhändelsen. Detta 

kan vara för att människor inte noterar musiken som ständigt finns runt omkring, men 

vid ett konsertbesök är musiken den centrala händelsen och vi kan vara fysiskt 

deltagande. Sedan långt tillbaka har konsertbesök varit ett stort event och de rika reste 

redan under 1800-talet, gärna till Wien eller Salzburg, för att se kända operor och lyssna 

på symfoniorkestrar. (Gibson och Connell 2005)  

 

Gibson och Connell (2007) förklarar musikturismplatsen som de platser många 

förknippar med en viss musikstil, vissa artister eller historiska musikhändelser. En av de 

platser som ofta nämns förknippad till musik är Liverpool då staden starkt kopplas till 

The Beatles. Eftersom medlemmarna i The Beatles är uppväxta och verkade i Liverpool 

lockar det nu många nyfikna och intresserade fans till staden. (Cohen 2007) Ett annat 

exempel på en plats med stark koppling till en artist är Graceland i Memphis, 

Tennessee, där Elvis Presley bodde. Platsen har ett ständigt flöde av turister året om. 

(Elvis Presley 2011) En annan typ av musikplats är Dollywood i Tennessee vilket är en 

temapark som köptes upp av Dolly Parton. Parton applicerade sitt namn på parken för 

att locka besökare dit och på så sätt ge något tillbaka till sin hemstat. (Dollywood 2011) 

 1.2 Problemdiskussion  
Som tidigare nämnts har musik använts inom många olika sammanhang under lång tid 

för att föra människor tillsammans (Lusensky 2010). Trots att musik är osynligt och 

inget som går att ta på och röra vid spelar den ändå en viktig roll i att påverka vårt 

beteende och humör på olika platser och i olika situationer menar Connell och Gibson 

(2003). Lusensky (2010) nämner en undersökning där flertalet av de tillfrågade hävdar 

att de använder musik och speciellt då olika genres av musik för att försätta sig i olika 

typer av känslotillstånd, som exempelvis lugn, glad och arg. I och med de starka 

känslorna människor har till musik kan orter som associeras till musik skapa en kulturell 

förväntan, som i sin tur leder till att en association skapas mellan orten och musiken 
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(Connell & Gibson 2003). Även Lillestam (2005) förklarar detta och beskriver det 

såhär:  

En låt, en melodi eller en text, ibland bara fragment av en melodi eller text, kan vara 

bärare av minnen eller associationer till ett särskilt sammanhang, en tid, en situation, 

en händelse, en person. Dessa typer av minnen och associationer kan vara kollektiva 

och likartade som andras, därmed ligga på en kulturell nivå, men de kan också vara 

individuella och personliga och bara ”mina”. (Lilliestam 2005, 53)  

 

Att använda musikevenemang och musikassociationer som dragningskraft för ökad 

turism kan bli till en förmån för en ort. Turism kan bli en värdefull inkomst för mindre 

orter då det bidrar till att stärka dess ekonomi i och med ökade intäkter. Tillresta turister 

spenderar mer pengar på övernattning, aktiviteter och i affärer under en semester än vad 

de boende på orten gör under samma period. Även nya företag och industrier kan lockas 

till en ort, som genom unika attribut intresserar fler och fler människor att besöka och 

eventuellt bosätta sig på orten, då det öppnar för nya affärstillfällen. Musikturism kan på 

så sett återuppliva orter som annars inte haft samma möjligheter att utvecklas och växa, 

och ge så väl sociala som ekonomiska effekter. (Gibson och Connell 2007) Det är alltså 

enligt Gibson och Connell (2005) fullt möjligt för en ort att strategiskt använda sig av 

musikkopplingar för att locka turister. Vi finner detta intressant och vill se närmare på 

de musikkopplingar som finns på en ort och hur de utnyttjas eller eventuellt kan 

utnyttjas. Vi hänvisar till Appendix för mer information om de orter vi undersöker och 

vilka festivaler som äger rum på dessa orter. 

 

Enligt Hospers (2004) blir orters image och identitet allt viktigare idag i och med att 

länder, områden och orter försöker att konkurrera ut varandra i jakten på invånare, 

besökare och företag. Platsmarknadsföring innebär att en plats väljer och skapar sig en 

image, och sedan använder sig av den i sin marknadsföring, ofta skapas imagen kring 

någonting specifikt för platsen. (Hospers 2004) En ort utformar sitt platsvarumärke 

utifrån hur de vill uppfattas av omvärlden (Kavaratzis och Ashworth 2005). Att 

marknadsföra orter är inget nytt fenomen, det går tillbaka ända till antikens olympiska 

spel och orter som konkurrerade under renässansen. Dock har denna typ av 

marknadsföring, platsmarknadsföring, eskalerat under de tre senaste årtiondena på 

grund av den tidigare nämnda globaliseringen. (Murray 2001) Yeoman et al (2004) 

förklarar uppkomsten till platsmarknadsföring som att det har växt fram i den 
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ekonomiska omstruktureringen under postindustrialismen. Städer konkurrerade med 

varandra i jakten om investeringar i staden. För att lyckas med detta behövde de 

omdefiniera staden eller skapa en ny bild av hur staden upplevdes. (Yeoman et al 2004)  

 

För att förstå hur en ort kan ses som ett varumärke och hur de kan utnyttja det i sin 

marknadsföring måste det finnas en förståelse för vad ett varumärke faktiskt är 

(Kapferer 2008). I Kavaratzis och Ashworths (2005) artikel definieras, genom 

Hankinson och Cowking (1993), vad ett varumärke är. Enligt definitionen är ett 

varumärke något som särskiljer produkter och tjänster gentemot konkurrenterna. 

Varumärket blir dess personlighet genom olika attribut och olika symboliska värden. 

(Hankinson och Cowking 1993 i Kavaratzis och Ashworth 2005) För att skapa ett 

varumärke väljs det som skapar ett mervärde för grundprodukten eller tjänsten ut och 

detta appliceras sedan på denna för att definiera och utmärka den. Ett varumärke kan 

användas på produkter, tjänster och orter för att få dessa att framstå som unika och 

önskvärda. (Kapferer 2008) Alla inblandade i varumärkesprocessen måste också veta 

vad målet är för att varumärkandet ska lyckas (Ind 2007). 

  

Genom att investera i ett platsvarumärke som kommun, kan kommunen visa sig värdiga 

sina invånare, företag och besökare. Med hjälp av varumärkesbyggande samt 

marknadsföring av det som är unikt, intressant och relevant kan kommunen påvisa att 

det finns en framtid i området. För att lyckas med platsmarknadsföringen måste 

kommunen ha en klar bild av vad de vill föra fram och sätta ljus på. (Spjuth 2006) 

Kommunen, invånare och företag bör tillsammans arbeta mot samma mål och ha samma 

bild av hur de vill uppfattas. Grunden i platsmarknadsföring ligger i att skapandet, 

kommunikationen och styrandet av stadens image förstås av alla. (Hospers 2004) 

Hospers (2004) lyfter fram att grunden till att marknadsföra en ort är att inse att ortens 

image är avgörande för huruvida ett företag vill etablera sig där, en person flytta dit eller 

enbart tillbringa en semestervecka där. Besökare lockas till en ort på grund av dess 

image och den identitet orten väljer att förmedla i sitt marknadsföringsmaterial 

(Kamfjord 1999). Beroende på vad orten här väljer att lyfta fram och hur de utformar 

sin platsmarknadsföring påverkar de bilden av orten i besökarens medvetande (Hospers 

2004). Det som mest uppmärksammas på orten lockar troligen flest turister att resa dit 

och denna attraktion benämns som den primära attraktionen. Den primära attraktionen 

kan vara exempelvis en musikfestival eller annan upplevelse, plats och även byggnad 
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eller hela orten, det är alltså själva anledningen till resan. (Kamfjord 1999) Yeoman et al 

(2004) tar upp festivaler som ett alternativa att utmärka en stad. En ny image av en stad 

skapar inte basen för all ny investering men kan ge det en skjuts och lockar samtidigt 

både företag och människor att etablera och bosätta sig på orten. (Yeoman et al 2004) 

Utifrån vad ovanstående författare lyfter fram i frågan om att varumärka en kommun 

och ort finner vi det intressant att se hur orter gör detta i praktiken. Vi vill undersöka om 

och i sådana fall hur orter faktiskt platsmarknadsför sig. 

1.3 Problemformulering  
Utifrån problemdiskussionen kan vi se att musik är viktig för oss människor och 

påverkar oss på olika sätt. Musiken kan också skapa en kulturell förväntan kopplad till 

en ort vilket skapar en association mellan musiken och orten. Vidare ser vi att 

musikevenemang och olika musikassociationer i ett område kan bidra till ökad turism 

och att detta kan leda till en värdefull inkomstkälla för orten. Det som är oss intressant 

är att även ta reda på hur dessa orter blir påverkade utöver ekonomisk påverkan. Vi kan 

utläsa att det är viktigt för en ort att skapa sig en specifik identitet och image som är 

unik då det blir allt viktigare att sticka ut i den globala konkurrensen. I Sverige är de 

starkaste musikkopplingarna för en ort ofta den festival som äger rum där. Dessa 

festivaler kan bidra till att särskilja orten från andra orter i Sverige och världen. Vi vill 

se närmare på hur orter nyttjar denna strategi till sin fördel för att skapa sig ett 

varumärke. Vi har utifrån denna problemformulering valt att formulera följande 

forskningsfrågor att fokusera på i uppsatsen;  

 Hur kan en musikfestival påverka en ort?  

 Hur kan en ort dra nytta av en musikfestival i sin platsmarknadsföring?  

 Varför skapar sig orter ett platsvarumärke?  

1.4 Syfte  
Vårt syfte är att se hur musikfestivaler kan bidra till och påverka en orts 

platsmarknadsföring och platsvarumärke. 
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2. Metod  

I metodkapitlet förklarar vi hur vi har gått tillväga under arbetets gång, motiverar 

metoderna vi valt att använda oss av samt förklarar ingående hur processen har 

förflutit så läsaren kan följa vår arbetsprocess. Avslutningsvis har vi ställt oss kritiska 

till vår teori och empiri. 

 

2.1 Kvalitativ forskningsmetod 
Patel och Davidson (2003) och Bryman och Bell (2003) talar om kvalitativ och 

kvantitativ forskning, de olika forskningsmetoderna visar tillvägagångssättet av 

insamlandet, bearbetningen och analyseringen av information i de båda fallen. Carey 

(2009) förklarar att kvantitativ forskning har en tendens att förlita sig på användning av 

statistik och behandlar vanligtvis stora mängder av information. Vi har valt att inte 

använda oss utav kvantitativ forskningsmetod då vårt val när det gäller forskningsmetod 

för denna uppsats grundar sig i att vi ville veta hur olika orter arbetar och tänker kring 

de frågor vi ställt i Kapitel 1. Vi ansåg att den kvalitativa forskningsmetoden var den 

metod som passade vår undersökning bäst eftersom vi inte är ute efter statistik över de 

olika orterna utan istället personliga erfarenheter och observationer från personer i 

närhet till evenemangen. (Carey 2009) Bryman och Bell (2003) menar på att det är svårt 

att ge ett enhetligt svar på vad kvalitativ forskningsmetod är. De lägger ändå fram de 

huvudsakliga stegen i en kvalitativ undersökning för att beskriva hur forskningen kan 

genomföras. Vi har valt att följa denna modell och det innebär att vi först skapade frågor 

som forskningen kunde bedrivas utifrån, därefter gjorde vi ett urval av relevanta orter 

och ämnen. Sedan skedde insamlandet av information det vill säga teori och empiri som 

sedan tolkades. Efter detta är gjort förklarar Bryman och Bell (2003) att en avslutning 

följer där nya fynd beskrivs och en sammanfattning görs. Vi har sammanfattat våra 

upptäckter i Kapitel 5, där vi även lägger förslag till vidare forskning.  

2.2 Deduktiv, induktiv och abduktiv ansats 
Patel och Davidson (2003) förklarar att en forskares arbete innebär att denne söker att 

relatera teori och verklighet till varandra för att få en så korrekt bild av ämnet som 

möjligt. För att kunna göra detta finns det tre olika ansatser; deduktiv, induktiv och 

abduktiv (Patel och Davidson 2003). Deduktiv ansats innebär att en forskare följer 

bevisandets väg där forskaren söker att bevisa en redan befintlig teori. Utifrån allmänna 

principer och redan existerande teorier drar forskaren slutsatser. (Patel och Davidson 

2003) Bryman och Bell (2003) framhåller att induktion innebär att teorin är resultatet av 
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forskningen. Processen för induktion innebär att forskaren drar allmänna slutsatser efter 

det att ett fall har studerats och skapar en teori utifrån detta resultat (Bryman och Bell 

2003). Den tredje ansatsen är abduktion, vilket innebär att induktiv och deduktiv ansats 

används vid olika tidpunkter under arbetets gång. Det första steget i en abduktiv ansats 

kännetecknas av att vara induktiv, vilket innebär att forskaren söker att formulera ett 

förslag till en teoretisk djupstruktur. I nästa steg arbetar forskaren deduktivt då teorin 

prövas i nya fall. Utifrån dessa steg söker forskaren att utveckla och utvidga teorin för 

att göra den mer täckande. (Patel och Davidson 2003) Då vi valt att ha en abduktiv 

ansats har vi, precis som Patel och Davidsson (2003) förklarar, både haft induktiva och 

deduktiva inslag i arbetsprocessen. Allt eftersom arbetet fortskred erhöll vårt arbete en 

mer abduktiv karaktär då vi rört oss mellan teori och empiri. Alvesson och Sköldberg 

(2008) skriver att abduktion utgår ifrån empirin men också att den inte inskränker sig 

till enbart empirisk data. Trots att vi började med att söka i teorin för att få idéer så var 

det i empirin vi hittade intressanta områden att undersöka vidare och jämföra med andra 

orter. Patel och Davidson (2003) lyfter fram ett varningens tecken då alla forskare har 

tidigare forskning och erfarenheter med sig sen tidigare vilket innebär att ingen 

forskning är förutsättningslös. De menar på att forskaren kan, omedvetet, välja 

studieobjekt utefter dennes erfarenheter och på så sätt formulerar en teori som 

eliminerar andra eventuella tolkningar (Patel och Davidson 2003). Vi är medvetna om 

att vår tidigare kunskap eventuellt kan ha styrt oss under arbetet men då vi också har 

haft olika infallsvinklar tack vare de olika programmen vi studerar, och att vi valde även 

att riktat in oss på platsmarknadsföring som ingen av oss tidigare hade hört talas om, 

anser att detta till viss mån har eliminerats.  

