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Sammanfattning 
 
Den 8 september 2009 blev det klart att Umeå blir Europas kulturhuvudstad 2014. Detta var 
resultatet efter ett arbete som påbörjades redan 2005 då kommunfullmäktige i Umeå fattade 
beslutet att ansöka om titeln då detta var ett sätt att skapa marknadsföring för Umeå och lyfta 
dess kulturimage. På detta sätt skulle Umeå nå en ökad ekonomisk tillväxt och stolthet över 
staden. Att anordna ett kulturhuvudstadsår kan ge möjligheter för Umeå att synas på den 
lokala, regionala, nationella och internationella kartan. Detta förutsätter dock att detta 
evenemang får ett positivt och långsiktigt resultat. Detta positiva resultat ska enligt ansökan 
uppnås genom en så kallad open source metod där medskapande och involvering står centralt. 
 
Syftet med denna studie är att skildra ett antal nyckelpersoners uppfattningar kring vad Umeå 
står för i dag, vad kulturhuvudstadsåret kan göra för Umeå samt hur året bör genomföras för 
att den önskade effekten av ökad kulturimage ska uppnås och därigenom öka den ekonomiska 
tillväxten och invånarnas stolthet inför staden.   
 
Denna studie är av kvalitativ art och har antagit en deduktiv ansats för att besvara den valda 
problemformuleringen över hur Umeå bör agera för att kulturhuvudstadssatsningen ska ge 
Umeå en önskad kulturimage och samtidigt uppfylla det internt ställda kravet på 
medskapande. Studiens undersökning bestod av djupintervjuer med åtta respondenter från 
kultur- och näringsliv samt representanter från styr- och planeringsgrupp och övriga politiker..  
 
Det blir allt vanligare att städer använder sig utav platsmarknadsföring för att väcka 
uppmärksamhet till staden, något som kommit att bli allt mer komplicerat. En logotyp eller en 
slagkraftig slogan är i dag inte tillräckligt för att sätta staden på den internationella kartan.  
Staden måste istället kommunicera en unik position och en positiv image till stadens 
intressenter på ett strategiskt och målinriktat sätt för att lyckas i sin marknadsföring. För att 
denna image ska uppnå önskad effekt måste den spegla stadens identitet och personlighet. 
Denna måste sedan kommuniceras genom ett antal olika kommunikationskanaler på ett 
enhetigt och tydligt sätt.  
 
I arbetets undersökning framkom det att relationsbyggandet mellan staden och dess 
intressenter var högre prioriterat än att öka trafiken till och från staden under 
kulturhuvudstadsåret. Turister sågs med andra ord som sekundära målgrupper. I enlighet med 
arbetets analys är denna inställning från styr- och planeringsgrupp fel då ökandet av trafik i 
samband med kulturhuvudstadsåret i höggrad påverkar stadens image. Då 
kulturhuvudstadsåret är ett evenemang som kräver noggrann planering och en tydlig struktur 
valde vi att analysera studien genom bl.a. event marketing teorier. Planerings- och 
styrgruppen menade själva att detta år inte var ett evenemang, vilket kunde dementeras på 
flera punkter enligt de teorier vi valt. Genom dessa teorier kunde även en analys av hur 
planerings- och styrgruppen bör agera och vad som bör förändras för att satsningen ska lyckas 
utföras.  
 
Resultatet av studien visar att Umeå måste ha en klar och tydlig image för att kommunicera 
sitt varumärke och lyckas med ett evenemang av denna typ. Umeå måste även kommunicera 
stadens och satsningens budskap på ett effektivare sätt till såväl målgrupper som intressenter 
samt låta dessa medverka vid planeringen av det kommande kulturhuvudstadsåret. 
Evenemanget måste även vara minnesvärt där timing spelar stor roll. 
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1.0. Inledning 
I detta inledande kapitel vill vi skapa en grundläggande förståelse för läsaren över arbetets 
natur. Kapitlet inleds med en redogörelse över arbetets problembakgrund som beskriver 
varför det är viktigt att undersöka Umeås kulturhuvudstadssatsning, problemen i städers 
varumärkesbyggande samt de kritiska faktorer som påverkar event marketing. Detta följs av 
den problemformulering som präglar arbetet samt syftet med studien. Avslutningsvis redogörs 
arbetets begränsningar, studiens disposition samt de begreppsförklaringar läsaren har nytta 
av i tolkandet av denna studie.  
 
1.1.  Problembakgrund 
Den 8 september 2009 blev det klart att Umeå skulle bli ”Europas kulturhuvudstad 2014” 
efter att ett flertal städer, bland annat Lund och Kalmar, ansökt om titeln (Dagens Nyheter, 
2009). Att Umeå vann titeln var resultatet av ett arbete som påbörjades redan i maj 2005 då 
kommunfullmäktige beslutade att Umeå skulle ansöka om titeln. I beslutet lyftes det fram att 
detta var ett sätt för Umeå att stärka och lyfta fram sin kulturimage. Anledningen till att Umeå 
skulle kandidera uppgavs vara att den ekonomiska investeringen ger god återbäring i form av 
marknadsföring, ekonomisk tillväxt och stolthet för staden (Umeå Kommun, 2006, s.2-4). 
 
Kotler, Asplund, Rein & Haider (1999, s.125) menar att för att en stad ska kunna få en 
attraktiv image måste synlighet införas. Denna synlighet kan enligt Kotler et. al. (1999, s.140) 
uppnås genom attraktioner, underhållning samt evenemang som är riktade till befolkning, 
besökare, företag och investerare. Dessa ansträngningar till att skapa en attraktiv miljö leder 
enligt Kotler et. al. (1999, s.1), Kavartzis (2005, s.329) och Keller (2008, s. 329) till en positiv 
attityd bland den existerande befolkningen, företagen samt potentiella investerare.  
 
En stads varumärke har kommit att bli en viktig del i en stads och används allt mer som ett 
effektivt verktyg för att differentiera staden (Olins, 2004, s.9, Ashworth & Kavaratzis, 2007, 
s.520). Vi har därför valt att utforska varumärkesbyggande teorier. För att undersöka 
kulturhuvudstadens påverkan på Umeå som varumärke och image har vi valt att studera 
begreppen place marketing och place branding. Forskningen på detta område har hittills varit 
väldigt begränsad. De flesta forskare är dock ense om att det går att studera en plats 
varumärke på samma sätt som en organisations varumärke. Därför har vi valt att studera 
Balmers teori om (2001, 2003) corporate branding som är ett samlingsbegrepp för corporate 
identity, organisations identitet, coroprate personality, corporate image, corporate brand, 
corporate reputation, visual identity och corporate communication. Corporate communication 
är en central del i corporate branding. Då kommuniktion är en viktig del i 
varumärkesbyggandeteorier har vi valt att belysa denna del enligt Kavaratziz 
kommunikationsmodell. I denna teori framgår vikten av att med all kommunikation förmedla 
samma grundläggande budskap.  
 
I och med att kulturhuvudstadsåret är ett event i den meningen att de samlar människor för att 
de tillsammans ska uppleva kulturella händelser har vi valt att studera Behrer, Larssons (1998, 
s. 28) teori närmare. Denna beskriver event marketing som ett sätt att stärka stadens image, 
för att väcka uppmärksamhet och skapa interaktion mellan deltagare. Behrer, Larsson 
beskriver att event marketing har fyra olika inriktningar beroende på vilket syfte man har med 
evenemanget. Vi har valt att studera djupare på trafikskapande event marketing, med tolkning 
av Dregner, Jaun och Gaus ( 2008) teori om trafik till eventet påverkar stadens image. Vi har 
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även valt att studera djupare på relationsskapande event marketing som enligt Behrer, Larsson 
(1998, s.112f.) syftar till att stärka relationen mellan det bakomliggande organisationen till 
eventet och dess målgrupper. Wood (2009, s. 251) menar med sin 7:is modell att det finns sju 
viktiga faktorer att uppfylla för att ett event ska anses som lyckat. Denna modell har därför 
tagits i beaktning i detta arbete för att se hur Umeå 2014:s planeringsgrupp ligger till i arbetet 
och om satsningen kommer att lyckas.  
 
Kotler et. al. (1999, s.125) menar att många städer sponsrar kulturevenemang med mål att 
göra staden mer värdefull för dess intressenter. Dahlén, Lange (2009, s.567) och ANA (1998, 
s.6) menar även att ett event kan dra nytta av ett samarbete med starka sponsorer då dess 
image speglar av sig på eventet. Vi har därför tagit en mindre titt på sponsring för att se 
huruvida planer för detta finns tillgängliga i startskedet eller ej. 
 
För att erhålla kunskap om tidigare kulturhuvudstäders erfarenheter har vi valt att gå igenom 
två rapporter som behandlar tidigare kulturhuvudstäder. Palmer/Rae rapporterna behandlar 
städer mellan 1995 och 2004 och ECOTEC rapporten som behandlar åren 2007 och 2008. 
Även en rapport som behandlar kulturbegreppen enligt Europas befolkning på uppdrag av 
European Commission har granskats (2009).  
 
