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Förord 
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Så vi vill börja denna uppsats med att tacka alla som har varit med och på olika sätt hjälpt oss 

att genomföra vår studie. Ett extra stort tack vill vi ge Maria Fors, Niklas Hellström, Pär 

Israelsson, Stefan Johnson, Katarina Olsson, Tasso Stafilidis, Alf Westerdahl och David 

Östberg som har tagit sig tid att ställa upp på intervjuer och gett oss både kunskap och material 

för att kunna slutföra vårt arbete. Utan er hade vi aldrig kunnat ro i land denna uppsats! 

 

Vi vill även tacka vår handledare Kaisa Lund, examinator Richard Owusu och Leif Rytting för 

värdefulla tips och handledning under arbetets gång. Slutligen vill vi tacka varandra för all den 

tid vi spenderat tillsammans, peppen vi givit och att vi inte har rykt ihop eller tröttnat på 

varandra…än. 

 

 

Kalmar, den 11 januari 2016 

 

 

Sofia Favaro    Thea Rosengren     Emelie Sjöberg 
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Sammanfattning 

 

Titel: Något för alla  

Författare: Sofia Favaro, Thea Rosengren och Emelie Sjöberg 

Handledare: Kaisa Lund 

Kurs: Företagsekonomi III - Marknadsföring, examensarbete (kandidat) 

 

Syfte: Avsikten med uppsatsen är att skapa en djupare förståelse för fenomenet stadsfestivaler 

och dess inverkan på en stads varumärke. Utifrån detta har vi formulerat vårt syfte vilket är att 

beskriva och analysera på vilka sätt en stadsfestival kan främja och utveckla stadens varumärke.  

 

Metod: Denna uppsats har utgått ifrån en kvalitativ forskningsmetod där förhoppningen är att 

skapa en djupare förståelse för vårt forskningsämne. Under arbetets gång har vi till en början 

utgått från ett deduktivt synsätt men allt eftersom har vi arbetat mer parallellt med teorin och 

empirin. Detta innebär att vi haft ett växelspel mellan ett deduktivt och induktivt synsätt. Vår 

empiriinsamling har skett genom åtta semistrukturerade intervjuer med respondenter från fem 

olika städer/stadsfestivaler i Sverige.  

 

Slutsatser: I bearbetningen av analysen fann vi tendenser att det empiriska material som vi 

samlat in överensstämde med den teoretiska referensramen. I vår studie kom vi fram till att 

stadsfestivaler kan vara en del i uppbyggnaden av ett stadsvarumärke men att det förutsätter att 

staden har en tydlig samt genomarbetad vision och inriktning.  

 

Nyckelord: City branding, evenemang, kultur, stadsfestival och varumärke 
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Abstract  

The intention of this study is to get a deeper understanding of the phenomenon city festivals 

and their impact on a city’s brand. As a result of our intention we have formed the following 

purpose; describe and analyse in what ways a city festival can promote and develop the city’s 

brand.  

 

Our study is based on a qualitative research methodology, as the intention was to get a deeper 

understanding of our research topic. The study took a deductive approach to begin with, 

however, as time proceeded we worked with the theory and empiricism parallel. This resulted 

in a shift between a deductive and inductive approach. Our empirical foundation is based on 

eight semi-structured interviews with respondents from five cities and festivals across Sweden.  

 

During the analysis process we come across some tendencies that the empirical material largely 

conformed to the theoretical frame of reference. In conclusion we have found that a city festival 

can be a part of the formation of the city brand, however this requires that the city already has 

a clear and thorough vision and focus. 

 

Key words: City branding, events, culture, city festivals and branding 
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1 Inledning 

 

I detta inledande kapitel presenterar vi de forskningsområden som vi utgått ifrån i vår forskning 

samt det som uppsatsen kommer att fokusera på. En kort bakgrund till fenomenet stadsfestivaler 

och dess framväxt presenteras och följs av en problemdiskussion som mynnar ut i syftet med 

uppsatsen samt det vi vill ta reda på. 

 

 

1.1 Bakgrund 

Bort från den skånska myllan och bort från landet där det gröna gräset täcker kohagarna, mot 

en plats där hav möter betong. Där finns en stad, en stad som kallas Malmö. I Malmö har det 

sedan 1985 (Malmöfestivalen.se) arrangerats en fest, en fest som vilken annan hemmafest som 

helst bara mycket, mycket större. En fest där staden bjuder in dig, din granne och alla du känner 

till en enorm stadsfest där ni tillsammans skapar denna härliga tradition. Samtidigt på en annan 

plats i Sverige, närmare bestämt nordväst från vår kära kuststad Malmö har gator och torg 

förvandlats till en plats rik på kultur, musik och mat. Här har staden vid namn Göteborg 

fullständigt exploderat av aktiviteter. Varje år anordnas ett jättelikt kalas, kallat Göteborgs 

Kulturkalas, för att bidra till ett varmare och roligare samhälle där kulturer kan mötas och 

samsas.  

 

Det är dock inte bara i kuststäderna Malmö och Göteborg som detta stadsfestivalsfenomen 

existerar. Varje år från norr till söder i vårt avlånga land arrangeras det festivaler, från stora 

giganter som Bråvalla till små stadsfestivaler som Eksjö stadsfest. Oavsett storlek så lever och 

frodas festivalerna i Sverige. Alnäs (2012) påpekar dock att det har skett en förändring på 

festivalmarknaden då tältfestivalerna, som har varit mest utmärkande, har fått hårdare 

konkurrens från allt fler stadsfestivaler som börjat etablera sig i de svenska städerna. 

 

Alnäs (2012) antyder även att det kan framstå som att stadsfestivalerna ökat väldigt snabbt men 

faktum är att det egentligen skett under en relativ lång tid. Det har skett en konstant ökning av 

stadsfestivaler de senaste 15 åren. Vidare menar Lilliestam (2009) att festivaler och stora 



  
  Sofia Favaro, Emelie Sjöberg & Thea Rosengren 

  
 
 

2 

 

arenakonserter omges av en mängd aktiviteter förutom själva musiken, intresset för den här 

typen av evenemang har ökat starkt. Vi ställer oss frågan varför?  

 

1.2 Problemdiskussion 

Till följd av globalisering och internationalisering har det blivit viktigare för städer att 

marknadsföra sig och att framställa ett varumärke för sin stad (Gustavsson 2007). Enligt Kotler 

(1993) och Dinnie (2011) pågår det en ständig konkurrens mellan städer om att attrahera turister 

och investeringar till sina destinationer. På grund av detta har det blivit alltmer väsentligt för 

städer att arbeta fram en varumärkesstrategi för staden likt de som finns i den kommersiella 

världen enligt Dinnie (2011). I takt med att konkurrensen ökar gäller det alltså för städerna att 

använda sig av strategiska verktyg för att förmedla att deras stad är den mest åtråvärda (Lunds 

universitet 2015). 

 

Melin (2011) antyder att det ökade konkurrenstrycket från marknaden även har lett till att 

företag och organisationer inom både tjänsteföretag och den offentliga verksamheten har fått 

upp ögonen för att utveckla ett varumärke. Vidare förklarar han att konkurrensen har lett till att 

det blivit allt viktigare för dem att utveckla uthålliga och långsiktiga konkurrensfördelar. För 

att kunna utveckla uthålliga och långsiktiga konkurrensfördelar bör man främst börja med att 

definiera en varumärkesidentitet. Att definiera och utveckla en varumärkesidentitet är inte helt 

lätt dock, Pike (2005) menar att det kan vara svårt att förmedla en tydlig identitet eftersom att 

städer är multidimensionella. Detta innebär att det finns många aktörer och aspekter som måste 

tas hänsyn till när en stad utvecklar en identitet och vision (ibid). Dessutom så förklarar Aaker 

(2010) att om varumärkesidentiteten är oklar kommer den inte kunna ge den vägledning som 

man behöver för att nå sina mål och argumenterar för vikten av att kunna definiera och utveckla 

en varumärkesidentitet.  

 

Kotler antydde redan 1993 att det var viktigt att platser och destinationer, precis som produkter 

och tjänster, har en identitet och ett värde och bör därför också bli designade och 

marknadsförda. Om platser misslyckas med att marknadsföra sig själva finns en ökad risk till 

ekonomisk stagnation och/eller tillbakagång. Pike (2005) påpekar dock att det finns en del 
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aspekter som gör det mer bekymmersamt för städer att arbeta fram och behålla en effektiv 

varumärkesstrategi än vad det är för produkter och tjänster.  

 

Utifrån denna problematik har termen city branding använts i allt större utsträckning de senaste 

20 åren. Intresset kring hur städer identifierar och marknadsför sig har resulterat i flertal studier 

i ämnet (Braun, Kavaratzis & Zenker 2013; Moilanen 2015). Dinnie (2011) menar att det ökade 

intresset för city branding kan bero på en större förståelse av att alla typer av städer och platser 

kan dra nytta av strategier för att hantera deras resurser och bibehålla sitt rykte. Författaren 

påpekar också att det svåra med city branding är att utveckla ett övergripande varumärke med 

olika aktiviteter samt målgrupper och fortfarande vara konsekvent.  

 

Hultén (2014) antyder att det finns en pågående förändring inom marknadstrenderna som 

innebär att vi går ifrån moderna till postmoderna värderingar. De nya värderingarna leder till 

en mer individualistisk syn på vardagslivet där man framhäver vikten av livskvalitet och 

självförverkligande. Han påpekar även att denna syn innebär att det numera finns ett större 

behov för människor att söka sig till produkter, varor eller tjänster som leder till självförverkling 

vilket bland annat bygger på individens drömmar, känslor och upplevelser. Nielsén (2005) 

antyder att det har skett en förändring och att en ny industri har utvecklas under de senaste 10 

åren, den här industrin kallas upplevelseindustrin. Nielsén (2005) skriver att framtiden tillhör 

de städer som lyckas locka till sig människor och idéer. Genom ett myllrande kulturliv skapas 

en attraktiv miljö som lockar både människor och företag till städer och regioner (Wikhall 2003; 

Nielsén 2005). Nielsén (2005) påpekar att drivhjulen i den regionala ekonomin är det kulturella 

kapitalet som lockar till sig, inspirerar och motiverar människor.  

 

Konkurrens mellan städer, termen city brandings uppkomst och upplevelsesamhällets framfart 

har lett till studier kring olika strategiska metoder som städer kan använda sig av för att skapa 

ett starkt varumärke. Nielsén (2003) påpekar att upplevelser och upplevelseindustrin kan 

fungera som en strålkastare, som uppmärksammar regioner och sätter dem på kartan. Berger 

och Herstein (2014) är inne på liknande spår och påstår att evenemang och festivaler är en 

användbar strategi för städer när det kommer till positionering på marknaden. Vidare så styrker 

Burke (refererad i Mossberg & Getz 2006) att festivaler har fått en större betydelse i många 
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städers kultur och Getz (refererad i Mossberg & Getz 2006) menar att festivaler också är en av 

de mer visuella möjligheterna för att marknadsföra en destination nationellt eller internationellt. 

Andra som håller med är Dinnie (2011) och Szondi (2011) som menar att arrangering av event 

har en väsentlig roll i uppbyggnad av en stads varumärke. Szondi (2011) menar också att 

evenemang kan vara ett bra sätt att förnya en stads image. 

 

Ur ett globalt perspektiv så finns det ett enormt intresse för festivaler och event då varje stad, 

kommun eller by vill fira deras kultur, traditioner, skillnad eller likhet med andra (Yeoman, 

Robertson, Ali-Knight, Drummond, McMahon-Beattie 2004). En viktig, och bestående, strategi 

för musikfestivaler menar Bjälesjö (2013) alltid har varit att odla en festivalmytologi. Festivalen 

ska uppfattas som ett coolt och annorlunda ställe, där allting kan hända. Ordet festival har blivit 

liktydigt med rockfestival, men oberoende musikstil så kan tillställningen ändå upplevas som 

en bubbla vid sidan av det vanliga livet (Lilliestam 2009). Bjälesjö (2013) presenterar intervjuer 

med festivalbesökare på Hultsfredsfestivalen, där de beskriver vad Hultsfred som plats 

representerar för dem. För besökarna så representerar Hultsfred musik, frihetskänsla, 

gemenskap och liv (Bjälesjö 2013).  

 

Stadsfestivaler i Sverige har, som vi tidigare nämnt i uppsatsen, ökat de senaste 15 åren, både i 

antal och intresse. Om nu stadsfestivaler som anordnas av kommunen finns till för att främja 

stadens varumärke, så talar de emot erkända festivalstrategier där det annorlunda och 

gemenskapen har en stor roll. Utmaningen för city branding är att alla satsningar ska vara 

konsekventa till varumärket vilket är något som Dinnie (2011) antyder. Då festivaler är 

undantagstillstånd från vardagens rutiner (Lilliestam 2009) vill vi undersöka hur stadsfestivaler 

kan fungera som ett verktyg för att stärka en stads varumärke trots motsägelsefulla och spridda 

teorier i ämnet. 

 

Vi ser även ett kunskapsgap mellan city branding och stadsfestivaler. Som tidigare nämnt finns 

det ett växande intresse för city branding och fler och fler studier görs kring detta ämnesområde 

(Lucarelli & Berg 2011). Många av de teorier som finns inom city branding pekar på att 

evenemang är ett värdefullt verktyg att använda, men dessa evenemang berör mestadels 

sportevenemang så som olympiska spel eller mästerskap (Getz 1991; Richard & Wilson 2001; 
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Allen et. al 2011). Vi saknar dock studier om hur musikevenemang i allmänhet och 

stadsfestivaler i synnerhet kan och bör användas för att stärka en stads varumärke. Här finner 

vi ett kunskapsgap inom ämnesområdet som vi anser är intressant och vill studera. 

Förhoppningen är att vi, som ett resultat av den här studien, lyckas fylla det kunskapsgap som 

vi har hittat. 

 

1.3 Problemformulering 

Konkurrensen mellan städer har ökat och det har blivit allt viktigare för städerna att sätta sig 

själva på kartan. Detta har lett till utvecklingen av termen city branding som har gett städer 

olika strategiska verktyg att föra sitt varumärkesarbete med. Upplevelsesamhällets framfart har 

poängterat vikten av att skapa en attraktiv miljö för att sälja in staden hos diverse intressenter. 

Event och festivaler anses ha fått en större betydelse för stadens varumärke och antalet 

arrangerade stadsfestivaler har ökat i Sverige de senaste 15 åren. Trots den ökade betydelsen 

kan vi inte se några utförliga studier inom city branding som poängterar att man kan använda 

musikevenemang, och i vårt fall stadsfestivaler, för att stärka en stads varumärke. Därför anser 

vi att detta är ett intressant och aktuellt ämne att vidare undersöka.  

 

1.4 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att beskriva och analysera på vilka sätt en stadsfestival kan främja och 

utveckla stadens varumärke. Detta gör vi genom en kvalitativ studie där vi undersöker hur fem 

städer kommunicerar sitt varumärke genom stadsfestivaler.  

 

1.5 Avgränsningar  

Vi har avgränsat vår studie till tjänstesektorn stadsfestivaler, där har vi även avgränsat oss 

ytterligare till delvis eller helt offentligt ägda stadsfestivaler, i Sverige. Denna avgränsning har 

gjorts på grund av hur festivalerna är finansierade. Helt eller delvis offentligt ägda 

stadsfestivaler är i viss mån finansierade med pengar ifrån kommunerna och det är därför 

intressant att se hur det arbetas med festivaler i den offentliga sektorn. De stadsfestivaler som 

vi har valt att fokusera på i vår studie är Göteborgs Kulturkalas, Kalmar stadsfest, Karl-

Oskardagarna, Malmöfestivalen och Västerås Cityfestival. Det urval som gjort är baserat på 
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städernas storlek. Studien omfattar endast ett managementperspektiv och inte ett 

konsumentperspektiv. Det innebär att studien kommer fokusera på hur arrangörerna förmedlar 

stadens varumärkesidentitet genom deras stadsfestivaler. Vi går således inte in på hur 

konsumenter upplever och värderar den tjänst som arrangören levererar. Denna avgränsning 

har gjorts på grund av uppsatsens omfattning i förhållande till tidsramen vi har. 
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2 Metod 

 

I detta kapitel kommer vi att presentera de metoder som vi valt att utgå ifrån i vår forskning. 

Vi kommer bland annat att förklara de vetenskapliga synsätt, den informationsinsamling och 

de ansatser vi valt som grund i vår forskningsprocess, och även vilken kvalitet forskningen 

har. Slutligen kommer vi att rikta kritik mot vårt metodval.

 

2.1 Vetenskapligt synsätt  

”Naturen förklarar vi, själslivet förstår vi” skrev Wilhelm Dilthey (Ödman 2007) när han 

behandlade skillnaderna mellan natur- och humanvetenskap. Hermeneutik som metod för 

tolkning av texter var ingen nyhet, men Dilthey införde det vetenskapsteoretiska synsättet. Han 

påstod att det fanns en grundläggande artskillnad mellan humanvetenskaperna på den ena sidan, 

vilket är de vetenskaper som studerar mänskligt handlande, och på den andra sidan fanns 

naturvetenskapen (Sjöström 1994). 

 

Hermeneutikens metod är beskriven som den kunskap om hur innebörder och intentioner hos 

unika människor och företeelser sedda i sina sammanhang kan förstås (Sjöström 1994). Vidare 

förklarar Sjöström (1994) att ordet hermeneutik kommer ifrån ordet Hermes, som var gudarnas 

budbärare, och ordet har fått innebörden man söker ett budskap. Hermeneutik kan även 

översättas som ”tolkningskonst” eller ”tolkningslära” och Andersen (1994) kallar ståndpunkten 

som den tolkande. Han antyder även att hermeneutikens metoder baseras på antagandet att en 

text har skrivits av ett subjekt och därför måste en tolkning av den innebära att man 

rekonstruerar det subjektiva tillståndet hos textens upphovsman. Idag utgör hermeneutiken en 

gemensam metod för studier av mänskliga fenomen (ibid). 

 

En invändning för tolkningsvetande och hermeneutikens metod är att den inte kan undgå att bli 

subjektiv (Andersen 1994). Detta är för att tolkningen gäller något som är subjektivt upplevt 

och inte objektivt observerbart, och därför blir tolkningen även subjektiv. Andersen (1994) 

menar att den moderna hermeneutiken hävdar att det både är möjligt och nödvändigt att gradvis 

eliminera skiljaktigheterna mellan olika individuella tolkningar och värderingar. Skillnaderna 
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är egentligen ett uttryck för en sorts fördomar och förutfattade meningar av ämnet som studeras 

och syftet med tolkningsprocessen är att övervinna och upplösa fördomarna med hjälp av dialog 

och ömsesidig kritik. Genom denna dialog får man möjlighet att närma sig gemensamma, 

intersubjektiva, tolkningar av fenomenens subjektiva meningsinnehåll (Andersen 1994).  