2.3 Informationsinsamling 
Patel och Davidson (2003) förklarar att frågeställningar kan besvaras genom att på olika 

sätt samla information. I ett kvalitativt arbete är det vanligt att forskaren använder sig av 

i huvudsak tre typer av källor; intervjuer, observationer och dokument. Fördelen med att 

använda flera källor är att det då blir möjligt att styrka uppgifter och resultat med 

information från flera håll. Dessa kan i sin tur delas upp i primär och sekundär data. 

(Merriam 2009) 

2.3.1 Primärdata 
Primärdata är, enligt Patel och Davidson (2003), de data som upptäcks, skapas och 

iakttas i samband med undersökningen. Detta anses i första hand innebära intervjuer och 
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observationer som gjorts av forskaren själv (Merriam 2009). Silverman (2005) förklarar 

den kvalitativa forskningen som att information samlas in med exempelvis kvalitativa 

intervjuer och att tolkande analyser genomförs, detta är så kallad mjuka data. Det är 

enligt Silverman (2005) viktigt att veta inom vilket område, och om vad, en 

undersökning görs för att kunna bestämma tillvägagångssättet. Vi visste inom vilket 

område vi ville utföra vår undersökning och det var också kvalitativa intervjuer vi ville 

använda oss av vid insamlandet av primärdata. Vid genomförandet av dessa intervjuer 

var vi inte ute efter att ställa frågor som ger standardiserade svar eller lämna ut enkäter 

med förtryckta svarsalternativ. Vi ville göra intervjuer som var öppna och enbart följde 

en intervjuguide med möjlighet till anpassning efter respondenten och orten. I början av 

uppsatsarbetet skapade vi det första utkastet av de frågor vi ville ha svar på, därefter 

bestämde vi de orter vi ville undersöka närmare och vilka vi ville intervjua. Sedan följde 

intervjuer och teoriinsamling. Slutligen analyserade vi informationen vi samlat in och 

skrev våra slutsatser. Patel och Davidson (2003) menar att den kvalitativa intervjun 

används för att upptäcka egenskaper och karaktären i exempelvis den intervjuades 

omvärld eller uppfattning om en viss fråga. Intervjuaren kan följa en intervjuguide som 

har gjorts i ordning före intervjun men den ses enbart som en hjälp och inget som 

behöver följas till punkt och prickar (Bryman och Bell 2003) 

 

Vi har genomfört åtta intervjuer då vi ansåg det vara ett representativt och lämpligt antal 

intervjuer utifrån antalet orter vi valt. Vårt mål var att intervjua två personer på varje ort 

vi valt för uppsatsen, varav en person inom kommunen och en inom turism. Detta var 

tyvärr inte möjligt på alla orter då vi inte lyckades få tag på representanter från både 

kommun- och turismorganisationen. För att välja ut respondenter/intervjupersoner 

kontaktade vi kommunen och turistorganisationen, och förklarade vilka frågor vi ville 

prata om, som i sin tur antingen hänvisade oss till någon eller att den de ansåg lämplig 

tog kontakt med oss. De vi har intervjuat är: 

 

 Eva Aasum; Turistchef på Arvika kommun 

 Ulf Bjälkenborn och Ann-Louise Cato; Fritids- & kulturchef samt  

 nämndsekreterare på Sölvesborgs kommun 

 Lars Bälter; VD på Malung-Sälen Turism AB i Malung 

 Patric Hammar; Kultur- och fritidschef på Borlänge kommun 
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 Jenni Leppelt; Tourist Advisory Officer på Hultsfreds Turistbyrå 

 Torbjörn Svahn; Informationsansvarig på utvecklingskontoret på  

Hultsfreds kommun  

 Anna Wikstrand; Biträdande kommundirektör på Arvika kommun 

 Roger Zetterqvist; Kommundirektör på Sölvesborg Kommun 

 

Intervjuerna genomfördes i de fall där det fungerade praktiskt personligen för bästa 

respons och i övriga fall genomförde vi telefonintervjuer för att kunna få en dynamik i 

samtalet som är svårare att få över e-mail. Allra helst ville vi utföra alla intervjuer 

personligen då en telefonintervju inte ger samma möjligheter till en avslappnad och 

öppen konversation vilket vi var medvetna om och har tagit hänsyn till. På grund av 

avstånd och tidsbrist var det dock inte möjligt att utföra alla intervjuer personligen. Vi 

såg till att under telefonintervjuerna hålla frågorna öppna med utrymme för följdfrågor 

och lät respondenterna ta den tid de behöver. Efter godkännande från samtliga 

respondenter spelades intervjuerna in för att kunna transkriberas så vi senare kunde 

återge information och eventuella citat korrekt. 

2.3.2 Andra källor 
Andra källor vi har använd oss av rörande bland annat varumärke och musikturism har 

varit litteratur och artiklar, så kallade dokument. Dokument är ett vanligt 

samlingsbegrepp för flera typer av källor som oftast är nedtecknade, tryckta eller 

digitala (Patel och Davidson 2003). Dessa valde vi ut med tanke på vårt syfte och har 

varit tidigare kurslitteratur eller är litteratur vi har funnit på universitetsbiblioteket. De 

artiklar vi har använt har varit vetenskapliga artiklar vi hittat via universitetets olika 

databaser. Andra dokument vi har haft tillgång till har varit officiella dokument och 

broschyrer från de olika kommunerna samt dokument vi har fått ta del av vid 

intervjuerna och hämtat via kommunernas hemsidor. I övrigt har vi endast använt oss av 

ett fåtal betrodda internetkällor. 

2.4  Trovärdighet och tillförlitlighet  
Trovärdighet och tillförlitlighet är instrument för att uppskatta kvalitén och 

trovärdigheter på kvalitativa och kvantitativa arbeten (Bryman och Bell 2003). Syftet är 

att kunna förklara tillvägagångssättet för läsaren på ett sådant sätt att de ska kunna 

avgöra om arbetet är pålitligt och slutsatserna kan anses rimliga. Om författarna inte kan 

intyga tillförlitligheten i arbetet kommer det att ifrågasättas av läsaren. (Silverman 
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2005) För kvalitativa tillvägagångssätt är det svårare att påvisa trovärdigheten av 

undersökningen än för kvantitativa undersökningar eftersom resultaten inte går att mäta 

på samma sätt då det inte finns någon fullständig sanning (Merriam 2009). 

 

Med trovärdighet menas att forskaren verkligen studerar det som den säger att den ska 

studera (Bryman och Bell 2003). Enligt Merriam (2009) handlar trovärdighet om hur 

väl undersökningen tolkar verkligheten. Här måste forskaren redogöra för hela 

forskningsprocessen om hur de förstår, tolkar och tillämpar information och metoder 

under arbetets gång (Merriam 2009). Det finns inga tydliga regler för hur forskaren ska 

gå tillväga för att uppnå god trovärdighet då varje process är unik, men de tolkningar 

som presenteras ska förklaras tillräckligt utförligt för att läsaren ska kunna skapa sin 

egen uppfattning om trovärdigheten. (Patel och Davidson 2003) Ett vanligt sätt att öka 

trovärdigheten och påpeka tillförlitligheten i kvalitativa undersökningar är att använda 

sig av triangulering (Merriam 2009). Triangulering innebär att forskaren använder sig 

av tre olika typer av insamlad information; intervju, observationer och dokument som 

sedan vävs samman för att skapa en utförligare bild (Patel och Davidson 2003). Vi har i 

första hand använt oss av intervjuer och transkriberingar men även officiella dokument 

och observationer. Under de personliga intervjuerna har alla tre författare deltagit och 

då har en intervjuat, en har antecknat och en har observerat och noterat kroppsspråk för 

att vi skulle få en fullständig bild över situationen. Genom att använda sig av flera olika 

källor kan forskaren stödja den informationen som fås ur exempelvis en intervju med 

andra dokument eller observationer som visar på samma resultat (Merriam 2009).  

 

Tillförlitlighet handlar om till vilken grad samma undersökning skulle kunna göras om 

med samma resultat (Bryman och Bell 2003). Då en kvalitativ undersökning försöker 

förstå och förklara hur världen ser ut idag enligt respondenter och undersökningar är det 

svårt att mäta hur konsekvent och sann informationen är då det finns många tolkningar 

och uppfattningar om detta (Merriam 2009). Istället bör det unika med 

intervjusituationen uppmärksammas och lyftas fram då den förklarar hur den enskilda 

undersökningen har gått till och sett ut för att kunna förstå omständigheterna (Patel och 

Davidson 2003). Om samma undersökning ändå vill utföras måste den ske på i stort sätt 

samma sätt och under samma omständigheter som tidigare undersökning vilket inte är 

möjligt då sociala omständigheter inte går att frysa (Bryman och Bell 2003). 

Tillförlitligheten påverkas också utav forskarna och deras tolkningar och 
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transkriberingar av intervjuer. Valet att inte skriva med pauser, uttryck och ljud i 

transkriberingen kan påverka deras resultat och analys av dem. (Patel och Davidson 

2003) Vi har därför valt att i vår transkribering notera och skriva ner även ljud och 

pauser. För att ytterligare stärka tillförlitligheten och undvika misstolkningar är det bra 

om respondenterna får ta del av analysen och material för att kunna försäkra att de inte 

blivit fel citerade eller att forskaren har missuppfattat det som sagts (Merriam 2009). 

Därför har vi valt att följa upp med respondenterna om vi behövt förtydliganden eller 

har haft ytterligare frågor.  

2.5 Kunskapsprocessen  
Vi som författare i denna uppsats kommer alla från en företagsekonomiskutbildning 

men med olika karaktäristiska inriktningar, två från utbildningen Music & Event 

Management och en från Turismprogrammet. Detta ledde till att vi ville försöka 

kombinera dessa inriktningar i ett gemensamt uppsatsämne, turism och musik. Det som 

började diskuteras var olika former av turism då ämnet dark tourism dök upp, hur folk 

reser för att besöka bland annat kända gravar som Jim Morrisons grav i Paris. På så sätt 

kom vi in på andra typer av turism så som musikturism där människor reser exempelvis 

till Liverpool för The Beatles och till Graceland i USA för Elvis. Då frågade vi oss vad 

det finns för musikturism i Sverige och något som slog oss var festivaler och stora 

musikevenemang. Dessa skulle kunna klassas som bidrag till musikturism i Sverige. 

Frågan hur orter kan dra nytta av denna musikturism dök upp och slutligen kom frågan 

om orter kan ha ett varumärke och i så fall hur de kan dra nytta av musik i skapandet av 

dessa. Vi valde därför att granska orter i Sverige där det årligen förekommer, eller 

förekom en musikfestivalen, orterna beskriver vi närmare i Appendix. På orterna 

arrangeras festivaler av varierande storlek och orterna har alla gemensamt att de är 

associerade till respektive festival. Vi valde att avgränsa oss till Sverige och till ett fåtal 

mindre orter med stora festivaler. Med stora festivaler menar vi en festival som haft ett 

besökarantal på minst 20 000 besökare. Vi har därför i detta arbete valt att inte ta upp 

större orter som bland annat Stockholm, Göteborg och Malmö i denna diskussion då de 

kan förknippas med så mycket mer än en musikfestival. Samtidigt har vi också valt att 

avgränsa oss till specifika orter och inte hela kommuner. Orterna vi valde att undersöka 

i denna uppsats är Arvika, Borlänge, Hultsfred, Malung samt Sölvesborg. 
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För att få en djupare förståelse om hur orter kan dra nytta av musik som en del av ortens 

varumärke sökte vi teori om musikturism och hur orter kan ses som ett varumärke.  

För att få en övergripande struktur över vår teoretiska referensram valde vi att läsa in 

oss på den teori som kunde kopplas till vårt ämne. Syftet och forskningsfrågorna 

fastställdes lite löst vid uppsatsarbetets början och har utvecklats under arbetets gång. 

På detta sätt har vi kunnat ha en bred syn över ämnet för att sedan kunna avgränsa oss 

med hjälp av den insamlade informationen från den empiriska undersökningen. 

Eftersom vi valde att utföra en kvalitativ undersökning var det självklart för oss att göra 

personliga intervjuer som redskap för insamlande av primärdata. Då vi ville ha ortens 

syn på festivalernas påverkan på orten valde vi att intervjua enbart personer från 

respektive kommun och turistbyrå och ingen från festivalorganisationen. På grund av 

distansen till Malung, Borlänge och Arvika och av ekonomiska skäl kunde vi enbart 

utföra fyra intervjuer personligen, de i Hultsfred och Sölvesborg, de övriga fyra 

intervjuerna skedde via telefon vilket inte gav oss lika öppna intervjuer så som de 

personliga gjorde. Vi märkte att de personliga intervjuerna överlag blev längre och det 

var enklare att föra ett samtal. Intervjuerna över telefon blev kortare och det var svårare 

att känna av hur respondenten reagerade på de olika frågorna. Under alla åtta intervjuer 

utgick vi från en intervjuguide för att kunna styra intervjun i uppsatsens riktning, guiden 

anpassades dock utefter den aktuella intervjun och tillät ommöblering av frågor, 

följdfrågor samt ortsanpassade frågor. Intervjuerna genomfördes också med målet att 

inte själva styra in respondenterna på musik och festivaler utan vi ville se hur pass 

mycket respondenterna själva förknippade orten med festivalen innan intervjun styrdes 

in på detta område. Då vi valde att spela in intervjuerna, transkriberade vi sedan 

samtliga intervjuer för att kunna få en tydlig bild över det empiriska materialet. 