För att Umeå ska få en starkare kulturimage, ett kändare varumärke och en unik position på 
marknaden som är målet med denna satsning krävs det att detta blir ett lyckat projekt. Att 
anordna detta kulturhuvudstadsår ger otroliga möjligheter att synas på den lokala, regionala, 
nationella, europeiska och internationella marknaden. Det här förutsätter dock att detta blir en 
satsning med ett positivt långsiktigt resultat annars finns det en risk att den investering på 410 
miljoner som detta kommer att kosta är bortkastade pengar (Nyfikenhet och passion, 2009, 
s.43). Många städer som tidigare varit kulturhuvudstäder har upplevt stora fördelar genom 
detta men många har också upplevt stora förluster. 
 
Utifrån de erfarenheter vi sett i tidigare rapporter samt utifrån de teoretiska faktorer som 
påverkar ett events utförande och påverkan ser vi ett behov av att undersöka hur vidare dessa 
tas hänsyn till i planering och organisering av kulturhuvudstadsåret i Umeå.  

1.2.  Problemformulering 
Hur ska Umeå agera för att satsningen som kulturhuvudstad 2014 ska ge Umeå en önskad 
kulturimage och samtidigt uppfylla det internt ställda kravet på medskapande i staden? 
 
1.3.  Syfte 
Syftet med denna studie är att redogöra för ett antal nyckelpersoners uppfattning om vad 
Umeå står för i dag. Vad kulturhuvudstadsåret kan göra för Umeå som stad samt hur detta 
kulturhuvudstadsår bör genomföras för att den ska få en önskad effekt av ökad kulturimage 
och därmed resultera i ekonomisk tillväxt och stolthet inför staden.   

1.4. Begränsningar 
Som utgångspunkt i vårt arbete har vi valt att involvera nyckelpersoner från både näringslivet, 
politiken, kulturen och den administrativa grupp som arbetar med denna satsning. 
Privatpersoner är en annan stor intressegrupp som vi i denna studie valt att inte ta med. Denna 
begränsning i studien har gjorts främst på grund av vårt syfte att studera problemet utifrån ett 
antal nyckelpersoners åsikter. Andra orsaker till detta är omfattningen av denna studie. Hade 
vi valt att involvera privatpersoner i denna undersökning hade det mest relevanta varit att göra 
denna undersökning på ett stort antal personer, detta även utanför regionen, för att få en bra 
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bild om den allmänna uppfattningen. Detta hade gjort denna studie för omfattande för att få en 
översiktlig bild av problemet. Vi har även valt att begränsa oss i den form att vi inte intervjuat 
beslutskommittén, detta för att vi i första hand ansåg att de politiker och andra aktörer som 
verkar lokalt var mer intressant i denna studie med det fokus på Umeå som stad som grund. 
Att intervjua privatpersoner samt beslutskommittén hade eventuellt varit intressant i en 
fortsatt studie. Att vi i denna studie valt att begränsa oss till endast två respondenter från 
näringslivet, två kulturarbetare, två planeringsgruppsmedlemmar och tre politiker anser vi 
vara tillräckligt för att en teoretiskmättnad ska uppfyllas. Hade fler respondenter ingått i 
studien hade troligtvis samma infallsvinklar och åsikter kring satsningen uppnåtts då våra 
respondenters svar, i förhållande till yrkesgrupperna, i största mån var densamma.  

1.5.  Disposition 
 
 

Tabell 1.1. Disposition 
Kapitel 2 

Bakgrundsinformation 
För att läsaren ska ha lättare att följa med i 
arbetet behandlar detta kapitel 
kulturhuvudstadsansökan samt Umeås 
varumärkesplattform. 

Kapitel 3 
Metod 

I detta kapitel framkommer vilka 
vetenskapliga synsätt vi åtagit inför detta 
arbete. Även hur vi gått tillväga vid 
intervjuer presenteras. Kapitlet är indelad i 
två delar; teoretisk samt praktisk metod. 

Kapitel 4 
Tidigare rapporter 

I detta kapitel sammanfattas tidigare 
kulturhuvudstadsrapporter, en 
kulturundersökning på uppdrag från 
European Commission samt Umeås 
ansökningar till att bli kulturhuvudstad 
2014. 

Kapitel 5 
Teori 

Teorikapitlet behandlar ett antal teorier som 
ses viktiga inför kulturhuvudstads-
satsningen. Dessa teorier är place 
marketing, corporate branding, corporate 
communication, event marketing och 
sponsring. 

Kapitel 6 
Empiri 

I detta kapitel finns sammanställningar av 
de intervjuer som utförts i samband med 
denna studie. De olika sammanställningarna 
är strukturerade efter samma rubriker för att 
underlätta för läsaren. De olika rubrikerna 
är; varumärket Umeå, kulturhuvudstadsåret, 
mål och ledord, budget och sponsoring, 
kommunikation och marknadsföring, 
sammarbete och organisering, efter 2014. 

Kapitel 7 
Analys 

Analysen behandlar samma överrubriker 
som teorikapitlet. Vad de olika 
respondenterna svarat i empirin står till 
grund för analysen för att även kopplas 
samman med de teorier vi valt att behandla. 
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Kapitel 8 
Slutsatser och rekommendationer 

I detta kapitel presenteras de slutsatser vi  
dragit genom analysen, samt hur projekt 
och styrgruppen bör agera i framtiden för 
att lyckas med satsningen Umeå 2014. Här 
presenteras även rekommendationer för 
framtida forskning. 

Kapitel 9 
Sanningskriterier 

I detta avslutande kapitel sammanfattas de 
sanningskriterier vi bedömer detta arbete 
besitta för att andra forskare ska se våra 
slutsatser och rekommendationer som 
relevanta. 

 

1.6. Begreppsförklaring 
1.6.1. Kultur 
Då begreppet kultur både varierar mellan länder och individer är det svårt att definiera vad 
termen egentligen innefattar. Svenska Akademins Ordlista (Svenska akademin, 2009) 
beskriver termen kultur som en ”Mänsklig verksamhet inom ett visst område och en viss tid; 
vetenskap, litteratur och konst; Systematisk odling av t.ex. växter”. Denna definition är dock 
otydlig och frågor kring vad konst innebär samt vad som bör räknas till mänsklig verksamhet 
uppkommer.  

 
European Commission utförde år 2007 en eurobarometer undersökning med syfte att fånga 
den europeiska befolkningens uppfattning kring kultur (2007, 4-6). 37 % av urvalet 
associerade främst begreppet till konst men även traditioner och språk ansågs vara en 
betydande faktor inom kulturlivet. Bland det svenska urvalet var andelen som förknippade 
kultur med konst betydligt större, och utgjordes av 75 %. Då kulturbegreppet i Umeås 
kulturhuvudstadsansökan beskrivs med ett brett perspektiv har vi i detta arbete valt att 
definiera termen på det traditionella sättet med konst och traditioner men där även sport och 
vetenskap ingår. 

1.6.2.  Evenemang 
Nationalencyklopedin beskriver termen evenemang som en organiserad händelse. I detta 
arbete används orden event och evenemang som synonymer (NE, 2008).  

1.6.3.  Kulturhuvudstad 
Europas kulturhuvudstad är en titel som vandrat mellan europeiska länder sedan 1985 med 
syfte att representera Europas kulturliv under ett helt år I begynnelsen utsågs endast en 
kulturhuvudstad per år men efter år 2000 kom detta att ändras till två eller fler länder med 
uppdrag att dela titeln. År 2014 är det Sveriges och Lettlands tur att representera Europas 
kulturarena. Det är viktigt att kulturen är levande i staden som representerar kulturlivet och ett 
huvudsyfte är att öka det kulturella utbytet. Städerna som väljs ska ligga i olika delar av 
Europa för att spegla den kulturella mångfald som finns i Europa (EU upplysningen, 2010)  

1.6.4.  Varumärke 
Ett varumärke kan definieras som ett namn, term, tecken, symbol, design eller en kombination 
av samtliga. Syftet med varumärket är att identifiera en produkt eller en service och att skilja 
dessa från konkurrenterna på marknaden. Många menar dock att varumärken dessutom skapar 
medvetenhet, rykte och ett löfte på marknaden. Varumärke som definition sammankopplas 
ofta med en fysisk produkt men kan även appliceras på människor, platser, saker och 
abstrakta bilder (Keller, 2008, s.2-3). 
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1.6.5. Ledord 
Kulturhuvudstadsansökan präglas av ett antal nyckelord som representerar och håller samman 
satsningen. Dessa nyckelord har vi valt att definiera som ledord. 

1.6.6.  Styrgrupp  
Umeå kulturhuvudstads styrgrupp består av en grupp ledare med beslutande funktion kring 
satsningen. Gruppen består av de politiska partier som röstade för satsningen i 
kommunfullmäktige (Umeå 2014, 2010).   