 

Beteckningen positivism infördes av den franska filosofen A. Comte omkring år 1830 

(Andersen 1994). Positivismen är av uppfattningen att vetenskaperna bör använda sig av en 

gemensam metodik som utifrån de fakta som observerats leder fram till kunskap om universella 

orsakssamband (ibid). Bryman & Bell (2013) beskriver positivism som en kunskapsteoretisk 

ståndpunkt som säger att man ska tillämpa naturvetenskapens metoder på studier av sociala 

verkligheten. De redogör även att positivismens syfte är att generera hypoteser som kan prövas 

och att vetenskapen ska vara värderingsfri, alltså objektiv. Pugh (1983, refererad i Bryman & 

Bell 2013) menar att inom positivismen så är forskningens huvudsakliga uppgift att samla in 

data, utifrån denna data ska man sedan grunda generaliserbara propositioner som sedan kan 

prövas. Enligt Barbosa Da Silva och Wahlberg (1994) betraktar man människan som en rent 

biologisk och ”materiell” varelse som kan studeras med samma metod som naturens övriga 

delar. 

 

2.1.1 Vårt val 

Vi ämnar att använda hermeneutikens metod i denna uppsats då vi kommer att skriva utifrån en 

kvalitativ forskningsmetod där målet är att förstå fenomenet och inte mäta kvantifierbar data 

som i den kvantitativa forskningsmetoden. Då vår empiri grundar sig i djupintervjuer så 

kommer den vara av en subjektiv karaktär och måste därför tolkas och behandlas därefter, vi 

kan alltså inte använda oss av positivismens vetenskapsuppfattning och betrakta människan på 

samma sätt som man betraktar objekt inom naturvetenskapen.  

 

2.2 Forskningsmetod 

Mange Holme och Krohn Solvang (1986) beskriver att metod kan ses som ett redskap som man 

använder för att uppnå de målsättningar man har med sin forskning eller undersökning. 
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Metoden lär oss grunden för systematiskt och planmässigt arbete kring frågor som rör vem, 

vad, hur och varför (Mange Holme & Krohn Solvang 1986). 

 

När det kommer till valet av forskningsmetod finns det främst två olika typer av metoder som 

man brukar att utgå ifrån enligt Bryman och Bell (2013). Även Mange Holme och Krohn 

Solvang (1986) antyder på att det finns två typer av metodiska angreppssätt. Dessa två som 

både Bryman och Bell (2013) och Mange Holme och Krohn Solvang (1986) beskriver är 

kvalitativ och kvantitativ metod. Författarna beskriver vidare att valet av metod bör göras med 

utgångspunkt i den frågeställning som man vill undersöka. Detta är något som även Trost 

(2010) betonar, han menar på att syftet med ens projekt är det som är avgörande för vilken typ 

av metod som man kommer att använda. Vidare beskriver Trost (2010) att om man ska göra en 

studie där man vill ange frekvenser, att man vill få fram procent och statistik bör man välja en 

kvantitativ metod. Medan om man har en frågeställning som handlar om att förstå och finna 

mönster så bör man välja en kvalitativ metod. Det finns en hel del olika distinktioner mellan de 

två forskningsmetoderna och detta är något som Bryman och Bell (2013) betonar.  

 

Samtidigt som de båda begreppssätten kan användas var för sig som rena metoder, tar Mange 

Holme och Krohn Solvang (1986) upp att det inte finns någon grund till att bara se ett synsätt 

som det rätta. Båda synsätten är redskap för att skapa en bättre förståelse, men ibland kan det 

vara en fördel att kombinera metoderna (ibid). Eftersom det finns fördelar och nackdelar med 

både kvalitativ och kvantitativa metoder kan en kombination av metodsätten förstärka 

fördelarna respektive undvika eller försvaga de nackdelar som finns enligt Bryman och Bell 

(2013). 

 

Nedan kommer vi att närmre beskriva de olika ansatserna samt fördelar och nackdelar med 

dem. Vi kommer också förklara vilket ansats vi har valt att utgå ifrån i denna uppsats. 

 

2.2.1 Kvalitativ 

Den kvalitativa metoden är något som har vuxit fram som en motsats till den kvantitativa 

metoden enligt Ahrne och Svensson (2015), detta är något som har lett till att kvalitativa 
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metoder formats som en sorts kritik mot och ett alternativ till kvantitativa metoder (ibid). Mange 

Holme och Krohn Solvang (1986) beskriver att den kvalitativa metoden har som syfte att skapa 

förståelse, vilket innebär att de som är centralt är att samla in information och få en djupare 

förståelse kring de problem man studerar. Ahrne och Svensson (2015) förtydligar att de kan 

handla om information och data som man samlar in från händelser, ett yttrande, en bild eller 

beröring och dessa kan vara intressanta i sig att analysera men de kan även vara ett hjälpmedel 

för att indirekt studera andra typer av fenomen som kan vara svåra att uppfatta till exempel 

känslor, upplevelser eller tankar. Vidare betonar Bryman & Bell (2013) att kvalitativ forskning 

utgår från deltagarnas perspektiv, det är vad dem uppfattar som är det viktiga i undersökningen. 

För att kunna se deltagarnas perspektiv kan man enligt Ahrne och Svensson (2015) utgå från 

intervjuer eller observationer Att utgå från intervjuer och/eller observationer kan vara en fördel 

eftersom att man på så sätt kommer nära den miljön och de människor som man forskar om, 

men det kan också innebära problem enligt Ahrne och Svensson (2015). Vidare antyder dem 

att den kvalitativa forskningen ofta brukar motiveras av att ostrukturerade intervjuer eller 

fallstudier som ger ett större djup i forskningen. 

 

Kvalitativ data kommer inte att mätas utan det räcker att konstatera att det finns, hur det fungerar 

och i vilka situationer det förekommer enligt Ahrne och Svensson (2015). De menar på att hur 

mycket, hur länge och/eller hur ofta det finns är av mindre betydelse. När det kommer till 

analysen av data så skiljer sig den kvalitativa från den kvantitativa metoden. Vid en kvalitativ 

analys har forskaren sällan en färdig analysmodell att utgå ifrån utan måste i större utsträckning 

utveckla egna analyseringsverktyg och strategier enligt Ahrne och Svensson (2015). 

 

2.2.2 Kvantitativ 

Bryman och Bell (2013) beskriver att det kvantitativa metodsättet är främst inriktad på 

siffermässiga mätmetoder av data. Ahrne och Svensson (2015) uttrycker kvantitativ data som 

en beräkning, en mängd av ett fenomen, antal, vikt, ålder summa eller differens. I kvantitativ 

forskning är det forskaren som styr (Bryman & Bell 2013) detta är även något som Mange 

Holme och Krohn Solvang (1986) betonar. Bryman och Bell (2013) påpekar dock att forskaren 

inte är involverad i undersökningspersonerna på samma sätt som forskare är i kvalitativa 
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studier. Detta på grund av att det ofta görs enkätundersökningar där forskaren inte kommer i 

kontakt med deltagarna på samma sätt som i kvalitativa studier. 

 

Vidare beskriver Bryman och Bell (2013) att kvantitativ forskning utgår från en uppsättning av 

begrepp som styr vilka forskningsinstrument som kommer att användas, vilket innebär att man 

börjar med insamling av teori innan insamling av empiri. Samtidigt anser författarna att den 

kvantitativa forskningen är mycket strukturerad, och att det är på grund av att forskaren ska 

kunna studera begreppen och frågeställningarna som utgör fokus för forskningen. Ahrne och 

Svensson (2015) anser att kvantitativ metod är ett bra alternativ för att undersöka i stor skala, 

dock kan denna metod begränsa forskningen eftersom att man inte kan komma åt vissa delar 

genom att mäta med siffror. Det är svårt att beskriva social interaktion, hur makt utövas, beslut 

fattas, hur konflikter uppstår med mera. Det är även svårt att fånga upp normer och värderingar 

med kvantitativ metod. 

 

2.2.3 Vårt val 

Vi har valt att utgå från en kvalitativ metod i vår forskning eftersom att vi fokuserar på hur 

människor uppfattar och tolkar sina städers varumärke men även stadsfestivalers varumärke. 

Där ligger fokus i respondentens perspektiv (Bryman & Bell 2013) och där är ord av större vikt 

än siffror och mätningar. Ytterligare anledning till att vi valt just kvalitativ metod är för att vi 

ska kunna skapa en djupare förståelse kring våra forskningsfrågor och de problem som vi 

studerar, vilket Mange Holme och Krohn Solvang (1986) påpekar att den kvalitativa metoden 

gör.  

 

2.3 Forskningsansats 

2.3.1 Deduktiv 

Deduktiv teori representerar den vanligaste uppfattningen om hur förhållandet mellan teori och 

praktik inom samhällsvetenskapen ser ut (Bryman & Bell 2013). Alvesson och Sköldberg 

(2008) beskriver att deduktion utgår från teori. Detta betonar även Bryman och Bell (2013), 

som antyder att i en deduktiv ansats så utgår alltså forskaren utifrån befintlig teori, tar fram 

hypoteser och samlar in data. Forskaren sammanställer därefter resultat ifrån den empiriska 

datainsamlingen, och bekräftar eller förkastar hypoteserna och till sist omformulerar forskaren 
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teorin i dennes slutsats. Även Patton (2002) antyder detta, han menar att den deduktiva ansatsen 

kräver en specifikation av variabler och uttalanden från en specifik hypotes innan man samlar 

in data. Vidare förklarar han att en specifik forskningshypotes baseras på en klar teoretisk 

referensram. Även Patel och Davidson (2011) betonar att det deduktiva tillvägagångssättet 

utgår från allmänna principer och befintliga teorier. Vidare förklarar Patel och Davidson (2011) 

att ur den redan befintliga teorin härstammar hypoteser som sedan empiriskt kommer att prövas 

vid den aktuella händelsen. Detta sätt att arbeta på kallas även för hypotetiskt-deduktiva. Patel 

och Davidson (2011) förklarar att det innebär att man i sin studie låter den befintliga teorin 

bestämma vilken information som ska samlas in, hur man ska tolka den och slutligen hur man 

ska relatera resultatet till den redan befintliga teorin. Vidare antyder Yin (2013) att det 

deduktiva tillvägagångsättet kan bespara dig från osäkerhet under din forskning på grund av att 

du börjat med relevanta begrepp i stället för att vänta på att de skulle växa fram.  

 

2.3.2 Induktiv 

Det finns forskning som inte vill följa den till synes linjära processen som en deduktiv ansats 

innebär. Istället för en deduktiv ansats kan forskare använda sig av en induktiv ansats. Bryman 

& Bell (2013) förklarar kortfattat den induktiva ansatsen som en omvänd deduktiv ansats, där 

observationer leder till teori. Att det induktiva tillvägagångssättet är en motsats till den 

deduktiva är något som Yin (2013) påstår, han menar att de båda ansatserna står för olika sätt 

att växla mellan data och begrepp. Vidare beskriver Patton (2002) induktiv ansats som ett 

upptäckande av mönster, teman och kategorier i ens insamlade data. Där man får fram mönster 

och teman genom interaktion med det data man samlar in. Patton (2002) förklarar att det är 

detta som är skillnad från den deduktiva analysen där data analyseras utifrån en redan 

existerande ram. Bryman & Bell (2013) förklarar vidare att med ett induktivt angreppssätt är 

teorin resultatet av en forskningsinsats. Det innebär alltså att forskaren drar generaliserbara 

slutsatser på grundval av observationer. Detta är något som även Patton (2002) betonar, han 

menar på att en induktiv ansats börjar med specifika observationer som sedan bygger mot 

generella mönster. Där kategorier och dimensioner växer fram ur observationerna när forskaren 

ser och förstår de mönster som finns i fenomenet de undersöker. Patel och Davidson (2011) 

beskriver att forskare som arbetar induktivt kan sägas följa upptäckandes väg. 
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Patton (2002) antyder att det viktiga i användandet av en induktiv ansats är att man låter 

dimensionerna växa fram genom de mönster som man finner i sina observationer utan att i 

förväg förutsätta vad dimensionerna kommer att bli. Man ska alltså undersöka förhållandet 

mellan dimensionerna som framkommer ur den insamlade datan utan att göra några antaganden 

eller hypoteser. Detta är något som Patel och Davidson (2011) betonar, de förklarar att forskaren 

börjar med att studera forskningsobjektet utan att först ha läst på med teori och att man efter 

insamlandet av information och empiri formulerar en teori. Bryman och Bell (2013) förklarar 

vidare att precis som den deduktiva ansatsen innehåller drag av ett induktivt angreppssätt så 

innehåller även den induktiva ansatsen drag av det deduktiva angreppssättet. I den induktiva 

ansatsen kan forskaren komma att behöva samla in ytterligare information för att etablera de 

betingelser under vilka en teori är hållbar eller ohållbar. Denna typ av strategi kallas ofta för 

iterativ eller upprepande då det betyder att forskaren går emellan teori och data. Den induktiva 

ansatsen förknippas ofta med ett kvalitativt synsätt medan den deduktiva ansatsen förknippas 

med ett kvantitativt synsätt (Bryman & Bell 2013).  

 

2.3.3 Abduktiv  

Patel och Davidson (2011) förklarar att det även finns ett tredje sätt att relatera teori och empiri 

på som kallas för abduktion. Denzin (2009) betonar abduktion som en kombination av ett 

induktivt och deduktivt tänkande fast med logiskt underbyggande. Alvesson och Sköldberg 

(2008) anser att abduktion utgår ifrån empirisk fakta precis som vid ett induktivt synsätt men 

den avfärdar inte heller teoretisk förförståelse och är därför även nära ett deduktivt synsätt. 

Vidare förklarar Patel och Davidson (2011) att det abduktiva synsättet innebär att man utifrån 

ett enskilt fall utformar ett hypotetiskt mönster som kan förklara fallet, det vill säga ett förslag 

till en teoretisk struktur. Forskare som använder sig av en abduktiv ansats har inte ett helt 

deduktivt hypotetiskt schema i deras tänkande men de har heller inte ett helt induktivt tänkande 

som låter fakta tala för sig själv menar Denzin (2009). Vidare antyder Denzin (2009) att fakta 

inte kan tala för sig själv utan den måste tolkas. Denzin (2009) förtydligar att den abduktiva 

ansatsen kombinerar deduktiva och induktiva modeller av propositions utveckling och 

teoribildning. Han menar att man kan definiera det som om att man arbetar utifrån 

konsekvensen tillbaka till orsaken. Där observatören registrerar det som hänt vid en viss 
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händelse och sedan arbetar man tillbaka i tiden i ett försök att rekonstruera de händelser 

(orsaker) som förorsakade händelsen (konsekvensen) i fråga.  

 

2.3.4 Vårt val 

Uppsats arbetsprocess började vi med att leta teori kring ämnet city branding samt om 

evenemang kunde användas som ett verktyg för att stärka en stadsvarumärke. Vi började alltså 

vår uppsats med att utgå från ett deduktivt synsätt då vi utgick från befintlig teori. Detta val 

gjorde vi på grund av att vi dels ville ha en bred kunskap om det vi ville undersöka och dels för 

att vi skulle kunna ställa relevanta och djupa frågor samt följdfrågor till våra respondenter. Efter 

att ha tagit till oss tillräckligt med information började vi med våra intervjuer och därefter 

fortsatte vi att leta teorier efter vad vi fått ta del av i intervjuerna. Det här innebar att teorin då 

blev anpassad efter vad vi sett för mönster och teman i våra svar från respondenterna, vi bytte 

alltså synsätt till induktivt. Utifrån Patel och Davidsons teori (2011) så ska en forskare som har 

ett induktivt synsätt börja studera ett forskningsobjekt utan att först ha läst på med teori. Efter 

att man samlat in information och empiri ska man formulera fram teori. Eftersom vi dock inte 

följt denna ram är vi inte fullt induktiva i vårt synsätt heller. Det här innebär att vi har ett 

växelspel mellan ett deduktivt och ett induktivt synsätt, ett deduktiv-induktivt synsätt eller, som 

Patel och Davidson (2011) beskriver det, ett abduktivt synsätt. 

 

2.4 Informationsinsamling  

Enligt Ahrne och Svensson (2015) är forskningsfrågan det som styr forskarna i sitt urval av 

människor som man vill intervjua/observera. De nämner även att vid kvantitativa 

undersökningar finns det en del regler för hur man ska göra sitt urval för att det ska kunna vara 

någorlunda representativt. Dock är det inte lika tydligt vilka regler man bör följa när man gör 

kvalitativa intervjuer och/eller observationer (ibid). Vid kvalitativa intervjuer är det dock viktigt 

att forskaren funderar på hur de ska välja ut dem som ska intervjuas, eftersom man vid resultatet 

av studien måste kunna redogöra för trovärdigheten hos ens respondenter och varför man gjort 

de urvalet.  

 

Enligt Ahrne och Svensson (2015) finns det två sätt att utgå från när man ska välja ut vilka man 

ska intervjua. Det första sättet är ett så kallat tvåstegsurval där man börjar med att välja ut de 
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organisationer som man är intresserad av att komma i kontakt med och därefter väljer man ut 

vilka individer som man vill intervjua (ibid). Det andra sättet att välja ut personer att intervjua 

är genom ett så kallat snöbollsurval. Snöbollsurvalet innebär att man börjar med att intervjua 

en person som man fått kännedom om. I samband med intervjun med denna person frågar man 

om hen kan ge namn på ytterligare personer som kan vara relevanta för det som man undersöker. 

Sedan gör man samma sak på nästa intervju och på det här sättet fortsätter den så kallade 

snöbollen att rulla vidare och man skaffar nya respondenter vid intervjutillfällena (Ahrne & 

Svensson 2015). I vår studie har vi valt att utgå från ett tvåstegsurval. Under 

Informationsinsamlingen kommer vi gå in djupare på hur vårt tvåstegsurval ter sig. 

 

2.4.1 Intervjuer 

Primärdata är ny data som forskaren själv samlar in genom olika typer av metoder (Larsen 

2007). De primärdata som vi har använt oss av består främst av information insamlad genom 

intervjuer, genom både telefon och personliga intervjuer. Inledande kontakt med 

respondenterna skedde främst genom mail där vi kort presenterade oss själva och vår uppsats. 

Vid både telefon och personliga intervjuer har vi frågat om det varit okej för respondenterna att 

vi spelar in intervjun, dels för att underlätta vårt transkriberande men också för att kunna få en 

djupare förståelse kring vad som sägs under intervjuerna.  

 

Yin (2013) beskriver att intervjuer kan anta många former, men att man främst utgår från två 

former vilka strukturerade och kvalitativa intervjuer. Där strukturerade intervjuer handlar om 

en interaktion mellan en intervjuare och en deltagare och att strukturerade intervjuer har ett 

detaljerat manus som den ska följa. Medan kvalitativa intervjuer inte har något strikt manus att 

följa, forskaren har dock en tankeram med frågor som den kommer att ställa men att frågorna 

kan variera vid olika intervjutillfällen. Vi har genomfört intervjuer av kvalitativ typ.  

 

Trost (2010) anser att kvalitativa intervjuer innebär att man ska försöka förstå hur den 

intervjuade tänker och känner. Vidare förklarar han även att kvalitativa intervjuer kännetecknas 

ofta av att man ställer enkla frågor och på dessa får man innehållsrika svar. Man har dock inte 

några frågeformulär med väl formulerade frågor eftersom att man i så stor utsträckning som det 

går låta respondenten styra intervjun (Trost 2010). I stället för frågeformulär kan man ha en 
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lista på frågeområden, detta kallas för en intervjuguide (ibid). Det är utifrån en intervjuguide 

som vi har utgått ifrån vid våra intervjuer, intervjuguiden har varit uppdelad i fyra teman vilka 

var: stadsfestivalen, stadens varumärke (city branding), festivalens roll och målgrupp. Under 

dessa teman har vi frågor, både en del ledande och öppna frågor allt för att ha utrymme för 

diskussion med respondenterna. 