Parallellt med transkriberingen fokuserade vi återigen på den teoretiska litteraturen för 

att kunna strukturera teorin och finna kopplingar mellan teori och empiri. Då vi anser att 

både empirin, teorin samt den analys vi gjort är det primära för denna uppsats valde vi 

att sätta dessa ämnen i ett gemensamt kapitel för att läsaren tydligt skall kunna se de 

kopplingar vi gjort. I uppsatsen har vi valt att källhänvisa till intervjuerna med endast 

respondentens efternamn och när vi källhänvisar teori har vi valt att även skriva med 

årtal för att förtydliga vad som är empiri och vad som är teori. Utifrån våra kopplingar 

och analyser har vi slutligen sammanfattat våra slutsatser i ett eget kapitel där vi också 

besvarar vårt syfte och forskningsfrågor.   
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2.6 Metodkritik 
Den kvalitativa metoden som vi utgått från i denna uppsats har också baksidor skriver 

Bryman och Bell (2003). Denna metod kritiseras ofta för att vara subjektiv och 

impressionistisk på grund av att forskaren kan lägga vikten vid de forskningsfynd som 

forskaren själv anser vara viktiga (Bryman och Bell 2003). Vi är medvetna om detta och 

har i största möjliga mån försökt att undvika det. Kvalitativa undersökningar börjar med 

ett relativt brett perspektiv som sedan blir gradvis snävare. Det som tyvärr ofta inte 

framgår är varför det som undersöks och fokuseras på har valts ut från det ursprungliga 

breda perspektivet. (Bryman och Bell 2003) Detta har vi försökt förtydliga i 

bakgrunden, problemdiskussionen och kunskapsprocessen. Där har vi försökt förklara 

hur vi från det breda perspektivet nått fram till forskningsfrågor och syfte. 

 

 En kvalitativ undersökning är heller inte generaliserade som så ofta en kvantitativ 

undersökning är. Detta betyder att undersökningen inte fokuserar på vad befolkningen 

tycker i genomsnitt utan det kan vara enstaka personer kanske i chefsbefattningar som 

intervjuas och detta betyder att generaliseringen sker mot teorin istället för mot 

befolkningen enligt Bryman och Bell (2003). Vidare skriver Bryman och Bell (2003) att 

det också kan vara svårt att avgöra vad forskaren gjort och hur slutsatsen av forskningen 

skapats. Denna brist på öppenhet är något som fler och fler forskare inom den 

kvalitativa metoden noterar och arbetar för att ändra. (Bryman och Bell 2003) Detta har 

vi försökt undvika genom att hör i metodkapitlet förtydliga hur vi har gått tillväga så att 

läsaren ska få en inblick i vår tankeprocess.  

 

Det är också viktigt att vara källkritisk under teoriinsamlingen, böcker, artiklar och 

övrig teoriinsamling skall göras med en källkritisk tanke (Patel och Davidson 2003). 

Detta har vi gjort och i de fall där vi varit osäkra har vi letat upp annan teori som styrker 

det som skrivs och i ett fall kontaktade vi författaren för att ta reda på i vilken teori hon 

grundat sina argument. Vi har också valt att innan intervjuerna skicka ut ett urval av 

intervjufrågorna till de/den respondenten som begärt detta för att de ska delges vilket 

område intervjun kommer att behandla.  
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3. Teoretiska referensramar 

I detta kapitel kommer vi presentera de teorier vi anser relevanta för denna uppsats. Vi 

har valt att först förklara att musik har bevisats vara ett verktyp för framgångsrik 

marknadsföring. Vi väljer att sedan förklara det mer ingående i avsnitten 

musikfestivaler, platsmarknadsföring och varumärken. Med detta vill vi ge en bild av 

hur viktiga musikkopplingar kan vara i marknadsföringen av en ort.  

 

3.1 Platsmarknadsföring 

I detta avsnitt förklarar vi vad platsmarknadsföring är och hur det används vid 

marknadsföring av orter. 

 

Platsmarknadsföring är en del av en orts turismmarknadsföring skriver Fan (2005). 

Vidare menar han att platsmarknadsföring inte är en fysisk produkt eller service då det 

istället representerar flera olika delar som existerar på en ort. Dessa delar är exempelvis 

olika turistattraktioner, människor, historia, kultur, infrastruktur och kända platser och 

människor. Kombinationen av dessa delar kan bilda en unik kombination för just denna 

ort. Platsmarknadsföring används dels för att marknadsföra en ort och för att locka till 

besök, en annan viktig del av platsmarknadsföring är att det även bidrar till inkomster, 

inflyttning och att företag etablerar sig på orten. (Fan 2005) Hospers (2004) och Murray 

(2001) förklarar också nyttan av att medvetet skapa en bild av en ort. Murray (2001) 

skriver att platser skapas av människor genom att de tolkar och upplever denna. En plats 

kan då ses som en formation av många olika människor och gruppers tankar samlade 

under flera år eller till och med århundraden. Hur en ort ses beror på personens ålder, 

bakgrund, ekonomi och eventuella handikapp. En ort är således väldigt multifacetterad 

och svår att marknadsföra. (Murray 2001) Dock så menar Murray (2001) att det inte är 

omöjligt utan anser snarare att det är både önskvärt och nödvändigt att marknadsföra en 

ort för att kunna konkurera på den globala marknaden. Hospers (2004)  skriver att 

länder, områden och orter försöker utkonkurrera varandra i rädsla för att suddas ut från 

kartan.  Anledningen till den globala marknaden är många; tillgången på internationella 

nyheter, demokrati och insyn i politiken, billigare internationella resor, globalt 

sammanknuten ekonomi, större utbud av varor och tjänster samt konkurrens om duktig 

arbetskraft över landsgränserna är det som Murray (2001) lyfter fram.  Även Hospers 
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(2004) nämner den globala ekonomin och hur den blir mer och mer integrerad som en 

huvudanledning till varför det är av stor vikt att marknadsföra orter.  

 

Hospers (2004) och Murray (2001) menar att en orts image är det som lockar till 

inflyttning och företagsetableringar, eller kan avskräcka till detta om den visar en 

negativ bild av orten. Imagen kan således bidra till en ökad eller minskad ekonomisk 

intäkt för orten. En ort med en mindre tilltalande image kan förändra detta på två sätt, 

genom att förbättra mjukvara och hårdvara, menar Hospers (2004). Detta kan göras 

genom att mjukvaran, det vill säga stadens invånare, får kunskapen och informationen 

de behöver för att kunna vidarebefordra en bra bild av staden till vänner och bekanta. 

Att förändra hårdvaran kan innebära att byggnader rustas upp eller att nya byggnader 

förs upp. (Hospers 2004) Yeoman et al (2004) skriver att en festival och orten där den 

äger rum måste utmärka sig för att locka besökare. Vidare förklarar författarna att både 

festivalen och orten borde skapa ett tema var för sig som enkelt ska kunna appliceras på 

all marknadsföring för att sätta dem på kartan. Näringslivet på orten måste beaktas och 

sättas in i sammanhanget och kostnaden för ändringar i infrastruktur måste tas i åtanke. 

(Yeoman et al 2004) 

3.1.1 Varumärke 

Det är svårt att definiera vad ett varumärke faktiskt är då alla experter framhåller sina 

egna definitioner, i detta avsnitt försöker vi ändå ge en bild av vad ett varumärke 

faktiskt är.  

 

Anledningen till att varumärken finns idag var ursprungligen att skydda producenter 

från stöld, exempelvis ett märke inbränt i en ko. (Kapferer 2008) Ind (2007) skriver att 

det finns nästan lika många förklaringar av vad ett varumärke är som det finns böcker i 

ämnet. Kapferer (2008) beskriver ett varumärke som ett tecken eller uppsättning av 

tecken som intygar ursprunget för en produkt eller tjänst och skiljer den från 

konkurrenterna. Aaker (2010) menar att varumärken behövs och är viktiga för att kunna 

sticka ut bland alla konkurrenter som finns på marknaden och Upshaw (1995) beskriver 

ett varumärke som ett företags fingeravtryck. Bilder, ord, idéer och olika associationer 

skapar konsumenternas uppfattning av företagets varumärke (Upshaw 1995). Kapferer 

(2008) förtydligar vad ett varumärke är genom att beskriva det som en immateriell 

tillgång och en conditional asset, vilket betyder att varumärket kan producera fördelar 
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under en lång period. För att ett varumärke ska kunna tillföra dessa fördelar krävs en 

grundprodukt eller service som stöd att bygga på. Ytterligare en definition av ett 

varumärke är att det är ett namn som influerar köpare. Vad som verkligen gör ett namn 

till ett varumärke är när det visar en framträdande roll, differentierbarhet, intensitet och 

förtroende. Ett varumärke måste förmedla säkerhet och förtroende för att detta reducerar 

den tid och risk som kunden lägger ner och tar vid kontakt med ett varumärke. 

(Kapferer 2008) Upshaw (1995) beskriver varumärket som det konsumenter tror de har 

uppfattat snarare än det som företaget försöker skapa. Företagen kan försöka skapa en 

bild av hur de vill att varumärket ska uppfattas men i grund och botten skapar 

konsumenten en egen uppfattning av varumärket (Upshaw 1995). Ind (2007) förklarar 

att ett varumärke både särskiljer en produkt eller tjänst ifrån konkurrenter och samtidigt 

ett löfte om vad konsumenten erhåller vid ett köp. Varumärket existerar bara i huvudet 

på konsumenterna och det enda företagen kan göra är att försöka påverka denna bild. En 

grundläggande del i att eventuellt åstadkomma en sådan förändring är att informera alla 

anställda och se till att de är medvetna om den bild företaget vill ge. Alla anställda 

måste arbeta mot samma mål för att det ska kunna lyckas. Varumärket måste ha en 

stabil grund men ändå kunna vara öppen för förändring för att lyckas. (Ind 2007) Ind 

(2007) förklarar vidare att det inte räcker med att bara prata om varumärket, företaget 

måste ”leva” varumärket. 

 

För att skapa ett framgångsrikt varumärke är det viktigt för företaget att skapa sig en 

identitet för varumärket och veta hur man ska uttrycka den (Aaker 2010). Företaget som 

ligger bakom detta måste lägga ner tid, resurser och kunskap för att skapa ett lyckosamt 

varumärke. Identiteten är värdeskapande associationer som varumärket strävar efter att 

skapa och bibehålla. Dessa associationer förmedlar vad varumärket står för, dess syfte 

och vald inriktning och fokus alltså en sammanfattning av varumärkets hjärta och själ. 

(Kapferer 2008) Varumärkets image kan ses som en del av ett varumärkes identitet men 

syftar mer på hur varumärket uppfattas av andra medan identiteten är hur varumärket 

vill uppfattas. På så sätt kan ett varumärkes image påverkas av äldre associationer till 

varumärket som idag kanske inte stämmer i de fall varumärket har valt att utvecklas och 

förändras. Identiteten är däremot det företaget aktivt vill förmedla idag, dess framtid. 

(Aaker 2010) Kapferer (2008) menar att då produkter är lätta att kopiera är det ofta 

varumärket som skiljer de olika varorna åt, eftersom ett varumärke är ett namn med 

makten att påverka köpare. Varumärket får denna makt när fler och fler människor får 
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vetskap om det och när människorna också blir övertygade om det som varumärket står 

och känner tillit för det. Vidare är varumärket något som meddelar något önskvärt och 

exklusivt. (Kapferer 2008) Upshaw (1995) lyfter fram hur viktigt det är med rätt namn 

för ett varumärke. Ett namn som sticker ut och som samtidigt visar på vad företaget gör 

är ett bra namn. Namnet är också den del som oftast hänger med längst och förknippas 

mest med ett företags varumärke. (Upshaw 1995) 

3.1.2 Platsvarumärke 

I detta avsnitt fördjupar vi oss i den del av varumärkesteorin som rör platsvarumärke 

och hur platsvarumärkning fördelaktigt kan användas för att varumärka en ort. 

 

Kapferer (2008) skriver att ett varumärke kan appliceras på produkter, tjänster och 

platser. Att platser kan varumärkas har inte alltid vart självklart och vissa författare 

motsätter sig platsvarumärken även då andra lyfter fram detta som en möjlighet (Witt 

och Moutinho 1995, genom Hankinson 2001). Hankinson (2001) förklarar att 

varumärken inte bara kan appliceras på länder, vilket ofta är det första som nämns 

gällande platsmarknadsföring, utan också på orter och även områden. Fan (2005) 

påpekar att det är enorma skillnader mellan produktvarumärken och platsvarumärken. 

Produkter kan modifieras, förnyas och helt plockas bort från marknaden, detta kan till 

största del inte appliceras på platsvarumärken. Det finns inga fysiska attribut utan det 

som kan erbjudas en kund är mer känslomässigt än fysiskt. (Fan 2005) Kavaratzis och 

Ashworth (2005) hävdar att platsmarknadsföring inte bara är möjligt, utan att det har 

praktiserats både medvetet och omedvetet så länge som städer har tävlat med varandra 

för handel, invånare, rikedom, prestige eller makt. Då det i marknadsföringen är erkänt 

att varumärket och produkten inte är synonymer med varandra bör man kunna använda 

varumärkning utan en produkt som bas. (Kavaratzis och Ashworth 2005) 

 

Att skapa ett varumärke för en ort har enligt Yeoman et al (2004) två olika anledningar, 

den första är att det ändrar uppfattningen om platsen så att det i sin tur skapar det 

intresse man vill åt. Den andra anledningen är att skapa den bästa möjliga 

förutsättningen för framgångar i framtiden för orten. Morgan et al (2004) beskriver att 

varumärket för en destination, så som en ort, synliggörs oftast genom marknadsföring. 

Marknadsföringen kan ske genom exempelvis reklamblad, broschyrer, 

direktmarknadsföring och personlig försäljning. Varumärket kan också synliggöras 
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genom PR och media samt genom de kopplingar som finns på orten mellan exempelvis 

journalister och eventorganisationer. (Morgan et al 2004) Spjuth (2005) belyser också 

detta och menar att ett varumärkesbyggande grundat på enbart reklam inte är det mest 

optimala. Hon lyfter fram det direkta mötet mellan kommunens medarbetare, invånare 

och de aktuella målgrupperna som en mycket viktig del i varumärkesbyggandet. 