1.6.7.  Planeringsgrupp 
I nationalencyklopedin definieras planering som den process planer byggs upp 
(Nationalencyklopedin, 2008). I detta arbete definierar vi den administrativa grupp i 
kulturhuvudstadssatsningen som planeringsgrupp. 

1.6.8. Intressenter  
När vi i detta arbete syftar till intressenter är dessa kopplade till näringslivet samt 
kulturorganisationer i Umeåregionen. Även de respondenter kopplade till dessa yrkesgrenar 
refereras till denna term.  
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2.0. Bakgrundsinformation 
I detta kapitel kommer den bakgrund vi anser nödvändig för läsaren att ha kännedom om 
sammanfattas. Det är Umeås varumärkesplattform samt Umeås ansökan till att bli 
kulturhuvudstad som främst kommer att belysas. Nedanstående figur skildrar de delar kapitlet 
behandlar. 

 

2.1. Varumärket Umeå 

 
Umeå beskrivs som en framgångsrik stad 
som har växt mer än de flesta andra 
städer i Sverige under 2000-talet. I och 
med globalisering och teknisk utveckling 
har konkurrensen för städer kommit att 
bli allt större, något som Umeå insett. 
Umeå beskrivs som en liten plats ur ett 
globalt perspektiv och det är därför 
viktigt för Umeå att varumärka sig själva 
för att skapa en attraktiv plats för 
studenter, invånare och företag. Detta är 
anledningen till att Umeå har skapat en 
varumärkesplattform  
(Umeå kommun, 2010). 
 
En varumärkesplattform fungerar som ett verktyg i det dagliga lednings-, marknadsförings- 
och utvecklingsarbetet. Genom detta säkerhetsställs en effektiv samordning av arbetet. 
Varumärkesplattformen är grundad på ett djupgående bakgrundsarbetet där både invånare, 
profiler och opinionsgrundare har deltagit med sina åsikter, detta då invånarna tillsammans 
formar Umeås identitet. Varumärkesplattformen bygger på fyra kärnvärden som identifierats i 
bakgrundsarbetet (Umeå kommun. 2010): 

Varumärket 
Umeå

Mål och 
ledord

Budget och 
sponsring

Kommunikation 
och 

marknadsföring

Samarbete 
och 

organisering
Efter 2014

Bild 2.1. Umeås grafiska profil (Umeå kommun, 2010) 

Bild 2.2. Umeås varumärkesplattform (Umeå kommun, 2010) 

Flödesschema 2.1.  
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• Nytänkande: kreativitet, gränsöverskridande och en vilja att förbättra. 
• Öppen: öppen inför medmänniskor och förändring. En plats som värderar mångfald 

och personlig egenart. 
•  Möjligheter: Umeå erbjuder en plats att växa och utvecklas 
• Närhet: Nära till naturen och människorna både socialt och grafiskt.  

Huvudbudskapet i Umeås varumärke är viljan. En vilja till att växa och bli bättre. Umeå är 
idag en stad som ligger i topp vad gäller damfotboll, kultur, forskning, verkstadsindustri, IT 
och bioteknik. Umeå vill att alla ska arbeta tillsammans för att utveckla staden på befintliga 
och nya områden. Denna varumärkesprofil är en del i ett långsiktigt arbete att utveckla Umeå 
(Umeå kommun, 2010). 
 
Umeås historia bygger mycket på den brand som 1888 förstörde stora delar av staden. I och 
med detta planterades björkar ut över hela staden för att förhindra nya bränder och dess 
spridningar. Dessa björkar kom sedan att bilda skiljemärket björkarnas stad som länge varit 
en stark del i Umeås varumärke (Umeå kommun, 2010). 

2.2. Ansökan 
Nedan sammanfattas de två ansökningar som skrivits och lämnats in av styrgruppen med hjälp 
från allmänhet, näringsliv och kulturorganisationer. Den första ansökan lämnades in 2008 och 
den andra under året därpå. Indelning av ansökan är en fortsättning på den figur vi 
publicerade i början på kapitlet. Varumärket Umeå beskrevs främst i varumärkesplattformen, 
men även i ansökan har Umeås profil beskrivits. 

2.2.1.  Umeå 
I den första ansökan beskrivs Umeå som en stad som geografiskt är belägen i Europas utkant 
men även som en del av Europas hjärta. Staden skildras som ”… långt borta men ändå nära” 
och som en kraft för utveckling av nya idéer (Nyfikenhet och passion, 2008, s. 7-9). I ansökan 
nummer två beskrivs Umeås rika kulturliv där framförallt det starka litterära klimatet 
förtydligast (Nyfikenhet och passion, 2009, s.65-66). Även fysiska platser som bland annat 
Umeå universitet, konstnärligt Campus, Västerbottens museum tas upp i en beskrivning av 
Umeås kulturliv (Nyfikenhet och passion, 2009, s.69-71). 

2.2.2.  Mål och ledord 
Satsningens mål som beskrivs i ansökan nummer ett är att ”… främja mänsklig tillväxt, stärka 
kulturens roll som drivkraft för en hållbar samhällsutveckling och stärka kulturlivets 
internationella relationer och dimensioner” (Nyfikenhet och passion, 2008, s.11). Det 
framkommer även som viktigt att öka den vardagliga kreativiteten samt att göra Umeå och 
världen bättre (Nyfikenhet och passion, 2008, s.7).  I ansökan skriver man även ”Vad vore 
Umeå utan dess invånare? Vårt mål är att bygga på medborgarnas medskapande och betrakta 
utvecklingen av Umeå och vår samverkan med omvärlden med samma omtanke och 
uppmärksamhet om detaljer, kvalitet, estetik och skönhet som man ägnar ett konstverk.” 
(Nyfikenhet och passion, 2008, s. 13). I ansökan nummer två har målen delats upp för att 
tydligare kunnat se vilka som är kortsiktiga och vilka som är långsiktiga, detta efter juryns 
vägledning. I denna ansökan är de kortsiktiga målen främst att öppna kulturens källkoder och 
ge Umeås befolkning möjlighet att möta Europas och världens kulturer i nya oväntade former. 
Ge tillgång på nya demokratiska verktyg och stärka nätverk. De vill också väcka en 
nyfikenhet inför det nordliga rummet och skapa innovativa arbetsformer och hög konstnärlig 
kvalité (Nyfikenhet och passion, 2009, s.8). De långsiktiga mål som kommer fram i den första 
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ansökan är bl.a. att utveckla Umeå samt att skapa en samverkan med världen (Nyfikenhet och 
passion, 2008, s. 7). Det ses även som viktigt att skapa långsiktigt hållbar utveckling, att 
bygga omtanke, öka kompetensen samt att stärka förmågan till kreativitet (Nyfikenhet och 
passion, 2008, s. 8) De långsiktiga målen uppges i ansökan nummer två är att kulturen ska 
agera som syresättning för människans vardag och agera drivkraft för samhällsutvecklingen. 
Umeå vill enligt ansökan nummer två bli en förebild för kulturdriven verksamhet och med det 
ge en befolkningstillväxt i form av kulturarbetare, internationella studenter, turister och 
näringsidkare (Nyfikenhet och passion, 2009, s.8). I ansökan nummer två beskrivs Umeå 
2014 som en hävstång för kommunens långsiktiga kulturdrivna utvecklingsplan till 2050. 
Umeå 2014 ska därmed resultera i (Nyfikenhet och passion, 2009, s.44): 

 
• Empowerment of people - det vill säga ge medborgarna nya uppleverlser och 

erfarenheter. Nyfikenhet och passion, kunskaper, självförtroende och en framtidstro. 
• Empowerment of the city - förbättra de offentliga rummen och skapa attraktiva 

mötesplatser. 
• Empowerment of culture - utveckla kulturlivet i Umeå och skapa innovativa 

arbetsformer. 
• Empowerment of the region - Integrera det nordliga rummet på nya sätt i Europa och 

Sverige. Låta dem få upp ögonen för det nordliga rummet. 
• En större förståelse för erfarenheter från förr och se möjligheter för kulturen i den 

Europeiska interaktionen.  
 
The culturized city är namnet på den vision kulturhuvudstadssatsningen intar och innebär att 
kulturen ska genomsyra staden och dess verksamheter (Nyfikenhet och passion, 2008, s. 60). 
Kulturen ses även som inspirationskälla till global utveckling samt ett hållbart samhälle 
(Nyfikenhet och passion, 2008, s. 11).  
 
De nyckelord som berör satsningen är delaktighet och engagemang (Nyfikenhet och passion, 
2008, s. 54) men även ord som den nordliga dimensionen, kulturell mångfald och 
gränsöverskridande kultur framstår som viktiga (Nyfikenhet och passion, 2008, s. 40). Då 
titeln på ansökan är ”Nyfikenhet och passion - medskapandets konst” ser vi även dessa som 
ledord i satsningen (Nyfikenhet och passion, 2008). Att väcka nyfikenhet bland Umeås 
medborgare kring kulturområdet är något som frekvent framkommer i båda ansökningarna. I 
den andra ansökan hänsyn tagits till de rekommendationer juryn lagt samt minskat antalet 
slogans och teman som förekom i den första ansökan. Fokus har istället lagts på det nordliga 
rummet och den samiska kulturen (Nyfikenhet och passion, 2009, s.7).  

