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Sammanfattning 
Kulturen har i dagens samhälle växt sig allt starkare och ett exempel på det är införandet av 
evenemanget Europas kulturhuvudstad i mitten på 1980-talet. Under de cirka tjugo år som 
gått sedan detta infördes har arrangemanget växt sig större och större från år till år. År 2014 är 
det Sveriges och Lettlands tur att ta hand om detta evenemang och i Sverige finns redan nu 
fyra kandiderande städer; Umeå, Lund, Gävle och Kalmarregionen.  
 
Problemformuleringen i uppsatsen är vad de kandiderande städerna gör för att bli nominerade 
som Sveriges kulturhuvudstad utifrån en strategisk marknadsplan och varumärkesbyggande 
åtgärder. Syftet som ställdes upp var: att skapa en förståelse för att sedan jämföra de svenska 
städer som hittills har uppgett att de kommer att kandidera och att ta reda på hur de ansva-
riga i respektive stad tänker och agerar i inledningsfasen av denna satsning. Syftet utgick 
från projektledarnas synvinkel och därmed togs ett projektledarperspektiv. Det jag har under-
sökt är hur dessa personer tänker och agerar i inledningsfasen utifrån en hermeneutisk kun-
skapssyn. Angreppssättet utgick från den gyllene medelvägen och det samlades in kvalitativa 
data från tre intervjuer med projektledarna från Umeå, Kalmarregionen och Gävle. Eftersom 
Lund inte ville ställa upp på en intervju har agerandet från deras satsning hämtats från sekun-
därkällor.  
 
Den teoretiska referensramen har utgått från marknadsföring och varumärkesbyggande av 
platser tillsammans med en strategisk marknadsplan. Utöver detta har den också kompletterats 
med utvärderingar från tidigare kulturhuvudstäder. Framförallt varumärkesbyggande av plat-
ser är ett ämne som är relativt nytt vilket gjorde att jag såg möjligheter att tillföra nya aspekter 
till området. När sedan intervjuguiden utformades baserades den på ovanstående referensram.  
 
De resultat som framkom var att det finns tydliga ambitioner och en början till utveckling hos 
samtliga städer när det gäller att använda sig av en strategisk marknadsplan och ett varumär-
kesbyggande. Detta är dock än så länge underutvecklat och det städerna arbetat med hittills är 
att arrangera och gå på möten, informationsträffar för att på så sätt skapa en större uppmärk-
samhet kring arrangemanget. Slutsatserna från uppsatsen var att de kandiderande städernas 
satsningar liknande varandra i det att man i inledningsfasen fokuserar mycket på att informera 
och arrangera möten av olika slag. Det finns tankar kring ett varumärkesbyggande och inom 
detta område har Umeå och Lund kommit längst, dock finns det fortfarande mycket kvar att 
utveckla. De kandiderande städerna agerar utifrån en strategisk marknadsplan tillsammans 
med varumärkesbyggandet där mest arbete har lagts ned inom delarna stöd och sökning efter 
en riktning. Utifrån den sammanfattande teoretiska modellen har det också tagits fram en 
slutgiltig modell som visar på de tre områden som användes i störst utsträckning av de kandi-
derande städerna, stöd (samarbeten med organisationer), sökning efter en riktning (utveck-
landet av unika kulturella egenskaper) och planen (ansökan). Det framkom att alla dessa om-
råden arbetas med samtidigt och att det inte finns någon specifik startpunkt där satsningen bör 
utgå ifrån. Utifrån vad respondenterna har sagt är det dock troligt att dessa områden kommer 
att utvecklas mer under de kommande åren innan avgörandet i början av 2010.   
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Förord 
Efter att ha genomfört ett sådant här arbete finns det förstås många personer att tacka. Det jag 
vill börja med är att rikta ett tack till projektledarna från Umeå, Gävle och Kalmarregionen 
som ställde upp på att bli intervjuade. Utan dessa skulle jag inte kunnat slutföra mitt arbete. 
Sedan vill jag även tacka min handledare Åke Gabrielsson för viktiga synpunkter samt min 
flickvän, min familj och mina vänner. 
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1. Introduktion 
Kulturen har under en lång tid varit viktig för människor över hela världen. Under senare de-
len av 1990-talet har kulturens ökade betydelse börjat märkas allt mer i form av nya och större 
mötesplatser i allt från nya konsthallar till nya festivaler1. En orsak till detta är att kulturella 
evenemang används för att öka den ekonomiska tillväxten i en stad2. Det byggs heller inte 
bara i större städer, t.ex. Köpenhamn som 2005 invigde ett nytt operahus, utan även i mindre 
städer, där Luleå är ett bra exempel med sitt nyinvigda kulturens hus som under de första tre 
veckorna hade 4000 besökare per dag3.  
 
I en undersökning från statens kulturråd visas det att aktiviteter som restaurang- bibliotek och 
teaterbesök har ökat kraftigt sedan 1970-talet. De aktiviteter som gått ned är främst stickning, 
vävning, gudstjänster m.fl. Orsakerna till att det har skett en så pass stor förändring är bl.a. att 
befolkningen numera består av en högre andel gymnasie- och högskoleutbildade, demografis-
ka förändringar, exempelvis invandring, ökad fritid, längre semester, ökade ekonomiska re-
surser och ökat kommersiellt utbud i form av TV och massmedia. Trots att kulturpolitiken 
under 1970-talet var inriktad mot en kulturell välfärd och att alla oavsett kön, klass, etc. skulle 
få tillgång till kulturen, kan man dock fortfarande se stora skillnader mellan hög- och lågin-
komsttagare när det gäller exempelvis teaterbesök. Fritiden för människor blir alltmer viktig 
men det påpekas också att människors kulturvanor är en långsam förändringsprocess.4   
 
Ett ytterligare exempel på att kulturen fått en alltmer betydande roll i städer är det europeiska 
kulturhuvudstadsprogrammet som introducerades 1983 av den dåvarande grekiska kulturmi-
nistern Melina Mercouri. Inom EU beslutade man kring detta förslag två år senare och den 
allra första kulturhuvudstaden blev Aten 1985. Målet med evenemanget var inte bara att få en 
större samhörighet mellan medlemsländerna men även att göra kulturen mer tillgänglig samt 
skapa en enhetlig bild av europeisk kultur.5 
 
Däremot finns en bestämd ordning i vilka länder som evenemanget kommer att placeras. Från 
och med år 2008 har EU:s ministerråd bestämt att evenemanget ska arrangeras av två städer, 
en från ett äldre medlemsland och en från ett yngre (t.ex. 2010, Tyskland och Ungern). Tidi-
gare utsågs också kulturhuvudstaden av ministerrådet med en rekommendation från kommis-
sionen och en oberoende jury.6 Detta har dock förändrats i två omgångar. Den 25 maj 1999 
beslutades en viss turordning och att respektive land utser en kandidat som sedan beslutas 
kring av en panel utsedd av kommissionen bestående av experter inom kulturområdet7. Den 
24 oktober 2006 infördes ett ännu mer tävlingsinriktat moment där städer från de utvalda län-
derna får ansöka om att bli kulturhuvudstad senast sex år innan evenemanget. En panel inom 
landet ska sedan nominera två eller fler av dessa till EU-parlamentet och ministerrådet utnäm-

                                                
1 Graeme Evans, Cultural Planning: Urban Renaissance? (London: Routledge, 2001), 2-3. 
2 Greg Richards, ”The European Cultural Capital Event: Strategic Weapon in the Cultural Arms Race?”, Journal 
of Cultural Policy, vol. 6/nr. 2 (2000): 159-181.  
3 TT Spektra, ”83 000 besök på Kulturens hus”, Västerbottens-Kuriren, 8 februari, 2007.  
4 Rennerstedt, Kristina Den kulturella välfärden – Elitens privilegium eller möjlighet för alla, Stockholm: Sta-
tens kulturråd, 2002, 7, 11,13-14; Rennerstedt, Kristina Tillgänglighet i hela landet,  Stockholm: Statens kultur-
råd, 2006, 64, 65. 
5 Alex M. Deffner och Labrianidis, Louis, ”Planning Culture and Time in a Mega-event: Thessaloniki as the 
European City of Culture”, International Planning Studies, vol. 10/nr. 3-4 (2005): 241-264.  
6 Umeå Kommun (2006, december 29). Rapport från in- och omvärldsarbetet [www dokument] URL 
http://www.umea2014.se/download/18.3c6cfe2710af5588bc7800023853/rapport_khs.pdf. 
7 EU (2006, januari 26), Decision No 1419/1999/EC of the European Parliament and of the Council [www do-
kument] http://www.europa.eu/eur-lex/pri/en/oj/dat/1999/l_166/l_16619990701en00010005.pdf. 
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ner därefter med rekommendationer från kommissionen och panelen en stad i varje land till 
uppdraget att bli Europas kulturhuvudstad under ett år. I dessa dokument finns även riktlinjer 
kring vad som ska göras för att bli europeisk kulturhuvudstad.8  
 
År 2014 är det Sveriges och Lettlands tur och i Sverige har hittills Umeå, Lund, Gävle och 
Kalmar meddelat att de kandiderar, men fram till och med 2008 kan fler städer anmäla sitt 
intresse9. I Umeå, Lund och Kalmar har det börjats tidigt och man har utvecklat hemsidor och 
i vissa fall även övergripande teman och viktiga aspekter inom satsningen10. 
 
Arbetet med att bli kulturhuvudstad är väldigt omfattande och för den svenska stad som får 
uppdraget blir det ett intensivt år med en mängd kulturella evenemang, att jämföra med t.ex. 
Thessalonikis där 1 271 olika evenemang arrangerades och Antwerpen där antalet var 1 97911. 
Som Deffner och Labrianidis visar med Thessalonikis är det viktigt att använda sig av en god 
planering kring vilka specifika föreställningar som ska genomföras, men detta gäller främst 
när det har avgjorts vart evenemanget kommer att hållas. Till och med 2010 är det viktigaste 
att städerna urskiljer sig och jobbar på sina bud för att bli nominerade som Sveriges kulturhu-
vudstad 2014.  

1.1 Från marknadsföring till varumärkesbyggnad 
Hur gör man då för att urskilja sig och marknadsföra en hel stad? Skrifter kring s.k. ”place 
marketing” har publicerats i Europa sedan 1980-talet och vissa forskare menar att det går att 
använda sig av samma marknadsföring som till ”vanliga” produkter, t.ex. genom strategisk 
marknadsplanering.12. Kotler et al skriver om fem steg som en plats bör gå igenom, vilka är 
”en granskning av platsen”, ”visioner och mål”, ”strategiformulering”, ”handlingsplan” och 
implementering och kontroll13. Andra är mer försiktiga och påpekar att en stad är betydligt 
svårare att marknadsföra jämfört med vanliga produkter14. Under senare år (2001-2004) har 
det även uppkommit ett skift från ”place marketing” till ”place branding”, bl.a. i artiklar av 
Kavaratzis, Rainisto, Kavaraztis och Ashworth samt Hankinson. Inom ”place branding” är 
begrepp som identitet och image centrala vilket när det gäller identitet handlar om vad en stad 
gör för att bygga upp de egenskaper som är unika för sin stad. Image är mer svårpåverkat från 
stadens håll eftersom det bygger på vad befolkningen, turister etc. har för uppfattning kring en 
plats. Det är dock väldigt intressant för en stad att ta reda på denna image eftersom det blir 
betydligt lättare att påverka den om man vet hur den ser ut. 15 

                                                
8 EU (2006, december 29), Decision No 1622/2006/EC of the European Parliament and of the Council [www 
dokument] http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2006/l_304/l_30420061103en00010006.pdf. 
9 Lunds Kommun (2006, december 27). Svenska Kandidater [www dokument] 
http://www.lund.se/kultur/Page____34238.aspx. 
10 Dagens Nyheter (2006, november 06). Alla vill bli ny kulturhuvudstad [www dokument] 
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=575325; Kalmarregion 2014 (2007, januari 29), Gränsöverskridande möten 
[www dokument] http://www.kalmarregion2014.se/. 
11 Deffner och Labrianidis.  
12 Seppo K. Rainisto, ”Success Factors of Place Marketing: A Study of Place Marketing Practices in Northern 
Europe and the United States”, Helsinki University of Technology (2003). 
13 Philip Kotler, Christer Asplund, Irving Rein och Donald Haider, Marketing Places Europe, (Edinburgh: Pear-
son Education Limited, 1999), 107. 
14 Michael Barke, ”City Marketing As a Planning Tool” i Applied Geography, red. Michael Pacione (London: 
Routledge, 1999), 489. 
15 Mihalis Kavaratzis, ”Place Branding: A Review of Trends and Conceptual  Models”, The Marketing Review, 
vol. 5 (2005): 329-342 ; Rainisto; Mihalis Kavaratzis och Gregory J. Ashworth, “City Branding: An Effective 
Assertion of Identity or a Transitory Marketing Trick”, Tjidschrift voor Economische en Sociale Geografie, vol. 
96/ nr. 5 (2005): 506-514; Graham Hankinson, “Location Branding: A Study of the Branding Practices of 12 
English Cities”, Journal of Brand Management, vol. 9/ nr. 2 (2001): 127-142. 
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1.2 Tidigare forskning inom kulturhuvudstadsområdet  
Det finns en del vetenskapliga artiklar som har tagit upp arbetet och utvärderingen av olika 
kulturhuvudstäder under tidigare år. Av dessa kan nämnas vetenskapliga artiklar som behand-
lar Thessaloniki (1997), Stockholm (1998), Bergen (2000) och konkurrensen mellan tre städer 
i Storbritannien (2008).16 Det finns också mycket teorier kring ”place marketing” och strate-
gisk marknadsföring och jag har hittat några som kombinerar detta utifrån perspektivet kring 
kulturutbud i en stad och marknadsföring, t.ex. Ranisto och Sjøholt. Däremot har jag inte fun-
nit några artiklar som tagit upp konkurrensen mellan svenska städer och deras ambitioner att 
bli kulturhuvudstad 2014. Området kring varumärkesbyggande eller ”place branding” för stä-
der är även det relativt nytt där det enligt Hankison finns en lucka i kunskapen hur detta kan 
användas i olika städer17. Det blir därmed också ett intressant ämne utifrån ett teoretiskt per-
spektiv eftersom varumärkesbyggande inom städer är ett relativt nytt begrepp som det finns få 
empiriska studier kring.  

1.3 Problemformulering  
Utifrån utgångspunkten kring den strategiska marknadsplanen och hur denna byggs upp ur ett 
varumärkesbyggande perspektiv känner jag att det finns ett behov av att studera de kandide-
rande svenska städerna och deras möjligheter att bli kulturhuvudstad eftersom det är ett aktu-
ellt och spännande område som det inte finns något publicerat kring. Följande problemformu-
lering har därför ställts upp: 
 
Vad gör de svenska kandiderande städerna för att bli utnämnda till kulturhuvudstad 2014 
utifrån en strategisk marknadsplan och varumärkesbyggande åtgärder? 

1.4 Syfte 
Syftet är att skapa förståelse för att sedan jämföra de svenska städer som hittills har uppgett 
att de kommer att kandidera och att ta reda på hur de ansvariga i respektive stad tänker och 
agerar i inledningsfasen av denna satsning.  

1.5 Definitioner 
Kultur – Med tanke på att begreppet kultur är väldigt brett är det vara bra att visa på vilka 
aspekter som jag utgår ifrån i denna uppsats. Det som ingår är det som många tänker på när de 
hör ordet kultur, d.v.s. olika former av evenemang som teater, opera, konst men också sociala 
aspekter kring t.ex. olika folkslag, etniciteter, infrastruktur.  Det är heller inte endast ett mått 
på ekonomisk framgång utan precis som grundtanken bakom kulturhuvudstadsevenemanget 
så ska det vara en möjlighet för människor från olika länder, klass, kön, ålder etc. att komma 
närmare varandra och på så sätt utvecklas. 
 
Konkurrensen inom kulturhuvudstadsprojektet – Det är viktigt att veta att konkurrensen mel-
lan de europeiska kulturhuvudstäderna inte sker internationellt utan endast nationellt eftersom 
EU bestämt en ordning i vilka länder som evenemanget hamnar i. Syftet är inte endast att 

                                                
16 Deffner och Labrianidis; Lena Porsander, “Translating a Dream of Immortality In a (Con) temporary Order”, 
Journal of Organizational Change Management, vol. 13/ nr. 1 (2000): 14-29; Peter Sjøholt, “Culture as a Strate-
gic Development Device: The Role of ´European Cities of Culture´, with Particular Reference to Bergen”, Euro-
pean Urban and Regional Studies, vol. 6/ nr. 4 (1999): 339-347; Ron Griffiths, “City/Culture Discourses: Evi-
dence from the Competition to Select the European Capital of Culture 2008”, European Planning Studies vol.  
14/nr. 4, (2006): 415-430. 
17 Hankinson, “Location Branding: A Study of the Branding Practices of 12 English Cities” 
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uppmärksamma typiska kulturstäder utan öka den kulturella betydelsen i hela Europa och då 
också i mindre städer.  
 
Marknadsföring av platser – Detta är helt enkelt klassisk marknadsföring, men för städer 
istället för produkter och tjänster. Det finns dock flertalet som menar att städer är mer kom-
plexa vilket innebär att det krävs en större tanke bakom argumenten och hur städerna presen-
teras.  
 
Varumärkesbyggande av platser – Varumärkesbyggande av platser utgår till stor del från 
identiteten och imagen, där identiteten är delen som kan påverkas medan imagen är mer svår-
påverkad eftersom den handlar om hur människor uppfattar ett varumärke. Denna del hänger 
även samman med en marknadsföring av platser eftersom detta kan påverka både positivt och 
negativt till en stads varumärke beroende på hur den utnyttjas. Varumärket är också en myck-
et komplex process som innefattar mycket mer än t.ex. en slogan eller en snygg logotyp.  

1.6 Avgränsningar 
Med tanke på att det är lång tid kvar innan Sveriges kulturhuvudstad utses är denna uppsats 
avgränsad mot inledningsfasen av satsningen vilket också nämns i syftet.  Detta blir en natur-
lig avgränsning med tanke på att städerna arbetat som mest ett år med satsningen, i vissa stä-
der mindre. Av detta följde också valet mot en strategisk marknadsplan och varumärkesbyg-
gande som är långsamma processer och som därmed tar lång tid att utveckla. Därmed ansågs 
det troligt att man i några avseenden skulle ha börjat arbetat inom dessa områden.  
 
Ytterligare avgränsningar har också gjorts i form av vilka städer som varit intressanta att in-
tervjua. Det bestämdes relativt tidigt att jag endast skulle prata med de städer som officiellt 
hade tagit beslutet att kandidera. Anledningen till detta var att alla dessa städer hade projekt-
ledare anställda som hade börjat planera och agera inför evenemanget. Övriga tänkbara städer, 
som Göteborg och Norrköping är dock inte ointressanta men osäkra huruvida de kommer att 
genomföra en satsning De har heller inte än så länge utsett någon projektledare och därmed 
har de valts bort.  

1.7 Disposition 
 

Kapitel 2  
Vetenskapliga utgångspunkter 

Den här delen av uppsatsen presenterar de 
utgångspunkter som tagits och hur jag ser på ämnen 
som kunskapssyn, perspektiv och även hur 
angreppssättet har valts. I slutet presenteras även en 
granskning av den litteratur som använts vilket 
fungerar som en naturlig övergång till den teoretiska 
referensramen.  Kapitel 3 

Städer, marknadsföring och varumärkesbyg-
gande 

I den teoretiska referensramen tar jag upp tre 
huvuddelar. Det börjar med en introduktion av 
marknadsföring av platser och dess kritik. Sedan går 
jag över till den strategiska marknadsplanen och sist 
tas det upp intressanta modeller kring 
varumärkesbyggande av platser. Avsnittet består 
också av en genomgång av de tidigare 
kulturhuvudstäderna Glasgow och Thessalonikis samt 
hur konkurrenssituationen såg ut i Storbritannien inför 
2008 års kulturhuvudstad. Kapitel 4 

Undersökningens genomförande 
Efter att teorin introducerats visas hur 
undersökningens upplägg utformats. Detta innefattar 
allt från vilken typ av undersökning som genomfördes 
och urvalet av respondenter samt intervjusituationerna 
till access och kritik av den insamlade informationen.  
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Kapitel 5 
Intervjusammanställningar 

Uppsatsen fortsätter därefter att redogöra för de 
intervjuer som genomförts med projektledarna för 
Umeå, Gävle och Kalmarregionen. I detta kapitel görs 
också en presentation av Lunds satsning, dock inte 
utifrån en intervju utan baserat på material från deras 
kampanjhemsida.  

Kapitel 6 
Analys 

Analysen består av samma rubriker som i föregående 
kapitel och går in på skillnader, likheter, styrkor och 
svagheter mellan de kandiderande städerna samt vilka 
kopplingar som kan göras till den teoretiska referens-
ramen och den sammanfattande modellen.  

Kapitel 7 
Slutsatser, bidrag och fortsatta studier 

I slutsatsen görs en återkoppling till syftet med 
undersökningen och det sker en sammanfattning av 
informationen som framkommit i analysen. Här 
presenteras också de eventuella bidrag som uppsatsen 
kan lämna både i form av bättre lärdom hos nuvarande 
och framtida kandiderande städer samt en slutgiltig 
modell baserad på teorin och det empiriska materialet. 
Intressanta aspekter kring fortsatta studier avslutar 
detta kapitel.  

Kapitel 8 
Sanningskriterier 

Dessa syftar till att utvärdera uppsatsen både från mitt 
håll och utifrån de som läser och granskar den. De 
kriterier jag valt att utgå från är: giltighet, intersubjek-
tivitet, praktisk användbarhet och generalisering.  
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2. Vetenskapliga utgångspunkter 
I följande avsnitt presenterar jag de utgångspunkter och val jag gör i början av uppsatsskedet. 
Det visar även på vilka kunskaper kring frågeställningen och ämnet som fanns innan jag star-
tade upp arbetet. Det som följer efter detta är hur min kunskapssyn, mitt perspektiv, mitt an-
greppssätt ser ut samt valet och kritik av sekundärkällor. 

2.1 Ämnesval 
Ämnet till denna uppsats började jag att fundera kring under slutet av 2006 när jag var i slut-
fasen av min C-uppsats kring varumärkesbyggande i nya och framgångsrika företag. Eftersom 
jag sedan länge varit intresserad av kulturella aktiviteter av olika slag kände jag att detta skul-
le vara ett intressant ämne att skriva om som avslutning på min utbildning. Med tanke på att 
jag bor och studerar i Umeå och är intresserad av kultur har det varit svårt att undvika att sta-
den satsar på att bli kulturhuvudstad år 2014. Det jag blev intresserad av från början var att 
titta på Umeås satsning utifrån ett marknadsföringsperspektiv och på så sätt ta reda på hur 
deras satsning såg ut. Senare insåg jag dock att det var mer intressant att titta på alla de kandi-
derande städerna i Sverige som officiellt har gått ut med att de satsar på att bli Sveriges kul-
turhuvudstad.  
 
När jag började läsa böcker och artiklar kring detta ämne upptäckte jag ett spännande område 
kring varumärkesbyggande av platser. Med tanke på att jag tidigare hade skrivit min c-uppsats 
kring ämnet varumärken var det något som fångade mitt intresse. Ämnesområdet var också 
relativt nytt och ännu inte fullt utvecklat vare sig teoretiskt eller praktiskt. Det som slog mig 
var hur varumärkesbyggande av städer kan kombineras med den långsiktiga strategiska mark-
nadsplanen med tanke på den relativt långa tid som återstår innan det avgörs vem som får 
uppdraget att bli Sveriges kulturhuvudstad 2014.  

2.2 Förförståelse 
Den förförståelse som jag har av hur städer använder sig av strategisk marknadsplanering och 
varumärkesbyggande av platser är väldigt liten vilket har inneburit att jag fått läsa in en del 
teorier och material kring dessa områden. Detta har varit en relativt tung men också nödvän-
dig process och jag tror att det kan vara positivt eftersom jag därmed har mindre förutfattade 
meningar kring hur städer ska eller inte ska agera för att bygga upp varumärket och sina lång-
siktiga planer. Det kan också vara negativt i den bemärkelsen att det finns risk för att jag ute-
lämnat viktiga aspekter kring de båda ämnena eftersom de är nya för mig. 
  
Däremot hade jag en viss förförståelse kring varumärken, mycket eftersom C-uppsatsen som 
jag skrev under hösten 2006 behandlade detta ämne, men också för att jag har läst kurser om 
detta ämne när jag studerade vid Handelshögskolan i Köpenhamn under våren 2006. Detta 
kan till viss del ha påverkat inriktningen på denna uppsats eftersom den mer och mer under 
inledningsfasen inriktade sig just mot varumärken men denna gång hur städer använder sig av 
dem på längre sikt vid inledningsfasen av ett arrangemang, nämligen Europas kulturhuvud-
stad.     
 
Mitt stora intresse för kultur är också en aspekt som påverkar min förförståelse och hur jag ser 
på det kommande kulturhuvudstadsåret i Sverige. Många som jag pratar med förstår inte hur 
städer som Umeå, Lund, Gävle eller Kalmar ska kunna kalla sig Europas kulturhuvudstad 
medan jag ser det som en möjlighet att bredda kulturen och inte endast fokusera mot klassiska 
kulturstäder som Paris eller Rom. Eftersom jag tycker att kultur är viktigt tror jag också att ett 
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arrangemang som Europas kulturhuvudstad kan verka positivt för den kulturella utvecklingen 
i en stad.  

2.3 Kunskapssyn 
Det som skiljer den vetenskapliga kunskapen från personliga erfarenheter, tro, inbillning etc. 
är att den vetenskapliga kunskapen har tidigare erfarenheter och även att den tidigare varit 
beprövad. Det finns en mängd olika uppfattningar kring vad kunskap är och hur den anskaf-
fas. En vanlig syn i dagens forskning är att hänsyn tas till både empirism och rationalism, vil-
ket innebär att det går att skaffa kunskap både via de fem sinnena och genom det mänskliga 
förnuftet. I denna syn är världen väldigt komplex och det utgås från att teorier och modeller 
endast ger en förenklad förståelse av verkligheten18. Denna hermeneutiska kunskapssyn är 
också den jag förhåller mig till eftersom jag anser att teorier inte fullt ut representerar verklig-
heten. Däremot tror jag att de kan vara en stor hjälp för forskare till en ökad förståelse för hur 
verkligheten ser ut.  
 
Utifrån syftet i uppsatsen som är att ta reda på hur de ansvariga i respektive stad kommer att 
gå tillväga för att få sin stad nominerad som Europas kulturhuvudstad 2014 vill jag undersöka 
hur dessa städer agerar och varför, vilket överensstämmer med den existentiella hermeneuti-
ken. Denna menar att det är centralt att förstå världen som man lever i men även att förstå 
andra människor19. Inom hermeneutiken försöker man därmed förklara varför en människa 
handlar på ett visst sätt. Den kunskap som vill uppnås är ”…hur innebörder och intentioner 
hos unika människor och företeelser sedda i sina sammanhang av tid, rum och mening kan 
förstås”. När hermeneutisk forskning används inom den kvalitativa analysen är målet aldrig 
att ta fram egenskaper som är mätbara, istället handlar det om att ta reda på vissa personers 
avsikter i olika situationer20. 
 
Utifrån min problemformulering kommer det inte att tas fram mätbara resultat utan målet är 
precis som inom hermeneutiken att ta fram hur specifika personer inom de kandiderande stä-
derna tänker och agerar inför kulturhuvudstadsåret 2014. Detta är huvudanledningen till att 
jag i denna uppsats utgår från en hermeneutisk kunskapssyn.   