 

Vidare förklarar Trost (2010) begreppet strukturering som en del i intervjuer där strukturerad 

innebär att frågorna i intervjun har fasta svarsalternativ, vid svarsalternativ som är öppna anses 

frågorna som ostrukturerade. Våra intervjuer har haft en låg grad av standardisering då vi har 

anpassat vår ordningsföljd efter respondenten och hens svar. Struktureringen av våra frågor har 

inte varit helt ostrukturerade då vi vetat vad vi velat fråga och följt de teman vi har men det har 

inte varit helt strukturerade eftersom det inte funnits några fasta svarsalternativ till frågorna. 

Efter intervjuerna har vi så snabbt som möjligt transkriberat hela intervjun då vi anser att det 

skulle vara mycket enklare att återkomma till en text istället för att lyssna igenom en inspelning 

flera gånger. Vi har sedan sammanställt den insamlade empirin i en tabell där vi kan få en 

överblick över skillnader och likheter i respondenternas svar. 

 

Vi har även använt oss av semistrukturerade intervjuer, vilket Bryman och Bell (2013) anser ge 

respondenten större frihet att svara på frågorna på sitt sätt, vilket leder till djupare och fylligare 

svar. Det ger även oss intervjuare möjlighet att ställa frågor som inte finns med i vår 

intervjuguide, vilket innebär att vi blir mer flexibla i vårt intervjuande.  

 

Urvalet av de respondenter och informatörer som har intervjuats har valt utifrån en strategisk 

urvalsprocess. Målet var att vi skulle få respondenter från olika delar av Sverige som arbetade 

med städer och stadsfestivaler av olika storlekar. Vi valde att utgå ifrån det så kallade 

tvåstegsurvalet. Där vi började med att konstatera vilka typer av stadsfestivaler som vi ansåg 

var intressanta att undersöka. Vi valde stadsfestivaler dels beroende på geografiskt avstånd, 

erfarenhet samt att ha olika storlekar på stadsfestivaler för att kunna få olika perspektiv och 

infallsvinklar. I vårt urval bestämde vi oss också för att fastställa våra kriterier för de 

stadsfestivaler vi ville ha med. Dessa kriterier var att de skulle vara helt eller delvis offentligt 

ägda, äga rum i stadskärnan och att den skulle vara öppen för allmänheten. Därefter kontaktade 
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vi personer som vi ansåg hade hög kompetens och erfarenhet inom sektorn stadsfestivaler men 

även personer som har hög kompetens inom området varumärke och marknadsföring. Vid 

urvalet av personer har vi i den utsträckning som det gått försökt komma i kontakt med både 

män och kvinnor för att kunna få ett så jämställt perspektiv som möjligt, det har dock inte alltid 

gått då vi har blivit hänvisade till andra personer. Vår respondent från Göteborgs Kulturkalas 

Tasso Stafilidis, förklarade redan i vår första mailkontakt att Göteborgs Kulturkalas inte 

definieras som en stadsfestival längre. Dock går Kulturkalaset under våra kriterier för denna 

uppsats och vi valde att fullfölja intervjun med Stafilidis. 

 

Innan intervjutillfällena har vi börjat med att ta kontakt via mejl där vi beskrivit i generella drag 

vad vår uppsats handlar om. Har respondenterna varit intresserade att vara med på en intervju 

har de även fått tillgång till vår intervjuguide för att få större vetskap om vad intervjun kommer 

att fokusera på. 

 

Nedan visas de personer som vi har intervjuat: 

Personliga intervjuer 

 Niklas Hellström, Projektledare, Karl-Oskardagarna i Växjö (2015-12-07)  

 Pär Israelsson, Kulturutvecklare, Kultur-& fritidsförvaltningen, Kalmar stadsfest 

(2015-12-04) 

 Stefan Johnson, Turistchef, Destination Kalmar, Kalmarstadsfest (2015-11-24) 

 Alf Westerdahl, Marknadschef, Västerås & co, Västerås Cityfestival (2015-11-27) 

Telefon/skype-intervjuer 

 Maria Fors, VD, Västerås Citysamverkan (2015-12-08) 

 Katarina Olsson, Evenemangschef, Malmö turism/Malmöstad (2015-12-15) 

 Tasso Stafilidis, VD/verksamhetsansvarig, Göteborgskulturkalas (2015-12-16) 

 David Östberg, event/innehållsansvarig, Malmöfestivalen (2015-11-27) 

 

Alla de respondenter vi har fått har uttryckt att de tycker att vårt uppsatstema har varit intressant 

vilket har bidragit till att de har kunnat ge bra och intressanta svar. På grund av geografiska 

avstånd har vi inte haft möjlighet att träffa alla respondenter personligen vilket självklart var en 

förhoppning. Bryman och Bell (2013) framhäver att det ofta är en fördel att ha en personlig 
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intervju då det ger möjlighet att ta del av respondentens ansiktsuttryck och kroppsspråk vilket 

kan bidra till ett mer fullständigt intryck av respondenterna. Dock anser vi att den empiri vi 

samlat in via Skype och telefon ändå är relevant och tillräcklig för vår uppsats. Intervjun med 

Maria Fors var en kort telefonintervju som vi inte hade tillfälle att spela in. Vi förde dock 

anteckningar under samtalet. Denna intervju kommer främst att användas för att stödja och 

bekräfta resterande empiri. Resterande intervjuer har vi spelat in med diktafon eller 

mobiltelefon. 

 

2.4.2 Sekundärdata 

Sekundärdata är data som främst kommer från undersökningar som andra har gjort exempelvis 

från böcker och avhandlingar (Larsen 2007). Det kan även vara data som samlats in av olika 

institutioner och organisationer (Bryman & Bell 2013). Något som Bryman och Bell (2013) tar 

upp är att sekundärdata kan vara ett bra sätt att komplettera sin primärdata med för att få fler 

infallsvinklar i sin forskning. Den typ av sekundärdata som vi har använt oss av är tidigare 

forskning kring ämnena city branding, place branding och varumärkesidentitet. Denna 

information har vi främst samlat in genom böcker och artiklar. 

 

2.5 Forskningskvalitet  

När det kommer till bedömning av en företagsekonomisk forskning finns det tre viktiga kriterier 

att uppfylla, dessa är reliabilitet, replikerbarhet och validitet (Bryman & Bell 2013). I följande 

del så kommer vi att presentera två av dessa kriterier, reliabilitet och validitet, och argumentera 

för hur vår uppsats möter dessa kriterier gällande forskningens kvalitet. Dessa kriterier kan te 

sig ganska lika, därför kommer vi nu utreda begreppens innebörd. 

 

2.5.1 Reliabilitet 

Andersen (2012) beskriver att reliabilitet anger hur säkert och exakt vi mäter det som vi mäter, 

och i hur hög grad resultaten från mätinstrument påverkas av tillfälligheter. Detta är något som 

även Bryman och Bell (2013) betonar, de menar på att begreppet även kallas för tillförlitlighet 

och kan mäta om undersökningens resultat påverkats av slumpmässiga eller tillfälliga 

betingelser. Vidare beskriver Bryman och Bell (2013) att begreppet reliabilitet menas hur 
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resultatet ifrån en undersökning blir detsamma om samma undersökning genomförs på nytt vid 

ett annat tillfälle. De förklarar även begreppet reliabilitet som följdriktningen, 

överensstämmelsen och pålitligheten hos begreppen i undersökningen. Inom reliabiliteten finns 

det tre viktiga faktorer, dessa är: stabilitet, intern reliabilitet och interbedömarreliabilitet. 

Stabiliteten handlar om tillförlitligheten av ett resultat, där mätningen av detta mått ofta sker 

genom test-retest som innebär att man gör ett test med en viss grupp och sedan låter den 

genomgå testet en gång till (Bryman & Bell 2013). Om sambanden och likheterna mellan de 

olika tillfällena är svaga så blir reliabiliteten låg och svaren kan anses otillförlitliga. Intern 

reliabilitet handlar om att frågorna som ställs ska ha en överensstämmelse eller följdriktighet 

med varandra annars kan det lätt ske att vissa av frågorna är orelaterade till forskningens syfte 

(ibid). Interbedömarreliabilitet handlar om subjektiva bedömningar som sker vid tolkning när 

det gäller att observera eller översätta insamlad data till kategorier. 

 

2.5.2 Validitet 

Andersen (2012) beskriver att validitet handlar om två begrepp vilka är giltighet och relevans. 

Där giltighet säger något om den överenstämmelsen mellan vår teori och empiri. Medan 

relevansen säger något om hur relevant det empiriska begrepps- eller variabelurvalet är för vår 

problemformulering. Vidare förklarar Bryman och Bell (2013) att validitet handlar om huruvida 

indikatorer som utformats med syftet att mäta ett begrepp verkligen mäter det begreppet. Det 

handlar om de slutsatser som skapats från en undersökning hänger ihop eller inte (ibid). 

Författarna förtydligar även att det finns olika slag av validitet, dessa är: ytvaliditet, samtidig 

validitet, prediktiv validitet, begreppsvaliditet och konvergent validitet.  

 

Merparten av studier och analyser kring reliabilitet och validitet är mer inriktade på kvantitativa 

studier då det i grunden handlar om hur tillförlitliga och noggranna mätningarna är, vilket är av 

stor betydelse inom kvantitativa studier (Bryman & Bell 2013). Men oavsett forskningsmetod 

så är det av stor vikt att begreppen som används är tillförlitliga och relevanta till syftet, det är 

alltså alltid viktigt med hög reliabilitet och validitet för att en studie ska bedömas som trovärdig.  
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2.5.3 Vårt val 

I vår arbetsprocess har vi kommit fram till att reliabiliteten inte är särskilt hög då vår kvalitativa 

studie är beroende av vad våra respondenter har svarat och diskuterat. Resultatet på en likartad 

studie hade med största sannolikhet blivit annorlunda om inte samma respondenter hade 

tillfrågats. Om studien skulle använda sig av samma respondenter så skulle dock resultatet bli 

lika. Validiteten anser vi vara hög då de begrepp vi har använt oss av i teorin har varit relevanta 

för syftet och även varit bekanta för våra respondenter. Det är begrepp som våra respondenter 

använder sig av idag i syfte att utveckla stadens varumärke. Det finns dock en tidsaspekt som 

vi vill poängtera, ämnet city branding har varit uppåtgående under en längre tid hos forskare 

och nya definitioner och begrepp dyker upp, även städer utvecklas och är ofta inne i en 

utvecklingsfas för långsiktiga mål. På grund av detta så skulle en likadan studie, men som utförs 

flera år senare, troligen kunna se helt annorlunda ut än vad vår studie gör idag. Detta på grund 

utav ämnets och städers ständiga utveckling.  

 

2.6 Kunskapsprocessen 

De inledande diskussionerna mellan gruppen var omfattande då vi inte på förhand hade någon 

bestämd idé om vilket ämne vi ville skriva vår uppsats om. Vi hade hela tiden i åtanke att vi 

ville skriva om evenemang i någon form då det är någonting vi har ett intresse för alla tre och 

som är starkt kopplat till vår utbildning som Music & Event Management studenter. Efter ett 

antal intensiva diskussioner ritade vi upp en mind-map som till slut ledde oss in på ämnet 

stadsfestivaler. Vi förstod snabbt att det krävdes ytterligare avgränsningar för att uppsatsen inte 

skulle bli för omfattande. Vi började diskutera varumärken och kom in på idén kring city 

branding, alltså städer som varumärken. När vi hade bestämt oss för att gå vidare på det här 

spåret valde vi direkt att börja leta efter teori, genom att läsa artiklar och böcker som skulle vara 

relevant till vårt tema. Vi började med att leta på Linnéuniversitets biblioteks sökmotor och 

använde oss av sökord så som varumärken, marknadsföring, city branding och festivaler. 

 

Samtidigt som vi fortsatte samla in relevant teori började vi skriva och utforma det inledande 

kapitlet av uppsatsen. Vi vill att vår uppsats hela tiden ska följa en röd tråd och därför har vi 

under tidens gång ändrat vårt syfte, frågeställning och problemdiskussion för att de ska bli så 

relevanta som möjligt. Det var inte förens relativt sent in i skrivandet som vi bestämde att inte 
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ha med någon frågeställning och fastställde ett syfte då vi efter handledning insåg att 

frågeställningarna inte tillförde någonting utöver syftet.  

 

Våra ambitioner kring empiriinsamlingen var att vi skulle få intervjuer med minst två personer 

från fem olika städer och de flesta som vi hörde av oss till var väldigt positivt inställda och ville 

ställa upp. I Växjö och Göteborg fick vi dock besked att på grund av vissa omständigheter så 

kunde inte alla de personer vi kontaktat ställa upp på intervjuer. Det här har lett till att vi saknar 

ett andra perspektiv gällande varumärket när det kommer till just Växjö och Göteborg.  

 

Efter vår första intervju hade ägt rum kände vi att den intervjuguide som vi utformat var bra 

och vi kände därför inget behov av att ändra några frågor. Eftersom vi utgått från 

semistrukturerade frågor har vi ändå haft möjligheten att ställa frågor som inte funnits med i 

intervjuguiden. Många av våra respondenter var väldigt insatta i den teori som finns om city 

branding vilket resulterade i givande diskussioner och kunskap utbyte.  

 

Då vi vill undvika onödig upprepning har vi valt att inte ha ett separat kapitel där vi presenterar 

vår empiri utan vi har valt att presentera empirin först i samband med analysen. Det här upplever 

vi, efter att ha läst andras uppsatser, ger en mer flytande text som är enklare som läsare att hänga 

med i. Eftersom vi har valt att ha empiri och analys i samma kapitel var det viktigt att slutsatsen 

blir mer analytisk än vad den annars hade behövt bli. Vi har försökt lyfta slutsatsen till en ny 

nivå genom att ta in våra egna tankar om analysen.  

 

2.7 Metodkritik 

Nedan kommer vi att redogöra för den kritik som vi har riktat mot den metodik som vi har 

använt oss av i uppsatsen. Detta delkapitel kommer att vara uppdelat i underrubriker utifrån hur 

metodkapitlet är strukturerat, vilket innebär att det kommer att börja med forskningsmetod, 

ansats och informationsinsamling. 

 

2.7.1 Forskningsmetod  

Bryman och Bell (2013) beskriver att kvalitativ metod ofta är för subjektivt och att detta 

påverkar resultatet i den kvalitativa forskningen. De anser att resultatet ofta bygger på 
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forskarens egen uppfattning om vad hen anser vara viktigt. Den relationen som forskaren får 

till miljön eller de människorna som hen undersöker påverkar också resultatet i en kvalitativ 

studie. Detta är även något som Ahrne och Svensson (2015) framhäver, de menar på att den 

nära relation som forskare skapar kan innebära problem. Vidare förklarar författarna att 

kvalitativa undersökningar inte kan ge en generell bild då de personer som intervjuas inte kan 

vara representanter för en hel grupp (Bryman & Bell 2013; Ahrne & Svensson 2015). Det är 

viktigt att analysen i en kvalitativ studie granskas på ett kritiskt sätt eftersom att de i en kvalitativ 

metod måste utveckla sina egna analyseringsverktyg och strategier enligt Ahrne och Svensson 

(2015).  

 

Under vårt arbete med denna uppsats har vi försökt att vara medvetna om de förkunskaper som 

vi besitter och inte låtit vår uppfattning påverka våra val allt för mycket. Detta på grund av, vad 

Bryman och Bell (2013) betonar, att det är lätt att forskarens egna uppfattning påverkar 

resultatet i en kvalitativ studie. Vi valde ändå att ha en kvalitativ studie trots riskerna eftersom 

att vi anser att genom denna metod kommer vi att få en djupare förståelse för det fenomen som 

vi ska studera. Vi hade inte kunnat nå samma djup med en kvantitativ metod eftersom den 

främst mäter siffror och statistik och inte bakomliggande faktorer kring fenomenet 

stadsfestivaler. Då stadsfestivaler är arrangerade av människor för människor så finns det en 

subjektiv karaktär redan i utformningen av festivalen. Om vi då hade valt en kvantitativ metod 

och enbart tagit fram data i form av statistik hade den subjektiva karaktären som präglar 

fenomenet försvunnit och vi hade inte nått den djupare förståelsen som vi sökte. 

 

2.7.2 Forskningsansats 

Patel och Davidson (2011) antyder att det finns risker med att använda sig av ett deduktiva 

tillvägagångssätt då de anser att forskningen kan påverkas av den enskilda forskarens subjektiva 

uppfattningar. Även den befintliga teori som finns kan komma att påverka och rikta 

forskningen. Vidare förklarar Patel och Davidson (2011) att risken med att inte börja med teorin 

så som vid induktivt tillvägagångssätt är att man inte vet räckvidden av ens teori eftersom den 

baseras på empiriskt underlag som är baserad på en speciell situation, tid eller grupp. Författarna 

påpekar även att ytterligare risker med induktiv ansats är att forskarens egna idéer och 

föreställningar kommer att påverka den teori som produceras. Författarna förklarar även att det 
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finns risker med ett abduktivt synsätt, vilka är att forskaren påverkas av sina tidigare 

erfarenheter och forskning. Därför finns det även en chans att forskaren omedvetet väljer 

studieprojekt utifrån tidigare erfarenhet och formulerar en hypotetisk teori som utesluter andra 

tolkningar. 

 

Då vi börjar vår undersökning på ett deduktivt tillvägagångssätt innebär det att vi har avgränsat 

oss och det kan leda till att vi har missat viktiga aspekter i forskningen som annars hade kommit 

fram om vi inte avgränsat oss. När vi börjat med en teoretiskgrund har vi dock undvikit risken 

med att få en för stor räckvidd på teorin, dock så påverkar vår förförståelse och föreställningar 

den teori som vi samlat in efter intervjuerna. På grund av att vi använt oss av båda 

tillvägagångssätten, deduktiv och induktiv, har vi utgått från ett abduktiv synsätt alternativt ett 

deduktivt-induktivt synsätt men detta för med sig risker också. Angående påverkan av tidigare 

erfarenheter så finns det en chans att våra val har influerats av intressen och tidigare studier. Då 

vi är Music & Event Management studenter med en viss förförståelse och intresse för festivaler 

och marknadsföring påverkar detta självklart vårt val av ämne, teori och empiri. Det kan ha 

inneburit att vi missat intressanta och viktiga aspekter som annars hade framkommit om vi varit 

mer objektiva och inte låtit vår förförståelse och erfarenheter påverka de val vi gjort i vår 

undersökning.  

 

2.7.3 Informationsinsamling  

I vår empiri har vi utgått från ett tvåstegsurval, vilket innebär att man börjar med att välja ut de 

organisationer som man är intresserad av att komma i kontakt med och därefter väljer man ut 

vilka individer som man vill intervjua (Ahrne och Svensson 2015). Risken med att använda sig 

av ett tvåstegsurval och inte ett snöbollsurval kan innebära att vi gått miste om kontakter som 

kunde ha varit mer relevanta och ha mer kunskap om vårt ämne. Trots ett tvåstegsurval så finner 

vi att våra respondenter har varit relevanta och suttit inne på hög kompetens kring vårt ämne. 