2.2.3.  Budget och sponsring 
Satsningens budget kommer enligt ansökningarna minst uppgå till 410 miljoner kronor 
(Nyfikenhet och passion, 2008, s. 42), varav cirka 12 % sägs gå till kommunikation 
(Nyfikenhet och passion, 2008, s. 54) och minst 70 % ska finansiera programverksamheten 
(Nyfikenhet och passion, 2008, s. 42). Sponsring kommer uppgå till minst 50 miljoner kronor, 
och en finansiering från regionen, biljettintäkter samt EU-bidrag förväntas uppgå till 90 
miljoner kronor. Bidrag från den svenska regeringen och andra myndigheter förväntas landa 
på 170 miljoner kronor (Nyfikenhet och passion, 2008, s. 43). Enligt den andra ansökan är 
Umeå väl utrustat ekonomiskt sett, detta då de skapat en egen organisation uppsökning av 
fonder samt ett framstående sponsorprogram. På grund av detta menar Umeå i ansökan 
nummer två att budgeten är realistisk (Nyfikenhet och passion, 2009, s.43)  
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Det kommer finnas tre olika grader av sponsring under året och dessa är huvudsponsorer som 
idag planeras till fyra globala aktörer, projektsupporters som beräknas bli 30 stycken och 
kultursupporters som riktar sig till mindre och medelstora företag (Nyfikenhet och passion, 
2008, s. 45). Kultursupporten kommer att delas in tre olika nivåer; guld, silver samt 
bronsnivå. I ansökan framkommer även att de företag som väljer att sponsra 
kulturhuvudstadsåret kommer stärka sitt eget varumärke (Nyfikenhet och passion, 2008, s. 
44).  

2.2.4. Kommunikation och marknadsföring 
”Open Source är vår strategi för att utveckla metoder att dela, utveckla och skapa nya idéer 
och kulturella uttryck. Det är en strategi för att involvera medborgare i Umeå, den nordliga 
regionen och Europa, inklusive kulturaktörer och kulturinstitutioner, universitet, privata 
företag, frivilligorganisationer, offentliga organisationer och partnerstäder för att skapa nya 
uttryckssätt med hjälp av olika konstarter.” (Nyfikenhet och Passion, 2008, s. 12) 
 
Då man genom öppenhet involverar dessa grupper i ett samarbete är open source en del av 
satsningens kommunikationsstrategi (Nyfikenhet och Passion, 2008, s. 52). I den andra 
ansökan framkommer att ett samarbete med de svenska ambassaderna kommer att utvecklas 
samt att ett marknadsföringskontor i London kommer att upprättas inför Umeå 2014. 
(Nyfikenhet och passion, 2009, s.43).   
 
Satsningen har både målgrupper inom samt utanför Umeå. De målgrupper som främst belyses 
inom Umeå är elever och studenter vid skola och universitet, näringsliv, samt förenings-, 
kultur- och idrottslivet (Nyfikenhet och passion, 2008, s. 53). Men även ”… de som står 
utanför kulturens olika arenor” framstår som viktiga att nå ut till (Nyfikenhet och Passion 
2008, s. 27). De målgrupper utanför Umeå man vill nå ut till sägs i ansökan vara ”… turister 
och övriga besökare inom olika samhällsektorer, från såväl närområdet och övriga Sverige 
som andra länder” (Nyfikenhet och Passion, 2008, s. 53). En internationell publik framstår 
som viktig för kulturhuvudstadsåret i den första ansökan (Nyfikenhet och passion, 2008, s. 
25). 
 
Infrastrukturen i Umeå återspeglas i de båda ansökningarna av ett eget kapitel ett antal nya 
byggen inför kulturhuvudstadsåret tas upp (Nyfikenhet och passion, 2008, s. 46, 2009, s.45). 
Bland annat nämns bygget av Botniabanan, en ny fotbollsarena, kulturellt campus och 
flygplatsens inverkan på staden (Nyfikenhet och passion, 2008, s.48-49, 2009, s.45). Det 
framkommer även att det nya äventyrsbadet som planerats i Umeå under många år kommer 
stå färdigt i årsskiftet 2012/2013. Sammanlagt planeras infrastrukturförändringar för över sju 
miljarder kronor fram till 2014 (Nyfikenhet och passion, 2009, s.45).  
 
2.2.5. Samarbete och organisering 
Den första ansökan var ett resultat av de synpunkter som inkom från tidigare 
kulturhuvudstäder, konstnärliga institutioner, grupperingar, näringsliv och invånare under 
diverse möten och diskussioner. Dessa idéer sorterades och sammansattes sedan av en grupp 
programkoordinatorer verksamma inom Umeås kulturliv och resultatet blev ett program för 
2014 detta för att involvera befolkningens åsikter (Nyfikenhet och passion, 2009, s.10).  
 
 I den första ansökan framkommer att en samverkan med den nordliga regionen, övriga 
Sverige, Europa samt resten av världen finns (Nyfikenhet och passion, 2008, s. 7). Samarbetet 
med den nordliga regionen involverar de fyra nordligaste länen i Sverige. Även ett samarbete 
med Norge, Finland och Ryssland har inletts där det är vänorten Vasa som bidrar till det 
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finska samarbetet med ett antal samarrangemang (Nyfikenhet och passion, 2008, s.9-10). 
Andra samarbetspartners som framkommer i ansökan är bland annat Umeå Universitet, 
Kulturverket, skolor, lokala och regionala medier (Nyfikenhet och passion, 2008, s. 53) samt 
kulturaktörer och företag (Nyfikenhet och passion, 2008, s. 59). 
 
I ansökan nummer två förtydligas ett europeiskt perspektiv som ett resultat av juryns 
rekommendationer. I denna ansökan framkommer att Umeå ska bli en mötesplats mellan 
europeisk och egen kultur, d.v.s. samarbetet inom Europa ska öka. Det framkommer också att 
merparten av kulturhuvudstadsprogrammet kommer präglas av en samverkan med utländska 
kulturarbetare (Nyfikenhet och passion, 2009, s.40).  
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3.0. Metod 
Detta kapitel består av två delar, teoretisk metod samt praktiskt metod. Det teoretiska 
metoden behandlar de utgångspunkter och beslut vi tog i arbetets tidiga skede såsom 
ämnesval, förförståelse och angreppsätt. Detta följs av den praktiska metoden som beskriver 
vårt tillvägagångssätt under processens gång. I denna del presenteras de praktiska delarna 
av metoden såsom val av respondenter och tillvägagångssätt vid intervjuer. 

3.1. Teoretisk metod  

3.1.1. Ämnesval 
Då kulturhuvudstadsåret är ett aktuellt ämne i Umeå med pågående debatter huruvida stöd för 
satsningen finns eller ej såg vi detta som ett intressant ämnesval. Vi valde dock att lägga fokus 
på marknadsföringen samt varumärkesbyggandet kring detta event istället då detta passar den 
inriktning vi valt på våra studier bättre. Då ingen av oss hade tidigare kunskaper kring event 
marketing såg vi detta som ett spännande tillfälle att lära oss mer om både detta och sponsring 
men även en möjlighet att fördjupa arbetet mer i varumärkesbyggandet av städer.  
 
Då Umeå valdes till representant för kulturhuvudstadsåret under hösten 2009 är detta även ett 
tämligen nytt och outforskat område. Inga uppsatser om Umeås kulturhuvudstadssatsning har 
tidigare varpå ämnet blev än mer intressant.  

3.1.2. Förförståelse 
Förförståelsen syftar enligt Johansson Lindfors till den kunskap eller föreställningar forskaren 
har innan startskedet av en undersökning (1993, s.76). Vi kommer i denna del belysa de 
förkunskaper vi anser ha betydelse för arbetet och forskningens gång. För att underlätta för 
läsaren har vi valt att dela in denna del i teoretisk förförståelse och praktisk förförståelse. 
 
3.1.2.1. Teoretisk förförståelse  
Med teoretisk förförståelse avses de kunskaper och erfarenheter forskaren erhållit genom 
teorier utifrån utbildningar, läroböcker och forskningsrapporter (Johansson Lindfors, 1993, s. 
76). 
 
Både Cecilia Lillthors och Jenny Hultqvist läser civilekonomprogrammet med inriktning mot 
marknadsföring. Detta gör att båda har förkunskaper inom marknadsföringsområdet vilket vi 
anser vara till nytta för detta arbete. Detta då en grundläggande bild av marknadsföring och 
dess betydelse för företag behandlats under utbildningen. Vi menar att en förståelse för vikten 
för ett företag eller en organisation att synas och marknadsföra sig på rätt sätt för att uppnå 
önskat resultat har erhållits genom studierna. Med detta menar vi att det är av stor vikt för 
såväl Umeå som Umeå 2014 att marknadsföra satsningen på rätt sätt. Lillthors har även läst 
kurser som berör varumärkesbyggande teorier vilket kan vara till stor nytta vid behandlandet 
och tolkningen av Umeås varumärke som påverkas av satsningen Umeå 2014. Även 
skapandet av Umeå 2014:s varumärkesbyggande kan lättare sättas i perspektiv till den 
kunskap Lillthors besitter sedan tidigare. 
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3.1.2.2. Praktisk förförståelse 
Den praktiska förförståelsen, även kallad förstahandsförförståelse, bygger på forskarens 
personliga erfarenheter (Johansson Lindfors, 1993, s.76) och de kunskaper och åsikter dessa 
har lett till. 
 