2.4 Perspektiv 
Det perspektiv som tas i denna uppsats är hur de kandiderande städerna och deras satsning 
kring att bli Sveriges kulturhuvudstad 2014 ser ut. Utgångspunkten blir därmed hur projektle-
darna från respektive stad tänker och kommer att agera fram till år 2010 då detta avgörs. Jag 
utgår därmed från ett projektledarperspektiv där jag vill fånga hur dessa tänker och agerar. 
Perspektivet har en stor koppling till vilket angreppssätt som är lämpligast vilket är anled-
ningen att perspektivet i uppsatsen har lagts före angreppssättet. Perspektivet är också något 
som hänger ihop mycket med hur frågeställningen ser ut och vilken data som samlas in21. Det 
perspektiv som väljs påverkar därmed även insamlingen av data, teori och vice versa.  

                                                
18 Ulla Sjöström, ”Hermeneutik – att tolka utsagor och handlingar” i Kvalitativ metod och vetenskapsteori red. 
Bengt Starrin och Per-Gunnar Svensson (Lund: Studentlitteratur, 1994), 73, 77. 
19 António Barbosa da Silva och Vivian Wahlberg, ”Vetenskapsteoretisk grund för kvalitativ metod” i Kvalitativ 
metod och vetenskapsteori red. Bengt Starrin och Per-Gunnar Svensson (Lund: Studentlitteratur, 1994), 42, 45. 
20 Mats Alvesson och Kaj Sköldberg, Tolkning och reflektion – Vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod, (Lund: 
Studentlitteratur, 1994), 137. 
21 Conny Svenning, Metodboken, femte upplagan, (Eslöv: Lorentz förlag, 2003), 24.  
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2.5 Angreppssätt 
Utifrån att min problemformulering och mitt syfte är öppna frågor och funderingar har jag 
också valt ett öppet angreppssätt. Eftersom min frågeställning utgår från respondenternas per-
spektiv känner jag att det passar bäst att använda en kvalitativ datainsamlingsmetod eftersom 
det enligt Alvesson och Sköldberg utgår från studiesubjektens perspektiv och även har en 
större fokus mot öppenhet22. Att välja mellan en kvalitativ eller kvantitativ datainsamling be-
höver därmed inte bero på vilken typ av person som genomför undersökningen utan mer ut-
ifrån vilken typ av fråga man vill besvara. Jag har därmed en mer dualistisk vetenskapssyn 
vilket innebär att en människa kan och bör studeras både kvalitativt och kvantitativt23. Därför 
är jag inte motståndare till den kvantitativa datainsamlingsmetoden men i detta fall när det 
gäller hur människor agerar i olika situationer har jag dock valt att samla in kvalitativ data.    
 
I den induktiva ansatsen observerar forskaren verkligheten och genom den försöker han/hon 
att hitta samband som kan bilda teorier. Det finns även en stark tro hos vissa forskare att man 
ska arbeta förutsättningslöst. Enligt Wallén är det också en bra egenskap att aldrig anta att 
saker förhåller sig på ett visst sätt men han skriver samtidigt att det inte går att vara helt förut-
sättningslös och alltid angripa helt nya forskningsområden eller äldre med ett blankt med-
vetande24. T.ex. hävdar Glaser och Strauss som var en utav de första att presentera det kvalita-
tiva angreppssättet via grundad teori, en mycket hög grad av förutsättningslöshet.25 Precis 
som Wallén håller jag inte med om att det går att arbeta helt förutsättningslöst och därmed har 
jag utgått från den teoretiska referensramen när jag utvecklat min intervjuguide eftersom jag 
anser att det behövs en kunskap inom det ämne som man vill studera. Johansson-Lindfors 
menar också att det kan vara svårt för forskare att verkligen utveckla helt nya teorier, vilket 
gör att det utgås från ett angreppssätt som kallas den gyllene medelvägen Detta beskrivs ut-
ifrån den hermeneutiska kunskapssynen att man ”…går från teorin via empirin till teorin igen” 

26. Med tanke på det ovanstående har jag valt att utgå från den gyllene medelvägen eftersom 
jag kommer att basera intervjuguiden på teorin och därefter koppla tillbaka till dessa teorier i 
den slutgiltiga modellen, se figur 4.  

2.6 Sökning och val av sekundärkällor  
De två huvudkällorna i min sökning efter litteratur var Universitetsbibliotekets ALBUM, Bu-
siness Source Premier och Web of Science. Utöver detta har jag också använt mig av Internet 
och Googles tjänster för att bl.a. söka material kring Lunds kulturhuvudstadssatsning men 
också kring kulturhuvudstadsevenemangets historia och bakgrund. De sökord som användes 
vid denna uppsats var bl.a. event marketing, events, marketing, competition, cities, cultural 
capital, place marketing, place branding.  
 
Sökningen av litteratur började redan när problem och syfte ännu inte var fullt utvecklade. 
Utgångspunkten var från början evenemangsmarknadsföring vilket jag efter ett tag insåg inte 
passade in kring det inledningsskede som de svenska kandidaterna befann sig i. Sökningen 
gick därför vidare mot marknadsföring av platser, s.k. ”place marketing”. När dessa ord an-
vändes som sökord hittade jag ytterligare ett ämne som jag tyckte passa in i mitt problemom-
råde, nämligen varumärkesbyggande av platser. En mycket viktig artikel blev ”Place Bran-
ding: A Review of Trends and Conceptual Models” av Mihalis Kavaratzis där bl.a. böckerna 
                                                
22 Alvesson och Sköldberg, 10. 
23 Barbosa da Silva och Wahlberg, 51. 
24 Göran Wallén, Vetenskapsteori och forskningsmetodik (Lund: Studentlitteratur, 1996), 89, 90-91. 
25 Se boken The Discovery of Grounded Theory (Chicago: Aldine Publishing Company, 1967)  
26 Maj-Britt Johansson Lindfors, Att utveckla kunskap – Om metodologisk och andra vägval vid samhällsveten-
skaplig kunskapsbildning (Lund: Studentlitteratur, 1993), 59-60. 
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av Ashworth och Voogd och Kotler et al hittades samt även artiklarna av Hankinson och Tru-
eman. Tidigare vid sökningen efter evenemang kring städer hittades artiklarna av Garcia och 
Deffner och Labrianidis som behandlar de exempel som tagits med i uppsatsen kring Glasgow 
och Thessaloniki. Under sökandet upptäckte jag även att varumärkesbyggande av platser är ett 
relativt nytt ämne som det skrivits om ganska mycket under de senaste åren. Trots att en sök-
ning i Business Source Premier på ordet ”place branding” endast genererade 5 svar27 har det 
inte varit några problem att hitta material. Det svåra har istället varit att välja bort artiklar som 
inte har varit tillräckligt intressanta utifrån problemområdet28.  

2.7 Kritik av sekundärkällor 
Utifrån ett vetenskapligt perspektiv är det mycket viktigt att kritiskt granska de källor som 
används i en uppsats. Det finns en hel del olika källkritiska begrepp, bl.a. skriver Ejvegård om 
äkthet, oberoende, färskhet och samtidighet29. Alvesson och Sköldberg tar upp en första in-
delning i berättande källor och kvarlevor. Skillnaden mellan dessa är att en berättande källa 
”förtäljer något om något som hänt” medan ”en kvarleva betraktas (av forskaren) som ett 
tecken på att något har hänt” De går sedan vidare till äkthetsbegreppet, alltså om källan är en 
källa eller inte och sedan till totalitetsprincipen d.v.s. hur stort intresse en författare har av att 
presentera vinklad information. Det tas också upp källkritiska aspekter kring avstånd och be-
roende där avstånd handlar om att ju längre bort källan befinner sig från händelsen desto 
mindre trovärdighet har den medan beroende är hur många personer som informationen pas-
serat, t.ex. har författaren av artikeln upplevt händelsen själv eller har han/hon hört om den 
från någon annan. Alvesson och Sköldberg menar sedan att dessa regler kompletteras med 
empati som innebär ”inlevelse i föremålet för undersökningen, vare sig det består av någon 
enskild individ eller övergripande sociala formationer…” 30.  
 
Esiasson et al presenterar källkriterierna äkthet, oberoende, samtidighet och tendens. Äkthet 
är precis som de tidigare att ta reda på om det som står i t.ex. en artikel verkligen stämmer. 
Oberoende delas in i tre delar där det första kallas bekräftelse vilket innebär att ju fler källor 
som bekräftar samma påstående desto större tilltro kan man ha till att det stämmer. Det andra 
handlar om avståndet mellan berättare och berättelse där fokus ligger på att en primärkälla är 
mer trovärdiga än sekundärkällor just eftersom de ligger närmare själva händelsen. Den sista 
delen är berättarens grad av oberoende vilket helst ska vara så stort som möjligt. Det kan vara 
bra att ta reda på om det finns anledning att tro att författaren skulle tjäna på att vinkla texten i 
en specifik riktning. Samtidighet innebär att nyare material är mer trovärdigt än äldre vilket 
till stor del beror på att människor lättare glömmer bort händelser längre tillbaka i tiden. Ten-
denskriteriet är väldigt likt oberoendekriteriet men med mer fokus mot en viss händelse än 
mot berättaren, t.ex. en intresseförening som vinklar information till sin egen vinning. Förfat-
tarna menar att det är väldigt svårt att avgöra tendensen men ett sätt kan vara att ställa sig frå-
gan om det finns en systematisk skevhet i urvalet av fakta.31  
 

                                                
27 Sökning genomförd den 23 mars 2007, peer reviewed, inte ”och” mellan söktermer, sök inte efter relaterade 
ord. 
28 Av dessa kan nämnas bl. a. Playing Games with Sydney: Marketing Sydney for the 2000 Olympics av Gordon 
Waitt; Country as brand, product, and beyond: A Place Marketing and Brand Management Perspective av: Philip 
Kotler, David Gertner; Hard-Branding the Cultural City – From Prado to Prada av Graeme Evans m.fl.  
29 Rolf Ejvegård, Vetenskaplig metod, andra upplagan, (Lund: Studentlitteratur, 1996), 62-66.  
30 Alvesson och Sköldberg, 123-127 
31 Peter Esiasson, Mikael Gilljam, Henrik Oscarsson och Lena Wängnerud, Metodpraktikan, andra upplagan 
(Stockholm: Norstedts Juridik AB, 2004), 307-312. 
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Även fast dessa kriterier har något annorlunda namn så handlar det i princip om samma inne-
håll. Utifrån de begrepp som presenterades ovan har jag valt att utgå från äkthet, oberoende, 
samtidighet och tendens.  
 
Att den information som har tagits med från vetenskapliga artiklar och böcker är äkta, alltså 
inte falska eller felaktiga ser jag som väldigt troligt med tanke på att informationen är hämtad 
från erkända författare samt att artiklarna genomgått flera revideringar innan de publicerats. 
Helt säker kan man dock inte vara vilket har gjort att källorna som presenteras också grans-
kats kritiskt i teoriavsnittet. När det gäller oberoende och den första delen, bekräftelse känner 
jag att jag har samlat in en hel del teorier som bekräftar och tar upp liknande påståenden, 
framförallt kring delen om varumärkesbyggande av platser men även kring den strategiska 
marknadsplanen. Det har dock varit svårt att till 100 procent använda sig av primärkällor i alla 
lägen, eftersom att vissa inte har funnits. Detta är förstås negativt men utifrån de sekundärkäl-
lor som valts känner jag mig relativt säker på att det har skett små och förmodligen obetydliga 
feltolkningar i de fall då primärkällan inte har använts.  I förhållandet berättarens oberoende 
till händelsen och huruvida en författare skulle vinkla informationen är mycket svårt att sia 
om. På något sätt är alla som skriver på ett eller annat sätt betalda och där finns en anledning 
att vinkla information, t.ex. för att få en artikel publicerad i Harvard Business Review. Med 
tanke på de stora riskerna med att bli upptäckt ser jag det som mycket otroligt att detta skulle 
ske, särskilt av så pass erkända författare som Kotler, Ashworth och Voogd m.fl.  
 
Förhållandet till nyare och äldre material och information är förstås viktig och en av anled-
ningarna till att de flesta av artiklarna som tas upp i uppsatsen är från 2000-talet. Jag har där-
emot inte valt bort äldre artiklar eller böcker endast av den anledningen. T.ex. skrev Ashworth 
och Voogd och Kotler et al sina böcker kring marknadsföring av platser i början av 1990-
talet. Dessa är dock så pass flitigt refererade i de artiklar som har lästs och därmed så pass 
viktiga att de också tagits med i uppsatsen.  Som nämnt av Esiasson är det svårt att avgöra 
tendensen av en händelse men i de artiklar och böcker som använts har jag inte upptäckt några 
tecken på att informationen medvetet skulle vara skev. Naturligtvis finns det fakta eller in-
formation som man ska tolka med försiktighet, t.ex. i artikeln av Griffiths, men detta nämns 
också av författaren och han försöker inte medvetet lura läsaren i sin artikel.    
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3. Städer, strategier och varumärkesbyggnad  
I den teoretiska referensramen presenterar jag de viktiga begrepp och teoretiska utgångspunk-
ter som jag kommer att utgå ifrån under den resterande delen av uppsatsen. Jag börjar med att 
presentera marknadsföring av platser (Place Marketing) och går sedan in på strategisk mark-
nadsplanering och varumärkesbyggande av städer (Place Branding). Anledningen till att jag 
riktar in mig främst mot varumärkesbyggande av städer är för att ämnet är nytt och trots att 
det har skrivits en hel del artiklar så finns det möjlighet att utveckla ämnet och eventuellt till-
föra aspekter till den teori som presenteras nedan.  
 
Evenemangsmarknadsföring är ett område som inte kommer att beröras i uppsatsen. Detta 
eftersom det mer behandlar ett evenemang under tiden det pågår eller efter det är avslutat. 
Med tanke på att det är så pass lång tid kvar till avgörandet kändes det därför mer logiskt att 
inrikta sig mot den långsiktiga planeringen och varumärkesbyggande av en plats. Därmed har 
evenemangsmarknadsföringen valts bort. Marknadsföring av platser fungerar i uppsatsen som 
en introduktion till varumärkesuppbyggande eftersom det är ett betydligt äldre ämne som på 
senare år mer och mer utvecklats mot varumärkesbyggande och även som en introduktion till 
den strategiska marknadsplanen. Den strategiska marknadsplaneringen används som ett kom-
plement och grund till varumärkesbyggandet av staden, främst i ett långsiktigt perspektiv, 
mycket på grund av att det är några år kvar till det avgörs vem som blir nominerad som Sveri-
ges kulturhuvudstad men också för att det är ett väldigt stort evenemang som kräver mycket 
planering och tanke. Varumärkesbyggandet av städer är därefter tänkt att fungera som inne-
hållet i den strategiska marknadsplanen vilket kompletteras av de lärdomar som går att dras 
från två tidigare kulturhuvudstäder och konkurrensen mellan tre städer i Storbritannien.      

3.1 Marknadsföring av platser  
Place Marketing är helt enkelt marknadsföring av en plats och Kotler et al delar in detta i fyra 
delar.32  

1. Imagemarknadsföring 
2. Attraktionsmarknadsföring 
3. Infrastruktursmarknadsföring 
4. Marknadsföring med hjälp av människor  

3.1.1 Imagemarknadsföring 
Eftersom Europa är väldigt stort är det viktigt att en plats har en stark men även relevant ima-
ge. Det blir viktigt att presentera något unikt som kan urskilja platsen inom Europa och EU. 
Författarna skriver att det är viktigt med en bra slogan som tar fasta på någonting i staden. 
Däremot är inte en slogan allt utan endast en liten del i en större strategi. ”En plats image 
måste vara giltig och kommuniceras på olika sätt och genom många kanaler om den ska få 
fäste och lyckas.” 33 
 
I och med att det fastställts en bestämd ordning i vilket land somkulturhuvudstadsevenemang-
et ska hållas innebär det en speciell situation som blir uppdelad i två steg. Fram till 2010 är 
konkurrensen inom landet mellan de kandiderande städerna som i dagsläget är Umeå, Lund, 
Kalmar och Gävle. Den som går segrande ur striden får sedan en större uppgift att konkurrera 
i övriga Europa och världen. 
  

                                                
32 Kotler et al, 51. 
33 Ibid., 51. 
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En plats kan ha en alltför attraktiv image i förhållande till vad som erbjuds. Kotler et al menar 
att en sådan stad knappt behöver någon marknadsföring alls, t.o.m. finns en möjlighet att sta-
den gynnas av ”demarketing”, d.v.s. en minskning av marknadsföring. Om en plats har en 
positiv image bör inte fokus vara att förändra imagen utan istället visa på vad som är positivt 
och försöka trycka på detta starkare och mer effektivt. En plats med en svag image saknar ofta 
en marknadsstrategi men det kan även vara så att den svaga imagen beror på att platsen har en 
liten befolkning, inte ligger särskilt centralt beläget i förhållande till övriga Europa. Det som 
blir viktigt för dessa städer är att använda sig av kunskaper för att försöka förändra sin image 
och det är inte omöjligt att dessa städer har unika fördelar men att platserna inte har lyckats 
föra dem vidare ut i Europa. En motsägelsefull image innebär att det finns olika åsikter om en 
plats hos människor. Exempel ges där Bryssel å ena sidan anses vara en modern stad som är 
välfungerande men där den också upplevs som kostsam och med stor uppdelning mellan olika 
folkslag. Det finns också platser som har en renodlat negativ image t.ex. staden Corleone på 
Sicilien där dåligt rykte skapats p.g.a. maffian. En negativ image kan innebära ett stort pro-
blem för en plats eller stad eftersom den är svår att ändra på och det kan ta flera år för en viss 
image att fastna eller försvinna. Det uppstår också problem i och med att många platser inte 
har den kunskap som krävs för att utveckla en image och behålla den.34 Jag ser det dock som 
en omöjlighet att hitta en stad eller försöka skapa en image där ingen har något negativt att 
säga om den. Det viktiga blir istället hur bra staden eller platsen lyckats gå ut med den positi-
va imagen och hålla tillbaka den negativa.  

3.1.2 Attraktionsmarknadsföring 
Kotler et al menar att det också krävs attraktioner för att öka värdet av platsen. Många exem-
pel ges på städer som har naturliga attraktioner t.ex. Venedig med alla sina kanaler och Aten 
med sina många historiska byggnader. Stora byggnader fungerar också som attraktioner för 
städer där tydliga exempel är Eiffeltornet och Big Ben som varje år drar en stor mängd turister 
till Paris och London.  Ett sätt för städer som inte har dessa naturliga attraktioner är att bygga 
utställningscentrum i syfte att öka värdet för platsen.35 Ett svenskt exempel på detta som är 
relaterat till kultur i högsta grad är Luleå som nyligen invigde sitt nya kulturhus med två kon-
sertsalar, bibliotek och konsthall med en total kostnad på 370 miljoner.36 Andra attraktioner 
kan även vara gågator i centrum där bra exempel är Strøget i Köpenhamn och Grafton Street i 
Dublin som lockar en stor mängd turister37.  

3.1.3 Infrastrukturmarknadsföring 
Infrastrukturen för en stads marknadsföring fungerar till viss del som dess grund och utök-
ningar av vägar, järnvägar, flygplatser och telekommunikation är sådant som utökas mest i 
Europa38. Dessa typer av infrastruktur är en förutsättning för att en stad ska kunna ta hand om 
ett så pass stort evenemang som Europas kulturhuvudstad som kommer att generera turister 
från andra länder. Det blir då viktigt att dessa kan ta sig till den europeiska staden och även att 
det finns möjlighet för den att ta emot dessa turister i form av hotell. Järnvägar byggs också 
för fullt i Europa och dessa snabba banor gör att vissa städer kan ändra sin marknadsföring av 
staden39.  Ett svenskt exempel på detta är byggandet av Botniabanan.  

                                                
34 Kotler, et al, 51-55. 
35 Ibid., 55-57. 
36 SR P1 Kulturnytt, onsdagen 10 januari, går att lyssna på http://www.sr.se/p1/kulturnytt t.o.m. 10 februari. 
37 Kotler et al, 57. 
38 Ibid., 57. 
39 Ibid., 58. 
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3.1.4 Marknadsföring med hjälp av människor 
Det finns en hel rad olika möjligheter att använda sig av kända personer, lokala ledare etc. 
inom marknadsföring. Att göra det kan ge en snabb positiv association hos invånare och turis-
ter. Det behöver dock inte endast vara kända personer utan även fotbollslag kan skapa en viss 
identitet hos städer t.ex. Manchester United i Manchester och AC och Inter Milan i Milano. 
Med hjälp av en färgstark lokal ledare kan det också skapas ett gott rykte för städer. Författar-
na påpekar dock att detta är mer vanligt i USA än i Europa men det är ett område som även 
växt i Europa under senare år. Andra faktorer som kan påverka ryktet i en stad är hur kompe-
tenta människorna är samt att fokusera på folk som är entreprenörer och innovativa40, se bl.a. 
Cardiffs satsning på sidan 25 i uppsatsen.  

3.1.5 Kritik mot marknadsföring av städer 
Kritiken mot marknadsföring av städer gäller främst att städer anses mer komplexa och består 
av många delar vilket gör det tveksamt huruvida de kan marknadsföras som vanliga produkter 
vilket också uppmärksammats av Barke.41 Det påpekas också att många av städernas kampan-
jer liknar varandra vilket i sig frångår syftet med marknadsföring, nämligen att differentiera 
sig och visa på unika delar. Barke menar också att det finns ett väldigt stort glapp mellan hur 
den ideala marknadsföringsstrategin ser ut jämfört med verkligheten. Det är betydligt lättare 
att skriva ned en bra strategi än att få den att fungera i praktiken.42 
 
Paddison tar upp problemet kring att städer är mindre flexibla i jämförelse med produkter 
vilket innebär att det krävs en längre tid då förändringar ska genomföras. Det är svårt att veta 
vad staden ska fokusera på eftersom marknadsföringen av en stad kan påverka kringliggande 
regioner vilket kan leda till vissa problem när en marknadsföringskampanj ska planeras, t.ex. 
huruvida ett samarbete ska inledas eller inte. Detta har i vissa fall visat sig ganska svårt, spe-
ciellt samarbetet mellan mindre organisationer och de regionala, mycket p.g.a. att det kan 
uppkomma en konkurrenssituation dem emellan.43   
 
Om kultur används på fel sätt för att marknadsföra en stad kan det enligt Kearns och Philo 
också uppstå konflikter mellan de ansvariga i kommuner och dess befolkning. Detta kan upp-
stå om befolkningen anser att de kulturella aspekter som tas upp av de ansvariga inte stämmer 
överens med den bild som majoriteten av befolkningen har kring kulturlivet i en stad. Detta 
liknas vid en manipulering av staden för att öka intressevärdet speciellt för dem som har det 
bättre ställt och för att locka dit fler turister.44  

3.2 Den strategiska marknadsplanen 
Som jag nämnde i introduktionen presenterar Kotler et al fem steg på hur en strategisk mark-
nadsplan kan se ut. Det börjar med en granskning av platsen vilket till stor del handlar om att 
ta fram hårda och mjuka faktorer för att på så sätt hitta styrkor, svagheter, möjligheter och hot 
i form av en SWOT-analys. Exempel på hårda faktorer är ekonomisk stabilitet och produktivi-
tet medan mjuka faktorer innehåller bl.a. kultur, entreprenörskap och livskvalitet. Dessa olika 
faktorer varierar förstås beroende på vad som eftersträvas och det blir inte bara viktigt att 

                                                
40 Kotler et al, 59-64. 
41 Barke, 489. 
42 Ibid, 489-490. 
43 Ronan Paddison, ”City Marketing, Image Reconstruction and Urban Regeneration”, Urban Studies vol. 30/nr. 
2, (1993): 339-350. 
44 Chris Philo och Gerry Kearns,”Culture, History, Capital: A Critical Introduction to the Selling of Places” i 
Selling Places red. Chris Philo och Gerry Kearns (Oxford: Pergamon Press, 1993), 3.  
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samla in data utan även att använda dessa på ett innovativt sätt så attraktionsvärdet kan öka.45 
I exemplet som Kotler et al presenterar anges kultur endast som en mindre styrka vilket inte 
stämmer överens med min problemformulering eftersom den är så pass inriktad mot kulturen i 
de kandiderande städerna. Kulturen har i mitt fall en stor roll och i stället för den breda indel-
ningen, som i och för sig endast är ett exempel, kan man tänka sig en indelning mellan olika 
delar inom kultursektorn och därifrån ta fram mindre respektive större styrkor och svagheter 
inom detta specifika område. 
 
Det bör också finnas en kontroll och en vetskap kring vilka huvudkonkurrenterna är vilket 
delas in i överlägsna konkurrenter, jämlika konkurrenter och svagare konkurrenter. En över-
lägsen konkurrent är en plats som måste försvara och skydda sin position mot övriga. Är kon-
kurrenterna jämlika har de ett likvärdigt attraktionsvärde och hos svagare konkurrenter krävs 
det en stor satsning kring den strategiska marknadsplaneringen, t.ex. en ompositionering.46 
Jämlika konkurrenter kan ha nytta av att samarbeta med varandra och detta skulle kunna vara 
en möjlighet för de städer som kandiderar i sitt mål att bli kulturhuvudstad. Inte så mycket 
inom landet eftersom jag inte ser någon fördel med att samarbeta med direkta konkurrenter 
om Sveriges plats. Däremot skulle ett samarbete med en lettisk stad kunna ge en fördel efter-
som man på så sätt kan utnyttja eventuella synergieffekter, alltså att ett plus ett blir tre.  
 
När platsen granskas bör det också finnas en vetskap om olika trender t.ex. hur samhället 
kommer att utvecklas när det gäller miljö, teknologisk utveckling, den allmänna utvecklingen 
inom EU etc. Som nämnt tidigare föreslår Kotler et al en indelning av de karaktärsdrag som 
tas fram i större respektive mindre styrkor och svagheter. De kombinerar hur viktig en faktor 
är med hur bra platsen fungerar i och därmed bör en stad fokusera på saker som är viktiga 
men som inte fungerar för platsen. Det gäller alltså att prioritera det som är viktigt inom det 
specifika område som man riktar sig mot47. I fallet med en kulturhuvudstadssatsning bör dock 
inte allt fokus ligga på kulturen, utan även på faktorer runt omkring som tagits upp tidigare 
kring infrastruktur och människor och som även kommer att tas upp senare i modellen av 
Hankinson (2004). Däremot är det svårt att fokusera på alla områden inom kulturen utan det 
måste ske prioriteringar på det man anser är viktigast.48  
 
SWOT-analysen färdigställs med en analys av möjligheter och hot. Möjligheter beskrivs för 
en plats där det finns en god chans att utveckla en konkurrensfördel. De blir förstås också vik-
tigt att identifiera hot och förbereda sig för hur man ska gå tillväga om ett sådant uppenbarar 
sig. Som avslutning poängterar Kotler et al det viktiga med att identifiera huvudfrågorna ef-
tersom det inte går att fokusera på allt.49 

3.2.1 Vision och mål 
För att utveckla en plats vision och mål behövs information från invånarna från platsen och 
hur de vill att platsen utvecklas. En idé kan vara att presentera olika förslag och se vilka reak-
tioner de får. Visionen bör utvecklas efter unika attraktionsfaktorer, vilka lång- respektive 
kortsiktiga mål som finns och vilka åtgärder som är nödvändiga för att visionen ska bli verk-
lighet.   

                                                
45Kotler et al, 112 och 108.  
46 Ibid., 109-110. 
47 Ibid., 111-113. 
48 Ibid., 111-113. 
49 Ibid., 114-116.  
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3.2.2 Strategiformulering 
Hur väljer en plats en lämplig strategi för sina mål och visioner? Kotler et al föreslår att varje 
förslag ska svara på två frågor. Första frågan är: Vilka fördelar har vi som ska göra att denna 
strategi lyckas? och den andra är: Finns det resurser för att kunna genomföra denna strategi? 
Om det beslutas för en strategi måste den sedan gå över i en handlingsplan där det tydligt 
framgår vad som ska göras, vem som ska göra det, när det ska vara klart o.s.v. Det visas på 
flera fördelar kring detta noggranna sätt att redovisa bl.a. att det är lättare att veta vem som 
gör vad, lättare att avgöra huruvida olika handlingar är lyckade och enklare att skära ned på 
handlingar om budgeten skulle överskridas50.    
 