När vi behövde ytterligare respondenter, på grund av bortfall av intervjuer, så använde vi oss 

av ett snöbollsurval där vi frågade en av våra tidigare respondenter om tips på andra personer 

att intervjua.  
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Eftersom vi har utgått från en kvalitativ undersökning är våra intervjuer av kvalitativ karaktär, 

problemet med detta är enligt Bryman & Bell (2013) och Ahrne & Svensson (2015) att det 

resultat vi får fram inte kan ge en generell bild. Detta eftersom personer som intervjuas inte 

kan vara representanter för en hel grupp. Trots att våra respondenter inte kan anses som 

representanter för en hel grupp så har vi försökt att få en så bred bild som möjligt genom att 

ha intervjuat personer från olika städer med varierande storlekar på sina stadsfestivaler. På 

grund av våra val anser vi att vi har kunnat nå ett resultat som kan antas vara något mer 

generellt än om vi endast valt att intervjua personer ifrån samma stad och stadsfestival. 
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3 Teoretisk referensram 

 

I detta kapitel kommer vi att redogöra och definiera för de begrepp och den teori som är 

relevant för vår studie. Vi kommer att presentera city branding, varumärkesidentitet samt 

kultur- och evenemangsstrategier. Alla teorier kommer genomgående att kopplas tillbaka till 

city branding.

 

3.1 City branding 

I följande del kommer vi att presentera teorier kopplade till destinations- och platsvarumärken 

samt city branding. Vi har i den här uppsatsen utgått från att destinations- och platsvarumärken 

är synonymer. Då dessa termer är mycket breda har vi som en avgränsning inom det 

ämnesområde använt termen city branding vilket endast syftar på städers varumärkesarbete. 

 

Det finns en generell överrensstämmelse inom turistindustrin och den akademiska världen att 

branding kan användas även i städer, men enligt Pike (2008) finns det en brist på forskning 

kring just branding inom turism. Däremot har antalet publicerad forskning om city och 

destination branding ökat de senaste 15 åren. Det är inte förvånansvärt då fler och fler städer, 

stora som små, runt om i världen väljer att införa olika typer av city branding-initiativ för att 

göra sin stad mer attraktiv (Dinnie 2011; Lucarelli & Berg 2011). Det är inte bara stora 

huvudstäder så som London och New York som använder sig av city branding, det har även 

visat sig att mindre förorter har börjat tillämpa city branding enligt en studie gjord av Lucarelli 

& Berg (2011). Vidare har även författarna sammanställt ett diagram (figur 1) som visar den 

exponentiella ökning av artiklar som handlar om city branding mellan 1988 och 2009. De menar 

på att intresset för city branding har ökat de senaste åren och kommer fortsätta att öka i 

framtiden. Dinnie (2011) menar att det ökade intresset kan bero på att fler har förstått att det är 

en fördel för alla typer av platser att utveckla strategier för att hantera stadens rykte och resurser. 

Det handlar inte längre om städer ska arbeta med stadens varumärke utan hur de ska arbeta med 

varumärket (Moilanen 2015). Den forskning som finns inom city branding är dock inte lika 

gammal som implikationen av city branding i praktiken, man började införa city branding i 

städer långt innan det började skrivas om termen (Lucarelli & Berg 2011). 
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Figur 1: Lucarelli & Berg, (2011), City branding: a state-of-the-art review of the research domain, Journal of 

Place Management and Development, sida 13 

 

3.1.1 Vad det är och varför det används 

Destinationsmarknadsföring är en bred term som kan innefatta allt ifrån länder och världsdelar 

till mindre städer och kommuner. Traditionellt kopplar vi branding främst till varor och tjänster, 

city branding är något annat. Dinnie (2008, 15) definierar nation-branding så här: “the unique, 

multi-dimensional blend of elements that provide the nation with culturally grounded 

differentiation and relevance for all of its target audiences”. Middleton (2011) menar att denna 

definition även kan användas som en funktionsduglig definition för city branding genom att 

byta ut ordet nation till city. 

 

Middleton (2011) har sammanställt en lista, baserad på tidigare forskning, över anledningar för 

en stad att använda sig av city branding. City branding, enligt den här listan, kan användas för 

att; attrahera investering, attrahera turister, ge trovärdighet och förtroende till investerare, öka 

det politiska inflytandet på en nationell och internationell nivå, skapa starka globala relationer 

med andra städer, ”city of origin” status på varor och tjänster samt medborgerlig stolthet.  
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Traditionell marknadsföring handlar i mångt och mycket om att promota konkreta och 

definierbara varor och tjänster mot bestämda kunder (Gold & Ward 1994). Så enkelt är det inte 

med att marknadsföra en plats. Govers och Go (2009) menar att destinationsmarknadsföring 

handlar om mycket mer än bara en logga eller en slogan. Det är inte direkt uppenbart vad den 

faktiska produkten är, eller hur konsumtionen går till (Gold & Ward 1994). Vikten ligger inte i 

att försöka definiera vad produkten är utan istället vilka associationer och känslor som väcks 

när människor tänker på staden (Gold & Ward 1994). 

 

3.1.2 Aktörer, målgrupper och invånarnas betydelse 

Att bygga upp ett varumärke för en stad är inte lika enkelt som i jämförelse med varor och 

tjänster. Det beror dels på att en stad är uppbyggt som ett öppet system av många aktörer som 

är beroende av varandra (Insch 2011; Middleton 2011). Alla olika aktörer har sina idéer om vad 

som skulle gynna dem (Middleton 2011). Insch (2011) påstår att det svåraste med city branding 

är att nå ut till alla dessa aktörer på ett relevant, konsekvent och sammanhängande sätt. En 

aktörs handlingar har en påverkan på platsens andra aktörer (Jamal & Getz, refererad i Moilanen 

2015). Att ha många aktörer inblandade kan leda till konflikter kring vad som ska göras 

(Mossberg & Getz 2006). Insch (2011) påstår att det slutgiltiga målet med city branding är att 

skapa lojalitet hos de olika aktörerna. Mossberg & Getz (2006) menar vidare att det därför är 

väldigt viktigt att ha ett starkt och klart varumärke som är konsekvent med vad varumärket står 

för. 

 

Braun, Kavaratzis och Zenker (2013) har fastställt genom tidigare forskning att city branding 

generellt har tre olika målgrupper. Dessa grupper är stadens invånare, företag och besökare 

(potentiella framtida invånare). Att integrera lokalbefolkningen i uppbyggnaden av en stads 

varumärke är viktigt, men enligt Braun et al. (2013) finns det förvånansvärt lite forskning kring 

just invånarnas roll i city branding. Insch (2011) påstår också att det är ofta som just invånarna 

förbises när myndigheter ska bygga upp stadens varumärke då turister och besökare ofta står i 

centrum. Vidare anser Braun et al. (2013) att invånarna har tre väsentliga roller när det kommer 

till city branding; invånare som en integrerad del av ett platsvarumärke, invånare som 
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ambassadörer för stadens varumärke och invånare som medborgare. Invånarna har en otroligt 

viktig roll för city branding då deras inställning till staden har inflytande på turister och 

besökare (Insch 2011). Det är självklart orealistiskt att tillgodose alla invånares krav och 

önskemål, men de utgör en viktig del i stadens varumärke eftersom de lever och andas stadens 

varumärkesidentitet som direkt kan skapa värde hos varumärket (Insch 2011). Insch (2011) 

menar att invånarna därför bör vara delaktiga i bestämmelser av stadens långsiktiga 

ekonomiska, sociala och hållbarhetsmål. 

 

Middleton (2011) skriver att många menar att det dels är omöjligt och dels onödigt att ha en 

inriktning i varumärket då det finns många olika målgrupper inom varumärket. Middleton 

(2011) påpekar dock att det i det här fallet inte är så stor skillnad mellan tänket i den 

kommersiella världen. Ett varumärke kan innehålla ett brett urval produkter, men ett bra 

varumärke lyckas ha några gemensamma egenskaper hos alla varor och tjänster i varumärket 

(Middleton 2011). Det här går att jämföra med en stads olika målgrupper. De olika aktörerna, 

eller målgrupperna, utformar ett nätverk som kan användas i branding för att vinna 

konkurrenskraft (Moilanen 2015). De olika grupperna bör inte behandlas separat utan staden 

borde se till att bygga ett starkt allomfattande varumärke genom att identifiera och bygga 

stadens kärnvärderingar och kärnaktiviteter som gynnar alla olika målgrupper (Middleton 

2011). Dinnie (2011) instämmer och menar vidare att det svåra med city branding är att 

utveckla ett övergripande varumärke som är konsekvent med många typer av aktiviteter som 

hålls i staden för att det ska passa bra till stadens olika målgrupper. Allt för att nå mottot One 

city, one brand. 

 

3.2 Varumärke 

I följande avsnitt kommer vi att beskriva teorier kopplade till begreppet varumärke. Dessa är 

varumärkesidentitet, varumärkes-image och varumärkesprocessen. 

3.2.1 Varumärkesidentitet 

Kapferer (2008) anser att varumärke inte enbart är namnet på produkten eller tjänsten, utan det 

finns något mer grundläggande under själva varumärket. Han anser att visionen är det som 

driver skapandet av tjänsten eller produkten och det är genom visionen som företaget bygger 
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en trovärdighet till varumärket och dess kärnvärden. Kapferer (2008) antyder att kärnvärdena 

är det som är identiteten hos varumärket. Vidare anser Aaker (2010) att varumärkesidentiteten 

består av två delar, kärnidentitet och utökad identitet. Där är kärnidentiteten det centrala i 

varumärket, varumärkets själ och det som med störst sannolikhet inte kommer att förändras. 

Den utökade identiteten, däremot, innefattar det som kärnidentiteten inte tar upp och ger 

identiteten textur och helhet. Vidare betonar andra författare så som Grönroos (2009) att 

varumärkesidentitet är ett begrepp som beskriver den image som marknadsföraren vill att 

konsumenterna ska ha av varumärket. Han menar även att varumärkets identitet är det mål som 

företag strävar efter. Detta är även något som Dahlqvist och Melin (2010) antyder, de menar att 

varumärkesidentitet är vad varumärket står för, vad som ger den innebörd och gör den unik. 

Detta betonar även Kapferer (2008), han framhäver att identiteten är något som utsöndrar 

varumärkets materiella, immateriella egenskaper och allt som gör varumärket till den det är. 

 

Kapferer (2008) har utformat en modell för att definiera varumärkesidentitet. Modellen kallas 

för Brand identity prism och den utgörs av sex olika aspekter. Aspekterna består av physique, 

personality, culture, self-image, reflection och relationship. Physique innefattar det fysiska 

kring produkten men även materiella egenskaper som företaget erbjuder med produkten, så som 

färg, form och kvalitet. Personality denna aspekt handlar om på vilka sätt produkten eller 

tjänsten kommunicerar, man kan beskriva att personligheten är hur varumärket skulle vara om 

den var en människa. Culture består av de värderingar som inspirerar företagets verksamhet 

internt. Self-image beskriver hur konsumenter ser sig själv i relation till produkten eller tjänsten 

som varumärket erbjuder. Medan reflection beskriver hur och vem den stereotypiska 

konsumenten av varumärket är. Relationship innefattar den uppsättning av regler som ett 

varumärke eller en verksamhet har (Kapferer 2008). 

 

En författare som har en liknande tankegång kring varumärkesidentitet är Aaker (2010), han 

beskriver varumärkesidentitet som ett antal unika associationer som varumärkets strategi 

strävar efter att skapa eller upprätthålla. Associationerna representerar vad varumärket står för 

och förmedlar en uppfattning till konsumenten kring vad de kan förvänta sig av varumärket 

(ibid). De olika aspekterna som Aaker (2010) har valt att fokusera på är: varumärket som en 

produkt, en organisation, en person och en symbol. Genom användning av dessa aspekter ska 
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företag kunna ge varumärkesidentiteten djup. Varumärket som en produkt: är direkt länkat till 

varumärkesval och användning. Varumärket som en organisation: fokuserar mer på de 

egenskaper som en organisation har, än de egenskaper som produkten eller tjänsten har. Det 

kan handla om egenskaper så som att organisationen är innovativ, driven när det gäller 

miljöfrågor, kultur, värderingar med mera. Aaker (2010) påstår även att organisationens 

egenskaper kan vara bidragande i värdeskapandet av varumärket. Varumärket som person är 

varumärkesidentitet som är mer välbärgad än de som enbart är baserade på produktegenskaper. 

Ett varumärke som en person kan ge konsumenterna en uppfattning av att varumärket är 

kompetent, lojalt, roligt och aktivt anser Aaker (2010). Ett varumärkes personlighet skapar även 

ett starkare varumärke på många sätt (ibid). Den kan vara ett verktyg för en kund att visa hens 

egen personlighet. Varumärke som en symbol skapar sammanhållning och struktur till 

identiteten som gör det mycket enklare för varumärket att skapa förtroende hos konsumenten. 

Aaker (2010) menar även att trots att aspekterna skiljer sig så delar det samma mål och det är 

att klargöra, berika och särskilja en identitet. 

 

Vidare argumenterar Dinnie (2011) för att även platser behöver skapa sig varumärken likt de i 

den kommersiella världen. Det är, däremot, inte helt enkelt att applicera en kommersiell 

varumärkesstrategi på en stad så som man gör med varor och tjänster då processen är mer 

komplex menar Middleton (2011). Gold och Ward (1994) påstår att svårigheten ligger i att det 

är besvärligt att veta vad produkten är. Om produkten är diffus, så som städer ofta kan vara, kan 

det leda till att varumärkesidentiteten blir oklar och kan då enligt Aaker (2010) inte ge verklig 

vägledning för att nå företagets mål.  

 

3.2.2 Image 

Dahlqvist och Melin (2010) påtalar att det finns en skillnad mellan begreppen identitet och 

image. De menar på att identitet avser vad ett varumärke står för, det som gör det unikt och vad 

som ger det mening. Image är den uppfattning som omgivningen har av en organisation eller 

ett varumärke. Detta är något som även Padgett och Allen (1997) betonar, de antyder att 

varumärkesimage definierar produkten för konsumenten. Dahlqvist och Melin (2010) 

argumenterar för att den identitet som en organisation försöker förmedla ger upphov till en bild 

i människors medvetna och det är detta som blir imagen. Vidare beskriver även Grönroos 
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(2009) att ett varumärke är den image som faktiskt tar form i konsumenternas huvud. 

Författaren menar på att det är kunden själv som skapar varumärket. Grönroos (2009) påpekar 

också att image är den mentala bilden av varumärket, och den skapas och påverkas av 

konsumentens erfarenheter och upplevelser av varumärket i verkligheten. Detta betonar även 

Padgett och Allen (1997) de anser att varumärkesimage är konsumentens mentala bild av ett 

varumärke och det skapas i respons till ett varumärkesrelaterad stimuli. Vidare antyder Aaker 

(2010) att varumärkets image tillhandahåller nödvändig information när man ska utveckla 

varumärkesidentiteten. För att kunna skapa en varumärkesidentitet måste man göra mer än att 

bara tillhandahålla det som kunderna vill ha, man måste även se till att reflektera själen, visionen 

och de som företaget vill uppnå. 

 

Enligt Kavaratzis (2007) handlar city branding huvudsakligen om tre attribut, dessa är image, 

unikhet och autenticitet och i stort sett varenda stad har city branding på deras agenda för att 

utveckla stadens image. Ashworth (2009) instämmer och menar på att en av de viktigaste 

delarna inom city branding är för städer att hitta eller skapa sin unikhet gentemot andra städer. 

Den image som finns av staden kan anses vara en av de mest viktiga faktorerna inom city 

branding och även för stadens identitet (Riza, Doratli & Fasli 2011). 

 

Dock argumenterar Jansson (2003) för att det aldrig kan finnas en slutgiltig delad image av 

staden och ju mer arbete som läggs ner för att sprida en dominant image av staden, ju mer 

kommer imagen förbise komplexiteten av socialt liv. Med andra ord så kommer en dominant 

image med stor sannolikhet att exkludera delar av staden som inte passar in i den skapta 

dominanta imagen vilket kommer att resultera i en felaktig bild av staden. Han menar även att 

stadens marknadsföringsstrategi, att skapa något unikt, kan genom en dominant image generera 

det motsatta och leda till en standardiserad bild av staden.  

 

3.2.3 Varumärkesprocessen 

På senare år har allt fler organisationer inom den offentliga sektorn börjat inse fördelarna med 

ett starkt varumärke och att den kan användas som ett effektivt styrmedel inom 

verksamhetsutvecklingen (Dahlqvist & Melin 2010). Detta är något som även Melin (2011) 
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understryker, han menar att starka varumärken är en värdefull tillgång. Han anser även att 

varumärkets värdeskapande förmåga har blivit så populär på grund av att företag idag betraktar 

varumärkesuppbyggnad som en strategisk fråga och det har lett till att de har börjat se 

varumärket som ett konkurrensmedel gentemot andra varumärken. Det är inte bara 

produktföretag som ser varumärket som ett konkurrensmedel, det har även blivit viktigt för 

tjänsteföretag att prioritera sina varumärken som en typ av konkurrensmedel enligt Melin 

(2011). Utöver konkurrensen mellan företag så sker det även en ständig konkurrens mellan 

städer. Städer konkurrerar för att attrahera turister och investering, både från privata och 

offentliga sektorn (Insch 2011; Middleton 2011). Denna konkurrens mellan städer har gjort att 

det har blivit mer betydelsefullt för städer att arbeta fram en varumärkesstrategi, likt de i den 

kommersiella världen, för att bygga ett starkt varumärke (Gold & Ward 1994; Dinnie 2011; 

Moilanen 2015).  

 

Melin (2011) menar vidare att för att varumärket ska kunna fortsätta vara starkt bör det finnas 

en kontinuerlig utveckling av varumärkets konkurrensfördelar. Då konkurrens sägs skapa starka 

varumärken och konkurrensen mellan platserna är kontinuerlig. Att jobba på en stads 

varumärke är också någonting som ska ske kontinuerligt (Ooi 2011). När staden förändras över 

tiden är det inte säkert att stadens varumärke förändras i samma takt (Ooi 2011). Det är då 

viktigt att uppbyggnaden av varumärket aldrig får ses som något som är avslutat, det ska 

fortsätta att utvecklas antyder Melin (2011). En författare som tar upp hur man utvecklar ett 

starkt varumärke är Aaker (2010), han anser att för att skapa starka varumärken så krävs det 

förståelse och management av varumärkesidentiteten. Detta är även någonting som Dahlqvist 

och Melin (2010) förtydligar, de menar på att starka varumärken är inget man bara får, utan det 

är något som man förtjänar. För att kunna åstadkomma ett starkt varumärke krävs det att man 

kan erbjuda något som är unikt och som har ett relevant värde samtidigt som det tillfredsställer 

konsumentens behov och önskemål. Författarna diskuterar även att dilemmat vid all typ av 

varumärkesuppbyggnad handlar om att skapa ett starkt varumärke som både är synligt och 

attraktivt (Dahlqvist och Melin 2010). De indikerar att detta dilemma gäller oavsett om 

företaget erbjuder varor eller tjänster. 
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När företaget har en bra strategi för att kunna utveckla ett starkt varumärke kan man enligt 

Aaker (2010) på olika sätt mäta värdet, alltså hur starkt ett varumärke anses vara genom fyra 

olika strategier. Dessa är särprägling, relevans, uppskattning och kunskap. 