Vinsten av att ha en fungerande kommunikation blir att besökare, invånare och företag i 

kommunen möter trevliga, professionella och glada kommunrepresentanter, anställda 

inom det lokala näringslivet samt att invånarna blir goda ambassadörer för orten. 

(Spjuth 2005)  

 

Spjut (2006) framhåller att kommuner kan jämföras med vilken service- eller 

tjänsteorganisation som helst då det är människor som utgör grunden för det som sker 

inom kommunens varumärke. Hon menar på att kommuner måste växa för att överleva. 

Genom att investera i ett varumärke som kommun kan de visa sig värdiga sina invånare, 

företag och besökare och på så sätt säkerställa en framtid. För att kunna skapa tillväxt 

kan kommuner locka till sig fler invånare som bidrar med fler skattekronor, låta fler 

företag etablera sig samt utöka turismen. Genom att använda sig utav 

varumärkesbyggande, att marknadsföra det som är unikt, intressant och relevant för 

kommunen, kan kommuner öka sin tillväxt. (Spjuth 2006) Tanken med varumärken är 

att märket skall förse exempelvis en produkt med en specifik och mer distinkt identitet 

(Kapferer 2008). Detta är vad de flesta städer söker att göra när de använder sig av 

platsmarknadsföring. En ort måste differentieras genom ett unikt varumärke om orten 

vill erkännas som befintlig och existera i medvetandet hos konsumenter som en ort, 

vilken besitter egenskaper som är överlägsna konkurrenternas. (Kavaratzis och 

Ashworth 2005) Spjuth (2006) menar att för att en kommun ska lyckas med sitt 

varumärke krävs det tydliga målsättningar och gemensamma värderingar, ett tydligt mål 

som alla kan arbeta mot och som minimerar misslyckanden. 

3.2 Musik och marknadsföring 

I detta avsnitt har vi valt att lyfta fram musikens betydelse i marknadsföringen både 

historiskt och i nutiden. Vi anser denna del vara relevant då de orter vi undersöker har 

en anknytning till musik och skulle kunna använda denna i marknadsföringen av orten. 
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Musik började användas i marknadsföring under tidigt 1900-tal i samband med radions 

utveckling. På den tiden var det förbjudet att sända reklam i radio, och för att kunna 

komma runt det producerade radiostationerna så kallade jinglar. Jinglarna gömde 

påannonseringar om ett företag eller en produkt förklätt i ett kort musikstycke. På 1980-

talet insåg företag styrkan i att förknippas med artister och dess stjärnstatus. Detta 

gjorde att många företag valde att använda sig av kändisar i sina reklamkampanjer och 

även sponsra deras turnéer för att få sitt varumärke förknippat med dem. Företaget Pepsi 

var väldigt tidiga med detta och skapade en väldigt uppmärksammad kampanj 

tillsammans med Michael Jackson. Kampanjen gick ut på att Pepsi fick använda en av 

Michael Jacksons låtar i sin reklamfilm, i utbyte sponsrade Pepsi hans turné. Det skrevs 

även spaltmeter i tidningar om detta samarbete vilket gav både Pepsi och Michael 

Jackson mycket uppmärksamhet (Lusensky 2010)  

 

Shimp (2000), i Kubacki och Croft (2004) visar fem olika funktioner av reklam; 

informera, övertala, påminna, ge mervärde och stödja andra delar inom företaget, i alla 

dessa funktioner används musik för olika ändamål. Musiken stödjer dessa funktioner 

och gör att konsumenterna blir medvetna om produkten och skapar en attraktiv bild av 

varumärket. Vidare förklarar författaren att musik som används i reklam övertalar 

kunder att prova produkterna och på så sätt kan musiken påverka konsumentens 

uppfattning. (Shimp 2000) Brodsky (2011) betonar att det huvudsakliga målet med att 

använda musik inom marknadsföring är att skapa en symbios mellan värdena av 

varumärket, musiken och konsumenten. Kubacki och Croft (2004) framhåller att musik 

kan forma attityder till reklam och på så sätt ge ett starkt intryck på publiken. 

Medvetenheten om ett varumärke behöver inte nödvändigtvis öka pågrund av att 

varumärket använder sig av en välkänd låt, men det ger ofta ett positivt resultat. Därför 

bör marknadsförare anstränga sig för att koppla ett varumärke med musik. (Kubacki och 

Croft 2004) 

3.3  Musikfestivalens påverkan på en ort 

I detta avsnitt förklarar vi hur en festival påverkar orten där den äger rum. Vi anser 

detta vara relevant då en stor musikfestival påverkar en ort på flera olika vis. 

 

Den musikaliska anknytningen till en ort kan vara djupt historisk genom en lång 

musikalisk historia så som musikproduktion och musikaliska uttryck. Festivaler är i 
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bemärkelse den äldsta och allra vanligaste formen av musikturism. Begreppet festival 

dök upp i början 1700-talet i form av olika event som klassisk musik, operor, körer och 

orkestrar. (Gibson och Connell 2005) Förutom denna historiska anknytning till musik 

på en ort så tar Gibson och Connell (2005) också upp en annan typ av musikanknytning 

och det är den som i varierande grad är påhittad och där anknytningen är relativt ny. 

Denna musikanknytning kan ha skapats eller utvecklats för att förbättra platsens 

ekonomi eller för att utmärka de lokala kulturskillnaderna.  

 

Yeoman et al (2004) förklarar att festivaler kan spela många olika roller på en ort. En 

festival kan bli en bidragande del av en eventuell ökad utveckling på orten och även bli 

en turistattraktion. Då festivalen blir en turistattraktion hjälper det till att skapa en bild 

av orten i besökarnas tankar. Festivaler kan också bidra till att förlänga turismsäsongen 

eller bidra till ett högre besökarantal under högsäsong. Även en ny säsong kan skapas 

om festivalen äger rum under en tidigare lågsäsong, och även en befintlig turismsäsong 

kan förlängas genom en festival. Det orten utöver detta kan dra nytta av, är bland annat 

att det skapas en stolthet, identitet och bra känsla hos invånarna vilket i sin tur kan 

skapa ett samarbete och en samhörighet bland invånarna på orten. (Yeoman et al 2004) 

Två andra sätt där musik kan forma platser är dels det diskursiva sättet, där 

föreställningar och stereotyper om platsen används för att forma denna. Det andra sättet 

är det materiella, vilket innebär att exempelvis infrastrukturen på en ort anpassas efter 

musiken. Hur stor påverkan blir på orten är olika från ort till ort och detta beror på 

vilken anknytning orten har till musiken, anknytningen kan vara historisk genom en 

lång musikalisk tradition eller ny genom exempelvis en stor musikfestival. (Gibson och 

Connell 2005). Gibson och Connell (2005) förklarar att efter den kända 

Woodstockfestivalen 1969 har festivaler blivit en allt vanligare ekonomisk strategi inom 

turism- och lokal utveckling. Detta bidrog till att det skedde en förskjutning av synen på 

musikfestivaler, från en samhällsinriktad syn till en mer kommersiell metod.  

 

Musikfestivaler blev på 1970-talet allt mer viktiga för lokal turism och redan på 1980-

talet blev festivaler också ett viktigt medel för att främja platser och områden. (Gibson 

och Connell 2005) Även Park, Reisinger och Kang (2008) hävdar att festivaler har ökat 

de senaste decennierna både i antal, storlek och frekvens. Smith (2005) och Yolal et al 

(2009) säger även de att de sett flera upprepningar i den akademiska litteraturen om att 

festivaler skapar många fördelar för en ort och ett samhälle. Festivaler generar intäkter 
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till orten och till dess kommunala projekt samt ger orten materiella och immateriella 

biprodukter (Smith 2005). Dessa biprodukter inkluderar förbättringar i infrastruktur så 

som nya anläggningar och arenor (Yolal et al 2009). Gibson och Connell (2005) styrker 

detta och ger som ett exempel orten Roskilde i Danmark, som är starkt förknippad med 

sin musikfestival Roskildefestivalen, orten har blivit så beroende av inkomsterna från 

denna att orten nu kräver festivalens existens. (Gibson och Connell 2005) Yeoman et al 

(2004) förklarar att en festival kan skapa ett band mellan orten och livsstilen på 

festivalen där människor skapar en annan dimension, på en annars vanlig plats. Detta 

band kan sedan förhoppningsvis fortsätta utnyttjas efter det att festivalen har ägt rum för 

att dra fördelar av den stämning på orten som festivalen gett upphov till. Både invånare 

och besökare kan dra nytta av festivalen och genom att media rapporterar från festivalen 

kan orten sedan nyttja detta till att bygga upp en positiv bild av orten som besöksmål. 

(Yeoman et al 2004) Smith (2005) förklarar vidare att festivaler bidrar till att även skapa 

bilder av orter via media för de turister som aldrig besökt orten. Författaren menar att 

festivaler även kan påverka det sociala livet och strukturen på en ort genom att antingen 

öka eller förringa den sociala omgivningen där. (Smith 2005) Yolal et al (2009) 

förklarar att festivaler även introducerar en kulturell styrka på de orter där de arrangeras 

som delas med de lokala och utomstående besökarna. De festivaler som lockar turister 

kan alltså vara både ekonomiskt och kulturellt fördelaktiga för orterna. Festivaler bidrar 

även till att skapa en lämplig atmosfär för människor där de kan träffas och ha roligt, 

och därmed förbättra livskvaliteten för invånarna. Författarna förklarar att resmål, så 

som orter, ständigt strävar efter att återuppfinna sig själva genom att använda sina 

befintliga kulturella tillgångar. (Yolal et al 2009)  

 

Stora festivaler som har särskilda teman och festivaler som äger rum på unika platser 

lockar ofta mer avlägsen publik. Små festivaler är ofta inriktade på en specifik målgrupp 

och söker att skapa en gemenskap för en ömsesidig upplevelse. (Gibson och Connell 

2005) Därför kan det vara viktigt för lokala arrangörer, politiker och myndigheter att 

försöka uppskatta storleken på den gemenskap som skapas och stötta evenemanget 

(Yolal et al 2009). Festivaler tenderar dock att generera mer motstånd från lokala 

invånare än enskilda konserter gör eftersom trängseln och ljudpåverkan är större 

förklarar Gibson och Connell (2005).  Yolal et al (2009) understryker att festivaler är en 

viktig del av en kulturell tillverkning och konsumtion i städer och tätorter då de 

genererar turister och intäkter till orten, och därför bör sådant motstånd förbises. 
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Yeoman et al (2004) ger en lösning på hur ovanstående problem kan tacklas och menar 

att en orts invånare är mer välvilliga att erkänna och ta till sig en festival om de får 

känslan av att de är med i processen, snarare än om att det är något som är dem 

påtvingat dem av de som beslutar på orten.  

 

Tillflödet av besökare till en festival består främst utav besökare som ej kommer från 

orten (Yolal et al 2009). Gibson och Connell (2005) diskuterar i sin bok huruvida det är 

fler lokala besökare på små eller stora festivaler. De hävdar att det syns tydligare i 

statistiken på små festivaler än stora då det oftast är fler utomstående som besöker de 

stora festivaler medan de små är mer lokaliserade. Vidare hävdar författarna att 

utomstående festivalbesökare är enbart en turist till orten tack vare festivalen. 

Utmaningen hos orten ligger i att försöka få denne turist att förlänga sitt besök utanför 

festivalen både tidsmässigt såväl som geografiskt. (Gibson och Connell 2005) Yeoman 

et al (2004) menar att besökarna på en festival tillsammans kan skapa en god stämning 

och bra miljö vilket kan leda till att det via muntlig marknadsföring lockar fler besökare 

till staden och att de som kommer dit för festivalen väljer att spendera tid på orten även 

efter det att festivalen har ägt rum. Vidare förklarar Gibson och Connell (2005) att när 

det gäller mindre festivaler så koncentreras inkomsterna från besökarna enbart på den 

ort evenemanget utförs på, vilket begränsar det ekonomiska flödet till omkringliggande 

platser, sevärdheter och attraktioner. (Gibson och Connell 2005) Aldskogius (1993) 

menar att den ekonomiska nyttan för en ort under en festival kan bli betydligt större om 

orten lägger mer kraft vid att marknadsföra de lokala turistattraktionerna i samband med 

festivalen.  
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4. Teoretisk och empirisk analys 

I detta avsnitt kommer vi presentera vår insamlade empiri och kommer med hjälp av 

teorin göra analyser och dra paralleller. I bilaga 2 finns vår intervjuguide med 

intervjufrågor. 

Vår empiri består i första hand av intervjuer vi gjort med följande personer:  

 Eva Aasum; Turistchef på Arvika kommun. 

 Ulf Bjälkenborn och Ann-Louise Cato; Bjälkenborn är Fritids- & kulturchef och 

Cato är Nämndsekreterare på Sölvesborgs kommun.  

 Lars Bälter; VD på Malung-Sälen Turism AB i Malung. 

 Patric Hammar; Kultur- och fritidschef på Borlänge kommun, 

 Jenni Leppelt; Tourist Advisory Officer på Hultsfreds Turistbyrå. 

 Torbjörn Svahn; Informationsansvarig på Hultsfreds kommun  

 Anna Wikstrand; Biträdande kommundirektör på Arvika kommun   

 Roger Zetterqvist; Kommundirektör på Sölvesborg Kommun 

För mer information om de olika orterna och tillhörande festival hänvisar vi till 

Appendix. 