Sista steget blir att göra verklighet av alltifrån vision till handlingsplan för att på så sätt öka 
attraktionsvärdet av platsen. Det blir också viktigt att visa upp för alla berörda parter vad som 
har gjorts t.ex. via Internet, dagstidningar etc.51  
 
Det finns andra författare som tagit upp faktorer att tänka på kring strategisk marknadsplane-
ring och marknadsföring av platser. Bl.a. har Ashworth och Voogd presenterat ett liknande 
tillvägagångssätt52. 
 
De stora faserna i deras modell över en marknadsföringsprocess för en stad har liknande upp-
lägg som Kotler et al. Mycket med tanke på att den startar med en analys av markna-
den/platsen som övergår i mål och strategier till ett realiserande och avslutas med en utvärde-
ring. Ashworth och Voogd är dock mer öppna i sitt förhållningssätt och skriver att dessa olika 
faser inte nödvändigtvis behöver gås igenom enligt denna ordning. Det är inte heller säkert att 
den bestämda analysen eller strategin håller hela vägen utan det kan ske förändringar efter 
vägen.53 Detta till skillnad från Kotler et al som upplevs som väldigt stel, där det känns som 
att varje steg måste göras klart innan man har möjlighet att gå vidare till nästa. Det finns dock 
en öppenhet även hos Kotler et al eftersom innehållet i de olika delarna inte kan vara allmänt 
utan måste styras efter målet och de förutsättningar som finns. Ashworth och Voogd skriver 
också att det inte bara finns en marknadsföringsstrategi utan det viktiga blir att välja ut vad 
som passar bäst från fall till fall.54  
 
Det finns även en skillnad hur Kotler et al och Ashworth och Voogd ser platser och produkter 
där Kotler et al förespråkar att använda sig av den strategiska marknadsplaneringen och på så 
vis använda samma förhållningssätt som ”vanliga” företag använder sig av när de marknads-
för t.ex. en ny bil eller liknande. Ashworth och Voogd beskriver det som att en stad kan ses 
som en samling produkter där dessa är betydligt svårare att karaktärisera till skillnad från 
”vanliga” varor och tjänster. Detta mycket p.g.a. att det är så mycket mer som ska marknads-
föras, det blir både en helhet och olika delar. Detta gör det både svårare att identifiera och 
avgränsa staden. Städer och platser är mer komplexa och annorlunda jämfört med ”vanliga” 
produkter/tjänster vilket gör att en konsument ofta har flera orsaker till hur de uppfattar en 
stad och vad den har att erbjuda. Detta innebär att det krävs en större flexibilitet gentemot 
konsumenterna, t.ex. invånare och turister.55 
 

                                                
50 Kotler et al, 119-121. 
51 Ibid., 121.  
52 Gregory J. Ashworth och Henk Voogd, Selling the City, (London: Belhaven Press, 1990), 30-31.  
53 Ashworth och Voogd, 29-30. 
54 Kotler et al, 112; Ashworth och Voogd, 30-31. 
55 Kotler et al, 106; Ashworth och Voogd, 29-30 och 32. 
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Ashworth och Voogds presenterar senare en mer målinriktad marknadsplan som är upprepan-
de vilket innebär att varje steg inte gås igenom endast en gång utan processen upprepas till 
den anses färdig. I figur 1 illustreras denna plan som börjar med en sökning efter en riktning 
där det i första vändan diskuteras en idé men som i senare utvecklas till en granskning av plat-
sen via styrkor, svagheter, möjligheter och problem vilket liknar första steget i Kotler et als 
modell. Nästa steg är planen där det är viktigt med bredd och att allt som tagits fram också 
presenteras. Detta steg växer när utvecklingen går framåt och när väl en plan har tagits fram är 
det viktigt att få så mycket stöd som möjligt för den. Om så inte är fallet kan planeringen 
mycket väl börja om från början med en ny idé, vilket illustreras med pilarna i figur 1. Det 
som en stad bör göra för att skapa ett stöd är att gå ut med information och försöka kommuni-
cera den på bästa sätt. Nästa steg, om det finns tillräckligt stöd blir att kontrollera de finansiel-
la möjligheterna vilka byggs upp allteftersom, t.ex. via partnerskap och ju fler gånger som 
fasen upprepas desto viktigare blir detta steg.  Det sista som krävs är handling utifrån den plan 
som tagits fram vilket i de första vändorna är budgetförslag och allteftersom processen växer 
förvandlas till ett genomförande av aktiviteterna. 56  
 

 
           
 
 
   
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 1 Marknadsplanen för en stad enligt Ashworth och Voogd57 
 
Det som saknas som fristående del i Ashworth och Voogds modell är konkurrensen mellan 
städer vilket tas upp betydligt tydligare av Kotler et al som en underrubrik under granskning-
en av platsen. Med tanke på att dessa modeller är väldigt lika varandra i upplägget är det svårt 
att säga att den ena är sämre än den andra. Däremot har Ashworth och Voogd en mer flexibel 
                                                
56 Ashworth och Voogd, 37 
57 Ibid., 38. 
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utgångspunkt som jag tror gynnar ett projekt som kulturhuvudstadsåret med tanke på att det 
finns många olika viljor och det finns möjlighet att hoppa över steg för att sedan gå tillbaka 
och liknande. Jag väljer därmed bort Kotler el als modell sånär som på det som skrivs om 
konkurrensen vilket jag plockar in i Ashworth och Voogds modell eftersom detta har en stor 
betydelse utifrån min problemformulering och mitt syfte. Denna modell fungerar sedan som 
ett skal som byggs vidare med varumärkesbyggande av platser och de lärdomar som finns 
kring de tidigare kulturhuvudstäderna Glasgow och Thessaloniki samt konkurrensen inom 
Storbritannien för kulturhuvudstadsåret 2008. En slutgiltig sammanfattande modell för detta 
presenteras i slutet av denna teoretiska genomgång.  

3.3 Varumärkesbyggande av platser  
Sedan både Ashworth och Voogd samt Kotler et al skrev sina böcker har enligt Kavaratzis 
och Ashworth många städer använt sig av marknadsföring av platser men däremot är det få 
specialister inom marknadsföring som tagit upp problemet kring att likna platser med produk-
ter eller så ser det för lätt på problematiken och ser platser endast som en förlängning av en 
produkt. Under de senaste åren (2001-2004) har det enligt författarna givits ut ett litet antal 
artiklar kring stadsmarknadsföring men fortfarande finns en lucka kring hur marknadsföring-
en ska gå till i städer. Uppkomsten av varumärkesbyggande av platser eller rättare sagt skiftet 
från stadsmarknadsföring till varumärkesbyggande av städer beror till stor del på att varumär-
ket fått en ökad betydelse och att det utvecklats varumärkesbyggande bland bolag (corporate 
branding).58 
 
Varumärkesbyggande av en plats formas enligt Rainisto av en plats identitet och image. Utan 
att först fastställa identiteten för platsen går det inte att ta reda på dess image. Identiteten kan 
påverkas och består av olika aspekter som gör en specifik plats unik, d.v.s. hur en plats vill bli 
uppfattad. Stadens image består av hur människor uppfattar en stad och blir därmed svårare 
för en stad att påverka. Identiteten är ett resultat av planerade aktiviteter inom marknadsfö-
ringen medan imagen uppkommer som ett resultat av identiteten, dock kan man inte vara sä-
ker att identiteten skapar den verkliga imagen hos en plats.59  
 
En enkel beskrivning av varumärkesbyggandet av platser är att varumärkestanken kring pro-
dukter överförs till en plats. Varumärket är dock betydligt mer än endast en slogan eller logo 
utan bygger på hur företaget framställer sig och hur konsumenten uppfattar företaget. Det 
består både av en produkt, en producent och en konsument där viktiga begrepp som varumär-
kesidentitet, differentiering, personlighet, lojalitet och varumärkeskapital spelar stora roller, se 
bl.a. Aaker, 1991 och 1996 samt Melin, 1999 för mer ingående beskrivningar av varumärkets 
olika delar.60  
 
Användandet av marknadskommunikation t.ex. direkt reklam kan fungera som de instrument 
som sammanlänkar en plats identitet med dess image. Identiteten för en plats bör tas fram 
efter att de strategiska möjligheterna för platserna har tagits fram, d.v.s. efter den strategiska 
marknadsföringsplanen. Som nämnt anses imagen som en passiv del som kan följa av hur 
identiteten för platsen tagits fram. Den anses däremot som väldigt komplex och även långsik-
tig vilket gör att den är svår att uppnå men också i princip omöjlig att kopiera för konkurren-
ter. Detta beror på att en image ligger i hur människor uppfattar en plats eller stad. Har man 

                                                
58 Kavaratzis och Ashworth. 
59 Rainisto, 73, 75. 
60 Kavaratzis och Ashworth; David A. Aaker, Managing Brand Equity, (New York: The Free Press), 1991; Da-
vid A. Aaker, Bulding Strong Brands, (London: Simon & Schuster UK Ltd), 2002; Frans Melin, Varumärkes-
strategi – Om konsten att utveckla starka varumärken (Malmö: Liber Ekonomi), 1999.  
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väl lyckats bygga upp en positiv image hos befolkningen blir det också betydligt lättare att 
bygga på den.61  
 
En viktig del i en marknadsföring för en stad sägs vara hur invånare uppfattar den och vad de 
tycker om den. Människor anses uppfatta en plats utifrån tre olika processer 

1. Planering 
2. Hur/När de utnyttjar olika platser i en stad 
3. Hur platsen visas upp i media, film, tidningar etc.  

 
Detta menar Kavaratzis och Ashworth är vad varumärkesbyggande av platser kan uppfylla, 
d.v.s. att fokusera på hur människor uppfattar platsen, vilket sammanfaller med den uppfatt-
ning som Rainisto skriver ovan kring en stads image.  
 
Jag kan dock tycka att det borde tydliggöras att det inte endast är invånarna i den specifika 
staden som är viktiga, särskilt när det gäller ett evenemang som Europas kulturhuvudstad. 
Målet borde vara ett steg längre eller rentav två steg där det förutom invånarna också fokuse-
ras på resterande invånare i Sverige och även resten av Europa. Ett övertydligt exempel är att 
invånarna i en stad kan tycka att deras kulturutbud är det bästa i Europa men det hjälper inte 
så långt om alla utanför staden inte har samma uppfattning.  

3.3.1 Modeller kring varumärkesbyggande av platser  
Precis som inom marknadsföring av platser så anses det vara en svårare och mer komplex 
process kring varumärkesbyggande av platser än ”vanliga” tjänster och produkter. I en studie 
av Hankinson har tolv mindre engelska städer studerats där man frågat ansvariga inom mark-
nadsföringsområdet kring varumärkesbyggande av städerna. Överlag användes varumärkes-
byggande inom dessa städer till en begränsad del och främst till att skapa en medvetenhet 
kring platser, ofta i form av en logo, slogan eller symbol. Det framgick också att för att lyckas 
med varumärkesbyggande ansågs det viktigt att alla inblandade drog åt samma håll och att det 
fanns en gemensam strategi. Tyvärr ansågs den lilla budget som upprättades för den offentliga 
sektorn som ett hinder för att lyckas väl med marknadsföringen.62   
 
Viktiga faktorer som togs fram från intervjuerna var bl.a. att det krävdes en organisering kring 
hur varumärkesuppbyggandet skulle gå till. Resultatet visade på en bristande struktur som i 
vissa fall gjorde att det utformades mål som stod i konflikt med varandra. Det viktiga var att 
formulera vilka mål som skulle uppnås inom den strategiska utvecklingen. En annan viktig 
del ansågs vara att det fanns ett samarbete mellan lokala och övriga organisationer, inte minst 
från den privata sektorn. Den tredje viktiga faktorn enligt Hankinson var på vilket sätt en plats 
begränsade sig för att på så sätt skapa en produkt/tjänst som tilltalade och samtidigt höll vad 
som lovats från början. Den fjärde och sista faktorn var hur platsen kunde mäta sin framgång. 
Detta är lättare sagt än gjort med tanke på att det är oerhört svårt att bevisa att marknadsföring 
eller varumärkesbyggande är effektivt.63  
 
Hankison har senare även utvecklat en modell för varumärkesbyggande för platser som utöver 
ett kärnvarumärke innehåller hur relationen ser ut till konsumenter, medier, infrastruktur och 
tjänsterelationer. Kärnvarumärket består av tre olika delar: Personlighet som i sin tur är inde-
lade i funktionella attribut (byggnader, allmänna platser), symboliska attribut (vad som karak-
täriserar lokalbefolkningen) och känslomässiga attribut (vilken känsla får man efter ett besök, 
                                                
61 Rainisto, 75-76. 
62 Hankinson, “Location Branding: A Study of the Branding Practices of 12 English Cities”. 
63 Ibid. 
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vilket typ av stad, t.ex. modern, historisk). Den andra delen kallas positionering vilket handlar 
om vad det finns för likheter med andra städer och vilka inom dessa som är unika, t.ex. en viss 
händelse i en kyrka. Nummer tre kallas verklighet och här är det viktigt att de två föregående 
delarna kan kopplas till hur verkligheten ser ut så att platsen kan hålla vad den lovat. Det som 
krävs här är påhittig marknadsföring med investeringar inom de viktigaste delarna så att det 
som erbjuds också kan uppfyllas.64 
 
Det räcker dock inte med denna kärna utan som nämnt krävs det även samarbeten och kun-
skap kring platsens intressenter, bl.a. konsumenter, första- och andrahandstjänster samt medi-
er. Förstahandstjänster är de tjänster som ligger nära kärnvarumärket. Dessa skiljer sig åt be-
roende på hur kärnan definieras men exempel som ges är evenemangsorganisationer, återför-
säljare etc. När det gäller en kulturhuvudstadssatsning kan man tänka sig att det bör finnas en 
koppling mellan kärnvarumärket och olika föreställningar, konserter, utställningar etc. Andra-
handstjänster eller infrastruktur består av transporter till och från platsen, vilket kräver samar-
beten mellan internationella flygbolag, järnvägar etc. Samarbeten mellan s.k. hygientjänster 
anses också viktigt, t.ex. gaturengöring, parkförvaltning samt något som Hankison benämner 
som ”Brandscape”. Detta syftar till de byggnader som erbjuder förstahandstjänsterna där fo-
kus är på det historiska intresset och hur detta eventuellt kan skapas. Olika former av medier 
är viktiga för att bibehålla en stark identitet av kärnvarumärket. Användandet av PR anses 
särskilt viktigt för en plats image och det är svårt att ändra en plats image utan att verkligheten 
förändras samt om det inte finns ett samarbete mellan både lokal och internationell media. 65  
 
Sista delen men inte minsta i denna modell kring varumärkesbyggande av platser är konsu-
menterna, vilket innefattar lokalbefolkning, anställda och turister. ”Att bygga effektiva rela-
tioner med dessa är, såklart, det ultimata målet.” Hankinson menar precis som Kearns och 
Philo och Trueman et al att det kan uppstå konflikter mellan olika intressenter. Hankinson 
varnar också för om en del av konsumenterna ägnas för stor uppmärksamhet så finns det en 
risk att andra konsumenter blir missnöjda. Därmed är det viktigt att det går att kombinera tu-
risternas önskemål med den lokala befolkningens krav för att undvika att förstöra t.ex. en kul-
turell tradition som i sin tur kan skada en viktig del av kärnvarumärket. Det som Hankinson 
efterlyser är att testa denna modell empiriskt men även att mer exakt ta reda på vad som bin-
der samman de faktorer som tagits fram.66  
 

                                                
64 Graham Hankinson, “Relational Networks Brands: Towards a Conceptual Model of Place Brands”, Journal of 
Vacation Marketing, vol. 10/nr. 2 (2004): 109-121. 
65 Ibid. 
66 Ibid. 
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Figur 2 Hankinsons (2004) modell inom varumärkesbyggande av platser67 
 
Som jag ser det finns det en tydlig koppling mellan varje del och kärnan vilket visas med de 
svarta pilarna i figur 2 ovan. Trots att det i Hankisons modell ska finnas en koppling även 
mellan de yttre faktorerna (den grå cirkeln i figur 2) kan jag endast hitta en tydlig koppling 
mellan första- och andrahandstjänsterna men endast svaga och om ens några samband mellan 
de resterande, d.v.s. intressenter och medier. Detta är något som Hankinson själv eftersträvar 
med tanke på att han skriver att det är viktigt att ta reda på vad som binder samman dessa fak-
torer.   
 
Angående konsumenterna och påståendet kring att det bör finnas ett samband mellan vad en 
turist vill se och vad lokalbefolkningen vill se tror jag är viktig och frågan blir hur detta kan 
lösas på ett bra sätt. Hur man än vrider och vänder på det kommer det alltid att finnas männi-
skor som är missnöjda med de förändringar som sker. Frågan blir hur man kan tillfredställa en 
så stor del som möjligt. Utifrån kulturhuvudstadsperspektivet ser jag det som viktigt att det 
finns ett stort stöd från den lokala befolkningen. Anledningen är att det inte kommer att vara 
turister från andra länder som i huvudsak besöker evenemangen i Sverige under kulturhuvud-
stadsåret 2014. Orsaken till detta är att de städer som kandiderar inte är internationellt erkända 
kulturstäder och därmed har de tuffare konkurrens om turisterna med större städer som Paris, 
Wien, London etc. Att Sverige ligger i norra Europa och städerna är mer isolerade än t.ex. 
städer i Tyskland kan också vara en anledning till att det blir färre antal internationella besö-
kare. Det är även lokalbefolkningen i en stad som avgör hur långlivat evenemanget blir och 
om det klarar av att leva vidare efter att 2014 gått över till 2015.  
  
Precis som Hankinson (2001) påpekar Trueman et al att det är få forskare som har studerat en 
stad utifrån varumärkesperspektivet. I denna studie har en undersökning gjorts på staden 
Bradford utifrån faktorerna konflikter mellan intressenter, hur staden ser ut rent visuellt, teori-
er kring hur det går att förbättra och fylla i luckor i en stads varumärke samt bygga en stads 
varumärke utifrån en identitetsteori kallad AC2ID. Till skillnad från Hankinson (2004) som 
hade ett väldigt brett perspektiv med både kärnvarumärke och kringliggande faktorer är Tru-
eman et al mer inriktad på identiteten där fem olika identiteter presenteras68: 
                                                
67 Hankinson, “Relational Networks Brands: Towards a Conceptual Model of Place Brands”. 
68 Trueman, Myfanwy, Mary Klemm och Axele Giroud,”Can a City Communicate? Bradford as a Corporate 
Brand”, Corporate Communications, vol. 9/nr. 4 (2004): 317-330. 
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Verklig identitet – Hur staden ser ut idag, vilka egenskaper har den, etc. 
 
Kommunicerad identitet – Syftar till olika former av marknadskommunikation, både de mer 
kontrollerbara som annonsering, tv-reklam och till de mer okontrollerbara som mun-till-mun 
metoden. 
 
Uppfattad identitet – Detta visar vilket rykte och image en stad eller företag har bland intres-
senter och hur de uppfattar staden.  
 
Ideal identitet – Detta är det mest ideala som går att uppnås inom en viss tidsrymd, vilket ba-
seras på de kunskaper som finns hos de ansvariga inom staden.  
 
Önskeidentitet – Detta är visionen för staden och finns oftast i huvudet på planerarna. Det 
skiljs dock från den ideala identiteten som oftast uppkommer efter forskning eller analys me-
dan önskeidentiteten mer är en känsla eller vision som inte behöver vara låst till en viss tids-
rymd.  
 
Trueman et al ser städer som väldigt invecklade varumärken och betydligt svårare att kontrol-
lera jämfört med mer ”vanliga” produkter eller tjänster. Det ses dock inte som en omöjlighet 
att studera en stad utifrån ett varumärkesperspektiv, det viktiga blir då att det tas hänsyn till 
olika intressenter t.ex. företag, befolkning, turister etc. Varumärket för en stad ska överens-
stämma med verkligheten för att på så sätt passa ihop den verkliga identiteten med den kom-
municerade identiteten. För att skapa den ideala identiteten behöver man uppmärksamma kon-
flikter mellan intressenter så att dessa bättre kan enas kring en viss identitet. Det är också vik-
tigt att motverka att negativa bilder uppstår i media, t.ex. radio och TV eftersom detta kan 
påverka den uppfattade identiteten. Det eftersträvas även mer forskning inom området för att 
om möjligt skapa en önskeidentitet som kan möta kraven på flera olika platser eller städer.69   
 
De tre första av dessa faktorer tas även upp av Hankinson (2004) så som vikten av att planen 
stämmer överens med verkligheten, att media spelar en viktig roll samt att det finns en kon-
sensus mellan olika intressenter. Det som skiljer Trueman från Hankinson (2004) är det sista 
uttalandet kring att skapa en önskeidentitet som kan användas på flera olika städer vilket jag 
inte ser som troligt beroende på uttalandet från Trueman et al, Hankinson och Ashworth och 
Voogd att städer är mycket mer komplexa vilket också innebär att städer har väldigt skilda 
förutsättningar. Därmed tror jag att det skulle bli alldeles för svårt att skapa en önskvärd iden-
titet som går att använda på samma sätt i flera städer. Det som går att göra är att sätta upp vis-
sa ramar men sedan måste varje stad utveckla sin egen identitet utifrån sina egna förutsätt-
ningar.  

3.4 Utvärderingar av tidigare kulturhuvudstäder 
Detta avsnitt kommer att behandla två städer som under tidigare år har arrangerat evenemang-
et Europas kulturhuvudstad samt en titt på hur konkurrensen såg ut mellan städer i Storbritan-
nien i valet av kulturhuvudstad 2008. Detta tas med för att visa på hur stort evenemanget är 
och vad de svenska kandiderande städerna kan lära sig av de misstag samt lyckade drag som 
tidigare städer har gjort. Jämförelsen i Storbritannien syftar till liknande lärdomar, men också 
kring EU:s förändring den 24 oktober 2006 att göra evenemanget mer tävlingsinriktat. Detta 
skulle mycket väl vara värdefull information innan det avgjorts vem som får uppdraget i Sve-

                                                
69 Trueman et al.  
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rige eftersom det ger en fingervisning om vad som kan krävas av städerna. Även om detta inte 
är teori i den rätta bemärkelsen har jag ändå valt att presentera denna del under den teoretiska 
referensramen. Detta till stor del eftersom vissa frågor från intervjuguiden baseras på denna 
del och det finns även aspekter med i den sammanfattande modellen, se figur 3.   

3.4.1 Glasgow 
När Glasgow valdes till Europas kulturhuvudstad 1990 var det den första staden sedan eve-
nemanget startade som sökte öka stadens tillväxt med hjälp av evenemanget. Därmed introdu-
cerades ett mer ambitiöst program än tidigare med sponsorhjälp från både lokala och privata 
sponsorer. Detta innebar bl.a. att staden hade en väldigt bred definition av vad kultur var och 
man utnyttjade stadens etablerade identitet kring arkitektur, religion och sport. Det ansågs 
också viktigt att det inte endast var stadskärnan som var inblandad utan även kringliggande 
delar och det satsades både på permanenta aktiviteter och mer tillfälliga. Under tiden som 
Glasgow var kulturhuvudstad lyckades de väl med att skapa en identitet och det fanns ett ny-
tänkande kring att presentera kultur i en bredare form samt att sprida den både inom ”fin” 
kulturen och ”populär” kulturen.70 
 
Det finns dock aspekter som Glasgow kunde ha skött bättre och det är främst kring att behålla 
kulturen mer långsiktigt. De byggnader som invigdes under kulturåret, som en ny konserthall, 
olika gallerier är fortfarande öppna men García menar att det som inte lyckades uppnås var 
tätare samarbeten som kunde överleva kulturhuvudstadsåret och användas i mindre skala efter 
evenemanget. En orsak till detta var att staden hade ett mer ekonomiskt perspektiv istället för 
ett kulturellt, där vinst, medieuppmärksamhet och turism gick före en positiv och mer social 
utveckling inom staden. De tillfälliga aktiviteterna var fler och hade större budget jämfört 
med de mer långsiktiga och även om det fanns en plan kring både mindre (gräsrotsnivå) och 
större (elitnivå) satsades inte lika mycket på att marknadsföra de mindre och få dem att över-
leva en längre tid.71  
 
Trots dessa negativa sidor ses ändå Glasgow som ett lyckat exempel på hur man kan utnyttja 
ett evenemang för att öka en stads rykte. Fortfarande finns det svagheter kring kulturhuvud-
stadsprogrammet bl.a. avsaknaden av klara definitioner kring vad som ska göras och att det 
inte görs officiella utvärderingar. All information för kulturhuvudstäderna bygger därmed på 
städernas egna utvärderingar, där det blir mer fokus på att visa vad som lyckats kring sats-
ningen och inte hur det var att arrangera och peka på både brister och på misslyckanden.72  
 
På ett sätt går det att förstå kritiken som García presenterar, speciellt när det gäller svårigheten 
att utvärdera kulturhuvudstäder och därmed svårigheten för kommande att lära sig av tidigare 
misstag. Jag håller dock inte med om att det är en nackdel att det finns få riktlinjer kring vad 
som ska göras under ett kulturhuvudstadsår. Det tror jag bäst bestäms från stad till stad myck-
et utifrån vad Trueman et al och Hankinson skriver kring identiteten för en stad som byggs 
upp utifrån dess unika aspekter och därmed är väldigt individuell.  

3.4.2 Thessaloniki 
Thessalonikis satsning efter att de blivit utsedda till kulturhuvudstad var omfattande i form av 
budget, antalet kulturella evenemang och till viss del kvaliteten på dessa. Det fanns även ett 
stort stöd och intresse från folk men också kritik till vad som skulle arrangeras i staden i sam-

                                                
70 Beatriz García,”Cultural Policy and Urban Regeneration in Western European Cities: Lessons from Experi-
ence, Prospects for the Future”, Local Economy vol. 19/nr. 4, (2004): 312-326. 
71 Ibid. 
72 Ibid. 
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band med evenemanget. Totalt arrangerades 1271 evenemang, att jämföra med ett ”vanligt” år 
innan kulturhuvudstadsåret då det arrangerades cirka 200 och medeltalet mellan åren 1995 
och 2004 var cirka 500 evenemang per år.73  
 
Det satsades en stor summa pengar på arrangemanget men trots detta så uppfylldes inte för-
väntningarna. Orsaken till detta var det alldeles för ensidiga programmet och det orealistiska 
tidsschemat. Tidsplaneringen gick snett eftersom det inte fanns tillräckligt med lokaler för 
olika konstgrupper vilket ledde till att vissa evenemang fick ställas in. Det saknades även en 
strategisk plan vilket enligt Deffner och Labrianidis uppnås genom en kombination mellan 
tids- och kulturplanering som i sin tur innehåller faktorer som flaggskeppsprojekt (en byggnad 
som ger en positiv bild av kulturlivet i en stad, jämför operahuset i Sydney), ett marknadsfö-
ringsperspektiv och en formulering av en turism policy.74 
  
Thessaloniki hade bra möjligheter med tanke på den stora ekonomiska satsningen inför eve-
nemanget men misslyckades ändå med att förändra stadens image och att marknadsföra sta-
den i övriga Europa. De lyckades heller inte skapa en långsiktig miljö för kulturella evene-
mang, både i antalet evenemang och i dess kvalitet. ”Det var titeln kulturhuvudstad som gav 
Thessaloniki dess status och inte stadens status som gav titeln Europas kulturhuvudstad.” Till 
sist fanns heller ingen klar vision hur Thessaloniki skulle utvecklas och det satsades betydligt 
mer på hårda faktorer (byggnader, infrastruktur) till skillnad från mjuka (image, ökat självför-
troende).75  
 
Många av de fel som Thessaloniki gjorde ingår i teorierna kring marknadsföring av platser 
och varumärkesbyggande av platser där det står att det är viktigt med en strategisk plan och 
delmål som vision och image. Tyvärr presenterar inte Deffner och Labrianidis några lösningar 
till vad staden kunde ha gjort istället utan det är mest en uppradning av vad som skulle eller 
kunde ha gjorts bättre. Det är förstås lätt att vara efterklok men med tanke på att evenemanget 
är så pass stort borde de nog ha insett att planeringen var en stor del av arrangemanget. Det 
går också att dra paralleller mellan Thessaloniki och de svenska städerna som hittills har 
meddelat att de ska kandidera. Både Umeå, Lund, Gävle och Kalmar är inte erkända kultur-
städer internationellt vilket förmodligen kommer att innebära en större planering i satsningen, 
inte nödvändigtvis med finansiella medel som inte hjälpte Thessaloniki, men kring vilka mål 
som man vill uppnå och hur detta kan göras på bästa sätt. Orsaken till detta tror jag är att des-
sa städer inte har något gratis i jämförelse med t.ex. en stor kulturstad som Paris och måste 
därmed genomföra en noggrannare planering för att lyckas.    