Differentiation/särprägling: mäter hur särpräglad varumärket är till resterande varumärken på 

marknaden. Även Melin (2011) antyder att differentiering är något som är viktigt för att skapa 

konkurrensfördelar och ett starkt varumärke. Han menar på att om produkten anses som något 

särpräglat så minskar den substitutbarheten bland kunderna. Relevance/relevans: mäter om 

varumärket har en personlig relevans för respondenten. Det här innebär, om varumärket 

meningsfullt för respondenten. Esteem/uppskattning: Mäter om varumärket anses vara högt 

placerad i sin klass, har den kvalitet och i vilken utsträckning växer varumärket i popularitet? 

Knowledge/kunskap: Mäter den förståelsen som finns kring vad varumärket står för. 

 

City branding handlar om att bygga upp ett varumärke som ska utmärka platsen mot 

konkurrerande platser (Molianen & Rainisto 2009). Författarna menar att en av de svåraste 

utmaningarna med city branding är att ständigt vara konsekvent i stadens erbjudande för att 

sticka ut ur mängden. Pike (2008) menar att det gäller för städer att kunna förmedla de unika 

fördelarna som de besitter. Precis som Aaker (2010) och Melin (2011) tar upp så är 

differentiering något som är viktigt för att skapa konkurrensfördelar och ett starkt varumärke. 

Pike (2008) anser även att ett varumärke måste vara mer än bara symboler som utlämnas till 

allmänheten. Det måste stå för någonting och vara ett löfte till kunderna. Ett varumärke 

representerar en identitet för producenterna och en image för kunderna (Pike 2008). Även om 

uppbyggnad av en stads varumärke är något svårare går det att utföras på liknande sätt som 

vilket varumärke som helst. 

 

När det kommer till uppbyggnaden av en platsvarumärkesstrategi finns det inte bara ett sätt att 

göra det på, det finns ingen ”one-size-fits-all” process (Insch 2011; Kavaratzis & Hatch 2013). 

Moilanen och Rainisto (2009) föreslår en process i fem delar som ska hjälpa myndigheter och 

andra aktörer att bygga upp ett platsvarumärke. Första fasen är Start-up & Organisation. Den 

här fasen går ut på att få fler aktörer engagerade och att organisera projektet. Den andra fasen, 

research stage, handlar om att samla in omfattande information om beslutsfattande. Forming 

brand identity är den tredje fasen, där man utifrån resultatet i den andra fasen formar platsens 
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kärnvärderingar. Fjärde fasen är implementation and enforcement plan, där man bygger upp en 

implementeringsplan baserad på de strategiska målen ifrån fas tre. Efter planeringen i de fyra 

första faserna är det nu dags att utveckla destinationsvarumärket, den här sista fasen kallas är 

implentation of brand. 

 

3.3 Kultur i stadens utveckling 

I detta delkapitel presenteras teorier om kulturens påverkan på städer, ekonomi och platsens 

attraktivitet. Därefter följer en teori om upplevelseindustrin, en industri som under tio år har 

växt fram och sägs bidragit till ekonomisk tillväxt. 

 

Det traditionella synsättet var tidigare att städer och platser utvecklades och växte på grund av 

kommunikationstillgängligheter, att de låg vid eller nära transportsträckor eller att de hade 

tillgång till naturliga resurser som skulle locka företag att etablera sig just där (Florida 2008). I 

den nya ekonomin så är det inte längre dessa två faktorer som man menar spelar störst roll 

gällande platsers ekonomiska tillväxt eller attraktivitet. Nobelpristagaren Robert Lucas 

(refererad i Florida 2008) observerar markvärde och ifrågasätter varför företag och personer 

inte väljer att etablera sig själva eller sina företag ute på vischan där marken är otroligt mycket 

billigare än inne i storstäder. Han svarar sedan på sin egna fråga med en annan fråga; ”What 

can people be paying Manhattan or downtown Chicago rents for, if not to be around other 

people?” (Lucas 1988, ur Florida 2008 s. 61). Där och då placerade Lucas plats längst fram och 

centrerat i debatten om kraften bakom ekonomisk tillväxt. Det han menar är kraften bakom 

ekonomisk tillväxt är samlingen av människor, det mänskliga kapitalet, med deras 

produktivitet, kreativitet och talang. Nya idéer och innovationer frodas när vi flyttar nära 

varandra i städer och regioner. Vilket betyder att koncentrationen av kreativa människor 

genererar till att städer blir innovativa och kreativa. Människorna blir manade att bli mer 

produktiva vilket leder till att den generella produktiviteten ökar och genererar ökad ekonomisk 

tillväxt och välstånd (Lucas 1988, refererad i Florida 2008). 

 

Förutom det mänskliga kapitalet så har Kavaratzis (2005) uppmärksammat att städer 

kommunicerar deras varumärke genom kultur och underhållning, han menar att det är en 



  
  Sofia Favaro, Emelie Sjöberg & Thea Rosengren 

  
 
 

35 

 

intressant och stadigt växande trend inom ämnet place branding. Anledningen till varför städer 

förlitar sig på kultur-, fritids- och underhållningsindustrier är på grund av deras ökade betydelse 

i den postmoderna ekonomin. Runt om i världen har städer valt att, som ett konkurrensmedel, 

investera i kultur för att förbättra och stärka ekonomisk tillväxt. I enkäten The Place and 

Happiness Survey (Florida 2008) så visade det sig att kultur och nattliv spelar en betydande roll 

för platsens attraktivitet och invånarnas tillfredställelse gällande staden. Även Bıçakçı (2012) 

skriver att kultur är en resurs för ekonomisk tillväxt i städer, målet är att genom kulturella 

aktiviteter, evenemang och venues locka till sig nya besökare, invånare samt företag. Richards 

och Wilson (2001) antyder att begreppet kultur har expanderat, det innehåller inte bara 

traditionella och högkulturella attraktioner såsom museer och teatrar. Begreppet kultur 

innefattar även inslag av populärkultur såsom popmusik, mode och idrott. De, likt Bıçakçı 

(2012), anser att både finkultur och populärkultur har blivit viktiga medel för att gynna stadens 

varumärkesimage. För att styrka tidigare påståenden så menar även Zhuanqing (2010) att ett 

levande kulturliv är en av grunderna när det kommer till att skapa ett starkt varumärke för städer. 

 

3.3.1 Upplevelseindustrin 

Under de senaste tio åren har upplevelseindustrin kommit att bli en industri i framfart och har 

enligt Nielsén (2005) en betydande roll när det kommer till regional och kommunal tillväxt. En 

avgörande förklaring till utvecklingen av denna industri är att världen har öppnat upp sig och 

marknaderna likaså. Det är inte endast i Sverige som upplevelseindustrins produkter eller 

tjänster säljs utan samma mönster återfinns i hela världen. Handeln med kultur, media, 

underhållning och upplevelser har kraftigt ökat och 1996 blev “kulturella produkter” USA:s 

största exportgren och passerade därmed för första gången alla traditionella sektorer så som 

bland annat bil-, vapen- och jordbruksindustrin (Nielsén, 2005). 

 

Upplevelseindustrin är ett kärt barn med många namn. I Sverige använder vi begreppet 

upplevelseindustrin, medan de i England använder creative industries och i Danmark benämner 

man fenomenet som kulturindustri (Nielsén 2003). I en definition, gjord av KK-stiftelsen (2005) 

så definieras upplevelseindustrin som ”ett samlingsbegrepp för människor och företag med ett 

kreativt förhållningssätt som har till huvuduppgift att skapa och/eller leverera upplevelser i 

någon form”. Fortsättningsvis menar de att 13 delområden ingår i upplevelseindustrin, dessa 
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är; arkitektur, design, film/foto, litteratur, konst, marknadskommunikation, media, mode, 

musik, måltid, scenkonst, turism/besöksnäring och upplevelsebaserat lärande. 

 

I sin bok ”People have the power!” presenterar Nielsén (2005) upplevelseindustrins olika 

värden och utformar sedan en solsystemsmodell som ska illustrera de olika värdens relation till 

varandra samt till skapandet som utgör det centrala i modellen. Förutom skapandet så är dessa 

värden; lockar människor, försäljning, möjliggör andra verksamheter, image och identitet 

(uppmärksamhet i modellen), mervärde och redskap för övrig industri samt egenvärde. Det 

intressanta och relevanta i Nielséns modell är planeten “lockar”. Hur lockas nya företag, samt 

potentiella invånare, till en plats? Hur får man unga att stanna kvar? Ett svar handlar om platsens 

attraktivitet, och Nielsén (2005) menar på att upplevelsenäringarna fyller en stor funktion för 

att göra platsen attraktiv.  

 

3.4 Stadsfestival som ett verktyg  

I det sista delkapitlet presenteras teorier om festivaler och evenemangs påverkan på städer. 

Det är den sista pusselbiten för att läsaren ska få en djupare förståelse inför den teoretiska och 

empiriska analysen. 

 

Allen, O’Toole, Harris och McDonnell (2011) skriver att de flesta kommuner arrangerar 

festivaler och event vars primära målgrupp är den lokala befolkningen där syftet i första hand 

är att bidra med sociala och underhållande värden. Dessa event bidrar till en rad fördelar, varav 

några utav dem är att uppmuntra stolthet för samhället, stärka känslan av tillhörighet och skapa 

platsens känsla. De menar också att festivaler kan fungera som ett medel att exponera invånarna 

till nya idéer och erfarenheter, uppmuntra delaktighet i sport- och konstaktiviteter samt främja 

tolerans och mångfald. På grund av dessa anledningar använder ofta den kommunala 

organisationen denna typ av festivaler och event som en del av utvecklingen inom samhälls- 

och kulturstrategier (Allen et al 2011).  

 

Enligt Richard & Wilson (2001) har flera studier inom stadsmarknadsföring och turism pekat 

på att det finns en ökad användning av event som ett sätt att marknadsföra städer på och främst 
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då stora städer. Getz (refererad i Richards & Wilson 2001) menar dock att städer länge har 

använt sig av stora evenemang såsom mässor, expos och sportevenemang för att vitalisera sin 

ekonomi. Användandet av event som ett sätt att marknadsföra sin stad på sägs vara kopplad till 

en ökning av konkurrens mellan städer. Dels har miljön, infrastrukturen och bekvämligheten på 

olika platser blivit allt mer lika och det leder till att städer måste hitta nya sätt att skilja sig från 

sina konkurrenter (Richards & Wilson 2001). Oavsett om evenemang som verktyg inom city 

branding är ett nytt eller gammalt fenomen så har det visat sig att kommunala regeringar har 

börjat betrakta evenemang och festivaler som potentiella verktyg för att, tillsammans med andra 

verktyg så som stadsplanering, stärka destinationsvarumärket och platsidentiteten för att i sin 

tur införa nytt liv och framgång till samhället. Gemensamt så antyder författarna att evenemang 

och kultur bidrar till att stärka en stads varumärke och image (Getz 1991; Richard & Wilson 

2001; Allen et. al 2011). 

 

3.4.1 Offentligt ägda event 

Festivaler kan drivas ideellt, av offentliga myndigheter eller privat. De olika typerna av 

organisationsformer ger olika förutsättningar för evenemangsledningen. En svårighet när det 

kommer till offentligt ägda event är att de inte tillhör någon speciell utan de tillhör alla 

(Mossberg & Getz 2006). Ett offentligt evenemang drivs av en projektorganisation som har fått 

i uppgift att tillgodose förväntningar hos myndigheter och politiker (Andersson et al. 2009). 

Andersson et al. (2009) menar vidare att det dock inte räcker med att myndigheter ska vara 

nöjda med hur evenemanget utförs, det är också ofta avgörande att allmänheten har en positiv 

inställning till evenemanget. Arrangörerna har dels ett ansvar att tillfredsställa de privata och 

kommunala aktörerna men också lokalbefolkningen (Mossberg & Getz 2006). Andersson et al 

(2009) menar att en legitimitet i samhället där evenemanget hålls är viktigt för att det ska kunna 

överleva år efter år. En annan svårighet med offentligt ägda festivaler är enligt Engström et al. 

(refererad i Mossberg & Getz 2006) att den kommunala sektorn ofta endast vill investera i 

festivaler och evenemang som främjar samhället och inte bara ett eller några specifika företag. 

Det är inte lika viktigt för offentligt ägda festivaler att få in biljettintäkter då de ofta får 

ekonomiskt stöd från myndigheter (Andersson et al. 2009). 
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3.4.2 Evenemangsstrategier 

Att hålla i evenemang är en av många strategier inom city branding som har visat sig vara 

framgångsrikt. Trots den forskning som finns kring just city branding, finns det relativt lite 

kunskap hos beslutsfattare när det kommer till att använda sig av evenemang och 

festivalstrategier för att locka turister (Berger & Herstein 2014). Genom att hålla i evenemang 

har staden chans att få uppmärksamhet på en nationell och internationell nivå (Ooi 2011). Det 

ger också en möjlighet för värdstaden att visa upp stadens styrkor och hur de skiljer sig åt från 

andra städer (Ooi 2011) 

 

Figur 2: Berger & Herstein (2014). Cities for sale: How cities can attract tourists by creating events. The 

Marketing Review, sida 133 

 

Det finns enligt Berger & Herstein (2014) fyra olika strategier för städer att positionera sig med 

hjälp av evenemang eller festivaler. Den första positioneringsstrategin är att hålla i så kallade 

mega events. De är evenemang som drar till sig turister från hela världen och evenemanget sker 

endast vid ett tillfälle, exempelvis Olympiska spelen. Den andra typen av evenemang är 

international events som drar till sig turister från hela världen år efter år. 
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Berger och Hersteins (2014) tredje positioneringsstrategi är att städer kan hålla i medium-sized 

events. Sådana evenemang drar främst till sig lokalbefolkningen år efter år. Berger och Herstein 

menar att med medium-sized events får staden en mer meningsfull position i landet både socialt 

och ekonomiskt. Författarna menar att för att marknadsföra medium-sized events är det viktigt 

att använda sig av en nationell nivå och få lokala sponsorer från nationellt etablerade företag. 

Den viktigaste principen inom marknadsföring för dessa typer av evenemang är dock enligt 

Berger och Herstein (2014) att evenemangen ska vara återkommande varje år, och att ständigt 

erbjuda mer för varje år som går för att behålla spänningen. 

Den sista typen av stadspositionering är minor events. Det här är evenemang som passar bra för 

mindre städer då det är ett sätt att differentiera sig från närliggande städer. Exempel på den här 

typen av evenemang är minnesdagar och kulturevenemang för att fira lokala traditioner och 

seder. Man kan absolut attrahera turister från närliggande kommuner med hjälp av dessa 

evenemang, men det viktiga är att få lokalborna och lokala företag med på tåget menar Berger 

och Herstein (2014). 

 

3.5 Konceptuell referensram  

I följande del kommer vi att presentera en analytisk sammanfattning av det vi tagit fram i teorin. 

Vi kommer att gå in på hur det leder fram till det vi vill studera samt olika perspektiv. 

Avslutningsvis kommer vi att presentera en modell som illustrerar den konceptuella 

referensramen.  

 

I vårt kapitel har vi presenterat teorier vi ansett varit relevanta för uppsatsens syfte. Teorin är 

uppdelad i 4 delar: city branding, varumärke, kultur som en del i utvecklingen av städer och 

stadsfestivaler som ett verktyg. All teori som presenterats i detta kapitel kommer inte att tas upp 

i analysen, men anses fortfarande relevant för att ge läsaren en djupare förståelse och bredare 

inblick i ämnet.  

 

I vår första del presenterade vi begreppet city branding och vad det innebar. Fler och fler städer 

har tagit till sig city branding och använder sig av city branding-teorier som en del i deras 

marknadsstrategier. På grund av att det inte längre handlar om utifall städer ska använda sig av 
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city branding eller inte utan det handlar istället om hur det ska använda sig av det så anser vi 

att dessa teorier är till hög grad relevanta för vårt syfte. Svårigheter med city branding 

presenterades i första delen, svårigheter så som skapandet av ett varumärke när produkten är 

diffus och mer komplex än i den kommersiella världen och även svårigheten när målgruppen 

är så pass stor som den är för en stad. Det finns många aktörer som ska tillfredsställas och det 

är även svårt att hålla varumärket konsekvent när produkten är komplex och det finns många 

aktiviteter och aktörer som spelar in i skapandet av varumärket.  

 

I den andra delen tog vi upp teorier kring varumärkesidentitet, image och varumärkesprocessen. 

Teorier kring skapandet av ett starkt varumärke spelade en stor roll i denna del, och även hur 

städer kan skapa sig konkurrensfördelar gentemot andra städer. City branding och ett starkt 

platsvarumärke ska kunna attrahera investeringar och turister genom att ge en image och 

unikhet som skiljer sig ifrån andra städer och platser.  

 

Den tredje delen berörde teorier kring kultur och upplevelseindustrin. Kultur är en betydande 

del i att skapa en attraktiv plats och därför ville vi ha med dessa teorier i vår uppsats. Det har 

även visat sig att fler städer kommunicerar deras varumärke genom kultur och underhållning, 

och att kulturlivet gynnar stadens varumärkesimage. En helt ny industri har även vuxit fram de 

senaste tio åren och har kommit att leda till regional och kommunal tillväxt, det är 

upplevelseindustrin som genom dess aktörer och företag kan locka till sig boende och skapa en 

attraktiv plats. Forskare menar även att ett levande kulturliv är en av grunderna till ett starkt 

varumärke.  

 

Den sista delen tog upp det centrala i vårt syfte, nämligen stadsfestivaler och evenemang som 

ett verktyg i städers strategier. Kommuner arrangerar festivaler och evenemang för invånarna 

för deras nöje men även för att öka stoltheten för staden. De offentliga evenemangen är svårare 

att utföra då de ska tillhöra och tillfredsställa alla. Möjligheterna med offentliga evenemang kan 

bland annat vara att visa upp styrkor och unikheten hos staden. På grund av detta så knyter vi 

ihop säcken och kopplar samman evenemangsstrategier med det grundläggande inom 

city branding - att skapa unikhet och konkurrensfördelar gentemot andra städer. Teorierna går 

någorlunda in i varandra och sammankopplas på flera ställen, då det har varit svårt att hitta en 
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självklar trattmodell, men nedan presenteras ett försök till en modell som lättare ska illustrera 

hur vi kopplar samman och tillämpar vår teori till varandra och även uppsatsens syfte.  

1  

                                                           
1 Egenutformad modell för att illustrera kopplingen mellan de olika teoretiska begreppen 
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4 Empirisk och teoretisk analys 

 

I detta kapitel kommer vi att presentera det empiriska material som vi har samlat in samt 

analysera det tillsammans med valda teorier. Denna analys kommer att bidra till en djupare 

förståelse av fenomenet stadsfestivaler och varför de används som ett verktyg i utvecklingen av 

en stads varumärke. Nedan följer en kort presentation på de personer som vi har intervjuat i 

vår undersökning.  

 

Personliga intervjuer 

 Niklas Hellström, Projektledare, Karl-Oskardagarna i Växjö  

 Pär Israelsson, Kulturutvecklare, Kultur- & fritidsförvaltningen, Kalmar stadsfest  

 Stefan Johnson, Turistchef, Destination Kalmar, Kalmar stadsfest  

 Alf Westerdahl, Marknadschef, Västerås & co, Västerås Cityfestival  

Telefon/skype-intervjuer 

 Maria Fors, VD, Västerås Citysamverkan  

 Katarina Olsson, Evenemangschef, Malmö turism/Malmöstad  

 Tasso Stafilidis, VD/verksamhetsansvarig, Göteborgs Kulturkalas  

 David Östberg, Event/innehållsansvarig, Malmöfestivalen  

 

Rubrikerna i detta kapitel är strukturerade utifrån det empiriska resultat vi fått fram i våra 

intervjuer samt deras relevans till vårt syfte.  