Lillthors är frivilligarbetare i kulturorganisationen Humlan varav förkunskaper i området 
kultur har erhållits och breddats. Betydelsen av denna kultur är i detta arbete stort då 
kulturlivet och dess betydelse i Umeå präglas av satsningen Kulturhuvudstad 2014. Hultqvist 
har varit engagerad som företagsvärd under eventet Headhunt vid Umeå universitet. Detta gav 
ökad förståelse i hur mindre event fungerar i praktiken samt vilka problem som kan uppstå. 
Hultqvist har även deltagit som medarbetare på festivalarrangemang och andra evenemang 
och vet därför vikten av en tydlig struktur på arbetet för att detta ska löpa smidigt för att 
förvirring ska minska. Såväl Lillthors som Hultqvist har deltagit vid olika kulturella 
evenemang vilket har lett till en ökad uppmärksamhet för den helhetsbild och det budskap 
som den bakomliggande organisationen eller företaget försökt förmedla. Vi anser båda att 
dessa buskap och helhetsbilder var nödvändiga för att vi som deltagare skulle uppskatta 
evenemangen då det är dessa som håller samman satsningen. Hultqvist är uppvuxen i Umeå 
vilket har gett en förståelse i den meningen att stadens helhetsbild och personlighet har 
uppfattats. Hultqvist har även sett Umeå och dess kulturliv växa fram och har en bild över 
dess inflytande bland Umeåborna.  

3.1.2.3. Kunskapssyn 
Då vi i denna studie anser det viktigt att undersöka och analysera människors handlingar i 
samband med kulturhuvudstadssatsningen, samt granska tidigare dokument kring tidigare 
kulturhuvudstadsår faller valet på en hermeneutisk kunskapssyn naturligt. Detta då den 
positivistiska synen enligt Bryman (2004, s.24) främst är användbar inom det 
naturvetenskapliga forskningsområdet och syftar till att hitta lagregelbundenheter eller 
lagmässiga förklaringar. Denna forskning syftar ej till att hitta statistiska samband eller 
kvantitativa lagregelbundenheter varpå den positivistiska synen ej är användbar. 
Hermeneutiken härrör istället den samhällsvetenskapliga forskningen (Bryman, 2004, s.25) 
och ”rör teori och metod i samband med tolkning av människors handlingar” men även 
tolkningar av texter (Bryman, 2004, s.370).  Då vi genom denna studie vill öka förståelsen för 
hur planeringsgruppen agerar för att lyckas med satsningen av kulturhuvudstadsåret samt 
näringslivets och kulturorganisationers syn på satsningen, och om samarbetet med 
planeringsgruppen fungerar eller ej, anser vi att den hermeneutiska kunskapssynen är lämplig. 

3.1.3.  Angreppssätt 
I detta avsnitt kommer vi förklara den metodik, ansats och ur vilket perspektiv vi valt att utgå 
ifrån i denna forskning samt varför dessa val har tagits. I tabellen nedan redovisas 
skillnaderna mellan kvantitativa och kvalitativa forskningsstrategier (Bryman, 2004, s. 34). 
Den fetmarkerade texten är det val vi tagit och presenteras i nedanstående avsnitt. 
 
 Kvantitativ Kvalitativ 
Huvudsaklig inriktning när 
det gäller vilken roll teorin 
ska spela in i relation till 
forskningen. 

Deduktiv,  
prövning av teorier 

Induktiv,  
teorigenerering 

Kunskapsteoretiska 
forskning 

Naturvetenskaplig modell, 
framförallt positivism 

Ett tolkande synsätt 

Ontologisk inriktning Objektivism Konstruktionism 
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3.1.4. Metodik 
Då delsyftet med detta arbete är att öka förståelsen för arbetet och planeringen kring 
kulturhuvudstadsåret har vi valt att utföra djupintervjuer av medlemmar från planeringsgrupp, 
kommun, lokalpolitiker samt lokala aktörer. Detta för att få ut så mycket information som 
möjligt kring arbetet och kunna spegla de olika åsikter som förekommer kring denna satsning. 
Detta gör att en kvalitativ forskningsmetod är den som kommer att belysa forskningsarbetet. 
En kvalitativ forskningsmetod utgörs främst av ”… fallstudier och subjektiva datainsamlings- 
och/eller analysmetoder” (Johansson Lindfors, 1993, s.72). Backman understryker även 
vikten av ”ordet” i den kvalitativa forskningsmetoden, som antingen utformats verbalt eller 
skriftligt (2009, s.33).  
 
Den kvantitativa forskningsmetoden består istället av ”breda studier och kvantitativa 
analysmetoder” (Johansson Lindfors, 1993, s.72). Typiska exempel på kvantitativa studier är 
enkäter och frågeformulär (Backman, 2009, s.33). Då enkäter och frågeformulär inte ger oss 
möjligheter till att ställa följdfrågor och uppfatta betänkningar, kroppsuttryck och känslor är 
denna typ av metod olämplig. Metoden är även otillämpbar ur den meningen att den syftar till 
att finna statistiska samband. 

3.1.5. Ansats 
Då vi valt att försöka se vår studie ur en objektiv synvinkel samt det faktum att studien är av 
samhällsvetenskaplig art har vi valt en deduktiv metodansats till detta arbete. Då vi dessutom 
valt att fördjupa oss i teorin innan djupintervjuerna genomfördes, för att sedan se om teorierna 
stämde eller ej samt om Umeå kulturhuvudstads planeringsgrupp borde agera på ett 
annorlunda sätt eller inte, anser vi detta vara en logisk förklaring till vår val. Detta då det 
deduktiva förhållningssättet är hypotesprövande (Backman, 2009, s.54) och grundar sig i 
teorin för att sedan gå mot empirin (Johansson Lindfors, 1993, s.55). Enligt Bryman (2004 s. 
20) är även den deduktiva strategin förknippad med samhällsvetenskap och kan enligt 
Johansson Lindfors (1993, s.54) kopplas samman med den objektiva 
verklighetsuppfattningen.  
 
Det induktiva förhållningssättet är istället hypotesgenererande och grundar sig i empirin för 
att sedan gå till datainsamling och därefter till teorin (Backman, 2009, s.54). Bryman (2004, 
s.22) beskriver detta som ”observationer/resultat -> teori”. Johansson Lindfors menar även att 
det induktiva arbetssättet är subjektivt (1993, s. 57). 

3.1.6. Ontologiska frågeställningar 
De ontologiska frågeställningarna påverkar formuleringen av de frågor vi ställer samt 
genomförandet av denna studie (Bryman, 2004, s.34) Vi har i denna studie antagit att 
människor skapar sin egen bild av verkligheten. Antagandet grundar sig i ett 
konstruktionistiskt synsätt (Bryman, 2004, s.32). Synsättet har vi valt på grund av dess 
naturlighet i denna typ av studie. Enligt detta synsätt antar vi att de personerna som vi 
intervjuar skapar sin bild av verkligheten. Detta gör att vår studie inte kan ses som slutgiltig 
då en eventuell studie vid annat tillfälle med samma respondenter skulle kunna leda till ett 
annat resultat.  
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3.1.7. Perspektiv 
Vi anser att det är viktigt att beskriva vilket perspektiv vi åtagit oss i denna uppsats för att 
läsaren lättare ska kunna följa med i texten och förstå de val vi tagit i bl.a. den praktiska 
metoden såsom utformning av intervjumall och val av respondenter. 
 
Det hade varit försvarbart för oss att anta projektledningens perspektiv då det är deras arbete 
vi granskar. Men då detta hade givit oss en vinklad bild av satsningen valde vi att istället att 
anta ett så kallat helikopterseende (Lindholm, 1999, s. 44) över denna studie. Detta då vi ville 
involvera näringslivet och kulturorganisationers syn på satsningen, samt se hur 
kommunikationen mellan dessa och planerings- och styrgruppen fungerar. 

3.1.8. Insamling av sekundärdata 
Sekundärdata syftar till information, eller data, som en forskare inte har samlat in själv 
(Bryman, 2004, s.208). Denna information kan vara allt från tidigare studier, intervjuer, till 
rapporter. Med andra ord utgör såväl kvantitativ- som kvalitativdata grundlag för 
sekundärdata. 
 