3.5 Konkurrensen i Storbritannien för kulturhuvudst adsåret 2008 
Det var totalt tolv städer som anmälde sitt intresse om att bli Storbritanniens kulturhuvudstad 
under 2008. Efter nästan tre års planering och budgivning utsågs i början av sommaren 2003 
Liverpool som segrare. I artikeln av Griffiths granskas tre av dessa kandidater, Liverpool, 
Cardiff och Bristol.76 
 
Cardiff tog initiativ att vara med under 2001 och från början var det mest som en marknadsfö-
ring för staden där man hoppades att tävlingen skulle ge staden en högre status. Det fanns 
inget större engagemang i början från kommunfullmäktige men påtryckningar från kulturella 
grupper gjorde att de tog ett ansvar och skapade Cardiff Ltd. 2008 som skulle leda budet. I 
                                                
73 Deffner och Labrianidis. 
74 Ibid. 
75 Ibid. 
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början satsades det mycket på marknadsföring vilket innebar att kulturen inte gavs lika stor 
uppmärksamhet. Under 2002 byttes dock ledningen ut inom Cardiff Ltd. 2008 och kulturen 
fick en mer betydande roll.77  
 
Bristol hade även de ett kommunfullmäktige som var tveksamma till en satsning. Detta be-
rodde till viss del på den låga tron på att vinna eftersom det ansågs att andra städer hade bättre 
ekonomiska och sociala förutsättningar. De som tog hand om budet var Bristols kulturella 
utvecklingspartnerskap (BCDP) som till slut lyckades få ekonomiskt stöd från kommunfull-
mäktige.78  
 
I Liverpools fall var dock kommunfullmäktige till stor del delaktiga i budet och det pratades 
om en strategisk vision som skulle göra Liverpool till en av de främsta städerna i Europa. 
Dessa sammanföll med möjligheten att bli Europas kulturhuvudstad och därmed fanns det 
också en väldigt bra timing i det bud som presenterades. De som organiserade budet var The 
Liverpool Culture Company som hade stora likheter i ledarskapet med kommunfullmäktige 
och den strategiska grupp som sattes ihop av kommunfullmäktige. Liverpool som hade varit 
den allra första kandidaten att gå ut med att man satsade på att bli kulturhuvudstad, var till-
sammans med Newcastle/Gateshead också den starkaste kandidaten till att få nomineringen.79  

3.5.1 Urskiljande kulturella aspekter 
I detta fall var Liverpool den stad som utnyttjade detta med störst framgång där man fokuse-
rade på sin historia som hamnstad och centrum för handel där det fanns många grupper och 
individer som var underrepresenterade i samhället. Stadens historia har gett upphov till en 
mängd olika museer, byggnader och lokaler för uppträdanden. Liverpool tog fasta på de nega-
tiva aspekterna inom den egna staden t.ex. arbetslöshet, minskade industrier och menade att 
staden kunde utnyttja sina kulturella resurser för att bättre hantera en ekonomisk lågkonjunk-
tur.80  
 
Cardiff hade inte haft ett lika dåligt rykte som Liverpool men fokuserade också på internatio-
naliseringen av Cardiff och Wales samt inriktade sig på de keltiska rötterna i staden. Fokus 
låg också på ungdomlighet och kreativitet där det togs upp att staden var ung som huvudstad i 
Wales (1955) och att staden hade en stor del unga människor. Detta ansågs viktigt ur ett kultu-
rellt perspektiv eftersom staden därmed var öppen för nya idéer och välkomnade unga och 
kreativa personer.81  
 
Bristol valde att visa på de många kontraster som fanns i staden där den både var gammal och 
modern, tillbakalutad och ambitiös, lokal och internationell etc. Det var dock inte helt klart 
vad målet med budet var vilket Griffiths menar kan ha flera orsaker. Eftersom staden ligger 
nära ett område som är väldigt olikartat och som inte har en stark regional identitet eller enats 
om en huvudstad för regionen kan det ha varit svårt att enats kring ett visst ställningstagande. 
Det nämns många allmänna egenskaper som t.ex. mångkultur, en internationell stad och ett 
hem för alternativa livsstilar.82  

                                                
77 Griffiths. 
78 Ibid. 
79 Ibid. 
80 Ibid.  
81 Ibid. 
82 Ibid. 
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3.5.2 Vad kan uppnås med kulturen? 
De tre städerna tar alla upp de ekonomiska fördelar som kultur kan innebära för en stad. Stä-
derna hade liknande idéer kring att bygga upp mer integrerade identiteter för att skapa en stör-
re respekt och samhörighet mellan människor. Griffiths visar på att det är mer fokus än tidiga-
re mot sociala relationer jämfört med ekonomiska vinster. Detta är en positiv utveckling men 
det påpekas också att analysen baseras på de skrivna buden från respektive stad som enligt 
regeringen skulle innehålla just dessa aspekter.83  

3.5.3 Kritik mot budprocessen 
Budprocessen fick även kritik där vissa menade att den inte gynnat kulturen och att det varit 
svårt för städerna att urskilja sig från varandra med tanke på att det ställdes upp för stora krav 
från den brittiska regeringen. Vissa ansåg att det hämmade individualiseringen och den artis-
tiska kreativiteten. Griffiths menar dock att de många likheterna hos städernas bud inte endast 
berodde på den byråkratiska budprocessen. Varje stad kom med kreativa förslag som förmod-
ligen inte hade utvecklats om processen inte hade startats. Det är inte säkert att en annorlunda 
budprocess hade gjort resultaten mer kreativa.84  
 
Jag tror dock att det hade varit intressant att studera och jämföra Liverpool med den största 
konkurrenten som enligt artikeln var Newcastle/Gateshead. Det hade på så vis kunnat bli en 
intressantare jämförelse och det hade kunnat visas på vilka tänkbara skillnader som avgjorde 
att Liverpool till slut gick segrande ur striden. Eftersom det var så pass stor skillnad mellan 
Bristol, Cardiff och Liverpool gick det lätt att urskilja vad som Liverpool gjorde bättre. Där-
emot tror jag att det hade varit mer intressant om Newcastle/Gateshead hade lagts till i under-
sökningen med tanke på att deras bud liknade Liverpools. 

                                                
83 Griffiths.  
84 Ibid.  
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3.6 Sammanfattande teoretisk modell 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3 Sammanfattande teoretisk modell 
 
I denna modell har jag valt att utgå ifrån Ashworth och Voogds målinriktade marknadsplan 
hur en stad kan planera sin marknadsföring. Denna har sedan utökats med ett perspektiv kring 
varumärkesbyggande av platser och utifrån utvärderingar av tidigare kulturhuvudstäder samt 
hur konkurrensen såg ut mellan tre städer i Storbritannien 2008. Syftet med denna teoretiska 
sammanfattning är att ge en överblick över den teori som samlats in samt visa hur de hänger 
ihop med varandra. Som jag nämnde tidigare har Kotler et als modell inte tagits med förutom 
delen som handlade om konkurrens som integrerats i den första fasen, sökning efter riktning. 
Anledningen till detta för att jag anser konkurrensen vara en viktig utgångspunkt med tanke 
på att de svenska städer som kandiderar konkurrerar mellan varandra om en plats att bli kul-
turhuvudstad 2014.   
 
De faktorer som jag har tagit med under respektive fas är de som jag anser är viktigast när det 
gäller att bygga upp ett varumärke för en plats och de lärdomar som går att dras från tidigare 
kulturhuvudstäder. Detta ska inte ses som den ultimata planen för hur en stad ska agera och 

Sökning efter en riktning 
* Identitet – Unika aspekter i respektive stad, hur 
vill en stad uppfattas?  
* Image – Hur uppfattar befolkning, turister, e.t.c 
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*Konkurrens – vilka är de och vad gör de.  
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av marknadskommunikation.  
* Attraktions- image- och infrastrukturmarknads-
föring samt marknadsföring med hjälp av folk. 
* Långsiktig planering  

Stöd 
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organisationer. 
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* Pengar måste satsas på väsentliga saker. 
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handla utan för att tydliggöra hur dessa teorier hänger samman samt som en hjälp för mig när 
jag pratade med representanterna från Umeå, Kalmar och Gävle. Den sammanfattande model-
len hjälpte också till i analysen för att ta reda på huruvida det fanns likheter med modellen och 
hur de kandiderande städerna tänker och agerar.       
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4. Undersökningens genomförande 
Efter att ha tagit upp den teoretiska referensramen går jag nu över till att redovisa hur den 
empiriska undersökningen genomfördes. I följande avsnitt presenteras hur jag gick tillväga 
med den empiriska undersökningen, allt från vilken typ av undersökning som har genomförts, 
urvalet, hur intervjuguiden utformades och varför, till hur dessa intervjuer sammanställts och 
hur analysen genomfördes. Därefter följer sammanställningarna av intervjuerna med Umeå, 
Kalmarregionen och Gävle. I detta kapitel finns också en sammanställning av hur Lunds sats-
ning ser ut vilken är baserad till stor del på deras officiella hemsida.  

4.1 Tillvägagångssätt 
Här följer en detaljerad beskrivning av hur undersökningen växte fram vilket först och främst 
handlar om hur studien skulle utformas s.k. undersökningsdesign. Vidare beskrivs också hur 
undersökningsmetoden valdes som behandlar vilken intervjuform som har valts, hur frågorna 
formulerats o.s.v. I analysmetoden tar jag upp hur jag har arbetat efter att varje intervju fär-
digställts men även hur den slutgiltiga analysen gick till.  

4.1.1 Undersökningsdesign 
Utformningen av denna studie liknar till stor del en fallstudie vilken går ut på att det görs en 
undersökning på en liten grupp individer, organisationer eller situationer. I en fallstudie är 
också ett av syftena att skapa en helhetsbild och den används ofta för att förklara processer 
eller vid olika förändringar85 I studien har jag utgått från fyra olika fall eller organisationer 
vilka är Umeå, Lund, Kalmar och Gävles satsning och strävan att bli kulturhuvudstad 2014. 
Enligt Patel och Davidson är det också vanligt att man inom en fallstudie samlar in informa-
tion från både intervjuer och enkäter 86. Jag har dock fokuserat mig på en av dessa nämligen 
intervjuer med tanke på att jag ville ha de ansvarigas syn och åsikter på kulturhuvudstadssats-
ningen. Man skulle mycket väl kunna tänka sig att denna del kompletteras med t.ex. enkäter 
kring hur allmänheten i de olika städerna ser på satsningen men detta tror jag inte skulle ge 
lika mycket information utifrån uppsatsens problem och syfte i detta tidiga skede.   

4.1.2 Undersökningsmetod 
Som nämnt i undersökningsdesignen så utgår den empiriska delen av uppsatsen från intervju-
er med projektledarna för respektive stad87. Dessa kan dock se väldigt annorlunda ut beroende 
på hur problemet är formulerat, vilka som intervjuas, vilken information som eftersträvas 
o.s.v. Målet med undersökningen är att få en inblick i hur dessa projektledare tänker och age-
rar, d.v.s. det viktigaste är hur de ser på satsningen och vad som har gjorts eller planeras att 
göra. Det har därför valts en låg grad av strukturering av frågorna, vilket innebär att de ställs 
så att respondenten kan tolka dem utifrån sina egna förutsättningar88. Detta är också anled-
ningen till att frågorna delats in i huvud- och underteman. Tanken är att huvudtemat ska vara 
en så bred fråga som möjligt och att underteman endast används då respondenten inte själva 
tar upp dessa. Både huvud- och undertema är dock formulerade som frågor vilket beror på den 
relativt lilla erfarenhet jag har av att genomföra intervjuer. Detta har endast gjort några gånger 
tidigare i samband med min kandidatuppsats. En annan anledning är att jag ville få intervjun 
att flyta på naturligt och inte riskera att intervjun blev lidande av att jag tvingades formulera 

                                                
85 Runa Patel och Bo Davidson, Forskningsmetodikens grunder, tredje upplagan, (Lund: Studentlitteratur, 2003), 
54.  
86 Ibid., 54-55. 
87 Med undantag för Lund eftersom de inte ville ställa upp på en intervju.  
88 Henry Olsson och Stefan Sörensen, Forskningsprocessen, andra upplagan (Stockholm: Liber, 2007), 80. 
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frågorna under intervjun. Ambitionen har dock inte varit att läsa frågorna rakt upp och ned 
utan jag har försökt att formulera dem efter situationen och beroende på vem som intervjua-
des.   
 
Intervjuguiden är också baserad på den teoretiska referensramen vilket framgår i tabell 1. När 
detta genomförs är det viktigt att det sker en operationalisering av de begrepp som tas upp i 
teorierna, t.ex. identitet, strategisk marknadsplan, image etc. Detta påpekas bl.a. av Patel och 
Davidson som skriver: ”För att konstruera ett instrument måste vi översätta de centrala be-
greppen eller variablerna som vi funnit vid vår litteraturgenomgång så att vi kan samla in det 
aktuella underlaget för analysen” 89.  
 
Att genomföra en sådan operationalisering kan även hjälpa i det avseende att man undviker att 
respondenten inte förstår vad man är ute efter samt att frågorna blir mindre ledande. Det går 
inte att vara säker på att de teoretiska begreppen också är allmänt vedertagna i praktiken och 
därmed vill jag inte nämna dessa begrepp under intervjuerna eftersom det ökar risken att på-
verka respondenterna.   

4.1.3 Analysmetod 
De tre intervjuerna som utförts har alla under samma dag som utförandet transkriberats orda-
grant från inspelningen till enskilda dokument. Även om detta är väldigt tidskrävande och 
arbetsamt90 ser jag det som en nödvändighet för att underlätta för min egen del när både sam-
manställning och analys ska genomföras. Denna procedur gör det även lättare att undvika 
misstag från min sida och misstolkningar av respondenterna. Anledningen till att transkribe-
ringen har gjorts nära inpå avslutad intervju är för att intervjun tydligare ska finnas kvar i 
minnet för att än en gång undvika missförstånd och misstolkningar men också för att komma 
ihåg viktiga detaljer kring intervjusituationen91.  

För att underlätta för läsaren har sedan varje intervju skrivits ihop till en mer lättläst och över-
griplig text där intressanta citat tagits med från transkriberingen. Inför analysen var det nöd-
vändigt att skriva ut alla sammanställningar, inklusive de fakta som tagits fram kring Lund 
tillsammans med den teoretiska referensramen. Utifrån dessa dokument har därefter anteck-
ningar gjorts kring skillnader, likheter, styrkor och svagheter mellan de kandiderande städerna 
samt skillnader och likheter mellan den teoretiska referensramen och de kandiderande städer-
nas inledande satsning. De tydligaste och viktigaste skillnaderna och likheterna har sedan 
sammanställts vilket också lett fram till utvecklandet av den slutgiltiga modellen i figur 4.     
  
4.2 Urval 
Urvalet av respondenter skedde helt efter hur problemet ställdes upp. Eftersom jag ville ta 
reda på vad hur de ansvariga tänker och agerar i de städer som tagit beslut om att kandidera 
bedömde jag att de som visste mest om detta var projektledarna för respektive stad. Det går 
och gick rykten om flera andra städer/regioner som i framtiden kommer att kandidera, t.ex. 
Göteborg, Falun, Visby, Malmö och Norrköping. Dessa har dock valts bort eftersom inget 
slutgiltigt kommunalt beslut är fattat och därmed är det svårt att säga med säkerhet att de 
verkligen kommer att kandidera. Det finns heller ingen officiell person att kontakta, till skill-
nad från de städer som redan gått ut med att de ska kandidera. 

                                                
89 Patel och Davidson, 52.  
90 Ibid., 118.  
91 Olsson och Sörensen, 98. 
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4.2.1 Urval primärkällor 
De fyra projektledarna kontaktades genom e-post, redan innan jag hade färdigställt min inter-
vjuguide eftersom det var viktigt att jag fick prata med dessa personer. Detta gjordes eftersom 
om alla hade avböjt en intervju hade jag inte kunnat ersätta personerna med någon annan utan 
att försämra resultatet, eller rentav varit tvungen att skriva om problemformuleringen. Jag fick 
dock snabbt positiva besked, både Umeå, Kalmar och Gävle svarade relativt snabbt och var 
positiva till en intervju. Lund tog dock längre tid på sig och när de väl svarade avböjde de. Jag 
hade vid det här läget kommit så pass långt i min uppsats att jag varken ville eller kunde lägga 
ned endast på grund av detta. Att Lund valde att inte ställa upp var förstås synd och negativt 
för uppsatsen i helhet men jag ansåg ändå att med tre av fyra projektledare intervjuade skulle 
uppsatsen kunna färdigställas.  

4.2.2 Urval dokumentkällor 
Med anledning av att Lund inte ställde upp på intervju valde jag att hämta in material om de-
ras satsning främst från deras officiella hemsida men även tidningsartiklar där projektledaren 
blivit intervjuad av journalister. Detta är förstås inte lika ”bra” information eftersom det 
kommer från sekundärkällor, men utifrån förutsättningarna ansåg jag det som det vettigaste 
alternativet. Denna information är av naturliga skäl inte lika informativ som från de övriga 
städerna men det ger ändå en bild av hur Lund har lagt upp sin satsning i inledningsfasen av 
att bli kulturhuvudstad 2014. 

4.3 Intervjutillfälle och respondenter 
Ambitionen var att prata med alla fyra städer som officiellt kandiderar till att bli kulturhuvud-
stad 2014. Tyvärr, som nämnt gick det endast att intervjua tre av dessa där den första genom-
fördes ansikte mot ansikte och de resterande per telefon. Anledningen till att telefonintervjuer 
genomfördes var eftersom Gävle och Kalmar ligger en bra bit ifrån Umeå och det fanns inte 
tid eller pengar att åka ned dit för intervju. Detta har påverkat materialet eftersom det både är 
svårare att läsa av en persons kroppsspråk och hur deras situation ser ut på andra sidan tele-
fonluren. Vid en intervju är det också lättare att bygga upp en relation med personen vilket är 
en viktig del när det gäller att få ut så mycket väsentlig information som möjligt. Det finns 
också en möjlighet för respondenterna att lättare undanhålla information eftersom man inte 
har ögonkontakt. Utifrån vad som framkommit på intervjuerna ser jag detta som väldigt 
osannolikt eftersom ingen av respondenterna upplevdes medvetet undvika frågor utan har 
svarat efter bästa förmåga. 
 
Alla intervjuer har spelats in med hjälp av en bandspelare för att underlätta för min egen del 
när sammanställningarna har gjorts. Detta gjordes även för att undvika feltolkningar från min 
sida och det var ingen av respondenterna som protesterade till att jag använde detta hjälpme-
del. Efter att bandspelaren stängdes av pratade jag lite kort med respondenterna men det 
framkom ingen ny information som påverkade resultatet utan det var mer frågor kring uppsat-
sen och att de ville ta del av resultatet.      

4.3.1 Fredrik Lindegren, Umeå (50 min) 
Intervjun hölls på kaféet Mekka i Umeå den 16 april 2007 mellan klockan 12.00 till 12.50. 
Förutsättningarna för intervjun var bra, trots att den genomfördes på ett kafé där det kan upp-
stå en hel del störningsmoment. Som tur var kunde jag konstatera att kaféet hade väldigt få 
gäster vid denna tidpunkt vilket gjorde att vi kunde prata ostört. Innan intervjun började frå-
gade Fredrik om det gick bra att vi avslutade klockan tio i ett. Först kändes det som att detta 
skulle vara negativt för samtalet men det visade sig vara en perfekt tidsrymd och trots att vi 
hade satt en tid så kändes intervjun aldrig stressad och jag behövde inte hoppa över några frå-
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gor. En viss nervositet fanns innan intervjun började men den släppte när den kom igång och 
det var inte några störningsmoment mer än några kafégäster och personal som gick förbi och 
pratade lågt i bakgrunden.  

4.3.2 Lasse Ernst, Kalmar (45 min) 
Jag hade bestämt tid för samtal med Lasse Ernst klockan 10.00 den 17 april 2007. Intervjun 
genomfördes i mina föräldrars hem i ett enskilt rum. Med tanke på att det var en telefoninter-
vju så är det svårt att avgöra hur förutsättningarna såg ut för Lasse.  Jag uppfattade dock för-
utsättningarna som bra vilket baseras på att jag ringde till hans hemtelefon på Öland. Det upp-
levdes aldrig som att det fanns några störningsmoment i bakgrunden och han verkade inte 
stressad. Även innan denna intervju började fanns en viss nervositet men den släppte efter en 
kort stund. Dock upplevde jag det som att det tog längre tid att komma in i samtalet jämfört 
med intervjun med Fredrik Lindegren. Detta berodde på att det var min första telefonintervju 
och att det allmänt är svårare att prata över telefon.  

4.3.3 Anna-Karin Ferm, Gävle (35 min) 
Denna intervju genomfördes i en studentlägenhet den 23 april 2007 och det var först bestämt 
att jag skulle ringa upp Anna-Karins hemtelefon. Jag fick dock ett samtal från Anna-Karin där 
hon sa att hon tyvärr inte befann sig hemma så istället ringde hon upp mig från sin mobiltele-
fon. Detta fungerade dock smidigt, trots att det var svårt för mig att veta i vilken omgivning 
Anna-Karin befann sig i. Tyvärr fanns det dock ett störningsmoment för mig i form av att de 
skedde reparationer i våningen ovanför med en borrmaskin. Detta pågick inte under hela in-
tervjun men jag kände att det påverkade mig och jag blev mer nervös både innan och under 
intervjun. Naturligtvis var detta olyckligt men inte mycket att göra åt och efter att intervjun 
var genomförd konstaterade jag att det inte påverkade innehållet av intervjun eftersom allt det 
väsentliga som tagits upp i intervjuguiden berördes vid intervjun.   

4.3.4 Lund, dokumentkällor 
Med utgångspunkten från intervjuguiden har jag samlat in den information som jag tycker var 
väsentlig och den som fanns tillgänglig från Lunds kampanjhemsida. Jag har helt enkelt gått 
igenom fråga för fråga i intervjuguiden och kontrollerat ifall det funnits svar att hitta.   De 
insamlade svaren har å ena sidan varit mer välformulerade än intervjuerna eftersom det är 
lättare att uttala sig så att det låter bra i text än i tal. Å andra sidan saknar de mycket av den 
personlighet som finns i intervjuerna och det har varit svårt att ta reda på hur projektledaren 
ser på inledningsfasen av kulturhuvudstadssatsningen. Av förklariga skäl var det också svårt 
att få svar på alla frågorna i intervjuguiden eftersom materialet inte kunde anpassa sig till frå-
gorna utan frågorna fick anpassas till materialet.    

4.4 Intervjumaterial 
Nedan presenteras de tema frågor som ställts under alla intervjuer. Detta visas i en tabell till-
sammans med en motivering till varje fråga samt vilken koppling de har till den teoretiska 
referensramen. Hela intervjuguiden kan ses i bilaga 1 och den ändrades aldrig mellan inter-
vjuerna eftersom det inte uppkom något problem eller några funderingar från respondenterna.  
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Fråga Motivering Teoretisk referensram 

Berätta om dig själv 
Inledande fråga som ställs i syfte att få respon-
denten att komma igång. 

Har ingen koppling till refe-
rensramen. 

Berätta om er stad 
Ställs i syfte att få en bakgrund över hur staden 
har sett ut.  

Stadens identitet, första- och 
andrahandstjänster och infra-
strukturmarknadsföring. 

Vem/Vilka var det som tog 
initiativ till att kandidera till 
Europas kulturhuvudstad? 
 

Bakgrundsfråga som ställs för att för att ta reda 
på vilka det är som startat kandideringen. 

Har ingen koppling till refe-
rensramen.  

Varför har ni valt att kandide-
ra till Europas kulturhuvud-
stad 2014? 
 

Jag vill här ta reda på motiven som ligger bak-
om städernas ansökningar, t.ex. ekonomiska, 
större uppmärksamhet, kulturella, social ut-
veckling etc. 

Stadens identitet och image 
samt utvärderingar av tidigare 
städer, Glasgow, Thessaloniki. 

Vilket rykte inom kulturområ-
det har staden idag och hur 
påverkar det er satsning? 
 

Med denna fråga vill jag ta reda på vilka förut-
sättningar som de olika städerna har att jobba 
efter och om detta har påverkat tankegångarna. 

Stadens image. 

Vilka är stadens egenskaper 
och varför gör de denna plats 
unik? 
 

Eftersom unika egenskaper är väldigt viktiga 
för att bli uppmärksammade vill jag ta reda på 
hur dessa tagits fram och varför. 

Identitet och image för staden.   

Beskriv hur du tror att befolk-
ningen ser på satsningen! 
 

För att ta reda på huruvida allmänheten är en 
viktig del i satsningen och om detta påverkar 
projektgruppernas planering.  

Kärnvarumärket, konsumen-
terna, Marknadsföring med 
hjälp av folk och hur kultur 
uppfattas i en stad: de ansvari-
ga för satsningen kontra be-
folkningen. 

Vad är stadens offentliga 
vision och mål med kulturhu-
vudstadsåret? 
 

Planen hittills och vad man vill uppnå med 
hjälp av detta evenemang 

Den strategiska marknadspla-
nen, vision och mål, sökning 
efter riktning. 

Vilka aktiviteter har ni hittills 
koncentrerat er på?  
 

Frågan syftar till att ta reda på hur långt städer-
na har kommit i sin satsning och om det finns 
några tidiga planer.  

Marknadsplanen: plan och 
finansiella möjligheter. 

Vilka områden inom kulturen 
är staden bra respektive mind-
re bra på? 
 

Syftet är att ta reda på mer vad varje stad har 
för inriktning inom kulturen och vad man kan 
utnyttja inom kulturområdet för att bli kultur-
huvudstad 2014. 

Stadens identitet, stadens ima-
ge. 

Hur tänker du kring konkur-
rensen från de andra städer-
na? 
 

Med tanke på att EU förändrat direktiven så att 
konkurrensen ökar mellan kandiderande städer 
är det viktigt att ta reda på om detta har lagts 
ned tid på. 

Den strategiska marknadspla-
nen. 

Vilken typ av marknadskom-
munikation bör användas och 
vad tror du är speciellt viktigt 
när det gäller marknadsföring 
av platser? 
 
 

Med tanke på att det finns skillnader mellan att 
marknadsföra en plats kontra en vara eller 
tjänst vill jag ta reda på hur marknadsföringen 
kommer att användas.   

Marknadskommunikation 
inom marknadsföring av plat-
ser. Attraktionsmarknadsfö-
ring, imagemarknadsföring, 
infrastrukturmarknadsföring 
och marknadsföring med hjälp 
av folk. 
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Hur skulle du beskriva sta-
dens och kulturhuvudstads-
satsningens varumärke? 
 

Varumärket är väldigt svårt att definiera och 
kan innefatta många olika delar, därför vill jag 
veta projektledarnas syn och huruvida man 
funderat i dessa termer.  

Varumärkesbyggande av plat-
ser, identitet och image. 

Vad finns det för samarbeten, 
eller planer på samarbeten 
med andra organisationer? 
 

För att få en uppfattning vilka kontakter staden 
har med den privata sektorn och om det finns 
ett samband mellan Lettland som är det andra 
landet som utser en kulturhuvudstad 2014. 