 

4.1 Kultur i stadens utveckling 

Vi presenterade tidigare Robert Lucas (1988 refererad i Florida 2008) tankar och teorier kring 

mänskligt kapital som en påverkande faktor för städers ekonomiska tillväxt. Det Lucas menar 

är att när kreativa människor samlas i städer, klustrar samman, så lockar de inte enbart till sig 

andra människor utan de sporrar även varandra och ur dessa kluster så uppkommer nya idéer 

och innovationer som leder till ekonomisk tillväxt. Styrkan ligger alltså i att samla människor, 

kreativa människor, för att skapa en attraktiv stad med ett starkt varumärke.  
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Stefan Johnson (personlig intervju, 2015-11-24) ifrån Destination Kalmar belyser betydelsen 

av att lyckas samla människor på samma ställe, och varför de år efter år lyckas fylla Stortorget 

i Kalmar, här bekräftar han även Lucas (refererad i Florida 2008) teorier om mänskligt kapital 

och styrkan i att samla människor. 

 

“Alla vill ju vara där alla andra är, människor drar människor” 

(Stefan Johnson, personlig intervju 2015-11-24) 

 

Även Maria Fors (telefonintervju, 2015-12-08) menar att en samling av människor genererar 

en attraktiv plats. Hon menar att folk skapar trygghet, när människor rör sig i staden så inger 

folkmassan en trygghet, som är A och O när det kommer till att skapa en attraktiv plats. Utan 

trygghet, ingen attraktion. Så än en gång bekräftas Lucas teorier om mänskligt kapital som en 

del i att göra en plats attraktiv. 

 

Bıçakçı (2012) menar att en annan viktig resurs till ekonomisk tillväxt är kultur och en stads 

kulturliv och Kavaratzis (2005) uppmärksammar att städer börjar använda sig av kultur och 

underhållning för att kommunicera stadens varumärke. Florida (2008) och Zhuanqing (2010) 

belyser vikten av ett rikt kulturliv när det kommer till att skapa och stärka stadens varumärke. 

Nielsén (2005) presenterade sin solsystemsmodell gällande upplevelseindustrin och menade att 

genom företag med huvuduppgift att leverera/skapa upplevelser så kan dessa företag locka till 

sig nya invånare, då de bidrar till att skapa en attraktiv plats för invånarna.  

 

Vi ställde frågan om kulturens påverkan på en stad till våra respondenter, för att förstå om kultur 

är något som städerna satsar på utöver den årliga stads- eller kulturfestivalen. Pär Israelsson 

(personlig intervju, 2015-12-04) ifrån Kalmar Stadsfest menar på att kulturen är mycket viktig 

för en stad, och speciellt då för stadens långsiktiga utveckling. Likt Nielséns solsystemsmodell 

så argumenterar Israelsson för att kulturen bidrar till att locka till sig permanent boende till 

staden.  

 

“Det handlar ju om att locka till sig boende, kultur har mer kraft att locka till sig 

permanentboende än turister” 
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(Pär Israelsson, personlig intervju 2015-12-04) 

 

Kultur och upplevelser är viktigt för att stärka stadens varumärke och även för att skapa en 

attraktiv plats (Nielsén 2005; Zhuanqing 2010). Då Kalmar är en sommarstad så ligger fokus 

mycket på att även erbjuda kultur och upplevelser under de åtta månaderna på året då turismens 

lågsäsong råder. Både Israelsson och Johnson förklarar att Kalmar satsar mycket på upplevelser 

under höst, vinter och vår. Johnson menar att januari, februari och mars är sega månader och 

under dessa tre månader så satsar de på många evenemang, exempelvis SM i dart. Israelsson 

berättar för oss om Kalmars kultursatsning; Ljus på Kultur2 som äger rum under tio dagar på 

hösten. Israelsson berättar för oss om en pågående undersökning som Hans Wessblad arbetar 

med, där de studerar Ljus på Kultur och Kalmars varumärke. Under Ljus på Kultur utfördes en 

enkät där besökare fick svara på frågor kring kulturfestivalens påverkan på deras bild av Kalmar 

som stad. Av de tillfrågade hade 50-60 % svarat att kulturfestivalen påverkat bilden av Kalmar 

positivt, vilket Israelsson menar visar på att kultursatsningar är viktigt för städers varumärke 

och utveckling. Det krävs dock ett vardagligt utbud av kultur för att skapa en attraktiv stad 

menar Israelsson, och bekräftar vad Zhuanqing (2010) och Florida (2008) skriver om gällande 

kulturlivets påverkan på en stad. Större satsningar såsom Ljus på Kultur eller Kalmar Stadsfest 

bidrar dock till ett nätverk där nya idéer och samarbeten formas menar Israelsson, likt Lucas 

(1988 refererad i Florida 2008) argumenterar gällande det mänskliga kapitalets inflytande på 

städer och innovationer.  

 

“När man gör sånna här större kulturfestivaler så skapar man också ett nätverk, så idag är 

det en 100-150 arrangörer som träffas och pratar utveckling och det hade vi inte haft för 5 år 

sen” 

(Pär Israelsson, personlig intervju 2015-12-04) 

4.2 Stadsfestivalens syfte och aktiviteter 

Allen, O’Toole, Harris och McDonnell (2011) skriver att de flesta kommuner arrangerar 

festivaler och event vars primära målgrupp är den lokala befolkningen där syftet i första hand 

är att bidra med sociala och underhållande värden. De menar att festivaler kan bidra till att öka 

                                                           
2 Ljus på Kultur: http://ljuspakultur.se/ 

http://ljuspakultur.se/
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stoltheten bland invånarna, stärka känslan av tillhörighet, främja mångfald och exponera 

invånarna för nya erfarenheter och innovationer. Festivaler kan drivas ideellt, offentligt eller 

privat (Mossberg & Getz 2006). I vår uppsats har vi fokuserat på helt eller delvis offentligt ägda 

festivaler och alla våra respondenter har, som tidigare nämnts, antingen direkt koppling till den 

offentligt ägda festivalen eller arbetar inom stadens offentliga sektor rörande kultur och 

näringsliv. Svårigheter gällande offentligt ägda festivaler är att de ska tilltala både myndigheter, 

privata och kommunala aktörer samt invånarna (Mossberg & Getz 2006; Andersson et al. 

2009). Enligt Ooi (2011) så ger offentliga evenemang möjligheten att visa stadens styrkor och 

hur den skiljer sig ifrån andra. 

 

Berger och Herstein (2014) presenterar fyra olika evenemangsstrategier. De två sista är så 

kallade medium-sized events och minor events. Medium-sized events är evenemang som sker 

årligen och ska agera i syfte att sätta staden på kartan ur ett nationellt perspektiv medan minor 

events är evenemang som främst är till för de lokala invånarna och kan exempelvis vara 

minnesdagar eller kulturevenemang (Berger & Herstein 2014). Det viktiga med evenemang i 

medium-sized är att de ständigt ska förnya sig, varje år ska alltså toppa det föregående året för 

att hålla evenemanget attraktivt och framgångsrikt. Det viktiga med minor events är att 

arrangörerna får de lokala aktörerna och invånarna med på tåget.  

 

För att förstå fenomenet stadsfestivaler så ställde vi frågan om vad festivalens grundläggande 

syfte var. Respondenterna var eniga om att stads- eller kulturfestivalen arrangerades för de 

lokala invånarna och skulle erbjuda “något för alla”. Niklas Hellström (personlig intervju, 2015-

12-07) ifrån Karl-Oskardagarna i Växjö berättade i intervjun att deras uppdrag gick ut på att 

göra något för de som bor i kommunen. David Östberg (skype-intervju, 2015-11-27) bekräftade 

även Oois (2011) teorier om att offentliga evenemang ger en möjlighet att visa upp stadens 

styrkor. 

 

“Syftet är egentligen att visa upp det bästa av Malmö för Malmöborna, och dess besökare” 

(David Östberg, skype-intervju 2015-11-27) 
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Trots teorier kring offentliga evenemangs påverkan på städers varumärken, att kultur och 

festivaler kan stärka stadens varumärke, så har endast en respondent svarat att syftet med 

festivalen är för att föra fram varumärket och stadens vision. Det är Alf Westerdahl (personlig 

intervju, 2015-11-27) på Västerås Cityfestival som förklarar att festivalen ska fungera som en 

profilbärare för stadens vision år 2026. 

“... festivalen ska vara en profilbärare för vår vision, vi försöker då tänka lite annorlunda än 

vad jag vet många andra gör i andra städer, för vi försöker hela tiden få att den ska vara en 

profilbärare gentemot det som vi vill uppnå” 

(Alf Westerdahl, personlig intervju 2015-11-27) 

 

Festivalerna är alla gratis förutom Västerås Cityfestival som har inträde till den största scenen 

men alla andra scener och aktiviteter är gratis. Festivalerna och aktiviteterna är öppna för alla, 

något som Maria Fors (telefonintervju, 2015-12-08) menar är viktigt. Hon fortsätter att förklara 

att man måste jobba så brett som möjligt för att nå ut till alla målgrupper, därför är det viktigt 

att aktiviteterna som sker är gratis. Målgruppen hos samtliga festivaler är helt enkelt stadens 

invånare men delas upp i delsegment då olika aktiviteter sker på olika områden. Det tydligaste 

exemplet är områden på festivalerna som är anpassat för barn och barnfamiljer. På Göteborgs 

Kulturkalas berättar Tasso Stafilidis (telefonintervju, 2015-12-16) att de har Barnens 

Kulturkalas som en av kulturfestivalens 53 olika festplatser och även i Västerås och Malmö 

finns det områden på festivalen där aktiviteterna kretsar kring målgruppen barn och 

barnfamiljer.  

 

Östberg berättar för oss att under år 2015 så satsade Malmöfestivalen extra på målgruppen barn 

och ungdomar, då just barn och ungdomar stod i fokus för Malmö Stads generella mål för året. 

Då utbudet och utformningen på festivalen ska reflektera stadens generella mål så blev även 

festivalens fokus i mångt och mycket kretsat kring barn och ungdomar. Då Malmöfestivalen 

årligen ändrar tema på grund av Malmö Stads generella mål under åren kopplar vi det till Berger 

och Hersteins (2014) medium-sized events, där strategin är att årligen förnya evenemanget för 

att hålla det spännande för besökarna. Stadsfestivaler och Göteborgs Kulturkalas kan alla ses 

som både medium-sized events och minor events enligt Berger och Hersteins (2014) 
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evenemangskriterier. De ses som medium-sized events då de förnyas och utvecklas varje år, 

Östberg berättar om Malmöfestivalens ledord att de ständigt ska vara överraskande, festivalen 

ska vara folklig och de ska arbeta med delaktigheten. De två senare ledorden kopplar vi till 

minor events där lokalbefolkningen och de lokala aktörerna spelar den viktigaste rollen, och att 

det är av stor vikt att alla de lokala invånarna samt aktörerna är med på tåget.  

 

Många festivalstrategier handlar om att bygga upp en annorlundahet för att besökarna ska 

uppleva någonting som de inte kan uppleva i vardagen (Lilliestam 2011). Det här motsäger 

teorier kring city branding som menar att alla aktiviteter ständigt ska vara konsekvent till 

varumärket (Dinnie 2011). Vi frågade våra respondenter om de hade tänkt i dessa banor. Flera 

av våra respondenter menar att det inte finns någon motsatsrelation mellan dessa två synsätt 

och istället jobbar med att bygga upp en annorlundahet men att besökarna ändå ska kunna känna 

igen sig. Stafilidis uttrycker det såhär: 

 

“Vi blir liksom en del av stadsbilden så vi kommer ju inte ifrån att Göteborg är avsändare sen 

så har vi ju 1200 programpunkter där dom flesta av dom är till för att människor ska uppleva 

att dom kommer till en annan värld” 

(Tasso Stafilidis, personlig intervju 2015-12-16) 

 

4.3 Städers och stadsfestivalers identitet och ledord 

Pär Israelsson (personlig intervju, 2015-12-04) berättar att när de skapar Kalmar stadsfest har 

de inga ledord som det följer, han påpekar dock att det är något som de saknar. Han menar på 

att det är ett problem som han har insett, eftersom de är så många som arbetar med 

stadsfestivalen och de har mycket att göra, är pressade och ofta kastar sig direkt in i planeringen 

utan att reflektera, eller se vilka idéer som de bör jobba mot. Därför anser Israelsson att de 

skulle behöva ha ledord/värdeord att följa som de kan ladda stadsfestivalen med. Dock anser 

Stefan Johnson (personlig intervju, 2015-11-24) som också är med och skapar Kalmar stadsfest 

tillsammans med Israelsson att hans team följer ledord, vilka är före, under och efter. Dessa 

ledord följer allt de arbetar med och inte bara stadsfestivalen. Det är alltså inte helt tydligt inom 

organisationen till Kalmars stadsfest vad som ska följas i skapandet av festivalen. Detta 
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överensstämmer ej med Aakers (2010) teori. Aaker (2010) beskriver i sin teori att det är viktigt 

för produkter att definiera sin varumärkesidentiet, om identiteten anses vag kommer den inte 

kunna ge företaget den verkliga vägledning som de behöver. Däremot så påstår andra författare 

så som (Dinnie 2011) att det kan vara ett problem för städer att definiera en tydlig identitet 

eftersom att de behöver beakta många olika aktörer och de kan då ses som diffusa.  

 

Vidare förklarar Tasso Stafilidis (telefonintervju, 2015-12-16), Katarina Olsson 

(telefonintervju, 2015-12-15) och David Östberg (skype-intervju, 2015-11-27) att de i sina 

organisationer följer ledord. Det här följer då Aakers (2010) teori om att det är viktigt att ha en 

tydlig varumärkesidentitet och ledorden blir en del i det som kommer att definiera varumärkets 

identitet. För Stafilidis handlar ledorden om samverkan, glädje, stolthet, mod, hållbarhet och 

struktur men de har även en vision och det är att Göteborgs Kulturkalas ska vara den 

internationellt erkända mötesplatsen med unika egenskaper som bjuder alla till lustfyllda, 

oväntade upplevelser i stark gemenskap och som har självklar regional och nationell förankring. 

För Olsson, däremot handlar ledorden framförallt väldigt mycket om helheten. Östberg berättar 

att de försöker följa ledorden att vara överraskande, folkliga och arbeta med delaktighet. Han 

nämner dock att dessa ledord är inget som alltid har funnits men att de är grundstommen för 

Malmöfestivalen just nu. Han betonar att det är viktigt att man aldrig slutar utvecklas som 

varumärke och framför allt eftersom de blir finansierade av Malmöbornas skattemedel så är det 

väldigt viktigt att de lyssnar på malmöborna och fortsätter att utvecklas. Här möter 

Malmöfestivalen Janssons (2003) kritik om att det inte går att få en delad slutgiltig image av 

staden. När Malmöfestivalen har delaktighet som ett av deras ledord påvisar det att dem arbetar 

för att inkludera alla i festivalen. Då Jansson (2003) kritiserar att en delad image blir 

exkluderande så förebygger Malmöfestivalen detta genom att ha delaktighet som ett 

återkommande ledord och vägledning. Ooi (2011) framhåller att när en stad förändras är det 

inte säkert att stadens varumärke förändras i samma takt och det är då viktigt att kontinuerligt 

arbeta med en stadsvarumärke. Något som även Melin (2011) vill understryka, han beskriver 

att uppbyggnaden av varumärket aldrig får ses som något som är avslutat. Detta är Östberg 

medveten om och berättar för oss att de aldrig vill sluta utvecklas.  
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Niklas Hellström (personlig intervju, 2015-12-07) antyder dock att de inte använder sig så 

mycket av ledord i hans organisation, han påpekar dock att de har ledord och att kommunen har 

sina. Han tror inte att de ledord som finns anses lika viktiga för alla aktörer som arbetar med 

festivalen. Det finns alltså inte några tydliga och gemensamma ledord som alla aktörer kan och 

vill följa och förklaring till detta är enligt Hellström framförallt på grund av att det inte enbart 

är kommunen som står bakom stadsfestivalen. Det Hellström talar om instämmer med Molianen 

och Rainistos (2009) teorin om att en av de svåraste utmaningarna med city branding är att 

ständigt vara konsekvent i stadens erbjudande, eftersom att det inte är lätt att tillfredsställa alla 

aktörer i en stad. Dock följer Hellström inte Aakers (2010) teori om att ha en tydlig identitet då 

de inte följer några ledord, de kan då uppfattas som en diffus organisation.  

 

När vi frågar Olsson om de arbetar för att vara konsekventa i stadens vision och vad de vill 

förmedla framhäver hon att i hennes organisation har de diskuterat kring just den frågan, om de 

ska arbeta för att vara konsekvent till Malmö stads varumärke. Hon betonar att de har vissa 

problem eftersom att alla förvaltningar inte är lika sugna på att jobba efter 

destinationsvarumärket. Detta är precis de som Molianen och Rainisto (2009) tar upp i sin teori 

om city branding, det är inte lätt att vara konsekvent till de staden erbjuder eftersom man inte 

kan tillfredsställa alla aktörer som är inblandade. Hon nämner att Malmöfestivalen kanske inte 

jobbar med varumärket precis som de önskat men om man ser till Malmös 

destinationsvarumärket och de värdeord som Malmö har kopplade till destinationsvarumärket 

så är Malmöfestivalen ett alldeles utmärkt exempel på ett evenemang som bidrar till att bygga 

destinationsvarumärket enligt Olsson.  

 

Att arbeta med att vara konsekvent till stadens varumärke för stadsfestivalerna verkar vara en 

invecklad fråga, det är inte helt klart om man som organisation anser att man bör följa stadens 

varumärke och ledord. Någon som dock utgår från stadens varumärke och vision i 

uppbyggnaden av stadsfestivalen är Alf Westerdahl (personlig intervju, 2015-11-27). Han 

berättar att när de skapar Västerås cityfestival utgår de från Västerås stads vision. Allt de gör 

ska leda mot visionen, på grund av det ser de festivalen som en profilbärare för visionen, vilket 

innebär att han och hans organisation följer teorin om att man ska arbeta till att vara konsekvent 

till stadens varumärke.  
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Westerdahl berättar vidare att han anser att de tänker lite annorlunda gentemot vad andra städer 

gör eftersom att de hela tiden försöker få festivalen att vara en profilbärare gentemot det som 

staden vill uppnå. Visionen om att Västerås ska vara miljömärkt, god säkerhet, mötesplats, 

jämställt, mångfald är det som de utgår ifrån och de har gjort många aktiviteter kring dessa 

ledord i festivalen. När det gäller miljömärkt har de satsat mycket och det har även fått diplom 

för att vara ett miljömärkt event. I arbetet kring jämställhet har de anlitat personal från 

jämställdfestival som har hjälpt dem att göra en jämställdhetsplan som de har följt och de har 

framför allt försökt att jobba med att det ska vara så jämt som möjligt mellan kvinnor och män 

på scenerna med 50/50 lösningar. 