 

4.1 Platsvarumärke och platsmarknadsföring 

Upshaw (1995) beskriver ett varumärke som ett företags fingeravtryck. Bilder, ord, 

idéer och olika associationer skapar konsumenternas uppfattning av företagets 

varumärke. Dessa olika associationer kan sedan användas för att skapa ett tema kring 

vilket en orts platsvarumärke kan byggas förklarar Yeoman et al (2004). Kapferer 

(2008) säger att varumärken kan appliceras på produkter, tjänster och platser. Detta har 

dock inte alltid varit självklart men  många författare ser möjligheter med det (Witt och 

Moutinho 1995, genom Hankinson 2001) Trots att platsmarknadsföring inte är självklart 

visar begreppen platsmarknadsföring och platsvarumärke med sin existens att det är 

möjligt att marknadsföra en ort (Aaker 2010; Hospers 2004; Kapferer 2008 och Murray 

2001). Både Hospers (2004) och Murray (2001) lyfter även fram att det är mycket 

viktigt att marknadsföra en ort på grund av bland annat en ökad global konkurrens. Fan 

(2005) påpekar dock att produkter kan modifieras och plockas bort från marknaden 

medan orter inte går att modifiera på samma sätt. Vi ser att detta skulle kunna utgöra ett 

hinder då det naturligtvis blir svårare att varumärka en ort som inte kan förändras över 

en natt. Hammar på Borlänge kommun berör detta problem och säger att Borlänge är 
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deras varumärke men samtidigt är Borlänge en fysisk plats och går därför inte att 

jämföras med privata företag. Han menar på att orten ligger där den ligger och 

kommunen måste göra det bästa av det som finns där. Vi håller med om att orter inte 

går att modifiera på samma sätt som produkter, eller plockas bort från marknaden, men 

att de ändå kan skapa sig ett varumärke. Det kan vara svårt att se platser och orter som 

varumärken då de är fysiska platser med många olika delar och invånare. Samtidigt 

anser vi att detta ger en ort möjligheten att lyfta fram och definiera de delar som är 

speciella och unika med orten i sin marknadsföring. Hammar förklarar att kommunen 

arbetar med att göra det bästa av det som finns och att tjänstemännen på kommunen 

försöker skapa de bästa förutsättningarna för en god inflyttningsström och 

förutsättningar för arbetstillfällen samt skolor och fritid.  

Vissa av de orter vi har undersökt har ett utarbetat varumärke. Med detta menar vi att de 

har valt att skapa en enhetlig bild av orten som de väljer att förmedla i samtliga 

marknadsföringskanaler. Exempelvis Svahn förklarar att i Hultsfred har kommunen valt 

att utföra ett varumärkesarbete där de utarbetat ett specifikt varumärke för Hultsfred. I 

samband med detta togs också en grafisk profil och en värdehandbok fram som 

förklarar hur varumärket ska användas i marknadsföring och kommunikation. Målet 

med denna profil och handbok är att Hultsfred ska kunna visa upp ett enhetligt ansikte 

utåt oavsett vem som är avsändaren i samhället. (Svahn) Liknande arbete har också 

Sölvesborg gjort berättar Zetterqvist. De har gjort kännedomsundersökningar där 

paneler runt om i landet får svara på frågor om olika orter och varumärken och även 

några frågor om Sölvesborg. Panelerna blev till exempel ombedda att placera ut 

Sölvesborg på Sverigekartan. Detta var ett startskott för att ge kommunen en överblick 

över hur orten uppfattas av resten av landet och vad i deras marknadsföring som har nått 

fram och vad de måste arbeta mer med. Kommunen vill också föra in Sölvesborg i ett 

större perspektiv och knyta samman orten med den södra regionen i Sverige. Många 

tillfrågade i undersökningen kunde inte placera ut orten kartan eller placerade ut den 

runt Mälardalen och Norrland. (Zetterqvist)  

 

Både Svahn och Zetterqvist säger att orterna har ett utarbetat varumärke och att de anser 

det vara positivt för en ort att ha ett varumärke. Men precis som Zetterqvist nämnde 

angående den kännedomsundersökning de utförde så är det inte säkert att ett varumärke 

når fram till konsumenterna som det är tänkt. Företag kan försöka skapa en bild av hur 
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de vill att varumärket ska uppfattas men i grund och botten skapar konsumenten en egen 

uppfattning av varumärket (Upshaw 1995). Ind (2007) styrker detta och säger att ett 

varumärke bara existerar i huvudet på konsumenterna och det enda ett företag kan göra 

är att försöka påverka den bild konsumenterna själva har skapat. Han fortsätter och 

förklarar att en grundläggande del i att eventuellt åstadkomma en förändring är att 

informera alla anställda och se till att de är medvetna om den bild företaget vill ge. Alla 

anställda måste arbeta mot samma mål för att det ska kunna lyckas. (Ind 2007) Även 

Spjuth (2006) framhåller samma sak och säger att de bästa förutsättningarna för att en 

kommun ska lyckas med sitt varumärke är att ha tydliga målsättningar och tydliga 

värderingar som alla på orten tillsammans kan arbeta mot och att detta kan minimerar 

misslyckanden. Både Hultsfred och Sölvesborg har som en del av sitt varumärke 

utarbetade värdeord på kommunen som de arbetar med internt och som förhoppningsvis 

ska spridas och avspeglas även på invånarna och näringslivet på orten. Exempel på 

några värdeord hos kommunerna är engagemang, värme, stolthet och attraktionskraft. 

(Svahn och Zetterqvist)  

 

Aasum på Arvika kommun säger att de inte har något uttalat varumärke eller att det är 

något de arbetar med. Hon tror dock att en ort kan tjäna på att ha ett varumärke. Det är 

också något som kommer upp på diskussion ibland men är i dagsläget inte aktuellt 

menar hon. Wikstrand säger att kommunen jobbar med Arvika som varumärke men 

styrker också det Aasum säger genom att förklara att kommunen inte har någon slogan 

eller arbetar med stora kostsamma reklamkampanjer. De arbetar istället internt på 

kommunen i Arvika med varumärkesbyggande bland den egna personalen för att de 

anställda ska vara nöjda och trivas på kommunen. Tanken är att buskapet om en trevlig 

kommun ska spridas från de anställda till övriga kommuninvånare och att dessa i sin tur 

ska tycka att det är en trevlig kommun att bo i och göra reklam för och representera 

Arvika när de möter de turister som kommer till orten. (Aasum) I Malung arbetar 

kommunen inte heller med varumärkesskapande menar Bälter. Han säger att det som 

finns är en kommunlogotyp men inte mycket mer, de är också återhållsamma när det 

gäller slogans. Däremot är ett större varumärkesarbete på gång regionalt och omfattar 

hela Dalarna där alla kommuner är med och det kommer Malung dra nytta av i sin 

marknadsföring menar Bälter. Hammar säger att Borlänge är ett varumärke i sig men 

inte något det arbetar mycket med. Det dem har är sin slogan ”Trevligt folk” som är 

tänkt att sprida värden och stolthet bland invånarna. Zetterqvist på Sölvesborg kommun 
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varnar dock för att varumärken kan bli nersvärtade av exempelvis skandaler men tror 

ändå att mindre orter behöver ett varumärke för att kunna konkurrera om invånare och 

företag med större orter. Bälter är också inne på detta och anledningen till att Malung 

har varit återhållsamma och lite rädda när det gäller slogans är att slogans ibland kan 

missuppfattas och vara svårtolkade. Han nämner en undersökning som gjorts om 

kommuners slogans där vissa, enligt honom, var skrattretande och att ingen riktigt 

förstod innebörden av dem. 

 

Kavaratzis och Ashworth (2005) menar att genom att ha ett varumärke differentieras en 

ort gentemot andra orter och tar plats i konsumenternas medvetande som en ort som 

besitter egenskaper överlägsna sina konkurrenters egenskaper. Leppelt anser att 

Hultsfredsfestivalen är en del av Hultsfreds varumärke, dess identitet, och utan 

festivalen kommer orten tappa kraft i sin marknadsföring. Svahn på Hultsfreds kommun 

säger dock att kommunen försökt att minska ner på denna starka identitet genom att till 

exempel inte använda sig av uttrycket Musikkommunen i lika bred utsträckning längre. 

Detta anser vi återspeglas i 2011 års turistbroschyr då Hultsfredsfestivalen inte nämns 

eller syns i bild och text. Tidigare år har festivalen tagit upp en stor del i katalogen och 

bilder från festivalen har synts på flera sidor. Detta kan vi kopplas till att 

Hultsfredsfestivalen har gått i konkurs och nyligen köpts upp och startats igen, men 

tyvärr i processen förlorat en del av sin tidigare glans. Svahn säger att Hultsfred 

kommun medvetet minskat kopplingen gradvis då de anser att den en gång mycket 

starka kopplingen till uttrycket Musikkommun nu minskat. Festivalens popularitet och 

besökarantal har sjunkit och detta har i sin tur påverkat orten Hultsfred och dess turism 

(Svahn). Svahn förklarar vidare att valet att inte kalla sig Musikkommunen längre inte 

bara har med Hultsfredsfestivalen att göra. Hultsfred kommun har i allmänhet dragit ner 

på sina bidrag till mycket av musikverksamheten i kommunen de senaste åren och då 

anser de att de inte längre kan kalla sig Musikkommunen. (Svahn) Här kan vi se hur 

viktigt det är med en tydlig identitet på orten för att skapa och hålla ett platsvarumärke 

vid liv. Försvinner det som starkt kopplas till varumärket måste varumärket i sin tur 

förändras. Hultsfred har gjort detta i och med att inte längre kalla sig Musikkommunen i 

samma utsträckning.  

 

Sölvesborg kommun har motsatt problem, de försöker förknippas med Sweden Rock 

Festival i större utsträckning. Festivalen heter Sweden Rock Festival och numera står 
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även ortens namn, Sölvesborg, med på exempelvis affischer och annat promotion 

material. Vi anser att när festivalens namnen inte innehåller namnet på orten där den 

äger rum blir det svårt för orten att associeras med festival. Det blir då viktigt för 

kommunen, om de vill förknippas med festivalen, att förtydliga att den äger rum där. 

Hultsfred får till exempel mycket gratis uppmärksamhet tack vare festivalnamnet 

Hultsfredsfestivalen. Leppelt bekräftar detta och förklarar att Hultsfredsfestivalen och 

musiken är utmärkande bunden till orten Hultsfred och skapar associationer som inte 

går att rubba på. När det gäller Sweden Rock Festival och Peace & Love framgår det 

inte alls i festivalens namn på vilken ort den äger rum. Att få med ortens namn i 

samband med festivalens var något Sölvesborg  kommun fick arbeta för och det tog tid 

berättar Bjälkenborn och Cato. Zetterqvist säger att idealiskt så skulle ju festivalen heta 

Sweden Rock Sölvesborg. Då detta inte är aktuellt just nu försöker kommunen  istället 

få journalister och press att i sina reportage och recensioner av festivalen nämna 

Sölvesborg så att det syns i tidningarna (Bjälkenborn och Cato). Zetterqvist anser att 

Sölvesborg redan är starkt förknippad med Sweden Rock Festival men att de försökt 

förstärka detta då han anser att det är något positivt för dem att förknippas med 

festivalen. Ett försök till att förstärka dessa kopplingar mellan Sölvesborg och Sweden 

Rock Festival görs genom att också vara med och synas på Sweden Rocks andra event 

som bland annat Sweden Rock Cruise, Sweden Rock Magazine och även på deras 

hemsida. Detta vill Sölvesborg fortsätta med så länge de kan men om Sweden Rock 

Festival en dag skulle få dåligt rykte eller dålig klang blir det en annan situation och 

Sölvesborg får då ta ställning och utvärdera om man vill fortsätta att förknippas med 

festivalen eller inte. Den dagen kanske de bryter arbetet med Sweden Rock Festival men 

så länge det går bra för festivalen kommer kommunen dra nytta av detta så mycket som 

möjligt. (Zetterqvist)  

 

Ett namn är det som oftast hänger med längst och förknippas mest med ett företags 

varumärke enligt Upshaw (1995). Därför ser vi att det är viktigt att väga för och 

nackdelar när beslutet om ett platsvarumärke tas, speciellt om ortens varumärke grundas 

på något de inte har kontroll över. Grundas varumärket på ett exempelvis en festival 

måste kommunen vara medveten om att festivalen en dag kan försvinner från platsen 

och förbereda sig på hur orten kan arbeta med det redan inarbetade platsvarumärket. 

Precis som Ind (2007) säger så inte bara hjälper ett varumärke att särskilja produkter 

utan varumärket samtidigt innehåller ett löfte om vad konsumenten erhåller vid ett köp. 
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Här ser vi likheter med utvecklingen i Hultsfred. Enligt Svahn påbörjades arbetet med 

att minska kopplingarna till Musikkommunen redan för några år sedan och nu när 

festivalen de senast åren har gått sämre blir det allt tydligare. Trots att Svahn säger att 

detta arbete började för flera år sedan ser vi i turistbroschyrerna att Hultsfredsfestivalen 

fortfarande fick stort utrymme under 2010 års broschyr. Året efter att festivalen i sista 

minuten blivit inställd så nämns istället festivalen inte alls den nya broschyren för 2011. 

På grund av att festivalen har gått dåligt ser vi att det varit lättare för kommunen att gå 

vidare med sitt nya varumärke och grafiska profil och bryta med Musikkommunen.  Om 

festivalen å andra sidan fortfarande hade varit på topp kan detta val nog ha ifrågasatts 

anser vi. Samtidigt måste vi här komma ihåg att när 2011 års broschyr trycktes upp är 

det inte säkert att det ännu var officiellt att FKP Scorpio skulle hinna organisera en 

festival till sommaren 2011. En skillnad måste också göras mellan kommunen och 

turistbyrån, trots att turistbyrån är en del av kommunen är festivalen en stor tillgång för 

turistbyrån som de vet lockar mycket turister och bör marknadsföras. Kommunen 

försöker dock numera utforma sitt varumärke utan festivalen i samma utsträckning som 

tidigare.  