Varumärkesbyggande av plat-
ser, ”Brandscape” och en 
gemensam målsättning (se 
Liverpool) 

Vad finns det för erfarenheter 
att lära från tidigare kultur-
huvudstäder? 
 

Med tanke på att kulturhuvudstadsåret har 
funnits i över tjugo år borde det finnas mäng-
der med material etc. som kan vara användbart 
då svenska städer ska kandidera.  

Tidsplanering, Breddning av 
kulturen, ta med omkringlig-
gande regioner i satsningen. 

Är det något som du tycker 
jag har glömt som du tycker 
kan vara intressant för mig att 
veta? 
 

Avslutande fråga som tas med för att tömma 
respondenten på tankar kring det som tagits 
upp under intervjun.  

Har ingen koppling till refe-
rensramen. 

 
Tabell 1 Temafrågor från intervjuguiden 

4.5 Access 
Access kring intervjuer behandlar förhållandet mellan intervjuaren och respondenten och för-
troendet som skapas mellan dessa personer. Ett sådant förtroende kan byggas upp bl.a. om de 
respondenter man pratar med får möjlighet att starta intervjun med att prata om vad de vill. 
Det är också viktigt att det sker ett aktivt lyssnande från intervjuarens sida t.ex. genom att 
upprepa vad som sägs av respondenten vilket visar på ett intresse. Det går dock inte bara att 
lyssna utan det krävs också en dialog som på så sätt kan föra intervjun framåt, t.ex. genom 
förtydningar eller att styrka intervjuarens tolkningar.92  
 
Inför varje intervju fanns det en nervositet och oro. Detta är något som dock har gått över 
ganska snabbt efter att intervjun startat och i mitt fall tror jag också att det gjorde mig mer 
koncentrerad och fokuserad på uppgiften. Alla intervjuer startade med en relativt öppen fråga 
där de fick berätta om sig själv. På det sättet har respondenten inte fått välja fritt men jag tror 
att denna fråga skapade det förtroende som behövdes för att genomföra dessa intervjuer. Strä-
van har också varit att respondenten skulle prata i så stor utsträckning som möjligt men att jag 
ledde in dem inom specifika områden.     
 
De respondenter som jag pratade med verkade inte alls nervösa under intervjun och var vänli-
ga och svarade på alla frågor utifrån deras förmåga. Det är väldigt svårt att säga huruvida re-
spondenterna medvetet undanhållit information kring vissa ämnen. Om detta skulle vara fallet 
har det dock inte påverkat denna studie nämnvärt eftersom alla respondenter svarat på de frå-
gor som ställts. I vissa fall har de dock inte kunnat svara eftersom man inte kommit så långt i 
satsningen. Detta gäller främst intervjun med Anna-Karin Ferm från Gävle och beror på att 
hon endast jobbat i tre veckor. Med tanke på den korta tiden tycker jag att det var en väldigt 
givande intervju tillsammans med dem som utfördes med Fredrik Lindegren, Umeå och Lasse 
Ernst, Kalmarregionen.     
 
Projektledarna är också de personer som borde veta mest om respektive stads satsning i nulä-
get. Därför är det positivt att jag fått möjlighet att intervjua dessa från tre av fyra kandideran-
de städer. Naturligtvis är det negativt att Lund tackade nej och därmed gjorde att accessen till 
deras satsning blev väldigt mycket mindre. Trots detta har det ändå varit möjligt att ta reda på 
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en hel del fakta kring deras satsning men den är inte lika utvecklad och heller inte lika trovär-
dig, eftersom den är baserad på sekundära källor. Det som också är positivt för accessen av en 
intervju är att det finns en större motivation hos respondenten att berätta om, i mitt fall respek-
tive stads satsning på att bli kulturhuvudstad. Enligt Johansson-Lindfors är motivationen be-
tydligt lägre när det gäller t.ex. enkätundersökningar eller mer strukturerade intervjuer93.  
 
Telefonintervjuer försämrar också accessen till information eftersom det under intervjutillfäl-
let är svårare att läsa av respondenternas kroppsspråk och hur deras situation ser ut. Alternati-
vet hade varit att resa till Gävle och Öland för att genomföra intervjuerna vilket det tyvärr inte 
fanns pengar eller tid för. Även om det kan försvinna viktiga aspekter vid en telefonintervju 
jämfört med en traditionell intervju ansåg jag att accessen från telefonintervjuer var tillräcklig 
för att få intervjuguiden besvarad.   
 
Accessen i förhållande till dokumentstudien kring Lunds kulturhuvudstadssatsning är av för-
klariga skäl betydligt lägre än övriga eftersom det aldrig gavs möjlighet att prata med deras 
projektledare. Detta innebär att informationen kring Lund blev knapphändig inom vissa om-
råden, särskilt marknadskommunikationen och varumärkesbyggandet, i jämförelse med in-
formationen från intervjuerna. Detta var förstås synd med tanke på att de har en stor roll i 
uppsatsen men svårt att göra någonting åt.    

4.6 Kritik primärdata 
I detta avsnitt tar jag upp kritiska aspekter kring de intervjuer som genomförts med projektle-
darna inom respektive stad. En allmän reflektion som är viktig att göra i och med dessa inter-
vjuer är att det till stor del handlar om framtiden och hur städerna ska göra för att bli kultur-
huvudstad. Det finns förstås redan genomförda åtgärder men de allra flesta och största kom-
mer att genomföras under de kommande åren. Det måste därför tas i åtanke att det inte kan 
sägas helt säkert att det kommer att genomföras de förändringar som diskuteras i respektive 
stad. Till deras försvar kan sägas att det dock inte är några idéer som är orealistiska på något 
sätt utan de verkar grundade på diskussioner, debatter och beslut i städerna.  
 
En annan aspekt som upptäcktes efter genomförandet var att respektive projektledare inte 
hade någon utbildning eller större kunskap kring marknadsföringsområdet och varumärkes-
byggande av städer. Dessa områden sköttes oftast av en marknadsdel eller inhyrd kraft. Den 
information som samlats in är dock inte oanvändbar endast p.g.a. av detta eftersom det var 
projektledarens syn jag ville åt och inte nödvändigtvis de personer som har mest kunskap 
kring marknadsföringsområdet. Projektledaren är den person som har huvudansvaret för sats-
ningen och på så sätt kommer han/hon också att påverka hur strategin, marknadsföringen och 
varumärket byggs upp inom respektive stad.     

4.7 Kritik sekundärdata 
Med tanke på att Lund inte ville ställa upp på en intervju försvårades arbetet med uppsatsen 
eftersom jag inte skulle få möjlighet till en insikt kring arbetet från projektledaren. Det jag 
valde att göra var det jag ansåg som det näst bästa, att försöka samla information från redan 
tryckt material. Huvuddelen av detta material är hämtat från Lunds egen kampanjhemsida 
vilket både är positivt och negativt. Positivt i den mening att det ger en bild av hur de ansvari-
ga för kampanjen har tänkt och att informationen är framtagen av de ansvariga inom kampan-
jen. Det negativa, jämfört med att genomföra en intervju är dock att information från en hem-
sida kan släpa efter, d.v.s. den är inte uppdaterad kring information, funderingar och beslut 
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som tagits. Något som är positivt är ändå att efter att ha besökt hemsidan ett flertal gånger så 
har tydliga förändringar märkts mellan januari och april 2007. Bl.a. gjordes en relativt stor 
uppdatering den 24 april där man började beskriva temat för Lunds kulturhuvudstadssatsning. 
Informationen kan dock inte mäta sig med en intervju vilket också visar sig i sammanställ-
ningen där både mer och mindre viktiga aspekter saknas. Jag tycker ändå att den tillför aspek-
ter till helheten kring uppsatsen och därför väljer jag att ta med denna information.    



5. Intervjusammanställningar 
___________________________________________________________________________ 

38 
 

5. Intervjusammanställningar 
I följande sammanställning väljer jag att presentera de tre intervjuade projektledarna var för 
sig för att läsaren lättare ska få en överblick och helhetsbild av respektive respondent. De 
främsta förändringar som gjorts jämfört med original transkriberingen är att språket har för-
bättrats och gjorts mer lättläst. De citat som tagits med är heller inte exakt ordagranna utan 
ord som, liksom, ehh, typ etc. har tagits bort eftersom de ofta ger ett oseriöst intryck i en upp-
sats och av respondenten.  
 
De rubriker som presenteras är medvetet inte samma som i teoriavsnittet, mycket p.g.a. att 
frågorna inte ordagrant ställts efter de begrepp som finns i den teoretiska referensramen. In-
tervjusammanställningarnas rubriker är istället baserade på de frågor som ställdes i intervjun, 
vilka också har en koppling till den teoretiska referensramen, se tabell 1. Nedan följer också 
den information som har samlats in kring Lund och deras satsning. Trots att denna inte är ba-
serad på en empirisk undersökning väljer jag att presentera den tillsammans med de övriga 
intervjusammanställningarna för att ge en bild av alla kandiderande städer. Denna information 
har också i så stor utsträckning som möjligt baserats på intervjuguiden.  

 
5.1 Fredrik Lindegren, Umeå 
En av projektledarna för Umeås kulturhuvudstadssatsning 2014 heter Fredrik Lindegren och 
är 39 år gammal. Han flyttade till Umeå från Skellefteå 1991 för att läsa på universitetet, bl.a. 
drama, teater och film.  Här kom han i kontakt med en grupp som utövade teater och filmpro-
jekt där han anslöt sig och gruppen blev snabbt etablerade och duktiga.  Efter tre år fick han 
jobb på Profilteatern i Umeå som skådespelare och senare även regissör. Under tiden som han 
jobbade som skådespelare var han även involverad i olika film- och teaterprojekt i staden bl.a. 
med Norrlandsoperan och föreläste även på universitetet i ämnet populärfiktion. Efter att ha 
jobbat med kultur i cirka femton år fick han för ett år sedan chansen att vara med och driva 
kulturhuvudstadssatsningen på halvtid vilket han gjort sedan dess. 

5.1.1  Umeå och dess kulturliv 
Umeå är en relativt ung stad, både till människors medelålder och i sin moderna utveckling, 
där en kraftig expansion skett under de senaste 20 till 25 åren. Idag har kommunen cirka 
111 000 invånare och grunden till det Umeå som vi ser idag lades enligt Fredrik när man 
byggde stadsbiblioteket i slutet på 1950-talet som i sig gav möjligheterna för Umeå universitet 
en bit in på 1960-talet. I och med att man byggde universitetet fick staden sin särart i norra 
Sverige och detta har bidragit till att både kulturliv, akademiskt liv och näringsliv har vuxit 
sig starkare. ”… det är en expansiv stad som bygger väldigt mycket på samverkan mellan oli-
ka konstellationer, så folk går mellan olika uppdrag och mellan olika institutioner och det är 
en otroligt sammanhållen stad på det sättet”   
 
Umeås kulturliv skiljer sig enligt Fredrik inte minst från hans hemstad Skellefteå men också 
från övriga Sverige i att den har ett offensivt och till viss del provocerande kulturliv. Inte bara 
det man producerar här men också det som sätts upp av andra arrangörer, ”det finns mod att 
våga prova nya saker och det är det som har hållit mig kvar i kulturarbetssektorn…”. Bl.a. 
hade två uppmärksammade pjäser av Lars Norén, Personkrets 3:1 och 7:3, Sverigepremiär i 
Umeå eftersom det var den enda stad som tackade ja. ”Med så förhållandevis lite människor 
så händer det väldigt mycket.” 
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De attraktioner som finns i Umeå ligger mycket på en personlig interaktion, d.v.s. möten mel-
lan individer. Detta tror Fredrik är en av Umeås fördelar gentemot övriga konkurrenter efter-
som det inte är en stad som vilar på en genuin historia och måste därför hela tiden vara nytän-
kande. Umeå har heller inte några stora attraktioner i jämförelse med t.ex. Örnsköldsvik som 
har sitt Paradisbad som lockar mycket människor eller det nybyggda kulturhuset i Luleå. Det 
krävs förändringar, t.ex. av Gammlia eftersom det inte finns något givet dragplåster men det 
krävs också en uppdatering av stadsbilden.  
 
Det som Umeå idag är bra på enligt Fredrik är scenkonst, d.v.s. opera, teater men även musik. 
Staden skulle dock bättre kunna utnyttja bildkonsten i och med att det finns en konsthögskola 
som utbildar mycket människor. Detta fångas inte upp lika bra som det skulle kunna göras 
tycker Fredrik, t.ex. är det en väldigt liten del av staden som är konstnärligt utsmyckad med 
undantag av skulpturparken på Umedalen som visar ett bra exempel hur man kan tänka breda-
re. (i parken kan man bl.a. se badkar som är halvt nedgrävda i marken, skidor som är uppspi-
kade längs en väg m.fl., förf. anm.). Filmdelen är också något som Fredrik tar upp som bör 
satsas på, inte bara den Filmfestival som finns men också Film i Västerbotten. Sedan nämner 
han också biblioteket som kanske den viktigaste institutionen och samlingspunkten för kultur 
i staden. För att förbättra kulturen i Umeå tycker Fredrik det vore bra med ett kulturhus efter-
som många grupper idag saknar en plats att bedriva sin verksamhet på. Just nu finns ett visst 
antal platser men det behövs fler och det ska byggas där människor vill mötas. 

5.1.2  Unika egenskaper 
En av de unika egenskaperna som Fredrik nämner är att Umeå har ett väldigt öppet klimat 
vilket han tolkar som att det finns en öppenhet mot grupper som på ett eller annat sätt avviker 
från normen, ”det finns en möjlighet för folk att vara den man vill vara och den öppenheten 
tror jag är jätteviktig” Han nämner också ett mod och kaxighet kring att driva djärva idéer 
och man väntar inte på att något ska hända utan går själv ut och jobbar mot nya marknader, 
t.ex. Asien utan att ta hjälp av Stockholm.  

5.1.3 Infrastruktur 
Infrastrukturen är också en del i Umeå som har växt under senare tid med utökade avgångar 
från flygplatsen och att Botniabanan, som är den största infrastrukturella satsningen i svensk 
historia får sin slutstation i Umeå tycker Fredrik är väldigt viktigt. Han nämner också den 
digitala infrastrukturen kring fjärrvärme och att det samtidigt som detta byggs ut läggs ned 
tomma rör i marken så att framtida digital infrastruktur kan utvecklas snabbare vid behov. 

5.1.4 Kulturhuvudstadssatsningen  
Beslutet att kandidera tog Umeå i kommunfullmäktige i maj 2005 och alla partier var eniga 
kring satsningen. Idag drivs kampanjen av två projektledare, Fredrik Lindegren och Cathrin 
Alenskär. Bakom projektledarna finns också en styrgrupp som är sammansatt av representan-
ter från alla politiska partier och det är de som drar upp riktlinjerna för hur jobbet ska fortskri-
da. Anledningen till att man valde att kandidera var att det sågs likheter med Umeå och tidiga-
re kulturhuvudstäder samt att man såg långsiktiga förändringar och förbättringar som Umeå 
kunde dra nytta av.  
 
Viktiga fördelar kring satsningen är att det läggs ned mer resurser inom kulturlivet men också 
att det satsas på att marknadsföra staden både i Sverige och i övriga Europa vilket förhopp-
ningsvis leder till att staden får större genomslagskraft. Eftersom Umeå ligger långt från de 
största städerna i Sverige som Stockholm, Göteborg och Malmö blir det viktigt att hävda sig. 
”Min personliga åsikt är att jag tycker att vi får ganska lite uppmärksamhet i Umeå jämfört 
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med andra städer och då menar jag i jämförelse med vad vi borde få uppmärksamhet för.” 
De nackdelar som kan uppkomma är att staden skapar ett kulturliv inför projektet och sedan 
inte blir valda som Sveriges kulturhuvudstad vilket gör att luften går ur. ”Den risken måste vi 
ta hand om, så att oavsett utfallet 2009, 2010, så måste satsningen vara värd sina pengar” 

5.1.5 Rykte 
Umeås rykte uppfattar Fredrik som väldigt positivt från övriga Sverige vilka framställer Umeå 
som ”en liten oas i norra Sverige” där det finns en möjlighet till en stor publik p.g.a. ett stort 
intresse från befolkningen. En liten opinionsundersökning har även gjorts bland befolkningen 
i Umeå där 60 procent var positiva till satsningen, 25 procent visste inte och 15 procent var 
negativa vilket visar att det finns ett intresse från en majoritet av befolkningen. Detta gör att 
man vet att om det byggs upp ett program för år 2014 så kommer människor att vara intresse-
rade. Det öppnar också möjligheter för människor att driva frågan på sitt sätt vilket Fredrik 
tycker är viktigt ”det måste ju vara folk här i stan som driver det på det sätt de tycker är rim-
ligt för att få det att hända” Det finns även ett positivt stöd från näringslivet som bara ser 
vinster med en satsning och än så länge finns det uppsatt en budget på fem miljoner kronor i 
tre år framåt. Dessa pengar är dock främst till för att jobba med kampanjen och det är tyvärr 
inte nog med pengar för att förstärka kulturlivet. För detta krävs betydligt större resurser och 
andra tankesätt. Stödet från privatpersoner ser också Fredrik som väldigt viktigt och utan detta 
stöd går det inte att genomföra en satsning.  

5.1.6 Målsättning 
Målsättningen med kulturhuvudstadssatsningen är att ”den attraktiva kultur- och idrottssta-
den Umeå engagerar skapande människor som verkar för en hållbar livsmiljö”. Med detta 
menar Fredrik att det ska bli attraktivt och intressant för människor att flytta hit om de t.ex. 
har många idéer som de vill komma ut med. För att nå detta mål är det viktigt att tänka lång-
siktigt vilket man i dagsläget kan bli bättre på i Umeå, framförallt inom kultursektorn och det 
blir viktigt att visa upp en tydlig strategi för en lång tid framöver. Just i detta skede jobbar 
Umeå med den ansökan som ska lämnas in till EU och cirka ett år.  
 
Inom denna finns tre ledord som är, utan inbördes ordning, mångfald vilket betyder att alla i 
staden oavsett kön, ålder, bakgrund etc. ska innefattas i satsningen. Det nordliga rummet visar 
på ett speciellt geografiskt läge som skapar ett intresse för övriga Europa genom de stora kon-
traster som finns i årstiderna vilket också påverkar människor som bor i staden. En andra 
aspekt inom det nordliga rummet är kulturarvet i form av samerna som varit inflytelserika 
över Umeå och har ett långt kulturarv. Det tredje och sista ledordet är gränsöverskridande 
vilket syftar till att öppna upp gränserna mellan näringsliv, kulturliv, universitetet och kom-
munen för att få en större samverkan. Satsningen vilar också på två ben (EU-direktiv) där det 
ena är staden och medborgaren vilket går ut på att de som bor i staden ska känna en framtids-
tro och vilja bo och utveckla staden. Den andra är den europeiska dimensionen som går ut på 
att göra Umeå intressant för övriga Europa så satsningen är till för både lokalbefolkningen 
och turister ”men det är klart, ju mer bestående man gör saker och ting desto mer långsiktigt 
blir det för folk som bor här så, jag tror nog att i dagsläget så är Umeå en sådan stad att det 
som attraherar turister hit det kommer också att attrahera umeborna”. De aktiviteter som 
man hittills koncentrerat sig på har varit information genom olika möten, t.ex. de öppna möte-
na som genomförts på stadsbiblioteket en gång i månaden. Utöver det har man genomfört 
möten mellan i princip alla större organisationer och snart startar nästa skede vilket går ut på 
att synliggöra projektet än mer genom en dialog med umeborna kring kulturhuvudstadsåret.  
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5.1.7 Konkurrens 
Konkurrensen mellan de övriga städerna, Lund, Kalmar och Gävle ser Fredrik som ganska 
tuff, i alla fall från Lund och Kalmar som verkar vara kloka och ha bra idéer. Gävle har han 
svårt att se hur det skulle bli en kulturhuvudstad men det beror nog på att de startade sin sats-
ning mycket senare än Lund och Kalmar och har därmed inte utvecklat sin profil via exem-
pelvis en hemsida där det mer tydligt framgår vad de vill uppnå. Fördelen mot Lund och Kal-
mar menar Fredrik är att Umeå inte kan leva på gamla anor som både Lund och Kalmar för-
modligen kommer att göra av naturliga skäl utan Umeå måste visa på mer nytänkande. Kon-
kurrenterna följs via journalistisk bevakning samt via de kandiderande städernas hemsidor. 
Fredrik menar att ”man ska nog vara lite försiktig med att titta för mycket på de andra, i de 
här fallen måste man kolla hur de andra tänker och få en bild av dem men i slutändan så är 
det vad du har att komma med själv…” 

5.1.8 Marknadskommunikation 
Det Fredrik tror är den viktigaste marknadskommunikationen är hur människor pratar om och 
för Umeå och därmed driver ordet kring Umeå som kulturhuvudstad framåt i viktiga positio-
ner. Man vill inte göra reklam för Umeå som stad utan i huvudsak för det kulturliv som finns.  
För att genomföra detta krävs dock alla typer av marknadsmedia vilket också sköts av en 
kampanjgrupp och två reklambyråer som även varit med att utveckla logotypen. Den viktiga 
skillnaden som Fredrik ser mellan en produkt och en plats är att det verkligen måste finnas 
något genuint och attraktivt att åka till Umeå för. ”Det går inte att sälja en stad med bullshit 
argument” ”…att flytta från en plats till en annan det gör ingen bara, äh, jag provar väl 
Umeå, utan man har god anledning” 

5.1.9 Varumärket 
Varumärket Umeå anser Fredrik innefattas av möjligheter att både förändra och påverka den 
egna situationen samt även att förverkliga egna idéer. Det finns ett engagemang i Umeå som 
är viktigt att ta vara på och folk ”…är inte rädda för att synas och höras för sina åsikter” . 
Engagemanget gör att det krävs att man är offensiv och det blir viktigt att göra saker som 
sticker ut och att våga driva konstprojekt som är annorlunda ”vi kan inte vara mainstream i en 
stad som Umeå”. Det viktigaste är ändå det lokala engagemanget och att de många som är 
medlemmar av föreningar, grupper etc. diskuterar och resonerar kring olika ämnen eftersom 
det är i dessa samtal som kulturen börjar och sedan sprider sig utåt.  
 
Det viktiga med kampanjen när det gäller kultur är att många kommer att ha förväntningar 
vilka man förstås ska infria. Det blir dock väldigt viktigt att ge människor det oväntade som 
de inte hade räknat med. ”Vi ska infria de förväntningar som ligger på oss men när man väl 
ser så ska man tänka jaha här finns en tanke till som vi inte hade bett om men den här är ju 
helt rätt…” 

5.1.10 Samarbeten med organisationer och näringsliv  
Just nu pågår även samarbeten mellan andra organisationer och näringsliv, bl.a. något som 
kallas näringslivsstafett där ett företag i veckan under hela året med start i maj ska arrangera 
en kulturhändelse inom ramen för sin verksamhet, t.ex. en konsert på ett företagstak eller en 
konstutställning på ett kafé.  
 
Tidningar och TV ser Fredrik som en viktig del i satsningen och här finns en bra relation mel-
lan de lokala tidningarna som kommer med mycket synpunkter och snappar upp på idéer och 
fakta som projektledningen har fått ta till sig av. Att det finns en sådan relation och intresse 



5. Intervjusammanställningar 
___________________________________________________________________________ 

42 
 

menar Fredrik kan vara helt avgörande ”framförallt för att nå ut till så många människor som 
möjligt så är det ju avgörande”  
 
Delvis handlar det här också om politisk lobbying i form av att övertyga den jury som ska 
avgöra vilken av städerna som ska bli Sveriges kulturhuvudstad. För att göra detta måste 
Umeå ha tillräckligt intressanta projekt för att få folk att driva tanken framåt. För att göra 
satsningen starkare har man också sökt stöd från närliggande städer, t.ex. Vasa, Luleå och 
Sundsvall som ska eller har skrivit på att de stödjer Umeås satsning. Detta kommer att handla 
om en stor regional händelse och inte bara centrala Umeå utan även fjällvärlden och närheten 
till relativt orörd natur kommer att involveras. 

5.1.11 Lärdomar från tidigare kulturhuvudstäder 
Det finns flera erfarenheter att lära från tidigare huvudstäder. Fredrik nämner bl.a. Stockholm 
som exempel eftersom deras kampanj blev väldigt analyserad och kritiserad. Det är viktigt att 
det inte skapas en eventgrupp som jobbar i Umeå utan att det ska vara de som arrangerar hän-
delser i staden nu som också arrangerar dem om staden blir kulturhuvudstad men med bred-
dade resurser. Det är viktigt att kärnan i evenemangen ska börja i Umeå så att man inte bara 
ringer upp t.ex. någon europeisk teatergrupp och låter dem sätta upp en pjäs i Umeå, ”…det 
måste börja här, då tror jag att det kan bli bra”.  
 
Det har också genomförts resor till tidigare och nuvarande kulturhuvudstäder bl.a. Patras 
(2006) och Luxemburg och Sibius (2007) samt att en resa till Liverpool (2008) är inplanerad. 
Dessa möten kommer att fortsätta och Umeå är också medlem i ett nätverk för alla städer som 
ska bli, har varit, eller kandiderar till kulturhuvudstadstiteln. Umeå har även fått besök från en 
politisk delegation från Riga, eftersom man tror att Riga kommer att bli Lettlands nominering 
där det finns kontakter och likheter kring Umeås samiska kulturarv och det Liviska kulturar-
vet i Riga.  
 
Under intervjun har inte Fredrik berört särskilt mycket detaljer t.ex. att det finns si och så 
mycket konst, opera etc. men han tycker det är underordnat. Det viktiga är att det finns ett 
genuint engagemang från medborgarna och ett intresse från övriga Sverige och Europa. På så 
sätt kommer det att finnas underlag och därmed också sådana institutioner som museer, ope-
rahus, konsthallar etc.  

5.2 Lasse Ernst, Kalmarregionen 
Lasse Ernst som är projektledare för Kalmarregionens kulturhuvudstadssatsning är 58 år och 
har arbetat med projektet på 75 procent sedan första augusti 2006. Tidigare har han jobbat 
inom kultursektorn över hela Sverige, framförallt som kulturproducent där han äger ett film-
produktionsbolag som producerat dramaproduktioner för bl.a. SVT och NRK men också en 
del inom musik- och körföreställningar. Han jobbar även inom en stiftelse som utvecklar be-
greppet lokalkultur ända sedan den bildades 1994-95. På universitet i Umeå läste han bl.a. 
sociologi, pedagogik och ekonomisk historia främst då inom humaniora men inte specifikt en 
kulturinriktning. Som projektledare ska han ta initiativ och leda processen och i slutändan se 
till att det är Kalmars ansökan som blir bäst.  

5.2.1  Kalmarregionen och dess kulturliv 
I Kalmarregionens kulturhuvudstadssatsning ingår hela Kalmar län d.v.s. tolv kommuner som 
totalt innefattar 260 000 invånare där 65 000 bor i Kalmar kommun. Styrgruppen är politiskt 
tillsatt utav regionförbundet som representeras av de 12 kommunerna. Arbetsgruppen består 
för närvarande utav fyra personer där det efter hand och behov skapas arbetsgrupper bl.a. 
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kring ungkultur, litteratur, internationella relationer etc. Just nu håller de på att bilda en grupp 
kring samverkan med näringslivet. 
  
Kulturlivet i Kalmar har en väldig djup och bredd på aktiviteter enligt Lars. Detta är det in-
tressanta att bygga på och det finns många aktörer, från unga till gamla och från amatörer till 
professionella. Det som är starkt i Kalmarregionen är besöksnäringen, ”vi har väldigt många 
besökare, turister och i princip alla de besöksställena bygger på kulturella värden, exempel, 
Vimmerby, Astrid Lindgrens värld, Astrid Lindgren är från vårt län”. Detta är ett stort resmål 
som bygger på en författare, kultur helt enkelt. Glasriket är en annan världsberömd sevärdhet 
som också bygger på kultur i form av design och konsthantverk. Öland med alla sin konst och 
de konstnärer som bor där. Sveriges största järnålders by i Eketorp och Kronan fartyget som 
är en välkänd utställning som ofta är på turné ute i världen.  
 