 

4.4 Stadsfestival som ett verktyg 

Richard och Wilson (2001) antyder att det finns en ökad användning av evenemang som ett sätt 

för städer att marknadsföra sig på. Getz (refererad i Richard & Wilson 2001) framhåller att 

städer länge har använt sig av olika typer av evenemang som ett sätt för städer att marknadsföra 

sig och konkurrera med andra städer. Det är dock oklart om man ser evenemang som ett verktyg 

inom city branding som ett nytt eller gammalt fenomen. Det man däremot kan se är att 

kommunala regeringar har börjat se evenemang och festivaler som potentiella verktyg 

tillsammans med andra delar i en stads varumärkesuppbyggnad och att det stärker destinations- 

och platsvarumärket. Detta är något som Alf Westerdahl (personlig intervju, 2015-11-27) 

betonar, han menar på att Västerås cityfestival är en del av ledet i uppbygganden av 

platsvarumärket Västerås.  

 

“Festivalen är en del i att få stolta medborgare och att man vill flytta till staden” 

(Alf Westerdahl, personlig intervju 2015-11-27) 

 

Vidare beskriver Westerdahl att Västerås vision utgår från platsvarumärket, samt att runt 

visionen finns det en handlingsplan och det är i handlingsplanen som stadsfestivalen finns. Han 

poängtera att festivalen inte det stora men den är en del av det. Vidare påpekar Maria Fors 

(telefonintervju, 2015-12-08) att Västerås stads varumärke inte är tillräckligt tydligt och detta 
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är något som de behöver arbeta med, hon anser att de behöver förtydliga vad ambitionen är och 

vad de vill berätta för att de i slutändan ska kunna stärka varumärket.  

 

Andra författare så som Getz (1991), Richard & Wilson (2001) och Allen et. al (2011) 

poängterar att evenemang och kultur bidrar till att stärka en stads varumärke och image. Tasso 

Stafilidis (telefonintervju 2015-12-16) håller med teorin som ovanstående författare bidragit 

med då han anser att Göteborgs kulturkalas bidragit till att stärka Göteborgsstads varumärke. 

Samtliga av våra respondenter håller med om detta dilemma och så även vår respondent David 

Östberg (skype-intervju, 2015-11-27). Han förklarar att han absolut anser att stadsfestivalen 

stärker stadens varumärke och att det dels är genom Malmöfestivalen som Malmö positionerar 

sig som en öppen stad för alla. Vidare förklarar han att Malmöfestivalen påverkar Malmö som 

stad väldigt mycket, han anser att stadsfestivalen är väldigt värdefull för Malmös besöksnäring. 

Där betonar han att stadsfestivalen har påverkat attraktiviteten för staden och dess varumärke 

väldigt mycket. 

 

Att en stads varumärke kan stärkas med hjälp av en stadsfestival är något som Niklas Hellström 

(personlig intervju, 2015-12-07) definitivt är säker på, dock anser han att i Växjös fall beror det 

inte på att det arrangeras en festival i staden utan av att stadsfestivalen har arrangerats sedan 

1980-talet och det är därför stadsfestivalen har bidragit till att stärka Växjös varumärke. Även 

Israelsson anser att en stadsfest bidrar till att stärka en stads varumärke men han poängterar 

dock att han tror att Kalmar stadsfest framförallt bidrar med att locka ytterligare evenemang till 

staden.  

 

Olsson håller även hon med Richard & Wilsons (2001) teorier om att evenemang kan stärka ett 

stadsvarumärke dock vill hon poängtera att om hon hade fått frågan för fem eller tio år sedan 

så skulle hon sagt att Malmöfestivalen inte gör någon skillnad för Malmö Stad och det beror 

dels på att det var många i omgivningen som var irriterade på festivalen. Vidare förklarar hon 

att det har hänt något nu och det handlar inte om att festivalen i sig har ändrat något på sig, utan 

det har skett en förändring kring synsättet på Malmöfestivalen. Numera betraktar man 

stadsfestivalen som något bra och att den innebär en bra vecka för besöksnäringen i Malmö. 



  
  Sofia Favaro, Emelie Sjöberg & Thea Rosengren 

  
 
 

52 

 

Hon anser därför att Malmöfestivalen är ett alldeles utmärkt exempel på ett evenemang som 

bidrar till att bygga upp destinationsvarumärket i Malmö. 

 

Vi ställde frågan om stadsfestivalen har kommit att bli en hygienfaktor, något som invånarna 

förväntar sig men inte värderar. Stefan Johnson (personlig intervju, 2015-11-24) tror att många 

invånare förväntar sig att Kalmar Stadsfest ska ske varje år, och att de skulle bli besvikna och 

arga om stadsfesten uteblev. Han menar på att om stadsfesten blev inställd skulle en strategisk 

del försvinna i Kalmars evenemangsstrategi. 

 

“Det förväntas att vi har den här festivalen och att den verkar och lever med staden i sin 

utveckling. Skulle stadsfesten försvinna ifrån Kalmar som event så skulle det nagga vår 

identitet ganska hårt i kanten” 

(Stefan Johnson, personlig intervju 2015-11-24) 

 

Upplevelseindustrins uppgift är enligt Nielsén (2005) att bidra till regional tillväxt. Han menar 

att erbjudandet av upplevelser påverkar städers identitet och attraktion. Johnson påpekar att 

evenemang såsom Kalmar Stadsfest, men även sportevenemang såsom Iron Man, är alla 

strategiska delar och bildar en del av Kalmars identitet. Upplevelserna bygger identiteten och 

är en del av vad som gör Kalmar attraktivt, Johnson likt Nielsén (2005) menar båda att 

upplevelser och evenemang har stor betydelse i hur en stad uppfattas. 

 

“Det är inte bara stadsfesten då, den är en del i det, men alla våra event bygger vår identitet 

idag” 

(Stefan Johnson, personlig intervju 2015-11-24) 

 

4.5 City branding 

Alf Westerdahl (personlig intervju, 2015-11-27) menar att platsvarumärken är komplexa då det 

är många aktörer inblandade. Han förklarar att inom ett platsvarumärke ingår alla ingredienser 

som ingår i staden, allt från människor till företag i alla storlekar. Under intervjun med 

Westerdahl fick vi ta del av en presentation över Västerås & COs evenemangsstrategi. I den 

står det såhär om platsvarumärken:  
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“Platsvarumärken är komplexa, man har det vare sig man vill eller inte. Varumärket ägs av 

ingen alla har del i det. Många aktörer många olika drivkrafter. Om det är ett starkt 

platsvarumärke så är det en konkurrensfördel, och även förtroendeskapare, förtroende över 

staden.” 3 

 

Insch (2011) och (Middleton 2011) påpekar att till skillnad från varumärkesarbete med varor 

och tjänster finns det många fler aspekter och framför allt mycket fler aktörer att ta hänsyn till 

när det kommer till city branding. Västerås evenemangsstrategi nämner de olika aktörernas 

drivkrafter vilket är någonting som Middleton (2011) tar upp och menar att alla aktörer har sin 

bild av vad som är det rätta valet och vad som skulle vara bäst för att gynna dem. Komplexiteten 

hos platsvarumärken är även någonting som Tasso Stafilidis (telefonintervju, 2015-12-16) 

berättar om när vi ställde frågan om hur Göteborgs varumärke kunde beskrivas. 

 

”…Det är ju mer komplicerat för staden är ju liksom inte ett varumärke som Volvo eller som 

något annat. Utan staden består ju utav en fantastisk mångfald av människor, av näringsliv, 

av besökare, av en massa olika kulturinstitutioner etc.”  

(Tasso Stafilidis, telefonintervju 2015-12-16) 

 

Det är inte helt enkelt att definiera en stads varumärke, vilket våra respondenter ofta intygade, 

men det har visat sig allt mer viktigt för städer av alla storlekar att arbeta med sitt varumärke. 

Moilanen (2015) hävdar att det inte längre handlar om att staden ska arbeta med varumärket 

eller inte, utan det handlar istället om hur de ska arbeta. Katarina Olsson (telefonintervju, 2015-

12-15) bekräftar dessa teorier i praktiken och menar att städer inte bara borde arbeta med place 

branding utan faktiskt vill göra det. 

 

”...det finns ju inte en stad i Sverige utan lite självaktning som inte ska ha en arena. Den här 

arena-febern som sprider sig, alla är ju, oavsett om det är en stor eller liten stad så är man 

oftast väldigt medveten om vikten av, av place branding, att man ska vara attraktiv för både 

besökare och lokalbefolkning och näringsliv, det är ju överlevnadsfaktorer.”  

                                                           
3 Utdrag ur Västerås & Cos evenemangsstrategi, presenterat av Alf Westerdahl, personlig intervju 2015-11-27 
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(Katarina Olsson, telefonintervju 2015-12-15) 

 

Att stadens varumärkesarbete ska ske kontinuerligt är någonting som Ooi (2011) framhåller och 

Melin (2011) menar att arbetet aldrig ska anses vara avklarat. Dahlqvist och Melin (2010) 

hävdar att starka varumärken är inget man bara får, utan det är något som man förtjänar, det 

ligger mycket och hårt arbete bakom. Mossberg och Getz (2006) påpekar vikten av att arbeta 

fram ett starkt varumärke som är konsekvent med vad varumärket står för. Det här är någonting 

som både Pär Israelsson (personlig intervju, 2015-12-04) och David Östberg (skype-intervju, 

2015-11-27), två av våra respondenter påpekade. De båda respondenterna förklarade att de 

nyligen hade haft workshops och diskussioner kring städernas varumärken, för att förnya och 

förtydliga varumärket. 

 

Under intervjun med Israelsson förklarade han att målet med workshopen i Kalmar var att sätta 

bilder på vad Kalmar står för, vilket hade visat sig inte vara helt enkelt då det fanns lika många 

bilder av Kalmars varumärke som det fanns människor med på workshopen. Här stöter de på 

det problem som Dinnie (2011) anser vara det svåra med stadsvarumärken, nämligen att hitta 

ett varumärke som ska vara konsekvent i alla de aktiviteter som sker i staden och samtidigt vara 

anpassat till stadens alla målgrupper och aktörer. Även Mossberg och Getz (2006) är inne på 

samma spår och menar att en svårighet med offentligt ägda evenemang är ju att det inte tillhör 

någon speciell utan det tillhör alla. Då Kalmar inte officiellt är färdig med arbetet kunde 

Israelsson endast förklara sin bild av varumärket och ville då lyfta fram den snabba utveckling 

Kalmar har gått igenom för att hamna där de är idag. Stefan Johnson (personlig intervju, 2015-

11-24) påpekar också att Kalmar som varumärke nu börjar närma sig sitt långsiktiga mål efter 

några års arbete.  

 

Östberg menar att målet med deras diskussioner handlade om att förtydliga Malmös varumärke. 

Han påpekar att det är viktigt att aldrig sluta utvecklas. Malmö har gjort en 

varumärkesförflyttning som har gett en tydligare bild över vad staden är. Östberg gjorde en 

jämförelse mellan olika städer och olika tider på dagen där Malmö representerade morgonen 

vilket innebar att de är på gång, up and coming och blommande och det är så de vill att staden 

ska förmedlas. Som tidigare nämnt handlar stadsvarumärkesuppbyggnad om att integrera 
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många olika typer av aktörer. Östberg påpekar att ett man brukar säga att ett varumärke byggs 

upp inifrån och syftar på varumärkesuppbyggnaden av stadens invånare vilket inte 

nödvändigtvis behöver passa överens med hur staden vill förmedlas utåt. Dessa två synsätt som 

Östberg framlägger går att jämföras med Dahlqvist och Melins (2010) differentiering mellan 

identitet och image. Att Malmö vill ses som up-and-coming och på gång är deras identitet, 

invånarnas uppbyggnad och uppfattning av staden är Malmös image. Även Olsson berättar om 

Malmös två varumärken. Dels Malmö stad som är det varumärket som förvaltningar alltid och 

kontinuerligt arbetar efter, det vill säga Malmös identitet. År 2011 bestämde sig 

kommunstyrelsen att satsa på att utveckla destinationsvarumärket, det vill säga Malmös image, 

alltså varumärket sett utifrån som fler människor kan ta del av. 

 

4.6 Målgrupper betydelse 

Invånarna tillsammans med företag och besökare utger de tre primära målgrupperna för city 

branding och Insch (2011) anser att det slutgiltiga syftet med city branding är just att skapa 

lojalitet hos de olika målgrupperna. Alf Westerdahl (personlig intervju, 2015-11-27) tar upp 

just det här och kallar de tre målgrupperna hos platsvarumärken för besökarna, näringslivet och 

bo & leva. Westerdahl förklarar att det är mycket enklare att få människor att flytta till ett ställe 

där de redan varit tidigare och därför att det viktigt att få dit besökare som får prova på saker 

och se vad staden handlar om. Det här går att koppla till Gold & Ward (1994) som menar att 

det viktiga inom city branding är inte att försöka definiera vad produkten är utan de känslor 

som väcks när människor tänker på staden. Att låta besökare testa på och få en uppfattning om 

staden väcker känslor som kommer kopplas till staden. Näringslivet förklarar Westerdahl 

handlar om en jakt på kompetens förhöjning för att det hela tiden ska frodas och fungera. Den 

sista gruppen, bo och leva, handlar om att ha stolta medborgare, vilket är någonting som Maria 

Fors (telefonintervju, 2015-12-08) bekräftar är en av festivalens syfte. Här tar Westerdahl upp 

det som Braun, Kavaratzis och Zenker (2013) menar är en av invånarnas väsentliga roller, 

nämligen att vara ambassadörer för staden. Vidare menar Westerdahl att just en festival är ett 

sätt att arbeta för att få stolta invånare vilket är någonting som även Östberg påpekar att 

Malmöfestivalen gör. Westerdahl förklarar att även deras målgrupp för festivalen är hela 

Västerås och då exkluderas ingen. Även Fors påpekar att det är viktigt att alla ska känna sig 

välkomna och att delaktighet och engagemang är viktigt.  
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Insch (2011) antyder att myndigheter ofta prioriterar turister och besökare när det kommer till 

uppbyggnaden av stadens varumärke och invånarnas betydelse ofta glöms bort. Alla de 

festivaler vi har varit i kontakt med har invånarna och stadens besökare som deras primära 

målgrupp men det sker inte mycket arbete för att locka till sig besökare från några långa 

sträckor. Katarina Olsson (telefonintervju, 2015-12-15) påpekar att det kan bero på att ett 

evenemang ofta inte är tillräckligt stora anledningar att resa någonstans, vilket kan jämföras 

med Berger och Herstein (2014) mega events: 

”Om du tittar på allt som händer runt om i världen så är det väldigt få evenemang som är 

avgörande för att du väljer att åka… Men det allra flesta evenemang som tar plats på en ort 

är ju inte reseanledningar. För lokalbefolkningen fyller det en funktion och för besökare är 

det ofta inte reseanledningar.” 

(Katarina Olsson, telefonintervju 2015-12-15) 

 

Att festivalerna inte väljer att satsa på att få dit besökare utifrån beror på olika anledningar. 

Stafilidis påpekar att det är en ekonomisk fråga och att det i dagsläget inte finns tillräckligt med 

resurser för att dra till sig besökare utifrån. För andra respondenter, till exempel Hellström 

(personlig intervju, 2015-12-07) handlar det om att de faktiskt bara vill göra en festival för 

invånarna i kommunen.  

 

Ett sätt som Göteborg integrerar sina invånare, berättar Tasso Stafilidis (telefonintervju, 2015-

12-16), är genom en ny kampanj vid namn Hej Göteborg som kommer pågå de kommande 

åren och går ut på att bryta murar som finns mellan olika delar av Göteborg. En satsning inom 

kampanjen är att låta skolklasser från olika delar av Göteborg mötas och lära känna varandra. 

Eleverna ska sedan bygga mosaik tillsammans som ska monteras på bänkar som placeras på 

ett av stadens mest centrala torg. Målet med detta projekt är att minska den segregering som 

Stafilidis påstår att Göteborg har. Genom att låta invånare, och i det här fallet elever, som 

kanske aldrig annars hade träffats mötas och lära känna varandra kan murar rivas och eleverna 

får känna att de får en naturlig koppling till stadskärnan tack vare de nya bänkarna. Stafilidis 

påstår också att stadsfestivalen är att sätt att minska segregeringen då de är en stor mötesplats 

som ger tillfälle för invånarna att möta människor som de annars inte hade.  
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Under vår intervju med Stefan Johnson (personlig intervju, 2015-11-24) berättar han att 

lokalbefolkningen utgör 90-95 % av Kalmar Stadsfests besökare. Han menar om invånarna är 

stolta så har de nöjda kunder, och just att skapa stolthet hos medborgarna är någonting som 

Middleton (2011) anser vara en av de största anledningarna att tillämpa city branding. Allen et 

al. (2011) är inne på liknande spår och menar att många kommuner vill skapa evenemang för 

lokalbefolkningen där ett av målen ofta är att skapa stolthet för samhället hos invånarna. Trots 

den enorma andelen lokala festivalbesökare nämner Pär Israelsson (personlig intervju, 2015-

12-04) att de saknar en plattform där de låter invånarna föreslå förändringar och förbättringar 

hos Kalmars Stadsfest. Israelsson berättar att de nu håller på att utveckla en Kalmar app och 

förhoppningen är att få ut en enkät där invånarna kan tycka till under festivalen. Att låta 

invånarna ha ett inflytande i beslutsfattande säger Israelsson att festivalen absolut kan jobba 

med att bli bättre på, vilket är någonting som Insch (2011) menar är synnerligen viktigt då 

invånarna har ett inflytande på besökare och turister.  

 

David Östberg (skype-intervju, 2015-11-27) påpekar att invånarna alltid finns med i tankarna 

och att det är viktigt att ha en dialog med medborgarna för att se till att de känner sig delaktiga 

i uppbyggnaden och utförandet av festivalen. Delaktighet är även ett av Malmöfestivalens 

ledord vilket Östberg berättar genomsyrar allt de gör. Att skapa delaktighet är ännu en 

anledning för kommuner att skapa evenemang för invånarna menar Allen et al. (2011). 

Östberg påpekar att det trots allt är Malmöbornas skattepengar som festivalen delvis byggs 

upp med och därför känner de ett ansvar och skyldighet att inkludera invånarna och aldrig 

sluta utvecklas. 

 

  



  
  Sofia Favaro, Emelie Sjöberg & Thea Rosengren 

  
 
 

58 

 

5 Slutsats 

 

I det avslutande kapitlet kommer vi att presentera de slutsatser som vi har kommit fram till i 

vår undersökning, baserat på den empiriska och teoretiska analysen. Vidare kommer vi även 

gå igenom de tendenser som vi sett samt att svara på uppsatsens syfte. Avslutningsvis kommer 

vi att redogöra för egna reflektioner och framtida studier.   

 

5.1 Sammanfattning av syfte 

Evenemang ses som ett verktyg i marknadsföringen och utvecklingen av en stads varumärke. 

Denna typ av verktyg har framför allt blivit mer populärt inom kommunala regeringar där de 

har börjat se potentialen med att använda sig av evenemang och festivaler som redskap för att 

stärka destinationsvarumärket och platsidentiteten. Inom evenemang och festivaler har 

fenomenet stadsfestivaler utvecklats och börjat anammats av städer som ett verktyg i deras 

varumärkesarbete och det är från denna observation som vårt syfte för uppsatsen skapats.  

 

Uppsatsens syfte har formulerats på följande sätt:  

 

“Syftet med uppsatsen är att beskriva och analysera på vilka sätt en stadsfestival kan främja 

och utveckla stadens varumärke. Detta gör vi genom en kvalitativ studie där vi undersöker hur 

städer kommunicerar sitt varumärke genom stadsfestivaler.” 