 

Bälter på Malung-Sälen Turism och Hammar på Borlänge kommun berättar att 

kommunerna samarbetar med sina festivaler i olika utsträckning när det gäller 

marknadsföring. Bälter nämner att Malung kommun väljer att lyfta fram 

Dansbandsveckan i Malung i sin marknadsföring. Detta gör även Borlänge kommun, 

Hammar berättar att kommunen tog initiativet till att föra en dialog med Peace & Love 

för några år sedan som visade sig bli en stor framgång. Problem som dyker upp är 

lättare att diskutera och ta hand om när kommunen och festivalen känner till varandras 

verksamheter (Hammar). Aasum säger att Arvika kommun har varit positiv till 

Arvikafestivalen men att det har varit svårt att samarbeta med festivalen då 

festivalledningen har bytts ut varje år. Arvika kommun var på så sätt tvungen att förhålla 

sig till nya personer varje år och då inte alltid kunskapen hängde med i bytet av 

festivalledning blev de svårt att skapa ett samarbete. Därför har Arvika kommunen 

arbetat mycket för festivalen istället för med festivalen. (Aasum) Wikstrand väljer att 

förklara det som att Arvika kommun har arbetat vid sidan om Arvikafestivalen då den 

väldigt mycket marknadsförde sig själv. 
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Arvikafestivalen, som enligt oss fortfarande är starkt förknippat med Arvika, som gick i 

konkurs sommaren 2011 har enligt Wikstrand haft stor betydelse för Arvika under åren 

den pågick. Arvika kommun valde dock ändå att bortse från festivalen i sin 

marknadsföring och har istället valt att marknadsföra sig på en regional nivå med vad 

dem kallar berättelser. Dessa berättelser lyfter fram det genuina som finns i Arvika och 

skapar inte något nytt. Orten väljer att rikta sig mot sina kommuninvånare för att de ska 

känna att det är en trevlig kommun att bo i. När det gäller turismen så väljer de att lyfta 

fram berättelser, anpassade efter målgruppen de riktar sig till, om natur, kultur eller 

shopping. (Wikstrand) Aasum förklarar att de marknadsför Arvikas starkaste sidor, 

vilket enligt henne är kulturen på orten så som konst och hantverk. Fan (2005) 

förtydligar att en ort består av flera olika delar där man i sin platsmarknadsföring väljer 

att lyfta fram det som särskiljer orten från andra orter. Hospers (2004) menar dock att 

det är viktigt att ha en tydlig image för sitt platsvarumärke för att det ska bli 

framgångsrikt och konkurrenskraftigt. Arvika gör rätt genom att med sina berättelser 

lyfta fram det som särskiljer orten från andra orter, men genom att förmedla många 

olika berättelser anpassade efter målgrupper som Arvika gör menar vi på att de inte 

skapar en tydlig image. Istället blir deras marknadsföring spridd och går inte att 

koncentrera till ett platsvarumärke. Trots att de inte har något utarbetat varumärke har 

Arvika ändå en image vilket Kapferer (2008) förklara är hur människor uppfattar ett 

varumärke, och i detta fall orten. De olika berättelserna skapar olika bilder av orten och 

på så sätt olika uppfattningar om dess image hos besökarna. Att ha en kontroll över sin 

image är en fördel då en bra image kan ge fördelar, Hospers (2004) förklarar bland 

annat att en orts image kan locka till inflyttning och nyetableringar på orten. Yeoman et 

al (2004) förtydligar hur en ort kan dra nytta av en festival för att skapa ett tema som 

enkelt kan appliceras på all marknadsföring. Orten kan dra nytta av de positiva känslor 

som en festival lämnar på en ort och skapa ett band som knyter samman dessa känslor 

med hur det är att bo på orten. Vi anser att detta kan vara ett sätt att lockar människor att 

besöka orten och i längden potentiellt även flytta dit. 

4.2 Musik och marknadsföring 
På 80-talet började företag utnyttja kändisars ansikten och musik för att marknadsföra 

sitt eget varumärke. Ett samarbete mellan varumärken och kända personer som artister 

skapar intresse och engagemang kring varumärket som de annars kanske inte lyckats få. 

(Lusensky 2010) . Brodsky (2011) betonar att det huvudsakliga målet med att använda 
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musik inom marknadsföring är att skapa en symbios mellan värdena av varumärket, 

musiken och konsumenten. Spjut (2006) framhåller att kommuner kan jämföras med 

vilken annan service- eller tjänsteorganisation som helst, därför ser vi här likheter med 

de orter vi har granskat då festivalerna ofta är fristående organisationer och inte en del 

av kommunen. Orter och kommuner som ser fördelen med att associeras med dessa 

festivaler kan välja att sponsra dem för att associeras med dem. Festivalerna kan då ses 

som kändisar vars stjärnstatus orterna gärna vill förknippas med för att stärka sitt eget 

varumärke. Därför anser vi det möjligt även för en kommun att använda sig av 

samarbeten och musikkopplingar i marknadsföringen av sitt varumärke, sin ort. Flera av 

de respondenter som har intervjuats under denna uppsatsprocess har mer eller mindre 

sagt att kommunen nyttjat denna strategi för att marknadsföra orten och kommunen. 

Den ort vi anser använder sig av detta i störst utsträckning är Sölvesborg. Där har 

kommunen tagit fram en hel kampanj som heter Made in Sölvesborg! som bygger på 

vad de anser vara de tre starkaste varumärkena för Sölvesborg; Sweden Rock Festival 

och allsvenska fotbollslaget Mjällby AIF samt kommunen själv. Detta kallar de för 

kommunens treenighet, ett varumärke och kampanj de skapat för att använda i 

marknadsföringen av kommunen. (Bjälkenborn och Cato) Där har de i bild och text vävt 

samman dessa, en av kampanjbilderna (se Bilaga 1) visar en fotboll med nitar. Fotbollen 

representerar Mjällby AIF och nitarna representerar Sweden Rock Festival, samt i 

hörnet har de kommunens egen logotyp. Detta kombineras med texterna  I Sölvesborg 

vet vi hur livet både ska rockas och rullas och Våga sticka ut för att väcka 

uppmärksamhet. Detta kan vi koppla till det Aaker (2010) säger att för att skapa sig ett 

framgångsrikt varumärke är det viktigt att lägga ner tid och resurser på att skapa en 

varumärkesidentitet. Identiteten består av värdeskapande associationer som varumärket 

strävar efter att skapa och som sedan förmedlar varumärkets hjärta och själ (Aaker 

2010). Här ser vi att Sölvesborgs kommun har valt att förknippas med sina starkaste 

varumärken Sweden Rock Festival och Mjällby AIF för att stärka sitt eget varumärke 

och locka besökare. Nitfotbollen på bilden visar tydligt kommunens varumärkes hjärta 

och själ och temat är genomgående i hela kampanjen.  

 

Även om inte alla orter väljer att kopplas till sina festivaler på samma sätt och lika 

starkt som Sölvesborg har valt att göra anser vi att de ändå på något sätt önskas  synas i 

samband med festivalen. Något alla orter har gemensamt är att de alla syns och finns på 

plats på festivalområdet under festivaldagarna för att marknadsföra kommunen, både 
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personligen och med till exempel reklamfilmer på scenernas storbildsskärmar. I 

Borlänge marknadsförs orten exempelvis genom att representanter från kommunen 

finns på plats på festivalområdet under festivalen för att ge festivalbesökarna 

information om andra sevärdheter och möjligheter på orten (Hammar). Strategin att 

kommunen finns på plats under festivalen för att synas och informera är gemensam för 

alla de orter vi undersökt. De anser det väldigt viktigt att det finns representanter från 

kommunen på plats för att prata och umgås med besökarna och försöka få dem att vilja 

stanna lite längre, upptäcka nya platser eller komma tillbaka vid ett annat tillfälle. Detta 

kopplar vi till det Gibson och Connell (2005) säger om att festivaler ofta koncentrerar 

besökarna till ett mindre område vilket gynnar ekonomin där men samtidigt begränsar 

det ekonomiska flödet till närliggande platser. Orterna önskar att sprida detta 

ekonomiska flöde till hela kommunen istället för endast detta begränsade område. 

Gibson och Connell (2005) påpekar att det är möjligt att sprida det ekonomiska flödet 

till andra närliggande platser genom att informera besökarna om omkringliggande 

attraktioner. Det är precis vad vi ser att kommunerna väljer att göra genom att finnas på 

plats och informerar samt pratar med besökarna, med förhoppningen att besökarna ska 

spendera pengar utanför festivalområdet. Svahn tycker att det är en bra taktik att finnas 

på plats på Hultsfredsfestivalen och personligen kunna berätta för besökarna om det 

som finns i kommunen till exempel sevärdheter och attraktioner. Samtidigt säger han att 

denna taktik inte alltid fungerar då flera besökare är för fokuserade på musiken. 

  

”[…] jag tror på sådana insatser men om ni själva tänker er att om vi stått där borta 

och försökt prata med er om att ska ni inte följa med och titta på en trevlig masugn.... 

nu kan ni hoppa över det glada campinglivet en stund och åka dressin med oss, jag 

menar den delen tror jag inte på för målgruppen är för ung […].” 

Torbjörn Svahn, Informationssekreterare Hultsfreds Kommun 2011 

 

Även om Svahn anser att informationen kanske inte riktigt når fram eller inte är aktuell 

under festivaldagarna anser vi att detta kan vara en bra strategi i deras 

varumärkesbyggande. Zetterqvist förklarar att baktanken med att berätta vad besökaren 

mer kan göra på orten är förhoppningen att folk ska komma tillbaka och lägga en 

semestervecka där. Bälter berättar att Malung kommun finns på plats under 

Dansbandsveckan för att ge besökarna den information som han anser de är berättigade 

till. Även Wikstrand säger att Arvika kommun fanns på plats under Arvikafestivalen 
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och hade bland annat en monter där för att informera om vad mer som fanns att göra på 

orten. Cato och Bjälkenborn framhäver under intervjun att Sölvesborg kommun finns på 

plats under Sweden Rock Festival och hur viktigt det är för dem att synas där. Detta 

kopplar vi till det även Aldskogius (1993) också säger om att en ort kan öka sina 

inkomster genom att marknadsföra de lokala turistattraktionerna i samband med en 

festival. Detta ser vi visar på vikten av att informera och sprida information om ort och 

kommun till nya besökare. Vi anser, som Svahn, att det kanske inte alltid går att nå ut 

till alla besökare men att det ändå är en bra strategi som gör besökare mer medvetna om 

orten. På så sätt uppmuntrar de besökarna se mer av orten och närliggande platser vilket 

kan generera inkomster till dessa. 

 

Yolal et al (2009) förklarar att festivaler är en viktig ekonomisk fördel för orter då 

evenemangen genererar turister och intäkter. Hammar poängterar också detta och menar 

att kommunen ser positivt på Peace & Love då den ökar vetskapen och 

uppmärksamheten om Borlänge som ort.  Han väljer att förklara det som att festivalen 

lockar mycket folk som kommer hit och spenderar ”en och annan krona”. På så sätt 

bidrar festivalen till ett ekonomiskt tillskott till kommunen genom större besökarantal 

och ökad försäljning. De andra orterna berättar också om den ökade omsättning under 

just festivalveckorna. Cato och Bjälkenborn säger att det gäller för lokalinvånarna att 

göra sin veckohandling innan festivalveckan då besökarna kommer till orten. Trots att 

de flesta affärer förbereder sig och beställer in stora kvantiteter så är det ofta lika snabbt 

tomt på hyllorna igen. Enligt Bjälkenborn har Sölvesborgs turistomsättning dubblerats 

sedan festivalen kom till kommunen 1998. Leppelt förklarar att det är stora summor 

pengar det rör sig om runt en festival. Det året Hultsfredsfestivalen inte ägde rum 

försämrades besöksnäringens omsättning med nästan 100 miljoner kronor (Leppelt). 

Festivaler ger många fördelar både till orten och samhället och inte bara för 

kommunerna (Gibson och Connell 2005; Smith 2005 och Yolal et al 2009). 

Näringsidkare påverkades också det året då Hultsfredsfestivalen ställdes in så pass nära 

festivalstarten. Många affärer hade då redan förberett sig och hunnit köpa in stora lager 

varor som sedan inte blev sålda. (Svahn) Även Aasum och Wikstrand säger båda att de 

kan komma att se förändringar i omsättningen framöver då Arvikafestivalen nyligen har 

lagts ned. Dock har de inte sett någon skillnad ännu då de det senaste året hade 100 år 

jubileum och många andra evenemang som lockade mycket turister.  
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Många respondenter har berättat att lokala föreningar drar ekonomisk nytta av 

festivalerna och är i vissa fall beroende av dessa inkomster. För Dansbandsveckan i 

Malung är Malung Idrottsförening en av arrangörerna tillsammans med Folkets Park. 

Föreningarna på de andra orterna är också aktiva under festivalen (Bälter). I Sölvesborg 

får till exempel scouterna, hockeyklubbar och fotbollsklubbar betalt av Sweden Rock 

Festival i utbyte mot att de hjälper till under festivalen. De får bland annat städa 

festivalområdet och samla flaskor och burkar vilka de sedan får behålla panten på. 

(Bjälkenborn och Cato) Hockeyklubben kan nästan dra runt hela sin verksamhet med 

hjälp av denna inkomst menar Bjälkenborn och Cato. Trots alla dessa ekonomiska 

fördelar finns det också alltid negativa åsikter. Enligt Svahn varierar åsikterna beroende 

på vem du är som person och vad du har för relation till festivalen. En förälder med barn 

i föreningar som tjänar pengar på festivalen och en granne till festivalområdet som inte 

tycker om högt ljud dygnet runt har olika åsikter. (Svahn) Cato och Bjälkenborn berättar 

också att det har funnits klagomål från lokalbefolkningen i Sölvesborg om bland annat 

dålig städning och hög ljudnivå. De påpekar att det är viktigt att lyssna på alla och 

samarbeta och försöka göra de förbättringar som är möjliga för att möta 

lokalbefolkningens önskemål. Gibson och Connell (2007) och Yolal et al (2009) 

förklarar att festivaler tenderar att generera motstånd från lokala invånare på grund av 

ökad trängsel och ljudpåverkan. Vidare menar Yolal et al (2009) att detta motstånd bör 

förbises i viss mån då festivalen samtidigt skapar stora fördelar och intäkter för orten i 

stort. Vi håller med Yolal et al (2009) om att en del negativa åsikter och klagomål kan 

förbises till förmån för helhetsbilden.  Samtidigt vill vi påpeka att som Bjälkenborn och 

Cato säger att det är viktigt att föra en dialog med lokalbefolkning och förklara och 

förtydliga alla beslut som görs. Även ett förtydligande av förmånerna av festivalen, för 

orten, kan ge lokalbefolkningen större förståelse för vissa nackdelar under denna period.  