Sedan finns det också en stark koppling till musiken där det mest kända är Hultsfredfestivalen 
som även har en högskoleutbildning inom Music Management. Andra exempel är Visfestiva-
len i Västervik, bluesfestivalen i Mönsterås och reggaefestivalen Öland Roots på Öland. Det 
finns även andra musikutbildningar som inte är lika välkända, t.ex. i Torsås har man en gym-
nasieutbildning kring det mesta som handlar om musik och att stå på scen. Här finns även en 
anonym inspelningsstudio där både svenska och internationella artister har spelat in skivor. 
Det är dessa olika resmål och evenemang som Lasse nu sitter och tittar på och han menar att 
det är viktigt att man kommunicerar väldigt öppet. ”Jag har sagt så här tidigt, jag är inte in-
tresserad av att vi ska göra en PR-kampanj, för då skulle man ha gått till en PR-byrå, re-
klambyrå och tagit fram affischer, annonser, trycksaker, gjort jippon o.s.v.” Han menar istäl-
let att det viktiga är att jobba inåt i processer som sedan paketeras och kan få fäste i rötterna. 
 
Det som Kalmar jobbar för att bli bättre på är en större samverkan mellan kulturinstitutioner-
na av amatörer och professionella och att bättre kommunicera ut att t.ex. Astrid Lindgren 
kommer från länet, att Hultsfredsfestivalen hålls i länet och att Öland ligger i Kalmar län, 
”sådant som folk känner till men de känner inte till att det är vårt”. 

5.2.2 Unika egenskaper 
De unika egenskaper som Kalmar har är bl.a. den täta stadskärnan vilket gör att det är gång-
avstånd till det mesta, andra egenskaper för hela regionen är skogslandskapet och bullerbyar-
na samt närheten till kusten och östersjön och Öland som innefattar allt från sol och bad till att 
det är väldigt många kulturarbetare som tillbringar sommaren på ön. Här finns också olika 
kulturbesöksmål, alltifrån modern konst till ett hembygdsmuseum. Det finns därmed en stark 
koppling mellan natur och kultur som är unik och som man bör ta vara på. 

5.2.3 Infrastruktur 
Infrastrukturen när det gäller att resa till Kalmar kan bli bättre och är på stark frammarsch. 
Idag finns två olika bolag som flyger till Stockholm men det finns inte längre något flyg som 
går till Köpenhamn och vidare ut i världen. Detta är dock på gång med en utbyggnad av flyg-
platsen och enligt Lasse kommer det troligen att finnas direktflyg mellan Köpenhamn 
och/eller Frankfurt innan året är slut. Det finns också en stor Kinaetablering i Kalmar och just 
nu håller man på att bygga upp Europas största handelscentrum för kinesiska bolag som ska 
sälja och visa upp sina produkter för hela Europa i Kalmar. Det har också satts igång att byg-
gas en ny fotbollsarena till klubben Kalmar FF som förutom sportevenemang även kan rymma 
olika typer av konserter samt att ett nytt konstmuseum byggs, så inom infrastrukturen händer 
mycket nya saker. Lasse tar också upp begreppet kulturinfrastruktur där han menar att infra-
strukturen inte bara är vägar och broar utan även kulturella mötesplatser. 
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5.2.4 Kulturhuvudstadssatsningen 
Den som startade tanken kring att Kalmar skulle kandidera var kulturredaktören för tidningen 
Barometern som skrev om detta någon gång under 2004 i stil med att ”varför gör inte vi 
det”? Detta togs senare upp av en politiker i kommunstyrelsen i Kalmar som också motione-
rade om det. Motionen fick gehör och den gick sedan vidare till regionförbundet där man fat-
tade beslut eftersom det fanns en stor uppslutning och inget parti hade reserverat sig mot idén. 
Det formella beslutet togs sent under 2005 och under den tiden söktes projektledare. Lasse var 
dock upptagen på andra håll vilket gjorde att det dröjde ett halvår innan han kom igång med 
arbetet där han idag ansvarar inför styrgruppen som fungerar som hans styrelse. I denna ingår 
många av toppolitikerna i regionen och kommunen, bl.a. kommunalrådet, regionförbundets 
ordförande, rektorn för högskolan i Kalmar o.s.v.  
 
Anledningen till kandidaturen är att det finns en stolthet kring vad som finns i Kalmar vilket 
är viktigt eftersom man inte alltid ser det man är bra på. Det jobbas intensivt inom detta om-
råde och ”vi vill visa upp oss i Europa och skapa nya kontakter, skapa nya relationer och det 
vill vi göra därför att vi vill att kulturen i vår region ska få en starkare ställning än vad den 
har idag”. Utifrån analyser från tidigare kulturhuvudstäder är det uppenbart att kulturens sta-
tus har höjts och det har skapats fler kulturella mötesplatser och mer pengar inom kulturen 
vilket gör att det finns ytterligare ett bakomliggande syfte.  
 
Lasse kan inte se några nackdelar med att kandidera och han får ibland frågan om vad som 
händer om Kalmar inte vinner. Detta ses dock inte som ett misslyckande eftersom staden då 
kommer att vara i en så positiv spiral och därmed kunna ”rida på en våg framåt” och ”vi an-
vänder detta som en språngbräda in i utvecklingen…” Det skulle förstås vara en besvikelse 
men det ses inte som ett misslyckande ifall någon annan stad skulle vinna. 
 
Lösenordet för att öka kunskapen om kulturhuvudstadsåret är dialog, vilket handlar om allt 
från att synas i olika debattsidor i tidningar till att synas i olika evenemang, t.ex. så är det nor-
disk barnteaterfestival i slutet av april med debatter, föreställningar och seminarier med grup-
per från hela norden. 

5.2.5 Rykte 
Hur omvärlden uppfattar en stad är ofta, enligt Lasse, mer positivt än hos den egna lokalbe-
folkningen. Lasse har märkt att inställningen ganska ofta är att det inte finns så mycket bra 
saker i Kalmar medan omvärlden säger ”vi älskar att åka till Västervik, till Kalmar eller 
Öland eller Hultsfred därför att det är så fint och det händer så mycket…” När det sedan 
gäller själva Kalmar stad så har den ett rykte av att vara väldigt vacker och ha en mysig stads-
kärna med gamla hus, Kalmar slott och domkyrka mitt i byn. För att utnyttja detta positiva 
rykte är det viktigt att bygga vidare på de positiva sidor som finns i Kalmar men även att ana-
lysera de svagare punkterna. De har märkt att Astrid Lindgren är välkänd över hela världen 
men det är färre som känner till att hon kommer från Kalmarregionen, att Vilhelm Moberg 
kommer från gränstrakterna till Kronoberg och att kungen har sitt sommarslott på Öland. Det-
ta är exempel på kända personer med kulturellt värde som Kalmar bättre måste marknadsföra 
och visa att detta finns i Kalmarregionen.  
 
Än så länge har inte någon undersökning gjorts kring hur befolkningen ser på kulturhuvud-
stadssatsningen eftersom det i början har satsats mycket tid på samverkan mellan politiker och 
kulturaktörer. Lite har dock Lasse märkt av att det finns en skeptisk nyfikenhet hos folk och 
då refererar han till att människor inte känner att Kalmar har så mycket att visa upp. Vid dis-
kussioner med allmänheten har det dock framkommit att det finns mycket bra i omgivningen, 
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samtidigt som man jämför sig med Paris och Florens och andra kulturstäder.  Då brukar Lasse 
replikera: ”Ja men vad har de i Gävle eller Umeå som inte vi har?, Varför tycker Umeå att de 
ska vara värdiga för det här…”?  

5.2.6 Målsättning 
Den offentliga visionen och målet håller man just nu på att formulera och det är svårt att just 
nu säga hur det kommer att formuleras i slutändan. Det man vill göra i Kalmar är att ”fortsät-
ta utveckla förutsättningarna för att ha ett rikt kulturliv i vår region, och varför det?, jo för 
det bidrar till en hållbar utveckling”. Man vill inte skapa ett jippo under 2014 som inte 
sträcker sig längre än ett år utan det ska vara en långsiktig planering och investering av både 
samhället och människorna. Det viktigaste blir att skapa tillfällen för dem som redan bor i 
Kalmarregionen att de ska få vara med och både skapa och uppleva kultur. Den sekundära 
målgruppen är resten av världen som de vill ska komma och besöka Kalmar. Lasse poängterar 
dock att det inte är något turistprojekt, ”utan det är det inre arbetet som är det centrala och 
viktiga, sen är det självklart så att under 2014 så finns det naturligtvis ett fokus på att få hit så 
många som möjligt…” Än så länge har det heller inte genomförts några utåtriktade aktiviteter 
utan det kommer att ske mer under nästa år och 2009. Det som sker nu är samtal, diskussio-
ner, idéarbeten och en inre marknadsföring. De som i dagsläget stödjer kulturhuvudstadsarbe-
tet finansiellt är kommunen och regionförbundet.  

5.2.7 Konkurrens 
Lasse har stor respekt för de kandiderande städerna Gävle, Umeå och Lund och i och med sitt 
arbete så har han en ganska god inblick i hur man tänkt tidigare, men däremot inte lika stor 
inblick i hur man tänker strategiskt inför kulturhuvudstadsåret. Det sker dock bevakning i 
form av att läsa vad tidningar skriver om städerna o.s.v. men de kommer inte att stirra sig 
blinda på andra utan utveckla sin egen grej. Däremot tror han att ”de som väljer att kandidera 
kommer alla att belönas, inte bara de som vinner kampen utan de andra kommer att belönas 
också på det sättet att de kommer att höja sina…kulturen på de platserna kommer att höja sin 
status”. Än så länge ser han Umeå som en av de starkaste konkurrenterna eftersom de har en 
ganska bred kultursyn och genomför en medveten satsning.  

5.2.8 Marknadskommunikation och varumärke 
Synen på marknadskommunikation är att inte i huvudsak att marknadsföra platsen, det överlå-
ter han till turistbyrån. Fokus är istället att föra fram det kulturella innehållet i Kalmar län. De 
jobbar även i en marknadsföringsgrupp kring detta tillsammans med en organisation som he-
ter Destination Kalmar kring staden som etableringsort och besöksort. Än så länge finns dock 
inget bestämt hur och vilken typ av marknadskommunikation som kan vara bäst att använda. 
Det jobbas dock med ett antal värdeord som inte är färdigställda vilket gör det svårt att säga i 
denna stund. Detsamma gäller varumärket som inte heller utvecklats än så länge.   

5.2.9 Samarbeten med organisationer och näringsliv 
Det finns ett antal projekt på gång kring en samverkan mellan kulturlivet och näringslivet 
vilket en av arbetsgrupperna jobbar med där allt från företagsorganisationer till fackliga orga-
nisationer ingår. ”När vi kommer till den mer utåtriktade verksamheten så kommer näringsli-
vet att finnas med bl.a. i finansieringsbilden men också som mottagare utav kulturen.” Just nu 
följer också två studenter från Boltic Business School arbetet kring kulturhuvudstadssatsning-
en och några designelever kommer under sommaren att utveckla den grafiska profileringen av 
staden  
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När det gäller samarbetet med näringslivet så har inte Kalmar kommit dit än men det finns 
planer på företagsfrukostar och Lasse menar att denna process är väldigt viktig. Samarbetet 
med tidningar och tv är väldigt utvecklat och har byggts upp under en längre tid. Det finns två 
större tidningar och både regionala radio och tv-stationer. Hos redaktörerna av tidningarna 
finns en positiv nyfikenhet och det har gjorts flera inslag i både smålandsnytt och radio Kal-
mar. Denna relation är mycket viktig som en länk i kommunikationen med lokalbefolkningen 
och marknadsföringsmässigt eftersom det ofta är de oinformerade som motsätter sig och där-
för är pressen, speciellt den regionala väldigt viktig. 

5.2.10 Lärdomar från tidigare kulturhuvudstäder 
En annan viktig del är de erfarenheter som finns att lära från tidigare kulturhuvudstäder vilket 
det läggs ned rätt mycket tid på. ”…det säger också EU att vi inte ska uppfinna hjulet varje 
gång utan det här handlar om att ta vara på erfarenheter från andra ställen…” Därför läggs 
det ned mycket tid på att både prata med dessa och läsa hur de har formulerat sig, både tidiga-
re städer och de som kommer att bli kulturhuvudstad. De främsta exemplen som Lasse har 
tittat på är Coork (2005), Glasgow (1990) och Bergen (2000) från de tidigare kulturhuvudstä-
derna och Stavanger och Liverpool som arrangerar 2008 och Sibius som är årets kulturhuvud-
stad. Dit är det även inplanerat en resa under maj månad och eftersom Lasse har jobbat inom 
kulturprojekt i hela Baltikum så tittar man också på Estland, Lettland och Litauen med tanke 
på att dessa också kommer att få kulturhuvudstäder inom en snar framtid. För att utnyttja des-
sa uppgifter på bästa möjliga sätt ska man förstås undvika att göra om samma misstag och lära 
sig analysera vad som var viktigast att satsa på. Enligt Lasse handlar det också om att tillföra 
något nytt och inte bara upprepa om man tycker att Bergen eller Cork genomförde ett bra pro-
gram, det måste skapas en egen, unik profil.    

5.3 Anna-Karin Ferm, Gävle 
I Gävle heter projektledaren för kulturhuvudstadssatsningen Anna-Karin Ferm. Hon är i dags-
läget 45 år, utbildad journalist och har tidigare jobbat med dagspress, radio och tv under hela 
sin yrkeskarriär. Det har också blivit mycket kulturjournalistik bl.a. som recensent i SVT:s 
Gokväll samtidigt som hon länge varit kulturellt intresserad.   

5.3.1 Gävle och dess kulturliv 
Gävle är en gammal sjöfartsstad som har cirka 90 000 invånare och har länge haft ett rikt kul-
turliv, bl.a. så är Gävle den stad som lägger mest pengar per capita inom kulturell verksamhet. 
I staden finns en organisation där kultur och fritid är sammansatt i en kultur- och fritids-
nämnd. Detta innebär en utsuddning av gränser mellan kulturen och fritiden med tanke på att 
dessa går in i varandra en del. Det finns ett flertal stora kulturella institutioner som en länstea-
ter, frigruppsteater, symfoniorkester, konserthus samt ett rikt föreningsliv med mycket olika 
projekt och mycket amatörteater och musicerande. ”Ja, kort sagt har vi en stad som andas 
kultur.”  Det som Gävle är bra på inom kulturområdet är framförallt teater, musik och konst 
och där det skulle kunna införas förbättringar är främst inom samarbetet mellan olika grupper.  
 
Det finns också en stor skulpturskatt i staden som till stor del GDJ-fonden ligger bakom efter-
som de gått in med pengar i dessa projekt. Detta har lett till att det finns fina skulpturer på 
många ställen i staden. En reflektion som Anna-Karin gör kring detta är att det är mer de 
människor som besöker Gävle tillfälligt som uppmärksammar dessa medan den vanlige Gäv-
lebon är så pass van att de inte helt och fullt känner dessa skulpturers värden.  
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5.3.2 Unika egenskaper 
De unika egenskaper som finns för Gävle är att det finns en medveten kulturstrategi, alltså att 
det satsas mycket pengar inom kulturen vilket i sin tur lett till att det finns en stor mångfald 
och det är vår stora fördel att det finns mycket att erbjuda inom kulturen och i alla olika skikt.  

5.3.3 Infrastruktur 
Rent geografiskt ligger Gävle bra till med cirka 20 mil till Stockholm och tack vare snabbtåg 
och en ny E4 som står klar i september så går det relativt snabbt att ta sig dit. Tidsmässigt tar 
det endast en timme med tåg att resa till Arlanda flygplats och kommunikationen är väldigt 
bra med Gävle eftersom dessa snabbtåg går direkt från Arlanda och stannar i Gävle. Det enda 
som Anna-Karin ser som negativt är att många runt Mälardalen och Stockholm tror och tycker 
att Gävle ligger väldigt långt bort. Ibland har det hänt att staden blandas ihop med Gällivare 
och vissa tror att man är tvungen att åka med nattåget för att ta sig dit från Stockholm.  

5.3.4 Kulturhuvudstadssatsningen 
Det första initiativet till att kandidera togs av kultur- och fritidschefen Mats Öström där frågan 
för första gången väcktes för ett år sedan. Efter detta hölls flera möten under våren och hösten 
där det efter ett tag bildades en arbetsgrupp som Anna-Karin blev ordförande i med uppgift att 
få till ett kommunalt beslut. Detta beslut togs i början av 2007 i tre olika instanser, först i kul-
tur- och fritidsnämnden sedan i kommunstyrelsen och sist i kommunfullmäktige. I alla dessa 
instanser togs beslutet enhälligt med undantag av kommunfullmäktige där Sverige demokra-
terna reserverade sig. Att det var så pass litet motstånd ser Anna-Karin som en av de största 
tillgångarna i projektet, vilket innebär att de har en stark politisk enighet i ryggen. Detta är 
första gången som detta sker kring en kultursatsning i staden och ”det är en oerhörd marke-
ring att det här ställer vi upp på och det är ju samtidigt en oerhörd fördel för kulturlivet att 
kunna utnyttja det här bifallet i kommunfullmäktige”  
 
Just nu är organisationen som är ansvariga för kampanjen väldigt liten, i alla fall fram till års-
skiftet. Än så länge har man delat upp pengarna över tre år varav den mista delen är för detta 
första år. Just nu är det väldigt mycket som måste göras bl.a. att få igång en fungerande hem-
sida som finns i Umeå, Kalmar och Lund och detta kostar en hel del pengar. Organisationen 
bygger än så länge på Anna-Karin som är anställd med ett stöd från kultur- och fritidsnämn-
den och sedan tas en konsult in när det gäller marknadsdelarna. Detta ska sedan växlas upp 
under nästa år när det kommer in mer pengar.  
 
Anna-Karin ser absolut inga nackdelar med kulturhuvudstadssatsningen och ”jag tror så här 
att alla som ställer upp och kandiderar oavsett om det är vi i vår stad eller i Umeå eller i 
Kalmar så är alla vinnare…” Det blir en stor markering från kommunen som folk jobbar i att 
det finns en vilja att satsa på kulturen. Hon är också övertygad om att det inte heller kommer 
att räcka endast att visa upp vad en stad har idag utan det måste ske en uppväxling av kulturli-
vet och därmed kommer också alla kandiderande städer att vara vinnare.  

5.3.5 Rykte 
”Jag tror att Gävle har ett ganska bra rykte, mycket av det ligger till grund att vi har haft en 
oerhört aktiv teater här…” En folkteater startade i staden under början av 1980-talet, ledd av 
Peter Oscarsson där skådespelare som Rolf Lassgård, Sven Wollter, Ulla Sjöblom m.fl. upp-
trädde vilket satte Gävle på kulturkartan. Det fanns även en internationell barnteaterfestival 
som pågick i många år där teaterarbetare från hela världen kommit och arbetat och tittat på 
teater. För att utnyttja detta positiva rykte menar Ann-Karin att man bör ”växla upp från det vi 
har och jag tror att man gör det bäst genom att försöka korsbefrukta olika konstformer, för 
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även om man har olika bra verksamheter så kan det ju vara så att de här olika kulturinstitu-
tionerna lever ganska, om inte isolerade så väldigt mycket i sin egen verksamhet…” Ett ex-
empel skulle kunna vara det nationella körmöte som nyligen genomfördes i Gävle. Detta hölls 
på Sveriges nationella järnvägsmuseum i Gävle och dessutom körde man dit körmedlemmar 
från hela Sverige med tåg vilket gjorde att man fick en koppling mellan två olika kulturella 
delar. Sådana arrangemang tror Anna-Karin väldigt mycket på ”att man för samman olika 
institutioner, olika kulturer och då föds förhoppningsvis något nytt…” Det är ju inte projekt-
ledaren som kommer att avgöra huruvida Gävle blir kulturhuvudstad utan det måste komma 
från dem som håller på med kultur i staden, konstnärerna helt enkelt. Det viktiga för att behål-
la och öka det positiva ryktet uttrycker Anna-Karin som att ”jobba som en kulturell pyroman 
helt enkelt”  

5.3.6 Målsättning 
Än så länge har man som nämnt politikerna bakom sig men man har inte hunnit på den korta 
tid som Anna-Karin jobbat (tre veckor), att prata med allmänheten. Däremot är ambitionen att 
detta projekt ska bli så bra som möjligt och därför är det viktigt att man jobbar med förankring 
och ett underifrån perspektiv så att allmänheten känner sig delaktiga i projektet. ”Förankring 
och delaktighet tror jag är väldigt viktigt för att få med allmänheten.” Trots att det inte gjorts 
några undersökningar med allmänheten märks ett oerhört intresse från befolkningen i och med 
att det ofta ringer människor och presenterar olika idéer allt från väldigt breda ämnen som 
mänskliga rättigheter till specifika arrangemang. Detta upplevs som väldigt positivt att männi-
skor är engagerade och vill vara med redan nu och påverka.   
 
Det har heller inte arbetats fram någon offentlig vision och mål med satsningen men det är 
något som hon jobbar stenhårt med just nu. Alla övriga kandiderande städer har presenterat en 
form av vision och det gäller nu för Gävle att jobba på eftersom de är relativt sena i förhållan-
de till Umeå, Lund och Kalmar som hållit på att jobba i ungefär ett år med projektet. Samti-
digt som det gäller att starta så snabbt som möjligt menar Anna-Karin att det är en avväg-
ningsfråga hur mycket som ska läggas fast och hur mycket man ska låta komma underifrån. 
”Det gäller att ändå försöka ha det ganska öppet så att alla känner att man kan vara delak-
tig…”  Å andra sidan så är det bara ett halvår kvar till inbjudan kommer och då gäller det att 
börja jobba med ansökan vilket gör att man måste veta varför man försöker bli kulturhuvud-
stad.  
 
Under de tre veckor som Anna-Karin jobbat har det jobbats mycket parallellt dels med att gå 
på väldigt många möten och lyssna men även arrangera möten. Det har också startats något 
som kallas ”brainshops” där det bjudits in människor som fått sätta sig ned och diskutera rela-
tivt öppet hur man ser på kultur. En hemsida är under produktion detsamma gäller skapandet 
av en grafisk profil så det finns något att dela ut vid kommande möten. Än så länge är det 
endast Gävle kommun som har gått in med finansiellt stöd.  

5.3.7 Konkurrens 
Konkurrensen från övriga städer i Sverige är väldigt spännande men Anna-Karin påpekar att 
det förmodligen kommer att tillkomma många fler städer när inbjudan går ut i slutet av 2007. 
Det är heller inte troligt att den kandidaten med störst muskler som kommer att vinna utan 
istället den stad som är strategiskt smartast. Det finns ingen anledning att oroa sig över huru-
vida Göteborg kommer att ställa upp eller inte eftersom hon mer tror att det handlar om att 
visa upp en strategisk och kulturell vision samt på ett bra genomförande. I dagsläget har hon 
ingen given kandidat som skulle kunna vara det största hotet. Det finns en del städer som har 
profilerat sig men det är svårt att säga vad som finns i rockärmen.  
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Anna-Karin menar att det är strategin som är viktigast och än så länge så har inte någon av 
städerna riktigt visat allt utan man har satt en profil men det är svårt att veta vad den innebär. 
Än en gång påpekar Anna-Karin att den som vinner inte kommer att göra det på det som finns 
i städerna i dag utan ”Det gäller hur man använder sig av de här resurserna, det är det som 
är avgörande och hur man växlar upp det, inte det vi har idag” Informationen från konkur-
renterna hämtas främst från deras hemsidor samtidigt som omvärldsbevakningen är en del 
som utvecklas just nu. 

5.3.8 Marknadskommunikation och varumärket 
När det gäller marknadskommunikationen ser Anna-Karin inte satsningen som ett jippo som 
endast ska sätta Gävle på kartan utan det är det kulturella arbetet och internationella kontakter 
som det ska byggas vidare på. Därmed tycker hon att det blir både marknadsföring av en stad 
och en produkt. Hon är däremot inte en marknadsföringsmänniska utan det har man en an-
ställd som arbetar med. Det är dock viktigt att det finns en bred förankring vilket handlar om 
att möta människor och vart någonstans de hittar sin information. Därmed blir det en bland-
ning av ansikte mot ansikte och var man kan söka sin information. Det har dock inte tagits 
några beslut kring detta eftersom det inte har arbetats fram någon plan än, men det är på gång. 
Varumärket har de heller inte börjat diskutera men det är också något som kommer att priori-
teras under den kommande tiden.  

5.3.9 Samarbeten med organisationer och näringsliv 
De samarbeten som man fokuserar på i initialskedet av satsningen är de mellan olika kulturel-
la grupper som finns i staden och sedan vidare ut i Europa och resten av världen. Som det ser 
ut nu med att fem städer av de kandiderande går till en andra omgång och får mer tid på sig 
kommer ett samarbete med företagare först att tas upp om Gävle går vidare som en av dessa 
fem. Anna-Karin menar att det blir svårt att göra i ett initialskede, dels att det måste läggas 
energi på detta och att det är lite för kort tid till inbjudan går ut. ”Det gäller att få kulturlivet 
först och deras kontakter här inom och utåt och sen tror jag att näringslivet, det kommer vi 
att få på köpet sen när man märker att det verkligen går bra…” Det är dock viktigt att förank-
ringen också finns inom näringslivet, att man tycker att det är ett spännande projekt som är till 
nytta och gagn för alla.  
 
Relationen till media är förstås väldigt viktig och med tanke på att Ann-Karin är journalist 
själv så vet hon mycket kring hur det fungerar. Det är ju omöjligt att påverka vad som skrivs i 
tidningar och vad som tas upp av TV men hon tror ändå på en öppen debatt kring kulturhu-
vudstadssatsningen, trots att det både kommer att tas upp negativa och positiva aspekter. Det 
finns också en fördel för de städer som har mycket media vilket utökar debatten och gör att 
den kan föras på många olika plan. ”Det är också en fördel…” ”… att det finns olika sidor, 
att man kan tycka väldigt olika, det i sig är ju en kulturyttring”  vilket är något som kan tillfö-
ra både medvetenhet och engagemang hos befolkningen.  

5.3.10 Lärdomar från tidigare kulturhuvudstäder 
Erfarenheter att lära från tidigare kulturhuvudstäder finns det jättemycket av och det har de 
också som intentioner att lära sig av. Detta ska man fördjupa sig mer i under den kommande 
tiden men de har redan hört personer som berättade om Stavanger där man ansåg att de hade 
satsat för brett vilket ledde till att det blev för små summor pengar som satsades på för många 
delar. Det är samtidigt viktigt att inte göra om samma misstag och lyckade drag utan istället 
lyssna och dra lärdom av dessa. Anna-Karin tror också att man ska försöka hålla sig till städer 
som är liknande i storlek med Gävle. Det finns säkert saker att lära från Stockholms kulturhu-
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vudstadssatsning 1998 men man ska vara försiktig eftersom det är så väldigt stor skillnad i 
storlek mellan Gävle och Stockholm där totalt tio kommuner var inblandade till skillnad från 
endast en i Gävle.  

5.4 Lund 
Den information som presenteras nedan kring Lund är som nämnt inte baserat på en intervju 
med deras projektledare. Eftersom de tackade nej har jag istället försökt hitta svar på mina 
frågor i intervjuguiden på kulturhuvudstadssatsningens hemsida men också i tidningsartiklar 
och uppslagsverk.  

5.4.1 Lund och dess kulturliv 
Lund är i dagsläget en kommun med cirka 103 000 invånare varav 76 000 bor i Lund stad94. I 
staden finns en rad olika kulturella institutioner och sevärdheter såsom Mejeriet, Lunds, 
konsthall, internationell körfestival, skissernas museum m.fl.95.  Med tanke på att Lund också 
är den äldsta staden i Sverige tillsammans med Sigtuna, grundad i slutet på 900-talet96 så 
rymmer den också en lång kulturell historia som förmodligen kommer att utnyttjas i satsning-
en på att bli kulturhuvudstad 2014.  