Sökningen efter litteratur förekom främst genom Umeå universitetsbiblioteks system 
ALBUM. Vi fann många böcker med titlar kopplade till såväl event marketing, sponsring och 
varumärkesbyggande men då många av dessa var utlånade och hade lång väntetid fick vi utgå 
ifrån de titlar som främst fanns tillgängliga. Detta ledde även till att två fjärrlån från Uppsala 
Universitetsbibliotek blev aktuell för komplettering av den litteratur som ej fanns tillgänglig i 
Umeå.  
 
För att få tillgång till vetenskapliga artiklar använde vi oss av databaser via 
universitetsbiblioteket så som Business Source Premier. Sökord som förekom var ”Event 
marketing”, "SPECIAL events -- Marketing" ”Citymarketing”, ”Citybranding”, ”Place 
branding”, ”Place Marketing”, “Destination branding”, “Corporate branding”, ”Capital of 
culture” och ”Sponsoring”. Detta ledde till ett enormt utbud av vetenskapliga artiklar som 
översteg arbetsförmågan i förhållande till den tid som avsatts till forskningen. På grund av 
denna anledning var ett urval tvunget att göras och detta baserades främst på de olika titlarnas 
relevans till ämnet.  
 
Även ett antal rapporter berörande tidigare kulturhuvudstäder har granskats och 
sammanställts. Detta var nödvändigt för att få en inblick i gemensamma faktorer om vad som 
leder till en lyckad eller mindre lyckad satsning. Dessa rapporter fann vi genom European 
Commissions webbplats. 

3.1.9. Källkritik 
Många av de källor vi hänvisat vår teoretiska referensram kan anses som gammal då de 
tryckts på såväl slutet av 90- samt början på 2000-talet. Vi menar dock att många 
marknadsföringsteorier inte har utvecklats så mycket de senaste 10-20 åren varpå vi använt 
oss av dessa ändå.  
 
Place marketing är ett ganska nytt begrepp i förhållande till övriga marketing termer. Den 
forskning som är gjord på detta område är i de flesta fall relativt ny och outvecklad. Det gör 
att det är svårt att hitta lämpliga tryckta källor som berör ämnet. Den tryckta källa vi valt att 
använda är Kotler et al.s bok Marketing places: Europé, som trycktes 1999. Denna tryckta 
källa valde vi att använda trots att den inom detta ämne kan anses gammal på grund av dess 
breda bild av marknadsföring av platser samt dess relevans till detta arbete då den belyser 
platsmarknadsföring från ett Europeiskt perspektiv. Kotler som är en av författarna till denna 
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bok är även en välkänd forskare på marketing området vilket styrker bokens trovärdighet. På 
detta ämne har vi annars valt att använda vetenskapliga artiklar för att bygga upp vår 
teoretiska bakgrund. De vetenskapliga artiklarna vi valt belyser detta ämne med olika 
infallsvinklar och med olika fokus. Många av dem var väldigt begränsade i sitt ämne och de 
har därför fått en liten betydelse i teorikapitlet i förhållande till Kotler et al:s (1999) tryckta 
bok. De användes metadels som ett tillägg till denna äldre tryckta källa för att denna ska få en 
större relevans till dagens tankar kring detta ämne.  
 
Till teorierna kring varumärkesskapande användes framför allt Kellers bok Strategic Brand 
Management: Building, Measuring and Managing brand Equity, samt Balmer och Graysers 
bok Revealing the corporation: Perspectives on identity, image, reputation, corporate 
branding and corporate-level marketing, tryckta 2008 och 2003. Keller är en känd författare 
på området vilket styrker teoriernas relevans. Han är dock främst inriktad på 
varumärkesbyggande av produkter och service. Enligt våra vetenskapliga artiklar kom det 
fram att de flesta ansåg att det var svårt att applicera varumärkesbyggande teorier utvecklade 
för produkter i marknadsföring av städer. De flesta av dessa författare ansåg dock att 
varumärkesbyggande teorier för organisationer och företag var i större grad applicerbara på 
städer. Detta ledde till att vi valde att använda oss av Balmer och Grayser corporate branding 
teori (2003). Balmer är en av de författarna som det refereras flitigt till i de vetenskapliga 
artiklarna och han har själv skrivit flera böcker och vetenskaplig artiklar. Den bok vi valde är 
en samling av flera olika författare som belyser denna komplicerade teori utifrån flera 
infallsvinklar. Detta gör att teorin har en bred utvecklad grund. Vi valde även att använda en 
vetenskaplig artikel som Balmer (2001) skrivit, detta för att få en enklare förklaring av den 
annars komplicerade tryckta källan.     
 
I Balmer och Graysers bok (2003) förtydligas vikten av en bra kommunikation för att 
förmedla ett varumärke. Detta gjorde att vi valde att rikta in oss på den del som berör 
kommunikationen i corporate branding teorin. Kavaratzis (2004, 2005) är en av de författare 
som utvecklat denna kommunikations del utifrån Balmers teori. Kavaratzis (2004, 2005) 
beskriver i två vetenskapliga artiklar vikten av denna kommunikation och har i en av dem 
utvecklat en modell av Balmers (2001) corporate communication modell anpassad till 
marknadsföringen av städer. Kavaratzis sammanfattande teori är även den ett par år gammal 
men vi anser att detta inte är ett problem då denna hänvisar till tidigare författare samt att 
författare av nyare vetenskapliga artiklar refererar till denna.  
 
De flesta teorier berörande event marketing har publicerats under 1980- och 90-talet och inte 
utvecklats i större mån sedan dess.  Efter granskande av många böcker innehållandes teorier 
om event marketing valde vi att använda oss av Behrer & Larssons bok Event Marketing - att 
använda evenemang som strategisk resurs i marknadsföringen, som trycktes 1998 och 
innehöll teorier kring ämnet samt om sponsring. Denna bok kan verka gammal men då denna 
bok var lättförståelig och välstrukturerad är vi väldigt nöjda med valet. Vi valde dock att 
komplettera Behrer & Larssons teori härrörande trafikskapande event marketing med en teori 
skriven av Drengner, Gaus och Jahn som menade att trafik påverkar ett varumärkets image. 
Denna teori är från 2008 vilket vi gör att Behrer & Larssons teori får lite mer nuvärde och 
uppdatering.  
 
ANA, Event Marketing: A Management Guide, 1998, användes i ytterst liten mån och endast 
som komplettering till Behrer & Larsson samt till sponsringsdelen. Vi ansåg att denna guide 
till ett lyckat event kunde bidra med nyttiga kommentarer om ett event som Behrer & Larsson 
inte kunde. Vi ville heller inte endast prägla vår event marketing teori på en författare. Detta 



Kapitel 3 - Metod 
 

16 
 

häfte var bestod dock av väldigt lite fakta utan innehöll främst material såsom checklistor för 
eventet, varpå källan endast användes i kompletterings syfte. Guiden innehöll dock nyttig 
information mellan sambandet event marketing och sponsring, vilket var svårt att hitta i andra 
källor.  
 
Vi fann inga böcker, förutom föregående, som behandlade hur ett lyckat event skapas. Vi 
valde därför Woods vetenskapliga artikel ”Evaluating Event Marketing: Experience or 
Outcome?” för att belysa denna del. Artikeln publicerades 2009 i Journal of promotion 
management. Vi ser denna källa som trovärdig då det är en vetenskaplig artikel som måste 
passera många steg innan den blir publicerad. Artikeln var lättläst  
  
Vi valde även att komplettera Behrer & Larssons teorier med Dahlén & Langes åsikter om 
relationsskapande, då dessa är mer uppdaterade. 
 
Grönkvists bok ”Sponsring & event marketing” publicerades 2000 och ses enligt våra ögon 
inte som gammal. Grönkvist refererade vi främst till under avsnittet berörandes sponsring men 
sågs även som ett komplement till Behrer & Larssons teorier. Boken var dock inte lika lättläst 
och välstrukturerad som Behrer & Larssons och det är ur denna mening den förblev ett 
komplement. 
 
I studien har vi även använt oss av information inhämtat från ett antal rapporter, webbsidor 
och tidigare studier, bland annat i kapitel två där varumärkesplattformen och ansökan 
beskrivs. Dessa är till för att lägga en grund i arbetet samt för att få komplettering till vår 
kvalitativa studie. Dessa är inte vetenskaplig och heller inte granskade vilket läsaren måste ta 
hänsyn till. Bland dessa finns det är skrivna med ett syfte att påverka läsaren utifrån 
författarens värderingar.  För att inte förvirra läsaren har vi dessa i enskilda kapitel.   
 
I metoddelen har vi främst använt oss av Brymans bok Samhällsvetenskapliga metoder, som 
publicerades 2004. För att komplettera denna bok har vi även använt oss av flertalet mindre 
metodböcker, detta för att få en så bred bild som möjligt. Detta är teorier som har hjälpt oss i 
arbetet med studien men vi ser inte dessa källor som relevanta att ta upp i källkritiken. 