 

Utifrån detta syfte har vi haft som mål att skapa en djupare förståelse för fenomenet 

stadsfestivaler och vilken inverkan den har på en stads varumärke. Genom vår empiriska och 

teoretiska analys har vi bearbetat syftet och kommer nu i detta kapitel att både besvara och 

diskutera vad vi kommit fram till. För att läsaren ska få en överblick i vad vi kommit fram till 

vill vi börja med att beskriva de olika tendenser som vi har funnit i vår analys av teorin och 

empiri innan vi besvarar syftet.  
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5.2 Tendenser 

Under vårt arbete och bearbetning av den empiriska och teoretiska analysen kunde vi urskilja 

ett antal tendenser mellan teorin och våra respondenters svar. Vi ser dessa tendenser som ett 

stöd för hanteringen av syftet men eftersom vi i denna uppsats följer en kvalitativ studie kan vi 

inte genom dessa tendenser dra generella slutsatser. Tendenserna kommer att redovisas nedan:  

 

 Blir varumärket starkare: Under vår undersökning har vi kommit till insikt att 

evenemang har och används fortfarande som ett verktyg för att stärka och marknadsföra 

en stads varumärke, detta är även något som våra respondenter har framfört då de anser 

att stadsfestivaler är med och stärker stadens varumärke.  

 

 Ledord/värdeord: Våra respondenter har betonat vikten av att följa ledord/värdeord i 

sina organisationer, följer man inga ledord anses det vara en brist och något man saknar 

i organisationen. Utifrån den teori vi samlat in har vi sett att det är viktigt för produkter 

och även organisationer att ha en tydlig ram att följa, utan den kan de inte få vägledning 

att nå sina mål.  

 

 Kulturens påverkan: Ett rikt kulturliv har visat sig vara av betydelse, både i teorin och 

även i vår empiri. Kulturen påverkar städers utveckling och gör staden mer attraktiv i 

ett bo, verka, leva-perspektiv. Kultur har kraften att locka till sig permanenta invånare 

och det gynnar städer att satsa på kultur i alla dess former.  

 

 City branding: Vi har under arbetets gång förstått, både utifrån vad befintliga teorier 

säger och vad våra respondenter svarat, att alla typer av platser kan dra nytta av att arbeta 

med sitt varumärke. Det är viktigt att kontinuerligt arbeta med och utveckla stadens 

varumärke och arbetet ska aldrig anses vara klart. 

 

 En stadsfestival arrangeras för invånarna: Alla de festivaler vi pratat med har invånarna 

som primära, eller som en del av den primära, målgruppen. Festivalerna lägger inte ner 

mycket tid eller resurser på att locka till sig besökare från långa avstånd. Trots att alla 
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festivaler har invånarna som målgrupp är det endast en av respondenterna som menar 

att de aktivt jobbar med en dialog med invånarna för att de ska känna delaktighet.  

 

5.3 Besvarande av syfte 

Utifrån den teoretiska och empiriska analys som vi gjort har vi nu nått en djupare förståelse 

kring ämnet city branding och stadsfestivalens betydelse för en stads varumärke. I detta 

delkapitel ska vi nu besvara och diskutera kring uppsatsens syfte:   

 

“Beskriva och analysera på vilka sätt en stadsfestival kan främja och utveckla stadens 

varumärke.” 

 

5.3.1 Blir varumärket starkare 

Vi har genom noggrann analysering av vår empiri fått fram att stadsfestivaler används som ett 

verktyg för att främja och utveckla en stads varumärke. Detta på grund av att stadsfestivalen 

finns med som en del av stadens generella varumärkesstrategi och utvecklingsarbete. I vår 

empiri ser vi även att i större städer jobbar stadsfestivalen närmare stadskontoret och stadens 

generella visioner och mål, vilket inte de mindre städerna gör. Detta kan bero på att mindre 

städer inte har samma resurser och/eller tillgång till samma kompetens som större städer har. 

En anledning att mindre städer inte har arbetat med city branding lika mycket som större städer, 

tror vi kan bero på att man främst har sett city branding som en turismstrategi och inte som en 

strategi för stadens utveckling. Därför tror vi att mindre städer inte använt sig av city branding 

då turism inte varit den primära fokusen för staden. Vi har dock sett tendenser utifrån Dinnie 

(2011), Lucarelli och Bergs (2011) teorier och empirin att det blivit av mer betydelse för alla 

platser oavsett storlek att arbeta med city branding för att stärka stadens varumärke.  

 

5.3.2 Ledord/värdeord  

Det är viktigt att stadens varumärke är konsekvent till vad en stad erbjuder, alltså att det bör 

finnas en tydlig vision (Mossberg & Getz 2006; Moilanen & Rainisto 2009; Dinnie 2011). Det 

vi dock har upptäckt är att vid ett flertal tillfällen håller respondenterna ifrån samma stad inte 

riktigt med varandra. Detta visar på svårigheten med city branding då det är många aktörer 

inblandade i utformningen av varumärket (Insch 2011). Det har visat sig vara viktigt att ha en 
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tydlig riktning, både utifrån vad Aaker (2010) antyder i sin teori och vad vi fått fram i vår 

empiri, det går inte att skylla ifrån sig på att det finns för många målgrupper eller aktörer för att 

kunna skapa en enhetlig inriktning. Detta vill vi styrka med vad Middleton (2011) argumenterar 

gällande city branding kontra den kommersiella världen. Han menar att ett varumärke kan ha 

ett brett urval produkter, men om varumärket är bra och starkt så lyckas de att ha några 

gemensamma egenskaper hos alla produkter i katalogen. Ett exempel för att illustrera detta är 

företaget Yamaha, de har allt ifrån elpiano till motorcyklar men är fortfarande ett ledande 

varumärke i världen. När företag, eller i vårt fall städer, lyckas skapa gemensamma nämnare 

hos alla aktiviteter som sker skapas ett starkt och framgångsrikt varumärke.  

 

5.3.3 Kulturens påverkan  

Ett rikt kulturliv har visat sig vara av betydelse, både när det gäller ekonomisk tillväxt och att 

stärka en stads varumärke (Bıçakçı 2012; Florida 2008; Kavaratzis 2005; Zhuanqing 2010). 

Kulturen påverkar en stads utveckling då kultur och upplevelser bidrar till att locka till sig nya 

invånare och etablering av företag (Bıçakçı 2012; Nielsén 2005). I vårt empiriska resultat har 

det framkommit att kultur ses som en viktig del i stadens långsiktiga utveckling. Upplevelser 

och kultur antas göra staden attraktiv och även leda till etablering i ett bo, verka, leva-

perspektiv. Det finns således inga tvivel om att teorierna om kulturens påverkan (Bıçakçı 2012; 

Florida 2008; Kavaratzis 2005; Zhuanqing 2010) har tagit plats i praktiken. Zhuanqing (2010) 

och Florida (2008) betonar betydelsen av ett vardagligt utbud av kultur och vår empiri har 

påvisat ett konsekvent arbete med att bredda det kulturella utbudet i städerna till att vara mer 

än bara säsongsbaserade stadsfestivaler och aktiviteter.  

 

Anledningen till att städer har kommit att fokusera på kultur anser vi har att göra med Nielséns 

(2005) tankar om upplevelseindustrins framväxt under de senaste tio åren. Upplevelser och 

kultur är något som förväntas utav stadens invånare och även på en mer generell nivå så 

upplever vi att samhället i stort har influerats av upplevelser. Människor förväntar sig 

upplevelser oavsett om det gäller en festival eller ett besök hos frisören. I vårt empiriska resultat 

har det framgått att stadsfestivaler ibland ses som en hygienfaktor, något som förväntas men 

inte värderas av invånarna. Vi tror att detta kan vara anledningen till att kultur- och 

stadsfestivalerna alltid strävar efter förnyelse och utveckling, för att ständigt överraska 
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invånarna och bräcka föregående års festival. Detta kopplar vi ihop med vad Berger och 

Herstein (2014) poängterar gällande förnyelse av medium-sized events, de menar att 

evenemangen måste utvecklas och förbättras från år till år.   

 

5.3.4 City branding  

Då de stadsfestivaler vi undersökt har varit helt eller delvis offentligt ägda anser vi att det borde 

vara en självklarhet att utgå från stadens visioner i utformningen av stadsfestivalen. Zhuanqing 

(2010) och Bıçakçı (2012) säger att festivaler, kultur och underhållning stärker en stads 

varumärke, de säger dock inte någonting om att dessa aktiviteter kan eller bör återspegla stadens 

visioner. Dinnie (2011) nämner att svårigheten med city branding är att alla aktiviteter ska vara 

konsekventa till stadens varumärke, men menar att det är av stor betydelse för att skapa ett 

starkt varumärke. Vi vill lägga ihop dessa åsikter (Bıçakçı 2012; Zhuanqing 2010; Dinnie 2011) 

för att vi anser att stadens varumärke inte stärks fullt ut om inte stadsfestivalen följer stadens 

visioner och mål. Vi tror också att det underlättar att skapa en tydlig varumärkesidentitet om 

stadsfestivalen, och andra kulturella aktiviteter anordnade av den offentliga sektorn, följer 

stadens visioner.  

 

Vår empiri har lett oss fram till vikten av att ha en återkommande utvärdering för fortsatt 

utveckling av stadsfestivalen. På grund av detta anser vi att det är viktigt att ha samma aktörer 

och organisationer som jobbar med festivalen. Om stadsfestivalen byter aktörer tror vi att 

värdefull utvärdering kan gå förlorad, och då tror vi att utvecklingen och etableringen av ett 

starkt varumärke kan ta skada. Dock argumenterar Jansson (2003) att det aldrig kan finnas en 

slutgiltig image och ju mer arbete som läggs ner på att skapa en, desto mer vriden kommer 

bilden av staden att vara. Med andra ord kommer den dominanta imagen exkludera delar av 

staden som inte passar in och resultera i en felaktig bild av staden. Men om stadsfestivalen byter 

eller inkluderar alla aktörer i utformningen, för att inte exkludera någon, så kan det generera i 

en oklar bild utav varumärket. Detta kommer då enligt Aaker (2010) hindra varumärket att nå 

de uppsatta visioner och mål som finns. Middleton (2011) betonar dock att ett starkt varumärke 

klarar av att ha flera delar med gemensamma egenskaper, vilket enligt oss borde betyda att ett 

tillräckligt starkt stadsvarumärke klarar av att hantera många aktörer.  

 



  
  Sofia Favaro, Emelie Sjöberg & Thea Rosengren 

  
 
 

63 

 

Vi argumenterar för att några få aktörer ska styra rodret men de måste ta i beaktning det Jansson 

(2003) påpekar och se till att integrera och samarbeta med stadens alla aktörer gällande 

stadsfestivalen. I vår empiri framgår det att stadsfestivalen ska finnas till och erbjuda något för 

alla, då krävs det också att flera aktörer får ta plats. Om stadsfestivalen ska stärka stadens 

varumärke så krävs det att den är konsekvent till stadens visioner och mål, därför bedömer vi 

att den bör i första hand arrangeras av den offentliga sektorn. Det blir något motsägelsefullt och 

det är inte helt enkelt att fastställa vad som är rätt väg att gå, städer är komplexa (Middleton 

2011) och strategierna kommer utformas därefter.  

 

5.3.5 En stadsfestival arrangeras för invånarna 

Utifrån vår empiri har vi fått fram att stadsfestivalerna inte har målsättningen att bli 

världsledande varumärken och få mycket besökare utöver stadens invånare. På grund av detta 

skiljer de sig från andra evenemang som kanske ofta har som målsättning att locka till sig så 

mycket besökare som möjligt ifrån alla delar av landet. Det här innebär att städerna inte på kort 

sikt konkurrerar med varandra gällande stadsfestivalerna utan i vissa fall istället inspireras av 

varandra. Däremot så är stadsfestivalerna en integrerad del i städernas varumärkesstrategi, som 

på lång sikt ska leda till städernas ökade attraktivitet, och då blir stadsfestivalen ett 

konkurrensmedel. Stadsfestivalerna konkurrerar alltså inte om besökare under festivaldagarna, 

utan de konkurrerar i ett större perspektiv gällande nya invånare och etablering, så som Insch 

(2011) och Middleton (2011) antyder att städer gör. 

 

Vår empiri antyder att stadsfestivaler kan användas för att stärka stadens varumärke. Däremot 

anser vi att det är underligt att majoriteten av festivalerna inte satsar på att lyssna mer på 

invånarna och ha med dem i beslutsfattande då Braun, Kavaratzis och Zenker (2013) påpekar 

att det är väldigt viktigt gällande varumärkesuppbyggnaden. Dock vill vi poängtera att 

Göteborgs kulturkalas har lyckats med att integrera invånarna i festivalens utformning genom 

deras kampanj Hej Göteborg. Det här är någonting vi tycker att andra festivaler ska ta efter. 

Även Insch (2011) betonar att invånare utgör en viktig del i stadens varumärke, eftersom de 

lever och andas stadens varumärkesidentitet. Författaren anser därför att invånarna bör vara 

delaktiga i bestämmelser av stadens långsiktiga ekonomiska, sociala och hållbarhetsmål. 

Samtidigt förstår vi att det är nästintill omöjligt för en stad att möta alla invånares krav och 

önskemål i besluten så som Insch (2011) antyder. Vi tror dock att om städer skulle lyckas 
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integrera invånarna i beslut och utformning gällande bland annat stadsfestivalen så skulle 

varumärket stärkas då invånarna skulle agera ambassadörer och sprida ett gott rykte för staden. 

Det här skulle i sin tur kunna leda till investeringar, turism och att besökare väljer att flytta dit 

permanent.  

 

5.4 Avslutande reflektion och framtida studier  

Avslutningsvis har vi kommit fram till att stadsfestivaler finns till för att agera mötesplats där 

kulturell interaktion sker, detta sker på grund av kulturens roll för en plats attraktivitet som i 

sin tur stärker varumärkesidentiteten som city branding går ut på. 

 

En framtida studie inom uppsatsens ämnesområde skulle kunna vara att undersöka ett 

besökarperspektiv i stadsfestivalerna. En sådan studie eftersom skulle ge en bredare syn och ett 

djupare resultat över stadsfestivalens påverkan på stadens varumärke, och hur festivalen kan 

bidra till besökarens och invånarens syn på staden. En annan framtida studie som skulle kunna 

göras inom detta ämnesområde är att enbart utgå ifrån en stad och se hur de arbetar med kultur 

överlag för att stärka stadens varumärke, detta på grund av att både Florida (2008) och 

Zhuanqing (2010) antyder att ett rikt kulturliv påverkar en stads varumärkesutveckling. En 

sådan typ av studie skulle innebära att man får en djupare förståelse för kulturens verkliga 

innebörd när det kommer till en stads varumärke. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide - Arrangörer av stadsfestivaler (Kommun eller i uppdrag av kommun) 

 

Introduktion: Vi berättar kort om oss och vår uppsats. Frågar respondenten om det är okej att 

vi spelar in och om vi får använda oss av citat och namn i uppsatsen.  

 

Om respondenten: Kan du kort förklara vem du är, vad du jobbar med och vad ditt jobb 

innebär/arbetsuppgifter.  

Tema 1: Stadsfestivalen (kommunicering av varumärket) markera 1a, 1b osv 

 Vad anser ni vara stadsfestivalens primära syfte/syften? Har syftet varit det samma 

genom åren eller har det förändrats?  

 När och under hur lång tid äger festivalen rum? Varför just då?  

 Vilka aktiviteter (primära och sidoaktiviteter) sker under stadsfestivalen? Hur bjuder 

ni in till interaktion med besökarna genom dessa aktiviteter?  

 Vilka ledord/nyckelord har ni valt att fokusera på i planering, uppbyggnad och 

genomförande av er festival?  

 Vilka utformar/arrangerar stadsfestivalen?  

 När ni utformar er stadsfestival, hur mycket inspireras ni av andra stadsfestivaler/ 

kollar hur andra gör? 

 Hur har stadsfestivalen utvecklats under åren? försöker ni göra något nytt varje år för 

att hålla intresset uppe för besökarna? 

 

Tema 2: Stadens varumärke (City branding) 

 Hur skulle ni beskriva stadens varumärke? Och hur tror ni varumärket uppfattas av 

stadens befolkning? 

 Kan ni se en tendens att staden blir mer attraktiv för invånarna med en stadsfestival? 

 Stärks stadens varumärke av att erbjuda en stadsfestival? Varför/Hur? 

 Har stadsfestivalen en betydande roll för stadens varumärkesidentitet? Varför/Hur? 

 På vilka sätt kan staden gynnas av att ha en stadsfestival? 

 

Tema 3: Evenemang och festivalers roll för staden (Upplevelsesamhället) 
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 Många festivalstrategier handlar om att besökarna ska uppleva servicelandskapet som 

en annorlunda värld, ett alternativ till vardagens rutiner, hur arbetar ni med 

servicelandskapet? Hur vill ni att besökarna ska uppleva festivalområden? Som “min 

stad” eller något extra?  

 Hur arbetar man med en redan befintlig infrastruktur för att skapa ett attraktivt och 

spännande servicelandskap? 

 På vilket sätt upplever ni att er stadsfestival representerar och/eller påverkar stadens 

varumärke? 

 Hur arbetar ni med evenemang generellt för att skapa positiva associationer till 

staden?  

 

Tema 4: Målgrupp 

 Vem riktar ni er till? Vilka kommer på festivalen? 

 Hur populär är festivalen för stadens invånare/kringliggande kommuner? Jämfört med 

andra evenemang under året, hur är besökarantalet på festivalen? 
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Bilaga 2 

Intervjuguide - Sakkunnig inom området city branding eller festivalers påverkan på en 

stad 

 

Introduktion: Vi berättar kort om oss och vår uppsats. Frågar respondenten om det är okej att 

vi spelar in och om vi får använda oss av citat och namn från intervjun i uppsatsen.  

 

Om respondenten: Kan du kort förklara vem du är, vad du jobbar med och vad ditt jobb 

innebär/ arbetsuppgifter.  

 

Tema 1: Stadens varumärke (City branding) 

 Hur skulle ni beskriva stadens varumärke?  

 Hur tror ni varumärket uppfattas av stadens befolkning? 

 Hur skulle ni beskriva att stadens varumärke har utvecklats? 

 Hur arbetar ni/staden med att främja staden som varumärke?  

 Tror ni att staden blir mer attraktiv för invånarna om det erbjuds en stadsfestival? 

 Stärks stadens varumärke av att erbjuda en stadsfestival? Varför/Hur? 

 Tror ni stadsfestivalen har en betydande roll för stadens varumärkesidentitet? 

Varför/Hur? 

 På vilka sätt kan staden gynnas av en stadsfestival? 

 

Tema 2: Evenemang och festivalers roll för samhället (Upplevelsesamhället) 

 Många festivalstrategier handlar om att besökarna ska uppleva servicelandskapet som 

en annorlunda värld, ett alternativ till vardagens rutiner, anser ni att stadsfestivaler 

borde arbeta för att uppfattas annorlunda eller inte? 

 På vilket sätt upplever ni att er stadsfestival representerar och/eller påverkar stadens 

varumärke? 

 Ni vill erbjuda det bästa utbudet av bostäder, butiker, mötesplatser, kultur och nöjen: 

Hur arbetar ni generellt med evenemang och upplevelser för att skapa ett brett utbud 

och positiva associationer till staden?  
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