 

Sölvesborg kommun har bland annat valt att utöka området där städningen efter Sweden 

Rock Festival sker efter påtryckningar från lokalbefolkningen (Bjälkenborn och Cato). 

Lokalbefolkningen i Hultsfred har klagat då de ansett att kommunen har gått in med för 

mycket pengar till Hultsfredsfestivalen, trots detta har kommunen fortsatt att sponsra 

festivalen. Leppelt förklarar att det år Hultsfredsfestivalen försvann fick många upp 

ögonen och insåg att de saknade det som en gång fanns och möjligheten att dra nytta av 

festivalen. Hon säger att ”man såg vikten av att kunna mjölka den här guldkon, när man 

inte har den kan man inte göra det”. Nu när Hultsfredsfestivalen har blivit uppköpt har 
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Hultsfreds kommun valt att gå in i ett avtal med de nya ägarna, FKP Scorpio, där 

kommunen garanterar vissa pengar under de första tre åren då de inser att allt har en 

inkörningsperiod. (Svahn) Detta tolkar vi som en strategi av Hultsfred kommun för att 

förhoppningsvis kunna behålla alla de fördelar en festival i Hultsfred för med sig. 

Hammar förklarar att Peace & Love fick ekonomiskt stöd av Borlänge kommun under 

några år för att festivalen skulle kunna överleva. Han anser att detta var ett förnuftigt 

beslut då festivalen annars kanske inte hade funnits idag. Detta tolkar vi som att 

festivaler har en så stor betydelse för de orter där de äger rum att kommunerna ibland 

väljer att stötta festivalen även fast de går dåligt. Trots motgångar kan en festival tillföra 

mycket till orten och då det positiva fördelarna överväger de ekonomiska 

investeringarna gör kommunerna i vissa fall vad de kan för att behålla festivalen. 

 

Cato berättar dock att om Sweden Rock Festival skulle börja gå dåligt är det antagligen 

inte Sölvesborgs fel utan att den typen av festival inte längre är intressant och då är det 

inte läge att försöka rädda den. Om festivalen skulle börja gå dåligt eller få dåligt rykte 

får de då ta ett ställningstagande ifall de vill förknippas med festivalen eller inte, 

utvecklar Zetterqvist. Sölvesborg sitter dock i en annan situation, än exempelvis 

Hultsfred, då det är kommunen som får inkomster av Sweden Rock Festival istället för 

att kommunen sponsrar festivalen berättar Bjälkenborn och Cato. De får dessa 

inkomster genom att de hyr ut mark till festivalen. Sölvesborg har alltså inte befunnit 

sig i samma situation som, exempelvis Hultsfred, där de har varit tvungna att ta dessa 

beslut om festivalens framtid i kommunen. De säger själva att det är något de får ta 

ställning till den dag de blir aktuellt därför kan vi tycka att det är förtidigt för dem att 

spekulera om detta. Vi kan dock konstatera att den dag Sweden Rock Festival går dåligt 

eller får dåligt rykte är de lättare för Sölvesborg att bryta kopplingarna med denna 

eftersom ortens namn inte finns med i festivalens. Svårare är det för exempelvis 

Hultsfred som lätt kopplas till Hultsfredsfestivalen varför det faktiskt kan vara lönsamt 

att sponsra en festival som går dåligt med förhoppningar om att den ska överleva. 

Sölvesborg har istället ett enklare val då det är lätt att bryta ett icke fördelaktigt 

samarbete med Sweden Rock Festival och festivalen i sin tur lika gärna skulle kunna 

flytta till en annan ort och fortsätta där. 
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4.3 Musikfestivalens påverkan på en ort 
Smith (2005) förklarar att festivaler inte bara genererar intäkter utan även materiella och 

immateriella biprodukter på en ort. Precis som Smith (2005) säger Yeoman et al (2004) 

att festivaler kan spela många olika roller på en ort, en festival kan bli en bidragande del 

av en eventuell ökad utveckling på orten och även bli en turistattraktion. Även Yolal et 

al (2009) styrker detta och förklarar att festivaler kan vara både ekonomiskt och 

kulturellt fördelaktiga för orterna då de bland annat introducerar en kulturell styrka på 

de orter där de arrangeras som delas med de lokala och utomstående besökarna. Detta 

ser vi i hur orterna har påverkats, utvecklats och förändrats i takt med festivalens 

utveckling, till exempel Borlänge och Hultsfred har tack vare sin musikanknytning 

lyckats locka till sig och skapa musikutbildningar. Båda orterna har 

högskoleutbildningar inriktade på musik och Hultsfred har även ett musikgymnasium. 

Vi anser att dessa utbildningar inte skulle existera på orten om det inte vore för 

musikfestivalerna där. Svahn bekräftar detta då han säger att musikutbildningarna i 

Hultsfred hänger ihop med att festivalen äger rum i Hultsfred. Utbildningarna bidrar till 

ökad inflyttning på orten och att orten kan profilera sig med högskoleutbildningar. När 

Hultsfredsfestivalen inte genomfördes 2010 hotade Linnéuniversitet att flytta sin 

utbildning Music & Event Management från orten till Kalmar (Svahn). Leppelt säger att 

inflyttningen av nya studenter på orten är viktig, utan den skulle det bli betydligt mycket 

mindre och mycket tråkigare. Vi ser att orter med verksamheter starkt förknippade till 

festivalen kan gå miste om dessa när och om en festival går dåligt. Detta hände också i 

Arvika när festivalen lades ner. Arrangemangsföreningen Galaxen som arrangerade 

Arvikafestivalen startade 2005 Ungdomens Hus där de hade olika typer av aktiviteter 

och musikevents året om. Arvikafestivalen lades ner då föreningen gick i konkurs och 

då fick även Ungdomens Hus stängas ner. (Wikstrand) Aasum berättar att det tidigare 

fanns en kreativ miljö bland dem som jobbade med festivalen på orten och många av 

dem gick vidare och startade företag där. Detta tillflöde av kreativa personer försvann i 

och med att Arvikafestivalen lades ner. I Borlänge ser vi samma utveckling som Arvika 

hade innan Arvikafestivalen lades ner, där Peace & Loves popularitet och framgång 

används för att förstärka andra delar av kommunen som arbetar med musik. Hammar 

säger att kommunen bland annat försöker locka till sig drivna entreprenörer som de vill 

ska starta musikföretag i kommunen. Sölvesborg har fört diskussioner med Sweden 

Rock Festival om att eventuellt ha någon konsertverksamhet under resten av året med 

mindre konserter. Detta har dock inte resulterat i någonting ännu. (Zetterqvist)  
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Vi anser att orter påverkas som allra mest under festivaldagarna, och eventuellt redan 

några dagar innan, när besökarna börjar komma till orten. Bälter beskriver dessa dagar 

som en totalinvasion då Malung går från ca 7000 invånare till ca 50 000 besökare i 

bygden. Han förtydligare detta med att påpeka att ”alla, alla, alla, på något sätt mer 

eller mindre påverkas utav det här”. Även i Sölvesborg märker Bjälkenborn och Cato 

av detta då orten nästan tredubblar sitt invånarantal under dessa festivaldagar. 

Bjälkenborn förklarar att effekten av detta ”skvätter överallt, till och med tandläkaren 

så är det köer till”. Bälter säger att de har extra öppettider på turistbyrån för att 

tillmötesgå besökarna under Dansbandsveckan i Malung och i Borlänge har även 

vårdcentralen extra öppettider säger Hammar. De fördelar (Yolal et al 2009) och 

ekonomiska intäkter som en festival för med sig (Smith 2005) gynnar även 

lokalbefolkningen och inte enbart kommunen och näringslivet på orten. Många 

privatpersoner väljer att under festivaldagarna hyra ut mark, tomter, duschar, rum, 

stugor med mera till festivalbesökare (Bjälkenborn och Cato). Detta ger även 

lokalbefolkningen chansen att tjäna pengar på uppståndelsen kring festivalen. 

Bjälkenborn och Cato berättar att bönder bland annat gör egna campingplatser på 

åkrarna och privatpersoner bygger friggebodar och nya sommarstugor bara för att hyra 

ut dem till festivalbesökare. Leppelt berättar att mycket av det festivalboende som 

turistbyrån hjälper till att förmedla är just privatboende som Hultsfreds invånare väljer 

att hyra ut. Detta vi ser vi kan skapa gemenskap, stolthet och engagemang bland 

invånarna på orten då alla får en chans att vara med och engagera sig i arrangemanget 

kring festivalen.  

 

Svahn menar på att den mentala påverkan bland invånarna är minst lika viktig som 

butikernas merförsäljning. Vi tror här att invånarna känner en stolthet för festivalen och 

när den sen inte längre finns kvar ger det en mentalt negativ påverkan hos dem. Som 

exempel nämner Svahn att just nu är det inte kul att åka runt i Sverige och säga att du 

kommer från Hultsfred för då får du reaktionen ”jaha det var där ni lade ner festivalen”. 

Detta kan vi härröra till det faktum att festivalen inte ägde rum sommaren 2010. De 

starka associationerna mellan orten och festivalen gjorde att när människor runt om i 

Sverige hörde Hultsfred nämnas tog de först och främst upp festivalen och dess 

konkurs. Bjälkenborn berättar att invånarna i Sölvesborg är stolta över Sweden Rock 

Festival där många ställer upp kring arrangemanget, som vi tidigare nämnt. Detta är 

dock något som har växt i takt med festivalen, då när den först kom till orten var 
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invånarna tveksamma och undrade ”vad är detta för några?”. Numera välkomnast 

istället festivalbesökarna med banderoller som lyder Välkomna alla hårdrockare, ”ja det 

är häftigt” säger Bjälkenborn om detta engagemang. 

 

Förutom denna påverkan koncentrerad till festivaldagarna sker det även större bestående 

förändringar på orten. Orterna väljer ibland att göra permanenta investeringar i 

faciliteter och kommunikation i förmån för festivalen. Hospers (2004) kallar detta för att 

förbättra hårdvara då exempelvis byggnader rustas upp eller byggs upp. Zetterqvist 

berättar att de har gjort stora investeringar för att festivalområdet ska anpassas efter 

Sweden Rock Festivals behov. Vidare berättar han att endast under 2011 investerades 3-

4 miljoner i detta och då på bland annat avlopp, stationära toaletter, el och bredband 

samt att mark fylldes ut. Dessa investeringar har dock endast gjorts med bakgrund mot 

att ett nytt avtal på fem år har tecknats mellan festivalen och kommunen, vilket 

garanterar inkomster för kommunen framöver. Aasum berättar att även i Arvika skedde 

det investeringar som dikade campingplatser, tillrättalagda campingar på åkrar, 

gångvägar och brandgator. Nu när festivalen har lagts ner har de inte längre någon nytta 

av dessa investeringar (Aasum). Vi ser här att det finns en risk i att göra permanenta 

investeringar i förmån för en festival då dessa eventuellt inte hinner löna sig eftersom 

framtiden är oviss och festivalen kan gå i konkurs. Vi anser att det skulle vara vettigt att 

göra investeringar som  sedan kan användas även för andra ändamål då investeringen på 

så sätt kan löna sig i längden även om festivalen försvinner. Zetterqvist styrker detta och 

säger att trots deras nya femåriga avtal med Sweden Rock Festival och att det känns 

stabilt just nu vet man aldrig vad som kan hända. Han nämner här Hultsfredsfestivalen 

och deras konkurs som exempel.   
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5. Slutsatser 

I detta kapitel presenterar vi de slutsatser vi har dragit utifrån den empiriska och 

teoretiska analysen. Vi besvarar våra forskningsfrågor och syfte. Utifrån slutsatserna 

har vi kommit fram till egna förslag på hur en ort kan ytterligare förstärka och fortsätta 

använda sig av sina musikanknytningar både när festivalerna fortfarande är aktuella 

och när de inte längre finns kvar. 

 

5.1 Besvarande av uppsatsens syfte 

5.1.1. Syfte 

Vi visste redan innan vi började skriva vår uppsats att musik med fördel kan användas 

inom marknadsföring av produkter, företag och tjänster. Vi intresserade oss då för att 

undersöka om musik eventuellt skulle kunna användas som grund för att skapa ett 

platsvarumärke för en ort. I Sverige är de största musikrelaterade platserna orter där det 

finns musikfestivaler och vi hade en tankegång om att en musikfestival i olika grad 

påverkar en ort och valde att undersöka detta närmare.  

Uppsatsens syfte är att se hur musikfestivaler kan bidra till och påverka en orts 

platsmarknadsföring och platsvarumärke. Vi valde att utforma följande forskningsfrågor 

för att besvara vårt syfte: 

 Hur kan en musikfestival påverka en ort? 

 Hur kan en ort dra nytta av en musikfestival i sin platsmarknadsföring? 

 Varför skapar sig orter ett platsvarumärke? 

Efter utformandet av detta syfte och forskningsfrågor utförde vi en teoretisk och 

empirisk analys och utifrån denna kommer vi nu nämna forskningsfrågor 

5.1.2 Fråga 1. Hur kan en musikfestival påverka en ort? 

Precis som vi antog i början av denna uppsats så har musikfestivaler en stor påvekan på 

orterna där de äger rum. Utifrån vår insamlade empiri och presenterad analys har vi 

konstaterat olika typer av påverkan på en ort till följd av en musikfestival. Framförallt 

ser vi en stark ekonomisk påverkan och en tydlig identitetspåverkan. Med ekonomisk 

påverkan syftar vi på alla ekonomiska fördelare en musikfestival kan föra med sig, först 

och främst ett ekonomiskt tillskott till kommunen. Många delar av samhället drar nytta 

av dessa ekonomiska fördelar och inte bara kommunorganisationen. Vi har sett hur 

dessa fördelar har spritt sig till även näringsliv, infrastruktur och andra investeringar på 
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orter. Nya företag med anknytning till festivalen har etablerats på orten och skapat nya 

inkomstkällor och arbetstillfällen. Föreningar har kunnat stärka sin ekonomi och få 

denna att gå runt tack vare inkomster från festivalen. Om dessa inkomster inte varit 

möjliga hade många av dem haft svårt att få ihop ekonomin och eventuellt gått i graven. 