3.2. Praktisk metod 

3.2.1. Insamling av primärdata 
En primärkälla är en källa som utvecklas under arbetets gång, det vill säga där data samlas in 
första gången (Bell, 2000, s.94, Dahmström, 2005, s.75). De data som krävs kan samlas in på 
olika sätt bl.a. genom djupintervjuer och enkätundersökningar. Vi valde i vår studie att 
använda oss av djupintervjuer då vi ansåg detta mest relevant för vår studie. Först valde vi att 
intervjua fem personer. Dessa representerade tillsammans politiken, planeringsgruppen och 
kulturarbetarnas sida. Vi insåg dock med tiden att vi ville ha en bredare bild av problemet 
med där även näringslivet var representerat. Detta resulterade i att vi valde att göra ytterligare 
tre intervjuer. Vi fick även kontakt via mail med en respondent samt en del kompletterande 
svar via mail från en annan respondent. Tillsammans gav detta oss nio olika respondenter, tre 
som tillsammans representerar politiken, två från planeringsgruppen, två kulturarbetare och 
två från näringslivet. Detta ansåg vi vara en bra empirisk grund då de tillsammans 
representerade många olika synvinklar på denna satsning. Dessa nio gav oss också en känsla 
av teoretisk mättnad då vi inom dessa grupper kunde se stora likheter i svar och tror därför 
inte att fler respondenter hade gjort någon större skillnad i resultat.       
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3.2.2. Utformning av intervjumallar  
Efter insamlingen av den sekundärdata vi ansåg vara nödvändig för studien utformades en 
grundmall för de intervjuer vi önskade utföra. Denna kom sedan att utvecklas utifrån 
respondenternas yrke eller position och förkunskaper till kulturhuvudstadssatsningen. Detta 
för att få ut mest möjliga relevanta information från varje respondent. 
Marknadsföringsansvarig för satsningen fick t.ex. frågor kring hur denna satsning ska 
marknadsföras medan kommunalråd och lokalpolitiker fick frågor kring varför man valde att 
stödja/ej stödja denna satsning samt vilka målgrupper man riktar satsningen till. Näringslivets 
frågor grundades i samarbete med planerings- och styrgruppen samt frågor gällande eventuell 
sponsring. De frågor som ställdes till kulturorganisationer härrördes bl.a. till Umeås kulturliv 
men även samarbetsfrågor. 
 
De grundfrågor varje intervjumall innehöll var frågor kopplade till varumärket Umeå, vad de 
visste om kulturhuvudstadssatsningen, samarbets- och involveringsfrågor samt informations- 
och kommunikationsflöde. Vi valde att diskutera frågorna med vår handledare för att 
eventuella missförstånd och misstolkningar av dessa skulle minimeras. Vi anser att detta vara 
praktiskt då testintervjuer med andra personer inte hade gynnat eventuella omformuleringar 
på grund av låg kompetens hos dessa inom det valda området.  
 
3.2.3. Val av respondenter 
Det är enligt Backman (2009, s. 41) viktigt att relevanta och karaktäristiska personer 
förekommer vid studier. Därför har vi granskat vilka som sitter i Umeå Kulturhuvudstads 
planeringsgrupp idag samt under tidigare år, vilka partier som röstade för samt emot ansökan 
av detta evenemang vid kommunalrådet 2005 men även undersökt vilka signifikanta aktörer i 
Umeå som har ett intresse av kulturhuvudstadsåret. Vi kunde genom detta välja fram nio 
personer att intervjua då vi ansåg att dessa kunde tillföra djup och bredare kunskap till denna 
studie med olika förhållningssätt. Vi valde att ringa upp respondenterna för att presentera 
vilka vi var samt syftet med denna uppsats. Vi anser att respondenterna i denna studie har hög 
relevans och att vi tror ej att samma tillgång till dessa varit möjlig vid ett annat tillfälle. Detta 
då vi fick hjälp av vår handledare med kontakten av kommunalrådet och rättvisepartisten. Att 
Lillthors som även är engagerad i kulturorganisationen Humlan och därigenom har god 
kontakt med dess medarbetare ledde till att intervjun med producenten blev möjlig. 
 
Kommunalråd och ordförande för Umeå 2014, Marie-Louise Rönnmark (Umeå 2014, 2010)  
var redan från begynnelsen av denna uppsats självklar att intervjua. Detta då kommunalrådet 
kunde bidra med såväl politiska åsikter kring satsningen men även med information från 
styrgruppen. Vi hoppades att hon skulle kunna bidra med såväl positiva, samt negativa 
aspekter och effekter kring denna satsning för att få djup och ett intressant innehåll. 
 
Styrgruppsmedlemmen för Umeå 2014 Daniel Kallós (v) var en person vi valde att intervjua 
då han besitter kunskaper kring satsningen (Umeå 2014, 2010). Då Kallós bl.a. har varit 
koordinator för TNTEE (the European Network on Teacher Education), medverkar i en 
europeisk expertgrupp kring lärande samt i EDIL-projeketet (European Doctorate in Teacher 
Education and Teaching) ansåg vi att han har möjlighet att bidra med åsikter ur ett europeiskt 
perspektiv som kanske de andra respondenterna inte kunde (TNTEE, 1998).  
 
Då Rättvisepartisten, Jan Hägglund, är en av de personer som gått ut i media och kritiserat 
kulturhuvudstadssatsningen var önskan att intervjua honom självklar. Detta då det var viktigt 
för oss att få en blick i varför denna satsning ej borde genomföras för att studien inte skulle bli 
vinklat av de politiker som faktiskt står bakom satsningen.   
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Maria Wetterlöv är kommunikationsansvarig för kulturhuvudstadssatsningen (Umeå 2014, 
2010) och är även förvaltningsinformatör på samhällsbyggnadskontoret i Umeå 
(MyNewsdesk, 2009).  Då vi ansåg att Wetterlöv hade den kompetens som behövdes för att 
svara på hur kommunikationen ser ut internt samt externt valde vi att kontakta henne för en 
intervju. Det fanns inga tveksamheter från hennes sida att medverka, och vi fick till och med 
förlängd intervjutid då vi kom fram till att de 40 minuter som först utlovats var för lite. 
Kommunikationsansvarige svarade även på kompletterande frågor via e-mail. 
 
Rektor för operahögskolan i Stockholm, Magnus Aspegren, var tidigare operachef för 
Norrlandsoperan i Umeå. (Svenska dagbladet, 2009) Aspegren har även innehaft tjänsten som 
vd för folkoperan i Stockholm under 1998 då Stockholm var kulturhuvudstad (Umeå 2014, 
2010). Rektorn för operahögskolan har därmed erfarenhet kring tidigare satsningar, om vad 
som gick fel och hur arbetet kring satsningen bör se ut. Operahögskolans rektor var även 
delaktig vid öppna möten inför kulturhuvudstadsansökan (Umeå 2014, 2010).  
 
I Umeås första ansökan (Nyfikenhet och Passion, 2008, s. 27) nämns kulturorganisationer 
som bidragande till de projektidéer som diskuterades inför ansökan. För att spegla kulturlivets 
syn på satsningen och det samarbete som finns mellan dessa och planerings- och styrgruppen 
ansåg vi att en representant från Humlan, kulturförening i Umeå som bl.a. arrangerar Umeå 
Open (Humlan) kunde tillföra nytta till vårt arbete. Vi vände oss till producenten Robert Dahl 
Norsten som tackade ja till en intervju. 
 
Företagarna i Umeås ordförande Torstein Bratvold var intressant för oss att intervjua då han 
kunde representera Umeås näringslivs tankar och åsikter kring satsningen (Företagarna, 
2010). Företagarna är idag Sveriges största företagarorganisation och företräder idag cirka 
70,000 företagare (Företagarna, 2010). Bratvold är idag även vd för Upkeeper Solutions AB 
och han blev även utsedd till årets mentor i västerbottens län 2009 efter sitt arbete med unga 
företagare i Umeå (Folkbladet). Då vi, som tidigare nämnt, ansåg det vara av stor vikt för 
denna studie att ta del av näringslivets synpunkter kring denna satsning, om de kan gynnas 
eller inte, såg vi Bratvold som en kompetent företrädare för Umeås näringsliv. Vi hoppades 
att han skulle kunna bidra med synpunkter och tankar som den politiska ledningsgruppen och 
projektledningen inte kunde för att bredda vårt sammanfattande intryck av satsningen. 
Bratvold tackade vid förfrågan ja att genomföra intervjun, efter en smärre diskussion kring 
ämnet och våra studier. 
 
Flygplatschef för Umeå City Airport Karin Larsson-Tängdén har tidigare slagit ett slag för 
kulturhuvudstadssatsningen (Umeå 2014, 2010). Då vi ansåg att det var viktigt att få med 
näringslivets bild samt en bild av hur kommunikationen mellan Umeå, Sverige och övriga 
Europa kommer att se ut och gynnas av kulturhuvudstadssatsningen hoppades vi att Larsson-
Tängdén kunde bidra med information kring detta för att vår helhetsbild av satsningen skulle 
kunna breddas. På grund av tidsbrist fick vi tillgång till 30 minuter av Larsson-Tängdéns tid 
ute på flygplatsen. 
 