5.4.2 Unika egenskaper 
Av naturliga skäl är det svårt att säga vilka unika egenskaper Lund har i förhållande till de 
övriga kandiderande städerna eftersom detta inte nämns på hemsidan. Jag kan dock tänka mig 
att i och med att staden är den äldsta svenska staden tillsammans med Sigtuna är detta något 
att ta fasta vid97. Dessutom finns även i staden Sveriges största och äldsta universitet som 
också är en möjlig unik aspekt att fokusera på.   

5.4.3 Infrastruktur 
Det som tas upp kring infrastrukturen är inte konkreta saker utan mer att den ska förbättras 
och förenklas för att på så sätt göra det enklare och skapa nya förutsättningar för kulturlivet 
och staden Lund. Det påpekas också att dessa förändringar inte kommer att avbrytas efter år 
2014 utan att det ska fortsätta längre in i framtiden98. Helt klart är dock att Lund har ett attrak-
tivt läge med väldigt nära till Sveriges tredje största stad, Malmö och en närhet till övriga Eu-
ropa, framförallt Tyskland och Danmark med tåg, båt eller buss. Tyvärr verkar det inte finnas 
någon ordentligt utnyttjad flygplats utan Hasslanda flygfält används mest för privatflyg och 
en del tjänsteresor.99 En tänkbar orsak till detta är att det är så pass nära till Malmö (2-3 mil) 
och deras flygplats att det blir överflödigt med en flygplats även utanför Lund. Det nämns 
också på hemsidan att den kulturella infrastrukturen kommer att ses över och det kommer att 
tas ställning kring renovering och nybyggnationer100.  

                                                
94Nationalencyklopedin (2007, april 25) Lund [www dokument] URL http://www.ne.se.  
95 Lund kommun (2007, april 25) Kultur och fritid [www dokument] URL http://www.kultur.lund.se. 
96 Nationalencyklopedin (2007, april 29) Lund, Historia, [www dokument] URL http://www.ne.se.  
97 Ibid. 
98Lund kommun, Kulturhuvudstad 2014 (2007, april 25) Det händer [www dokument] URL 
http://www.lund.se/kultur/Page____53308.aspx.  
99 Lunds flygklubb (2007, april 25) Hur används Hasslanda flygfält  [www dokument] URL 
http://www.lundsflygklubb.se/docs/undersokning.pdf?PHPSESSID=8d12b00a421d7990c0afc54b2887af09.  
100 Lund kommun, Kulturhuvudstad 2014 (2007, april 28) Fakta Vanliga frågor [www dokument] URL 
http://www.lund.se/kultur/Page____34236.aspx. 



5. Intervjusammanställningar 
___________________________________________________________________________ 

  51 
 

5.4.4 Kulturhuvudstadssatsningen 
Idag är det sex personer som jobbar med kulturhuvudstadssatsningen där dessa personer be-
står av en projektledare, en kommunikationsansvarig, en webbredaktör, chefen för kultur i 
Lund, chefen för kultur och fritidsförvaltning och en projektutvecklare. Sedan finns även en 
styrgrupp som består av politiker samt representanter från Lunds kulturliv.101 
 
Under år 2002 genomfördes en presentation av en förstudie kring Lund som kulturhuvudstad 
2014 på uppdrag av en planeringsgrupp där det sågs mycket positivt kring Lund ”som ett stort 
laboratorium för kunskapsutveckling, konst, estetik och kultur…” Under 2003-2004 genom-
fördes en hel del seminarium där man bl.a. diskuterade med projektledare från tidigare kultur-
huvudstäder, universitetet, kyrkan, näringslivet och det lokala kulturlivet. Detta ledde så små-
ningom fram till att man presenterade en strategi för hur kulturlivet i Lund skulle kunna ut-
vecklas. Under början av 2005 presenterades en vision för styrgruppen och efter detta fick 
arbetsgruppen som uppdrag att planera ett projektförslag för två år framåt. Beslutet att kandi-
dera togs i kommunfullmäktige senare under 2005 (oktober) och projektledaren och den in-
formationsansvarige började jobba under maj 2006.102  
 
Beslutet i kommunfullmäktige togs dock inte enhälligt utan med tvåtredjedelsmajoritet. Tidi-
gare hade både moderaterna och miljöpartiet varit negativt inställda men beslutet gick igenom 
i och med att moderaterna ändrade åsikt. Detta är dock inte bara negativt eftersom det främjar 
en politisk debatt, menar de ansvariga för satsningen103.  

5.4.5 Rykte 
Ryktet är väldigt svårt att avgöra eftersom det inte gjorts någon intervju med projektledaren 
och att det inte nämns någonting kring detta på hemsidan. Utifrån min egen uppfattning så har 
Lund ett rykte av sig att vara en gammal och anrik stad med ett rikt studentliv som har en lång 
tradition bakom sig, liknande Uppsala. Kulturellt har jag svårare att avgöra ryktet men jag kan 
tänka mig att staden står något i skuggan av Malmö när det gäller kulturutbudet.  

5.4.6 Målsättning 
Målsättningen i Lund är förstås att bli utnämnd som Europas kulturhuvudstad 2014. Det 
skrivs om ett långsiktigt projekt som både ska behandla närområdet kring Lund och Öresunds-
regionen. Satsningar ska inte bara ske inom kulturlivet utan också i övriga samhället där 
grunden är uttrycket Jakten på den femte friheten. Detta syftar till Lissabonstrategin som togs 
fram 2000 och bygger på rörligheten mellan kapital, arbetskraft, varor och tjänster och kallas 
för unionens fyra fria rörligheter.  
 
Lund vill här komplettera dessa friheter med ett kulturellt utbyte till detta ekonomiska samar-
bete. Denna långsiktiga process ska enligt Lund ta till vara på olika individers behov som t.ex. 
delaktighet och man nämner två kärnvärden; erfarenhet och kommunikation som ska öka möj-
ligheten för utbyten och möten med Europa104. Utifrån den femte friheten presenteras sedan 
sex olika teman som är följande: livsrytmer, platser, begriplighet, handling, tillit  och glädje. 

                                                
101  Lund kommun, Kulturhuvudstad 2014 (2007, april 25) Medarbetare [www dokument] URL 
http://www.lund.se/kultur/Page____34233.aspx. 
102 Lund kommun, Kulturhuvudstad 2014 (2007, april 25) Historik [www dokument] URL 
http://www.lund.se/kultur/Page____34221.aspx. 
103 Sydsvenska Dagbladet (2007, april 25) Lund vill bli kulturhuvudstad 
http://sydsvenskan.se/lund/article122202.ece, publicerad oktober 2005. 
104 Lund kommun, Kulturhuvudstad 2014 (2007, april 25) Jakten på den femte friheten [www dokument] URL 
http://www.lund.se/kultur/Page____52577.aspx. 
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Alla dessa teman bygger än så länge mest på frågor och nyckelord. Ett exempel är livsrytmer 
där en av frågorna är: ”Hur skapar vi möjligheter för individ och samhälle att indela sin tid 
på nya och hållbara sätt?” med nyckelord som: tidsbegrepp, tempon, stress, konkurrens. Un-
der platser är en av frågorna ”Hur skapar vi mänskligt dimensionerade, levande miljöer, som 
möjliggör för att öppna situationer skall kunna uppstå”? och nyckelord som Plats, det fysiska 
rummet, levande miljö etc.105. 
 
Eftersom det i detta läge inte presenterats något konkret på hur man ska svara på dessa frågor 
väljer jag inte att ta upp några fler exempel kring dessa teman. Trots att det inte avslöjas hur 
man ska gå till väga visar det ändå hur man tänker inom Lunds organisation i inledningsfasen 
av deras satsning på att bli kulturhuvudstad.  
 
Det som arbetas med just nu är den ansökan som ska lämnas in i oktober 2008. I denna ingår 
ett koncept eller tema som just nu är Jakten på den femte friheten. Här ska också presenteras 
en finansieringsplan där man bl.a. ska visa upp sponsorer och hur de ekonomiska förutsätt-
ningarna ser ut. Slutligen ska man presentera skisser på tio stora projekt som kan genomföras 
om staden blir kulturhuvudstad 2014. Det som blir viktigast är att visa på en genomtänkt idé 
och att det verkligen finns finansiella möjligheter att genomföra detta projekt. För att stärka 
detta bud sker också diskussioner inom flera olika områden, bl.a. kultur, näringsliv och ung-
domspolitik. Totalt har kommunen gått in med 32 miljoner kronor under fyra år med början 
2005. 106 

5.4.7 Konkurrens 
Alla de nuvarande konkurrenter till Lund som har tagit beslut i kommunfullmäktige nämns på 
hemsidan och det finns även länkar till Umeå och Kalmarregionens hemsidor. Därmed kan 
man också dra slutsatsen att de vet vilka konkurrenterna är och att de i alla fall följer arbetena 
hos Umeå och Kalmarregionen via Internet. Det nämns också andra tänkbara kandidater som 
Norrköping och Göteborg vilket också tyder på att det används andra kanaler, förmodligen via 
olika typer av media.107   

5.4.8 Marknadskommunikation 
Delen kring marknadskommunikation är precis som ryktet svårt att säga någonting om efter-
som det inte nämns någonting kring detta på hemsidan.  

5.4.9 Varumärket 
Varumärket tas dock upp och det finns en vilja från projektledningen att tidigt visa upp den 
logotyp som har tagits fram i samband med olika evenemang. Detta gör man för att skapa en 
medvetenhet och uppmärksamhet kring satsningen, man vill helt enkelt att folk ska känna 
igen namnet och symbolen.108 

                                                
105 Lund kommun, Kulturhuvudstad 2014 (2007, april 25) Teman [www dokument] URL 
http://www.lund.se/kultur/Page____52578.aspx. 
106 Lund kommun, Kulturhuvudstad 2014 (2007, april 25) Fakta, Vanliga frågor [www dokument] URL 
http://www.lund.se/kultur/Page____34236.aspx.  
107 Lund kommun, Kulturhuvudstad 2014 (2007, april 25) Regler och medtävlande [www dokument] URL 
http://www.lund.se/kultur/Page____52992.aspx.  
108 Lund kommun, Kulturhuvudstad 2014 (2007, april 25) Lund 2014 [www dokument] URL 
http://www.lund.se/kultur/default____34206.aspx.  
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5.4.10 Samarbeten med organisationer och näringsliv  
Än så länge visar man inte upp några tydliga samarbeten mellan regioner eller företag mer än 
att det förs diskussioner med dessa och att det finns möjlighet att gå in i partneravtal med t.ex. 
andra kommuner och även städer på Själland. Det skrivs också kring ”Letters of Support” som 
man tror kan ha värde för Lunds kandidering. Städer som nämns som viktiga kring detta är 
Malmö, Helsingborg och Kristianstad men det är svårt att avgöra om detta har börjat diskute-
ras eller om det är ett önsketänkande. Ett avgörande steg kring detta blir huruvida någon av 
dessa städer väljer att kandidera själv eftersom man inte kan stödja en annan stad samtidigt 
som man själv kandiderar. Det nämns också möjligheter kring samarbeten med Lettland efter-
som detta är det andra land förutom Sverige som ska utse en kulturhuvudstad under 2014.109  

5.4.11 Lärdomar från tidigare kulturhuvudstäder 
Det är tydligt att man i Lund som de övriga kandiderande städerna Umeå, Kalmarregionen 
och Gävle har nyttiga erfarenheter att dra från tidigare kulturhuvudstäder. Det nämns en stu-
die som granskat 21 städer som tidigare varit kulturhuvudstäder där erfarenheter kan dras i 
form av att projektet är ”ett kraftfullt verktyg för kulturella satsningar med oanade möjlighe-
ter att bidra till kulturell utveckling i stadsmiljöer” . Lärdomar från rapporten säger också att i 
vissa fall har den kulturella delen kring en satsning blivit lidande p.g.a. icke-kulturella intres-
sen t.ex. politiska ambitioner. Slutsatsen från denna studie är bl.a. att de städer som använt sig 
av en bred satsning där långsiktighet har varit viktigt är också de städer som varit mest nöjda 
med utfallet.110    

                                                
109 Lund kommun, Kulturhuvudstad 2014 (2007, april 25) Det händer, Samarbete [www dokument] URL 
http://www.lund.se/kultur/Page____34241.aspx. 
110 Lund kommun, Kulturhuvudstad 2014 (2007, april 25) Inspiration, Erfarenheter från tidigare kulturhuvud-
städer [www dokument] URL http://www.lund.se/kultur/Page____34242.aspx. 
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6. Analys 
I Analysavsnittet presenteras viktiga skillnader, likheter styrkor och svagheter mellan de kan-
diderande städernas kulturhuvudstadssatsningar samt hur dessa förhåller sig till den teoretiska 
referensramen och utvärderingarna av två tidigare kulturhuvudstäderna samt konkurrensen i 
Storbritannien. Rubrikerna är likadana som i intervjusammanställningarna för att skapa en 
kontinuitet mellan dessa delar och på sätt göra det enklare för läsaren att följa med.  
 
Eftersom syftet med uppsatsen var att jämföra de kandiderande städerna och ta reda på hur de 
tänker och agerar i denna inledningsfas har jag försökt presentera de skillnader och likheter, 
styrkor och svagheter som är mest uppenbara och viktigast utifrån min egen uppfattning och 
den teoretiska referensramen. Jag har också medvetet valt att endast använda en figur i analy-
sen eftersom många figurer kan göra analysen svårtolkad och förvirrande.   
 
Att Lund inte ställde upp på en intervju påverkar förstås också analysen i den utsträckningen 
att staden tagits upp färre gånger till skillnad från Gävle, Umeå och Kalmarregionen eftersom 
det i vissa aspekter inte funnits någon information att jämföra med.  
 
Jag väljer också att presentera respondenterna utifrån deras stad förutom när det hänvisas till 
direkta citat tagna från intervjusammanställningarna då personnamn och namnet på staden 
används. Detta för att påpeka att det är individens uppfattning om hur t.ex. ryktet ser ut och 
inte alla i staden. Att detta inte gjorts över hela analysen beror främst på att det ska vara lätta-
re för läsaren att hänga med och enligt min uppfattning är det lättare att komma ihåg stadens 
namn jämfört med respondenternas.     

6.1 Kulturliv 
Det är tydligt när man studerar städerna Umeå, Gävle, Kalmar och Lund att här finns ett rikt 
kulturliv som dock skiljer sig åt från stad till stad. I Umeå finns, precis som i Gävle inga givna 
dragplåster utan här är stora delar av kulturen baserad kring olika teatergrupper, länsteatrar, 
opera, och konst. I Kalmarregionen däremot finns det mer givna sevärdheter där Astrid Lind-
grens värld, glasriket, Hultsfredfestivalen och Öland är de största. Precis som i Lund har man 
också i Kalmar ett kulturliv med en längre historia jämfört med Umeå och Gävle, däremot är 
det svårt att säga om Lund är likt Kalmarregionen även i avseendet att det finns större drag-
plåster i Lund eftersom jag inte har den informationen. Det går dock att urskilja två olika läger 
med de äldre kulturstäderna Lund och Kalmar på den ena sidan och de yngre, Umeå och Gäv-
le på den andra. Det finns fördelar med båda sidor, men det går inte att luta sig för mycket på 
vad som finns idag. Givetvis är det bra att utnyttja det städerna är duktiga på inom kulturen 
men det krävs många förändringar vilket också respondenterna är medvetna om.   

6.2 Unika egenskaper  
Alla respondenter nämner också tydliga unika egenskaper hos städerna men det är tveksamt 
huruvida dessa, än så länge är tillräckligt unika för att urskilja platsen i Europa och EU. Enligt 
Kotler et al är detta viktigt inom imagemarknadsföringen för en stad111. Det finns utpräglade 
unika egenskaper kring de intervjuade städerna, som Umeås ungdomlighet och djärvhet kring 
konst, scen etc., Kalmarregionens blandning av natur och kultur och Gävles stora och med-
vetna satsning inom kulturlivet. 
  

                                                
111 Kotler et al, 51.  
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Utifrån det Kotler skriver bör dock detta utvecklas mycket mer om egenskaperna ska få fäste i 
den europeiska konkurrensen. Det är dock så att kulturhuvudstadssatsningens konkurrenssitu-
ation är speciell eftersom det bestämts en turordning vilket gör att länder inte tävlar mot var-
andra utan endast nationellt. Jag tror dock att de unika egenskaperna för samtliga kandideran-
de städer som jag har pratat med kan utvecklas och än så länge finns det tid för en ordentlig 
utveckling av detta under de kommande åren. Det här är beslut som kommer att ta tid och som 
kräver stor eftertanke. Att utveckla dessa egenskaper är också viktigt utifrån det Rainisto skri-
ver om skillnaden mellan identitet och image där imagen inte kan tas fram om inte identiteten 
är fastställd112. Jag tror också det finns möjlighet för dessa städer att skapa nya unika egen-
skaper inför avgörandet eftersom det är lång tid kvar innan det ska avgöras. Eftersom de unika 
egenskaperna kan utnyttjas bättre tror jag också det finns möjligheter inom detta område för 
städer som ännu inte har kandiderat men där diskussioner pågår, att utnyttja konkurrenternas 
mindre utvecklade sidor.   

6.3 Infrastruktur 
Infrastrukturen är välutvecklad och alla städer har antingen egna flygförbindelser eller nära 
till anliggande städers flygplatser. Utifrån vad Kotler skriver kring viktiga aspekter med att 
kunna ta emot besökare113, ser möjligheterna goda ut för alla kandiderande städer. Tydligaste 
fördelen kring infrastrukturen har Kalmarregionen och Lund, mycket p.g.a. det geografiska 
läget, där Lund har väldigt nära över till Danmark via Öresundsbron och Kalmar är på väg att 
få direktflyg med Köpenhamn och/eller Frankfurt. Därmed tror jag det blir väldigt viktigt för 
Umeå och Gävle att jobba med infrastrukturen och visa att det trots detta inte är så stor skill-
nad som man kan tro. Har man väl tagit sig till Sverige och Arlanda ligger Gävle endast en 
timme bort med tåg och Umeå en timme bort med flyg. Kan man övertyga internationella 
gäster och EU juryn i detta avseende så krymper också försprånget för Kalmarregionen och 
Lund.  

6.4 Kulturhuvudstadssatsningen 
Kring kulturhuvudstadssatsningen kan man först och främst se likheter mellan Umeå, Lund 
och Kalmarregionen i att de arbetat i princip lika lång tid, vilket också syns eftersom man 
inom många punkter är på samma ställe. I Gävle har projektledaren endast jobbat i tre veckor 
vilket beror på att beslutet i kommunfullmäktige togs mycket senare. Detta skulle kunna inne-
bära ett övertag för övriga kandidater, speciellt när det gäller den strategiska marknadsplanen 
som är en komplex process och innehåller flera olika aspekter kring bl.a. konkurrenter, vision 
och mål, plan, finansiella möjligheter etc.114. Utifrån detta ser det nu ut som att dessa städer 
har en fördel i förhållande till Gävle men å andra sidan är det långt kvar innan avgörandet och 
det borde finns möjligheter att komma ikapp.  
 
En intressant aspekt är att beslutet i Kalmarregionen och Umeå gick igenom utan reservering-
ar i kommunfullmäktige medan i Gävle reserverade sig Sverigedemokraterna och i Lund var 
miljöpartiet emot. I Gävles fall tror jag att detta inte har någon större betydelse eftersom det 
var ett så pass litet motstånd. I Lund kan det dock vara viktigt att som Truman skriver, upp-
märksamma konflikterna för att sedan bättre kunna enas kring en identitet115. Om inte detta 
genomförs kan det vara risk för att dessa meningsskiljaktigheter påverkar stadens ambition att 
bli kulturhuvudstad negativt, t.ex. via media.  

                                                
112 Rainisto, 73-75. 
113 Ibid., 51-55. 
114 Kotler et al, 112 och 108; Ashworth och Voogd, 38.  
115 Trueman et al. 
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Kalmarregionen är de enda som nämner möjligheten att utnyttja människor med kulturellt 
värde vilket är intressant med tanke på vad Kotler skriver om vad marknadsföring med hjälp 
av människor kan tillföra116. Skulle man utnyttja detta på rätt sätt kan det därmed bli en fördel 
jämfört med övriga städer.  
 
Kalmarregionen och Gävle ser inga nackdelar med satsningen och påpekar båda att oavsett 
vilken stad som vinner så kommer alla kandiderande städer att tjäna på satsningen genom att 
det skapas ett starkare kulturliv. I Umeå är man något mer försiktig och påpekar att det finns 
en risk att luften går ur satsningen om staden inte blir vald: 
 
”Den risken måste vi ta hand om så att oavsett utfallet 2009, 2010 så måste satsningen vara 
värd sina pengar.” Fredrik, Umeå 
 
Jag tror dock att det kan finnas större orosmoln än vad respondenterna nämner, både kring det 
som har skrivits kring tidigare kulturhuvudstäder117 men också kring de teoretiska aspekterna 
som nämns av bl.a. Barke och Paddison. Dessa uppmärksammar svårigheten med att överföra 
en marknadsföringsstrategi till praktiken och svårigheterna kring vad man som stad ska foku-
sera på inom marknadsföringen av en stad och vilka man ska samarbeta med118. De städer 
som inte blir valda tror jag löper en stor risk att bli så pass besvikna att de, omedvetet inte 
lyckas använda alla de satsade pengarna på ett bra sätt om de inte vinner och därmed har sta-
den förlorat mer än vad den vunnit på att kandidera.  

6.5 Rykte 
Umeå, Gävle och Kalmarregionen uppfattar sig som att ha ett gott rykte av övriga Sverige 
inom kulturlivet. Det ser man utifrån vad respondenterna säger själva:  
 
”En liten oas i norra delen av Sverige.” Fredrik, Umeå. 
 
”Vi älskar att åka till Västervik, till Kalmar eller Öland eller Hultsfred, därför att det är så 
fint och det händer så mycket.” Lasse, Kalmarregionen. 
 
”Jag tror att Gävle har ett ganska bra rykte, mycket av det ligger till grund att vi har haft en 
oerhört aktiv teater här…” Anna-Karin, Gävle. 
 
Om man kopplar detta till vad Kotler et al skriver kring image, t.ex. alltför attraktiv, positiv 
eller svag image119  så finns det ingen given stad med ett överlägset rykte inom alla områden. 
Som jag ser det har Kalmar det bättre ryktet när det gäller typiska sevärdheter och dragplåster, 
däribland Öland och glasriket. Här finns en positiv image som det blir viktigt att utnyttja för 
att på så sätt komma ännu längre fram. I förhållande till Kalmarregionen upplevs Gävle och 
Umeå ha en svagare image inom detta område. Det som blir viktigt i dessa städer är att försö-
ka förändra och förbättra området i och med kulturhuvudstadssatsningen. Å andra sidan är 
intrycket att Umeå och Gävle har en mer positiv image när det gäller scenkonst, t.ex. teater, 
opera, som inte behöver genomgå förändringar utan mer att utnyttja och visa upp detta mer 
effektivt. Kalmar har inom detta område en svagare image där det kan vara på sin plats med 
en förändring för att på så sätt öka sina möjligheter.  
                                                
116 Kotler, 59-64. 
117 García; Deffner och Labrianidis; Griffiths. 
118 Barke, 489-490; Paddison. 
119 Kotler et al, 51-55. 
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I Umeå, Kalmarregionen och Gävle ses också allmänheten som en viktig del i ryktet för sta-
den men också för kulturhuvudstadssatsningen i allmänhet. Umeå och Gävle nämner att det 
främst är människorna i staden som ska driva kulturen vidare i städerna och projektledarna 
varken kan eller ska vara avgörande för vilken stad som får utmärkelsen. En bra kommunika-
tion med allmänheten är därmed en viktig del när en eventuell marknadsföringskampanj star-
tas upp. Om man vet vad allmänheten vill och inte vill kan man lättare undvika det som Ke-
arns och Philo skriver om kring en manipulering av staden och att de kulturella förändringar 
som sker inte stämmer överens med allmänhetens120.  

6.6 Målsättning 
Målsättningen hos alla kandiderande städer är förstås att bli Sveriges kulturhuvudstad 2014. 
Hur man väljer att gå till väga för att nå dit kommer däremot att skilja sig åt markant mellan 
städerna. Hittills har Umeå och Lund kommit längst i att presentera ett tema för sin stad där 
Lunds är Jakten på den femte friheten medan man i Umeå har tre ledord: Mångfald, det nord-
liga rummet och gränsöverskridning. I Kalmar och Gävle har man inte kommit lika långt i 
planeringen, men samtidigt har inte Lund och Umeå presenterat någonting konkret som visar 
på ett eventuellt övertag. En tydlig koppling ses mellan dessa förberedelser och figur 1 i den 
teoretiska referensramen. Det står klart att alla städerna till största delen befinner sig i den 
första fasen, d.v.s. sökning efter riktning, det diskuteras vilka unika aspekter som finns i stä-
derna och hur dessa kan och ska utnyttjas o.s.v.121. Precis som Ashworth och Voogd nämner, 
är det inte så att en stad fullt har utvecklat det första steget innan det gås vidare in på de övri-
ga. Detta är tydligt med tanke på att ett av de första målen och aktiviteterna är att söka ett stöd 
för projektet trots att man ännu inte har utvecklat riktningen eller planen fullt ut.122 I alla kan-
diderande städer, Umeå, Lund, Kalmarregionen och Gävle diskuteras det kring långsiktighet 
som en viktig målsättning. Hur långsiktigheten ska uppnås är dock inte helt klart och jag tror 
att det är en mycket viktig del som delvis kan vara avgörande för den som lyckas med att bli 
Sveriges kulturhuvudstad 2014.  

6.7 Konkurrens 
De kandiderande städerna har en bra uppfattning om vilka konkurrenterna är och bevakningen 
sker främst genom de hemsidor som finns tillgängliga för Lund, Umeå och Kalmarregionen. 
En annan källa till information är den mediala bevakningen, främst genom tidningar och TV. 
Det är dock väldigt svårt att säga vilka av dessa som är överlägsen, jämlika eller svagare kon-
kurrenter utifrån Kotler et als benämningar123. Detta till stor del p.g.a. av att man hunnit olika 
långt i respektive stad. Dessutom är det troligt att fler städer kandiderar vilket gör att konkur-
renssituationen kommer att förändras. Om man tittar hur konkurrensen ser ut idag och bortser 
från dessa aspekter uppfattar jag den som väldigt jämn mellan Umeå, Lund och Kalmar. Gäv-
le har i dagsläget en svagare position eftersom projektet startade senare och inte utvecklat sin 
satsning i lika stor utsträckning som de övriga. Än så länge finns det tid för Gävle att komma 
ikapp, men det finns fördelar med att starta tidigt. Detta beroende på att den strategiska mark-
nadsplanen tillsammans med varumärkesbyggande av platser är komplexa processer som tar 
lång tid att bygga upp. Ett försprång här kan vara positivt men det kan inte ensamt avgöra 
tävlingen och att vara först ut betyder inte att man automatiskt vinner tävlingen. Det kommer 
att krävas mycket tanke bakom de beslut som tas i framtiden.   

                                                
120 Kearns och Philo, 3. 
121 Ashworth och Voogd, 37.  
122 Ibid., 29-30.  
123 Kotler et al, 109-110. 
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6.8 Marknadskommunikation    
Området kring marknadsföring har än så länge utvecklats i en liten utsträckning hos de kandi-
derande städerna. Ingen av de respondenter som jag pratat med vill genomföra något jippo 
eller event som endast sträcker sig under kulturhuvudstadsåret 2014. Umeå och Kalmar har 
om liknande tankar kring marknadsföringen där man mer ser det som att marknadsföra kultur-
livet i staden och inte staden i sig.  
 