Vi ser att festivalens existens på vissa orter även lett till satsningar på utbildning där och 

det har startats gymnasier, högskole- och universitetsutbildningar. Dessa är i många fall 

beroende av festivalens överlevnad då de utan den i många fall inte alls existerat. 

Utbildningarna i sin tur ger orten nytt liv och starkare ekonomi med ett ständigt tillflöde 

av nya studenter.  

 

Festivalen påverkar även en orts identitet och dess invånare på flera sätt. Invånarna får 

dels chansen att dra ekonomiska fördelar och skapa inkomster i och med festivalen men 

vi kan också se att det skapas en stark gemenskap på orten. Engagemang bland 

invånarna ger en samhörighet på orten och bidrar till god stämning och stolthet över 

festivalen. Denna gemenskap stärker ortens identitet då alla invånare, kommun och 

näringsliv stöttar varandra och känner stolthet över orten och bidrar till dess identitet. 

Om festivalen går dåligt eller får dåligt rykte påverkar det i sin tur ortens identitet 

negativt. De känner inte längre samma stolthet och kan nästan skämmas över orten 

istället. Allt detta tycker vi visar på hur mycket en festival faktiskt påverkar en ort och 

de boende samt näringslivet och andra sektorer. Vi drar därmed slutsatsen att även om 

festivalen kostar kommunen pengar via till exempelvis bidrag och sponsorpengar ser vi 

att det kan ge mycket tillbaka till orten. Engagemanget och stoltheten över festivalen 

motiverar och stärker invånarna på orten vilket i sin tur leder till en god stämning som 

kan locka nya företag och invånare att etablera sig på orten samt stärka näringslivet. 

5.1.3 Fråga 2. Hur kan en ort dra nytta av en musikfestival i sin 

platsmarknadsföring? 

Vi ser att orter drar nytta av musikfestivalen i sin marknadsföring då de gärna vill synas 

i samband med den. I och med att festivalen arrangeras på orten ger det orten 

möjligheten att nyttja uppmärksamheten runt festivalen. Uppmärksamheten runt 

festivalen gör att orten, om den syns i samband med den, når ut till en bredare publik än 

vad som annars kunde ha varit möjligt. En ort får kanske inte ofta chansen att synas i 

stora nationella reklamkampanjer som en festival ofta gör. Genom att ortens logotyp 

syns på exempelvis festivalaffischen uppmärksammas orten över hela Sverige och 

kanske även internationellt. Genom att sedan använda festivalens namn och logotyp i 
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kommunens marknadsföring kan orten uppmärksammas av människor som i första hand 

egentligen intresserar sig för festivalen men då även uppmärksammar orten där 

festivalen äger rum.  

 

Något vi har insett under uppsatsskrivandet är att de orter som inte har en direkt 

namnsanknytning till festivalen, till exempel Sölvesborg och Sweden Rock Festival 

samt Borlänge och Peace & Love, måste arbeta mer intensivt för att kopplas till 

festivalen. Orter som Hultsfred, Malung och Arvika får möjlighet att dra förmån av att 

festivalen har ortsnamnet i sitt namn och har på så sätt en mer självklar koppling mellan 

festival och ort. Sölvesborg har själva insett vikten av att vara en del av festivalnamnet 

och har därför arbetat under lång tid med att förstärka sin anknytning genom att få 

ortsnamnet med på hemsidan samt affischer och har på så sätt blivit en del av 

festivalens logotyp. Vi ser även att det kan vara en nackdel för orten att festivalen 

innehåller ortsnamnet i det fall orten inte längre vill förknippas med festivalen. Det är 

lättare för en ort utan namnsanknytning till festivalen att bryta denna koppling om de en 

dag vill styra sin marknadsföring i en annan riktning.  

 

Vad vi också ser är att orterna verkligen utnyttjar festivalen under festivaldagarna. Alla 

orter som vi har granskat poängterar att de alltid är på plats på festivalen de dagar den 

äger rum och marknadsför kommunens övriga attraktioner och sevärdheter för 

festivalbesökarna. Vi anser att detta skapar möjligheter till återturism då 

festivalbesökarna kan få information om vad orten har att erbjuda och välja att besöka 

orten igen. Vi vill här lyfta fram Sölvesborg och deras arbete varumärkeskampanj Made 

in Sölvesborg. Det kommunen har gjort är att skapa en hel kampanj runt sina starka 

varumärken, Mjällby AIF och Sweden Rock Festival. Kommunen drar nytta av 

festivalen och inarbetar det i text och bild på ett smart och fyndigt sätt. Detta bevisar 

enligt vår mening att orter vill förknippas och dra nytta av festivalens varumärke och 

associationer. Hultsfred lyfte också fram festivalen i text och bild i exempelvis 

turistbroschyrerna och använde bilderna ofta som bakgrundsbilder, men Sölvesborg har 

tagit detta ett steg längre och skapat ett varumärke runt det istället för att bara ha det 

som en del i marknadsföringen, de har insett vikten av att kunna utnyttja festivalens 

existens på orten. 
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5.1.4 Fråga 3. Varför skapar sig orter ett platsvarumärke?  

Vi kan konstatera att syftet med ett platsvarumärke är att sätta en ort på kartan och att 

särskilja den ifrån mängden. Genom att skapa ett varumärke väljs hur orten ska 

uppfattas av utomstående och det ger en enhetlig bild av orten som är lättare att 

marknadsföra. Med hjälp av det unika som lyfts fram i platsmarknadsföringen ges 

chansen att intressera utomstående för orten, förhoppningsvis vill de då också besöka 

orten. Här ser vi att en musikfestival är en utomordentlig möjlighet att lyftas fram som 

det som är unikt för orten. Finns det sedan tidigare kultur och musik på platsen är det en 

bra grund att förstärka platsvarumärket med. Att finnas i människors medvetande är 

positivt och med ett platsvarumärke är det lätt att fastna i människors medvetande. 

Genom att skapa en enhetlig marknadsföring för hela orten är det lättare att 

marknadsföra och bli ihågkommen. 

  

En ort med ett utarbetat varumärke har enligt vår mening ett platsvarumärke. Alla orter 

som granskats har insett fördelen med att ha ett platsvarumärke. Trots att de ser det som 

positivt har de inte valt att utforma ett. Vissa orter hävdar ett det har varit på diskussion 

och kan bli aktuellt. Vi kan konstatera att orterna har insett att ett platsvarumärke är 

positivt för att särskilja och profilera orten från konkurrenterna. 

5.2 Förslag till vidare forskning 

Något vi uppmärksammat i denna uppsats är att orter i södra Sverige som Sölvesborg 

och Hultsfred har varit tydligare och mer på det klara med att de har ett varumärke än 

orterna mer norr ut. Arvika, Borlänge och Malung anser sig inte ha ett tydligt 

varumärke, då de idag istället har satsat mer på regional marknadsföring. 

Platsvarumärke har diskuterats på vissa orter men är inte aktuellt i dagsläget eller så har 

de istället valt att gå vidare med ett regionalt varumärke.  Vi tror att en av anledningarna 

till detta är att orterna söder ut i större utsträckning konkurrerar med orter i norra 

Europa då det är så centralt benägna, knapp timmar bort. Orterna mer norr ut har dock 

inte samma internationella närhet och kanske konkurrerar främst med orter i Sverige 

och norra Skandinavien.  De ser då kanske inte fördelen med att marknadsföra en 

enskild ort utan anser istället att de når ut till fler människor genom att marknadsföra 

hela regionen eller landskapet. Detta ämne anser vi kan vara intressant för vidare 

forskning. 
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Appendix 

Vi har här valt att kortfattat berätta lite om orterna vi i detta arbete har undersökt.  

 

Sölvesborg är en 566 år gammal medeltida stad som idag har vuxit till 16 825 invånare. 

Under sommaren fördubblas invånarantalet i kommunen på grund av alla besökare och 

de semesterhus och stugor som finns här. Blekinge tillhörde en gång i tiden Danmark 

och Sölvesborg är danskinfluerat. Närheten till havet, den fina kusten och naturen lyft 

ofta fram när det pratas om Sölvesborg. Just nu anser kommunen att de rider på en liten 

framgångsvåg och nämner bland annat fotbollen, byggandet av en ny stadsdel och 

festivalerna i kommunen. I Sölvesborg äger Sweden Rock Festival rum. (Bjälkenborn 

och Cato)  

 

För knappt 140 år sedan var Borlänge en bruksstad med stålindustri och 

pappersindustri. Kommunen bildades på 1970-talet har sedan dess blivit ett 

tjänstesamhälle med handel och kultur. (Borlänge kommun 2012) Hammar berättar att 

idrott ofta är vanligt i gamla bruksamhällen, så även Borlänge, men också musik har 

alltid varit stort. Här finns alla typer av musik alltifrån Jussi Björling till Mando Diao. 

(Hammar) I kommunen bor det idag cirka 49 000 invånare och är Dalarnas största tätort 

som blivit länets centrum för handel och kommunikationer. I Borlänge äger Peace & 

Love rum. (Borlänge kommun 2012) 

 

Hultsfred beskrivs som en lugn och trygg kommun med omväxlande natur (Hultsfred 

kommun 2010). Orten har varit starkt knutet till musik och festligheter så länge den 

funnits. Det finns kopplingar till musik redan 1798 då två musiker anställdes på heltid 

för att underhålla militärerna på Kungliga Kalmar Regemente som placerats i Hultsfred. 

Detta levde vidare även efter regementet lades ner och kallades då Smålandsdagarna när 

även de sedan gick mot sitt slut var det tyst i några år innan Rockparty och 

Hultsfredsfestivalen startades. (Svahn) Orten har cirka 5000 invånare och här finns 

föreningsliv, tillverkningsindustrier och ett utbud av profilutbildningar på både 

gymnasienivå och högskola. I Hultsfred äger Hultsfredsfestivalen rum. (Hultsfred 

kommun 2010). 
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Arvika är den näst största kommunen i Värmland med sina 26 000 invånare. Orten har 

starka kulturella anknytningar till konst och hantverkstraditioner samt nära till naturen 

med Glaskogens naturreservat. I kommunen finns en hög livskvalitet som bidrar till 

trygghet och balans i tillvaron. Mellan 1992 och 2010 arrangerades här 

Arvikafestivalen. I Arvika hölls Arvikafestivalen. (Arvika kommun 2011) 

 

Malung beläget i Malung-Sälen kommun, med cirka 7000 invånare, är mer än fjäll och 

dalgångar. Under 1700-talet startades deras välkända skinnindustri som ledde till en 

väldigt positiv utveckling för orten. Sedan hände det inte mycket i kommunen förrän på 

1900-talet när en heltokig norrman kom och startade ett hotell ute på fjället vilket blev 

början på den enorma expansion som skedde i Sälen som idag är ett populärt resmål för 

skidåkning. I Malung äger Dansbandsveckan rum. (Malung-Sälen kommun 2011) 
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Bilaga 1 
Kampanjbild för Made in Sölvesborg 
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Bilaga 2 
Intervjuguide  

 
 Berätta lite om ortens kommun? (historia)   

 Vad förknippar respondenten orten med? 

 Vad tror respondenten att besökare förknippar orten med? 

 Vad lockar turister till orten enligt respondenten? 

 Jobbar kommunen strategiskt med att locka turister till orten? I så fall hur/eller 

varför inte? 

 Hur ser till flödet av turister ut under året? Vad/när lockar mest turister? 

 Vad skulle respondenten säga att turister besöker/gör på orten? Vad är i första 

hand största turistmålet (primär)? Tror respondenten att turister kanske 

upptäcker nya saker när de är här och passar på att se/göra? Vad skulle det 

kunna vara?  

 Vilken typ av turism har orten, ålder, Segment? 

 Hur samarbetar kommunen, turismen och invånarna? 

 Tas allas åsikter i beaktande? 

 Känner respondenten till begreppen platsmarknadsföring och platsvarumärke, 

hur tänker respondenten kring de begreppen? 

 Tror respondenten att en ort/kommun kan tjäna på att skapa sig ett varumärke? 

 Har orten har ett varumärke? Hur arbetar kommunen med det? 

o Hur skulle respondenten då beskriver det? 

o (Har kommunen någonsin funderat på att skapa ett varumärke?) 

o (Arbetar ni med varumärkesbyggande som kommun? I så fall varför, 

varför inte?) 

 Hur skulle respondenten beskriva ortens egenskaper? 

 Hur skulle respondenten välja att marknadsföra orten? 

 Känner respondenten till begreppet musikturism? Skulle det vara aktuellt för er? 

 Vilken musik/kultur finns i området? 

 Vilken relation har orten till festivalen? 

 Anser respondenten att orten är förknippad med festivalen?  

o Eventuellt annan musik/evenemang? 

o Vad tycker respondenten om att staden kan förknippas med festivalen? 

 Har kommunens marknadsföring förändrats vid uppmärksamheten av festivalen? 

 Kan invånarna uttrycka sin kritik när det gäller festivalen? 

 Kan någon annan typ av festival vara aktuell i området? 

 Finns det annan musik/evenemang i området som kan bidra till ett 

musikvarumärke, platsvarumärke för kommunen? 

 Övrig musik, band konserter, artister och så vidare, hur lockar de besökare, 

jobbar kommunen med det på något vis? 

 Är festivalen viktig för orten? 

 Hur skulle det påverka er om festivalen flyttades eller lades ner? 

 Vilken koppling har du/ni till festivalen? Har kommunen till festivalen? 

 Varför blev det en festival just här? 
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