I Umeå påpekas att det måste finnas något genuint attraktivt att åka till Umeå för. ”Det går 
inte att sälja en stad med bullshit argument.” Min tolkning av detta uttalande är att de ser 
marknadsföringen av en stads kulturliv som mer svårhanterlig jämfört med produkter. Detta 
sammanfaller med vad Barke skriver om marknadsföring av platser samt det som Hankison 
skriver om varumärkesbyggande av platser, att det är en större och mer komplex process som 
kräver mer eftertanke124. I Gävle tycker man dock att det inte endast blir en marknadsföring 
av platser utan också av produkter och precis som i Umeå ser de som en viktig aspekt att öp-
pet möta folket och därmed få dem att prata om kulturhuvudstadssatsningen. Därmed är en 
viktig marknadskommunikation för dessa två städer mun-till-mun kommunikationen. Än så 
länge har man i Kalmarregionen inte funderat i dessa banor och området är underutvecklat 
med ingen större satsning genomförd. Alla städer har dock en marknadsföringsdel som man 
jobbar med för att utveckla detta i framtiden. Trots att det inte kan visas på några konkreta 
åtgärder finns det i detta tidiga skede flera tecken på att det arbetas inom området och att det 
kommer att påverka utvecklingen av städernas kampanjer under de kommande åren.  

6.9 Varumärket 
Inom varumärksområdet krävs det precis som inom marknadskommunikationen mycket arbe-
te om det ska få en betydande roll. Tydliga försök till att bygga upp ett varumärke finns fram-
förallt i Umeå och Lund med skapandet av logotyper som på så sätt kan skapa kunskap och en 
positiv känsla för satsningen. Hankinson menar dock att det inte är tillräckligt att endast byg-
ga varumärket med hjälp av en slogan, eller symbol125 men samtidigt måste städerna börja 
någonstans och jag tror detta är rätt ände att börja, för att sedan utveckla och bygga vidare på 
varumärkets olika delar som exempelvis identitet och image.  
 
I Gävle har dessa aktiviteter inte startat och i Kalmarregionen har det utvecklats en logotyp på 
kampanjhemsidan. Trots att de inte börjat arbeta aktivt med detta så finns en medvetenhet 
kring dess positiva påverkan och dessa aktiviteter kan komma att trappas upp under de kom-
mande två åren. En anledning till att området är mindre utvecklat kan bero på det som Rainis-
to skriver, att identiteten (som han menar är en del i varumärkesbyggnaden) inte kan utvecklas 
före den strategiska marknadsföringsplanen126.  
 
Det har därmed inte utvecklats några tydliga modeller som skulle kunna liknas de Hankinson 
(2001 och 2004) och Trueman et al presenterar men man kan ändå se likheter inom städerna 
bl.a. kring kärnvarumärkets tre delar, som viktiga funktionella attribut (teatrar, turistmål) och 
att det är viktigt att hålla vad som lovats, d.v.s. verkligen genomför de förändringar som pla-
neras. För att detta ska vara en del i avgörandet av vilken stad som får utmärkelsen tror jag att 
man måste utveckla detta område betydligt mer. Precis som Anna-Karin Ferm säger tror jag 
inte att det blir den stad med mest pengar eller muskler som vinner utan de som är smartast 
strategiskt och kan utnyttja och bygga vidare på viktiga kulturella aspekter i respektive stad. 

                                                
124 Barke, 489; Hankinson, ”Location Brands: A Study of the Branding Practices of 12 English Cities.”. 
125 Hankinson, ”Location Brands: A Study of the Branding Practices of 12 English Cities.”.  
126 Rainisto, 73-76. 
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Därmed kan också varumärket spela en avgörande roll och hjälpa till att skapa en positiv 
känsla inom respektive stad och förhoppningsvis ut i världen.  

6.10 Samarbeten med organisationer och näringsliv  
Både Umeå, Lund, Kalmar och Gävle ser samarbeten med andra organisationer som något 
viktigt och något som kommer att genomföras. Däremot har man kommit olika långt i proces-
sen där Umeå uppfattas som den stad som utvecklat sig mest inom området. Här finns det 
redan inplanerat en s.k. näringslivsstafett med början i maj 2007 och det har även mottagits 
skriftligt stöd från Vasa i Finland. I Kalmar finns planer på samarbete med näringslivet men 
än så länge har det inte utvecklats några konkreta förslag. I Gävle har man däremot en annor-
lunda syn kring detta samarbete. I första hand fokuseras det på ett samarbete mellan de kultu-
rella institutionerna och planen är att vänta med näringslivet.  
 
”Det gäller att få kulturlivet först och deras kontakter här inom och utåt och sedan tror jag 
att näringslivet, det kommer vi att få på köpet när man märker att det verkligen går bra…” 
Anna-Karin, Gävle. 
 
Umeå och Kalmarregionens tankesätt sammanfaller med Hankinsons tanke där en viktig 
aspekt kring varumärkesbyggnaden var samarbetet med lokala och övriga organisationer, sär-
skilt inom den privata sektorn127. Gävle är till viss del också likt Umeå och Kalmarregionen 
men deras ställningstagande kring näringslivet upplevs som ett risktagande som både kan löna 
sig eller straffa sig. Om det fungerar har de tjänat mycket gratis, men det kan också innebära 
att de får ett mindre utvecklat samarbete jämfört med Umeå och Kalmarregionen. I fallet med 
Lund är det svårare att säga hur långt de har kommit men klart är att man vill samarbeta och 
att det skett diskussioner med det lokala näringslivet i ett tidigt skede av satsningen. Både 
Umeå, Kalmarregionen och Gävle ser också media som en viktig samarbetspartner och i dessa 
städer sker en hel del debatter, intervjuer och TV-inlägg kring kulturhuvudstadsåret. Det är 
också viktigt i kommunikationen med allmänheten:  
 
”Framför allt för att nå ut till så många människor som möjligt så är det ju avgörande” Fred-
rik, Umeå. 
 
Ett samarbete med organisationer och näringsliv ser även Hankinson som en del i de kringlig-
gande faktorerna att bygga upp kärnvarumärket128. Kring detta område nämnde Anna-Karin 
ett intressant genomförande där man försökte koppla ihop olika kulturella institutioner för att 
på så sätt skapa korsbefruktningar.  
 
”Att man för samman olika institutioner, olika kulturer och då föds förhoppningsvis något 
nytt.”  Anna-Karin, Gävle. 
 
I både Gävle och Kalmar kan också samarbetet mellan institutioner bli bättre och i Umeå be-
nämns det som en egenskap som redan finns i staden: 
 
”…det är en expansiv stad som bygger väldigt mycket på samverkan mellan olika konstella-
tioner så folk går mellan olika uppdrag och mellan olika institutioner och det är en otroligt 
sammanhållen stad tycker jag på det sättet.” Fredrik, Umeå. 

                                                
127 Hankinson, ”Location Brands: A Study of the Branding Practices of 12 English Cities.”. 
128 Hankinson, ”Relational Network Brands: Towards a Conceptual Model of Place Brands”. 
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6.11 Lärdomar från tidigare kulturhuvudstäder 
Alla de intervjuade städerna och Lund tycker det är viktigt med att utnyttja erfarenheter från 
tidigare kulturhuvudstäder. De poängterar att samtidigt som man kan dra nytta av vad som 
gjorts bra så får man inte utnyttja detta för mycket och på så vis kopiera lyckade drag. Det blir 
istället viktigt att komma med något eget. I Umeå och Kalmarregionen har man också inpla-
nerade resor till kommande kulturhuvudstäder som Liverpool och Sibius medan det i Gävle 
inte utvecklats lika mycket, av förklariga skäl. Detta skulle kunna innebära en större vetskap 
kring hur en stad bör agera och därmed också ökad konkurrens och större krav på de kandide-
rande städernas bud.  
 
I och med att det var relativt lätt att driva igenom idén kring kulturhuvudstadssatsningen i de 
svenska kandiderande städerna ses en likhet mellan dessa och Liverpool i den aspekten att 
kommunfullmäktige har varit engagerat redan från början129. Detta är också en av anledning-
arna till att konkurrensen verkar bli hårdare i Sverige, med tanke på att de kandiderande stä-
derna är mer jämna i jämförelse med Storbritannien där huvudkonkurrenterna endast var två, 
Liverpool och Newcastle/Gateshead. I Sverige finns nu fyra relativt starka konkurrenter som 
alla har stöd från kommunfullmäktige samt att det diskuteras för fullt i flera andra städer, t.ex. 
Norrköping, Malmö och Göteborg. Något som kan vara en negativ aspekt kring att de kandi-
derande städerna liknar varandra och har relativt strikta regler att följa från EU när det gäller 
framtagandet av budet, är att de unika aspekter som presenteras drunknar i mängden av obli-
gatoriska aspekter. Barke skriver t.ex. att många marknadsföringskampanjer av städer liknar 
varandra vilket gör att en stor del av syftet försvinner, d.v.s. att differentiera sig och hitta uni-
ka egenskaper130.   

6.12 Sammanfattande modell 
Den sammanfattande teoretiska modellen som presenterades i figur 3 visar många likheter 
med denna och de tankar som projektledarna har kring kulturhuvudstadssatsningen. Dessa 
planer är av naturliga skäl inte till fullo utvecklade i detta skede men med stor sannolikhet 
kommer detta att förstärkas under de kommande åren, framförallt tankarna kring varumärket 
och marknadsföringen som än så länge är underutvecklade.  
 
I sökning efter en riktning ingick identiteten – d.v.s. vad som är unikt för staden, image - hur 
människor uppfattar staden och konkurrens. Det som upplevs som minst utvecklat inom detta 
område och viktigast är identiteten och dess koppling till imagen och marknadskommunika-
tionen som Rainisto skriver om i sin doktorsavhandling131. De undersökta städerna har kon-
troll på hur deras konkurrenter arbetar, dock inte i den utsträckning som Kotler et al skriver, 
men det är i detta fall en annan typ av konkurrens där den i inledningsfasen endast är nationell 
och därmed endast mellan svenska städer. Planen bestod av marknadskommunikationen, de 
olika marknadsföringsstrategier som Kotler et al skriver om, däribland attraktionsmarknadsfö-
ring m.fl. och en långsiktig planering. Som nämnt är delen kring marknadskommunikation 
och marknadsföring utvecklad till en relativt liten del. Det finns attraktioner, infrastruktur 
o.s.v. men städerna har inte använt dessa i sin marknadsföringsstrategi. Däremot är det väldigt 
tydligt att alla städer har en långsiktig plan vilket är positivt eftersom man då lättare kan und-
vika problem som uppkom i Thessalonikis och till viss del Glasgows kulturhuvudstadssats-
ningar132.  

                                                
129 Griffiths. 
130 Barke, 489-490. 
131 Rainisto, 73, 75. 
132 Griffiths; Deffner och Labrianidis.  



6. Analys 
___________________________________________________________________________ 

  61 
 

 
Nästa del kallades stöd och där ingick samarbeten mellan media, första- och andrahandstjäns-
ter samt befolkningen. Både Gävle och Kalmarregionen nämner att samarbetet är något som 
kan förbättras, främst då mellan institutioner och det är positivt att städerna identifierar sina 
svagheter eftersom de därmed lättare kan fokusera och göra någonting åt dem. Eftersom kul-
turhuvudstadssatsningen benämns som långsiktig finns det ingen anledning att tro att även 
samarbetena och stöden är långsiktiga. Delen kring media upplevdes också som den mest ut-
vecklade och alla städer hade en utvecklad relation med media och både Umeå och Gävle 
hade genomfört eller skulle genomföra samarbeten med näringsliv och kulturella institutioner. 
En anledning kan vara det som respondenterna säger att utan allmänheten så är det svårt att bli 
utnämnd till kulturhuvudstad eftersom det är både de som besöker kulturevenemang och ska-
par dem.   
 
De finansiella möjligheterna är än så länge relativt små eftersom de enda som stödjer arran-
gemanget är kommunen. Lund har än så länge anslagit mest pengar men det är för tidigt att 
säga huruvida detta är en fördel. Av erfarenheter från tidigare städer133 är det inte hur mycket 
pengar som satsas utan vad de används till som är det viktiga.  Andra sponsorer skulle mycket 
väl kunna hjälpa till och skapa fördelar för de städer som är duktiga på att knyta till sig sam-
arbetspartners och samtidigt satsa på vettiga projekt. Handling är än så länge underutvecklat 
vilket följer av att tidigare delar ännu inte har genomförts till fullo. Det finns dock exempel 
inom städerna där man börjat arrangera träffar och mötesplatser för att diskutera kulturhuvud-
stadssatsningen. Näringslivsstafetten i Umeå och körmötet i Gävle är andra exempel på att det 
redan nu planeras och utvecklas arrangemang i de kandiderande städerna trots att det är flera 
år kvar tills avgörandet. De stora handlingarna borde, och är heller inte genomförda, utan des-
sa ska genomföras av den stad som blir Sveriges kulturhuvudstad 2014.       
 

                                                
133 Se genomgången av Thessaloniki. 
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7. Slutsatser, bidrag och framtida studier  
Nedan följer slutsatserna kring uppsatsen samt dess bidrag och möjligheter till framtida studi-
er. Diskussionerna är tänkta att ge en sammanfattande bild av analysen samt visa om det finns 
något att lära av det som framkommit och huruvida det finns andra infallsvinklar eller möjlig-
het till påbyggande studier. Utöver detta har jag även tagit med en slutgiltig modell, där jag 
visar på kopplingar mellan den sammanfattande teoretiska modell som visas i figur 3 och det 
som respondenterna tagit upp vid intervjutillfällena.  

7.1 Slutsatser  
För att genomföra en så tydlig slutsats som möjligt vill jag först och främst återkoppla till 
syftet med uppsatsen. Det presenteras nedan i sin helhet: 
 
Syftet är att skapa en förståelse för att sedan jämföra de svenska städer som hittills har upp-
gett att de kommer att kandidera och att ta reda på hur de ansvariga i respektive stad tänker 
och agerar i inledningsfasen av denna satsning.  
 
Det man kan urskilja från syftet är tre olika aspekter där den första är hur de ansvariga tänker 
och agerar, den andra vilka skillnader som finns mellan städerna och sist om det har identifie-
rats några styrkor och svagheter. Jag väljer även att ta med slutsatser kring sambanden mellan 
den sammanfattande teoretiska modellen och det empiriska materialet.   
 
Om vi först tittar på hur de ansvariga tänker och agerar så finns det väldigt många likheter 
mellan de kandiderande städerna. Tanken är än så länge mycket lagd till att informera kring 
denna satsning och skapa en medvetenhet hos så många som möjligt. Hur långt man har 
kommit i dessa aspekter skiljer sig dock eftersom att det jobbats olika lång tid. Detta syns 
tydligast i fallet Gävle där man endast jobbat i tre veckor jämfört med Umeå, Lund och Kal-
mar där projektledarna varit anställda cirka ett år (något mindre i fallet Kalmarregionen). 
Agerandet har dock inte tagit fart och det jobbas främst inåt med i huvudsak målen kring sats-
ningen och på det bud som ska presenteras till EU inom ett år. De mindre aktioner som ge-
nomförts utåt är främst informationssamtal, möten – med allmänheten och näringslivet. I 
Umeå, Lund och Kalmarregionen har man också presenterat varsin logotyp, i Umeå och 
Lunds fall också varsitt tema för att på så sätt börja bygga upp en kännedom kring kulturhu-
vudstadssatsningen och dess varumärke. Hur mycket detta än så länge påverkat satsningen i 
positiv respektive negativ bemärkelse är det dock svårt att dra några slutsatser kring med tan-
ke på att det pågått under en väldigt kort tid. Det man dock kan säga är att det i denna inled-
ningsfas finns ambitioner hos respondenterna att utveckla en strategisk plan tillsammans med 
en varumärkestanke. Man har dock kommit olika långt och det verkar troligt att detta kommer 
att utvecklas ännu mer under de kommande åren fram till avgörandet under 2010. 
 
En avgörande aspekt som skiljer städerna åt är som nämnt det faktum att det jobbats olika 
länge inom projektet. Det som skiljer städerna åt är förstås kulturlivet och kulturutbudet som 
skapar annorlunda förutsättningar för respektive stad. Det finns också skillnader mellan stä-
derna som de unika egenskaperna men som nämnt i analysen skulle dessa behöva utvecklas i 
större utsträckning för att skapa en tydlig fördel för någon stad. Istället kan det bli en möjlig-
het för andra städer, som ännu inte har offentlig gjort sin kandidatur att utnyttja denna svaga 
punkt. Utöver detta upplevs de kandiderande städerna relativt lika i sin initiala satsning, t.ex. 
långsiktigheten i satsningen, samarbeten med organisationer och vikten av att inte skapa en 
PR-kampanj eller ett ”event”. Anledningen till detta kan vara att det finns tydliga riktlinjer 
från EU som måste följas och att det är dessa som man börjat med att ställa upp.    
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I detta tidiga skede av satsningen identifierades också likheter med den teoretiska referensra-
men och framförallt den sammanfattande modellen. Det finns tydliga kopplingar kring att 
städerna har mål att utveckla en sökning efter riktning och en plan men dessa är ännu under-
utvecklade, framförallt när det gäller kopplingen identitet och image. Lite oväntat var stödet 
relativt välutvecklat i förhållande till de två första aspekterna i denna modell. Precis som 
nämns av Ashworth och Voogd finns det därmed belägg för att det inte alltid bör eller kan 
börjas med en sökning efter en riktning, utan att många aspekter måste tas i beaktning samti-
digt.   
 
Utifrån den sammanfattande modellen ställs det upp en slutgiltig modell som är baserad på de 
tre områden där det skett störst aktivitet i inledningsfasen, nämligen stöd, sökning efter rikt-
ning och planen. Nedanstående figur är dock inte vertikal utan horisontell eftersom jag vill 
visa på en mer sammanhängande process jämfört med figur 3. Det har påbörjats satsningar 
inom samtliga områden trots att det föregående inte är färdigutvecklat, vilket den horisontella 
utformningen ska visa. Det finns heller inte någon bestämd ordning vart en stad måste börja, 
men i fallet med dessa kandiderande städer har man kommit längst inom stöd och sökning 
efter en riktning vilket är anledningen till att de båda har lagts till vänster om planen.  
 
Anledningen till detta är troligen att det är lättare att undersöka och utveckla samarbeten och 
skapa en identitet för att sedan basera stora delar av planen på dessa delar. Detta betyder inte 
att planen lämnas därhän innan de övriga är färdigställda men att den inte får lika stort ut-
rymme i inledningsfasen. Pilarna i figuren syftar till att visa på hur de kandiderande städerna 
inte endast jobbar inom ett område åt gången utan att de jobbar inom alla tre samtidigt och att 
de till viss del påverkar varandras utveckling. De aktiviteter som städerna jobbar med inom 
stöd, t.ex. samarbeten med radio, TV, tidningar, företag kan liknas med att utveckla ett nät-
verk och därmed har nätverksbyggande tagit plats i den slutgiltiga modellen. Kulturidentiteten 
är de unika egenskaperna för respektive stad inom kulturområdet som i dagsläget finns men 
som också bör utvecklas och spridas till allmänheten för att spela en betydande roll i avgöran-
det. Planen som detta ska mynna ut i är ett en ansökan presenteras för en jury under 2008 som 
därefter ska avgöra vilka städer som går vidare till ministerrådet där det slutgiltiga beslutet 
tas.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4 Slutgiltig modell 
 
De olika styrkor och svagheter hos städerna som tagits fram är bl.a. det geografiska läget där 
Lund och Kalmarregionen har en styrka jämfört med Umeå och Gävle. Inom kulturlivet iden-
tifierades styrkor och svagheter mellan Umeå, Kalmarregionen och Gävle där Umeå och Gäv-
le upplevdes mer utvecklade inom scenkonsten i jämförelse med Kalmarregionen. Å andra 
sidan hade Kalmarregionen en större besöksnäring och mer givna attraktioner. En styrka som 
Umeå och Lund har är att dessa två städer kommit längst i satsningen kring varumärket och 
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målsättningen. Detta kan i fortsättningen ge ett övertag mot Gävle och Kalmarregionen efter-
som dessa processer tar lång tid och det är viktigt att starta i ett tidigt skede. En styrka som 
Kalmarregionen har till skillnad från de övriga är att man vill utnyttja människor som har kul-
turell koppling för att locka besökare till länet. Detta anses som viktigt inom det specifika 
området marknadsföring av folk134. Slutsatsen blir att de kandiderande städerna alla har olika 
styrkor och svagheter och därmed också alla möjligheten att bli kulturhuvudstad även om det i 
detta skede är Umeå och Lund ligger som ligger längst fram inom varumärkesområdet. 
  
Problemformuleringen som ställdes upp var: Vad gör de svenska kandiderande städerna för 
att bli utnämnda till kulturhuvudstad 2014 utifrån en strategisk marknadsplan och varumär-
kesbyggande åtgärder? 
 
Det svar som uppkommit är att i detta inledningsskede av kulturhuvudstadssatsningen finns 
det element från båda den strategiska marknadsplanen och varumärkesbyggande hos de kan-
diderande städerna. De områden som börjat utvecklas till störst del var de som togs med i den 
slutgiltiga modellen (figur 4), stöd, sökning efter en riktning och planen. Egenskaperna kring 
identitet, image och varumärkesbyggnad tror jag kommer att vara viktiga och som nämnt 
måste dessa utvecklas mer för att få betydelse inom städerna. Än så länge är dessa områden 
långt ifrån fullt utvecklade men det verkar troligt utifrån projektledarnas ambitioner att det 
kommer att gå framåt inom dessa områden. Samtidigt tror jag att varumärkesbyggnad och 
marknadsföring är områden som det måste satsas relativt mycket pengar inom och lång tid 
innan det kan visa en positiv effekt.  Därmed är det först då som det kan få en avgörande del i 
vilken kandiderande stad som blir utnämnd som Sveriges kulturhuvudstad 2014.    

7.2. Bidrag och framtida studier 
De bidragande aspekterna från denna studie är att den ger en inblick hur de svenska kandide-
rande städerna jobbar utifrån perspektivet kring en strategisk marknadsplan och varumärkes-
byggande av platser. Detta hade dock utvecklats till en relativt liten del vilket gjorde att slut-
satserna inte kunde visa huruvida detta än så länge har betydelse för vilken stad som blir kul-
turhuvudstad 2014. Huvudsyftet med uppsatsen var däremot inte att försöka avgöra vilken 
stad som skulle vinna utan ge en inblick i initialskedet av satsningen. De kandiderande städer-
na visar i detta avseende att det påbörjats en utveckling inom dessa områden och därmed är 
det också troligt att det kommer att påverka resultatet som presenteras år 2010.  
 
I och med att området kring marknadsföring och varumärkesbyggande av platser än så länge 
är i startgroparna är det svårt att säga huruvida det material som uppkommit från denna under-
sökning kan tillföra några nya teoretiska aspekter inom området. Den sammanfattande model-
len visar dock på att det finns ett samband mellan den strategiska marknadsplanen och ett va-
rumärkesbyggande och att dessa går att kombinera för att förhoppningsvis öka möjligheterna 
för en stad att urskilja sig på liknande sätt som produkter.   
 
Det man kan konstatera är också att alla som hittills har valt att kandidera gör det väldigt am-
bitiöst och därmed kommer det också att vara väldigt intressant att följa dessa städer och 
eventuellt de som tillkommer fram till och med att detta avgörs under 2010. Ett sådant projekt 
skulle å andra sidan ta alldeles för mycket tid i anspråk om man tänker i banorna av en c- eller 
d-uppsats. Ett intressant upplägg skulle vara att i framtiden, d.v.s. efter att det avgjorts vem 
som blir Sveriges kulturhuvudstad, titta på huruvida aspekterna kring den strategiska mark-
nadsplanen och varumärket påverkat utfallet i någon utsträckning. 

                                                
134 Kotler et al, 59-64. 
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En annan aspekt skulle kunna vara att undersöka befolkningen närmare och hur de ser på kul-
turhuvudstadssatsningen och eventuellt jämföra den image som människor har av de kandide-
rande städerna och hur mycket den stämmer överens med projektledarnas uppfattning om hur 
dessa människors image ser ut.    
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8. Sanningskriterier 
De sanningskriterier som presenteras i följande avsnitt har valts utifrån de metoder och an-
greppssätt som presenterades tidigare. Eftersom studien går ut på att undersöka de ansvariga 
projektledarnas syn på kulturhuvudstadssatsningen och baseras på en hermeneutisk kunskaps-
syn där det genomförts kvalitativa intervjuer väljer jag att utgå från; giltighet, intersubjektivi-
tet och praktisk användbarhet135. Dessa fyra kriterier ger en bild av hur vetenskapligheten ser 
ut i studien och det är ett sätt för mig och dem som läser studien att avgöra i vilken mån dessa 
uppfyllts.  

8.1 Giltighet 
Giltighetskriteriet handlar bl.a. om huruvida studien har uppnått teoretisk mättnad eller inte 
och beskrivs som när ytterligare intervjuer genomförs utan att det tillför något till studien.136  
Precis som Johansson-Lindfors skriver är det svårt att uppnå en total teoretisk mättnad och jag 
tror heller inte att det har uppnåtts i denna uppsats. Däremot har en begränsning genomförts 
där syftet var att prata med projektledarna från de kandiderande städerna. Utifrån denna be-
gränsning är det därmed ointressant att genomföra intervjuer med andra respondenter efter-
som det ligger utanför uppsatsens problemområde. Giltigheten är dock lägre än vad den kunde 
ha varit med tanke på att Lunds projektledare inte ville ställa upp på en intervju. För att kom-
pensera detta missade tillfälle har det istället samlats in information kring Lunds satsning i 
huvudsak från kampanjens hemsida vilket dock har en lägre giltighet i förhållande till en in-
tervju med projektledaren.  

8.2 Intersubjektivitet 
Detta kriterium handlar om att de tolkningar som görs i en forskningsrapport godtas och tillåts 
av de deltagande respondenterna men också av andra bedömare, t.ex. handledare, opponenter 
o.s.v. Det påpekas dock att det kan vara ganska svårt att veta huruvida man har fått acceptans 
eller inte. Detta beror till stor del på vilket datamaterial som samlats in, d.v.s. om det är posi-
tivt eller negativ information från respondenterna.  Det viktiga här blir därför att forskaren 
litar på sin egen bedömning137.   
 
Det jag har gjort för att stärka acceptansen av den empiriska undersökningen är att jag först 
och främst spelade in alla intervjuer med bandspelare för att på så sätt undvika missförstånd 
och misstolkningar. Efter att sammanställningen gjorts har dessa skickats till respondenterna 
för genomläsning. De ändringar som gjordes var små och hade ingen betydelse i de tolkningar 
som gjorts i analysen vilket enligt min bedömning borde innebära att intersubjektiviteten är 
hög från städerna/regionen, Umeå, Gävle och Kalmar. I fallet Lund är det däremot svårare att 
avgöra eftersom stora delar består av information från en hemsida. För att det ska vara lättare 
för övriga bedömare har jag försökt att så öppet som möjligt beskriva tillvägagångssättet och 
de svårigheter som uppkommit under genomförandet av denna studie. 

8.3 Praktisk användbarhet 
Den praktiska användbarheten av en studie är helt enkelt hur användbar den är i praktiken. 
Detta är dock ett svårt kriterium att uppfylla enligt författaren och ”kan avgöras först genom 

                                                
135 Johansson Lindfors, 165 
136 Ibid., 165. 
137 Ibid., 166-167. 
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att andra individer, grupper av individer, organisationer etc., än de som teorin är utvecklad 
för, tar den till sig och använder den för att bättre förstå och/eller hantera sin verklighet”. 138 
 
Den praktiska användbarheten i denna studie hoppas jag gynna de kandiderande städernas 
fortsatta satsning på att bli kulturhuvudstad men också de städer som funderar på att kandide-
ra inom en snar framtid. Förhoppningsvis kan den också visa på att en förlust inom en kultur-
tävling inte heller behöver innebära att man ska avbryta kulturella satsningar inom en stad 
eller kanske rentav att man inte behöver medverka i en sådan tävling för att förbättra kulturli-
vet och stadens rykte.  

                                                
138 Johansson Lindfors, 167-168. 
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