Projektledare samt konstnärligledare i kulthuvudstadssatsningen (Umeå 2014, 2010), Fredrik 
Lindegren besitter en kompetens värd att ta del av inför denna studie i och med sin position 
som projektledare. En intervju blev utlovad om cirka 30 minuter i början på maj. Men p.g.a. 
sjukdom från vår sida var denna tyvärr tvungen att ställas in. Intervjun blev istället utförd via 
mailkontakt då projektledaren var väldigt upptagen. Intervjun var även väldigt kortfattad från 
projektledarens sida som valde att inte svara på alla frågor.  
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3.2.3.1. Sammanställning av intervjuer 
Uppställningen i nedanstående sammanställning är vald utefter den position och yrkesgrupp 
de olika respondenterna har. Samma uppställning har valts ovan i beskrivningen om val av 
respondenter samt i empirin. Vi är medvetna om att sammanställningar av intervjuer 
vanligtvis ställs upp efter datumordning, men vi ansåg att detta kunde förvirra läsaren senare i 
arbetet. 
 

Tabell 3.1. Sammanställning av intervjuer 
Position Namn Datum Tid Access 
Kommunalråd Marie-Louise 

Rönnmark 
2010-04-27 14.30-15.40 Rörig miljö, 

mycket 
bakgrundsljud 

Styrgruppsmedlem Daniel Kallós 2010-05-17 15.00-17.00 Lugn miljö, 
mycket 
bakgrundsljud 

Rättvisepartist Jan Hägglund 2010-05-18 13.00-14.25 Lugn miljö 
Kommunikations-
ansvarig 

Maria 
Wetterlöv 

2010-05-11 15.00-16.15 Lugn miljö 

Producent Magnus 
Aspegren 

2010-05-12 10.00-10.35 Lugn miljö 

Rektor 
Operahögskolan i 
Stockholm 

Robert Dahl 
Norsten 

2010-05-10 10.00-10.40 Lugn miljö 

Företagarnas 
ordförande  

Torstein 
Bratvold 

2010-05-19 09.00-09.30 Lugn miljö 

Flygplatschef Karin 
Larsson-
Tängdén 

2010-05-18 17.00-17.30 Lugn mijö 

Projektledare 
Umeå 2014 

Fredrik 
Lindegren 

2010-05-18 12.49 Internet 

 

3.2.4. Access 
Accessen i en forskning handlar om tillträdet till information vid informationstillfället 
(Johansson Lindfors, 1993, s. 135). För att respondenterna skulle vara avslappnade och känna 
trygghet vid intervjutillfället bad vi dessa själva välja tid och plats för intervjun. Vi bad även 
om tillåtelse att spela in samtalet (mer om detta beskrivs i nästa avsnitt).  
 
Då de flesta respondenter var väldigt upptagna var det svårt att komma i kontakt med dessa. 
Vissa, såsom projektledaren, försökte vi nå under flertalet veckor utan resultat. När vi väl kom 
i kontakt med respondenterna blev vi inklämda mellan andra intervjuer och möten eller fick 
tillgång till en halvtimme i slutet på arbetsdagen. Vi kände dock att dessa tillfällen var bättre 
än andra, även om respondenten känt sig stressad i situationen. Vi upplever dock inte att detta 
påverkat de svar som dessa respondenter gett oss.  
 
Efter många försök att nå projektledaren för satsningen blev en personlig intervju bokad. På 
grund av sjukdom från vår sida var denna tvungen att ställas in. Projektledaren bad oss 
återkomma under samma dag för bokning av ny tid. Det var väldigt svårt att få tag i 
projektledaren varpå denna intervju slutligen blev till verklighet via mail.  
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3.2.5. Intervjutillfället 
Efter första kontakten med respondenterna utfördes intervjuerna på bestämd tid och plats i 
enlighet med tidigare överenskommelser via telefon. Vi lät respondenterna själva bestämma 
plats för mötet, detta för att dessa skulle känna sig trygga med miljön och därigenom vara 
avslappnade. Intervjuerna spelades också in med en diktafon för att underlätta 
sammanställningen av dessa. För att inte väcka oro bland respondenterna och få dem att känna 
sig obekväma över det faktum att de blev inspelade valde vi att först fråga om tillåtelse att 
spela in samtalet, vilket godtogs av alla respondenter (Bryman, 2004, s.310-311). Då alla 
respondenter upplevdes som väldigt lugna och avslappnade vid intervjutillfällena, antar vi att 
beslutet att låta respondenterna själva välja tid och plats för intervjun, samt fråga om tillstånd 
för inspelning var en lyckad strategi.  
 
Intervjuernas längd varierade från dryga halvtimmen upp till två timmar, som framgår av 
sammanställningen i tidigare avsnitt. Att variationerna var så stora berodde på att näringsliv 
och kulturlivets intervjumanual ej var lika omfattande som planerings- och styrgruppernas. De 
politiker som medverkade hade dessutom en tendens att gå ifrån ämnet varpå många frågor 
fick upprepas. 
 
Vid tre av de åtta personliga intervjuer som genomfördes medverkade endast en av oss, vilket 
troligtvis inte har påverkat intervju situationen då närvaron av en andra intervjuare vid en 
strukturerad intervju inte har någon påverkan (Bryman, 2004, s.128). Inför varje intervju, där 
vi båda deltog, delades frågorna upp efter frågeområden. Hultqvist tog till exempel 
bakgrunds- och imagefrågor, sponsringsfrågor medan Lillthors ställde frågorna kring 
kommunikations- och informationsflöde. Denna uppdelning gjorde att förberedelserna inför 
varje intervju blev lättare samt att frågor ej tappades bort (Bryman, 2004, s.130). 

3.2.6. Databearbetning och tolkning 
Det är av största vikt enligt Johansson Lindfors (1993, s.146) att ”… de empiriska 
iakttagelserna omvandlas till någon tolkningsbar form”. Vi valde därför att spela in alla 
djupintervjuer med hjälp av diktafoner. Detta underlättade arbetet med att protokollföra dessa 
och få med all viktig information.  För att sammanställa intervjuerna lyssnade vi ett flertal 
gånger på inspelningarna. Detta för att fånga upp viktiga stämningar, känslor och reaktioner. 
Vi upptäckte att detta jobb var mycket tidskrävande, men ansåg även att det inte gick att 
snabba upp processen utan att viktig information skulle gått förlorad. Sammanställningar av 
dessa transkriberingar finns att läsa i empirikapitlet. Vi vill även påpeka att dessa 
transkriberingar och intervjuer endast använts i syfte för denna studie (Bryman, 2004, s. 443). 
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4.0.  Tidigare rapporter 
Nedan följer en sammanställning av Palmer/Rae rapporten samt ECOTEC-rapporten som 
behandlar kulturhuvudstadsåren mellan 1995-2004 samt 2007 och 2008. Även en 
sammanställning av Eurobarometerundersökningen har gjorts för att få förståelse för hur 
Européernas samlade åsikter kring kultur ser ut. 

4.1. Palmer/Rae rapporten och ECOTEC rapporten 

4.1.1. Mål och målbeskrivning 
En signifikant och viktig del i den process som kommer av att en stad får titeln 
kulturhuvudstad har visat sig vara att definiera och komma överrens om tydliga gemensamma 
mål kring projektet. Detta gärna i samband med flera olika intressegrupper. Städernas 
tolkningar av kulturhuvudstadstiteln och målbeskrivningar i med denna har varierat mellan 
åren. Under åren 1995-2004 har de huvudsakliga målbeskrivningarna främst varit att höja den 
internationella profilen, attrahera besökare, organisera kulturevenemang och öka 
självförtroendet och stoltheten i staden. Andra viktiga mål har under dessa år varit att öka den 
lokala publikens kulturintresse, förbättringar i den kulturella infrastrukturen, utveckla en 
relation med andra europeiska städer och regioner, marknadsföra innovation och kreativitet 
samt hjälpa de lokala artisterna i dess utveckling. Många av de städer som under 1995-2004 
hade titeln ”Europas kulturhuvudstad” ansåg att de problem som uppstod under arbetet 
berodde delvis på att de inte haft tydliga och klara mål och målbeskrivningar. Det visade sig 
vara framför allt viktigt att alla parter var eniga om dessa mål (Palmer/Rae s.47-51). Under 
åren 2007 och 2008 framkom det dock enligt ECOTEC rapporten (2009, s. 99) problem för de 
fyra städerna att definiera i ansökan vad kulturhuvudstadstiteln innebar för dem samt problem 
med branding och hur kulturhuvudstadsåret och dess varumärke bäst ska levereras.  

4.1.2. Ledning 
Enligt Palmer/Rae rapporten (2004 s.52-59) har val av ledning varit en central del i arbetet 
som kulturhuvudstad. Många städer har valt en form av en självstyrande icke-vinstdrivande 
organisation. Medlemskapet i denna ledande organisation har varit väldigt varierat vad gäller 
kunskapsområden och ordinarie arbetsplatser men var i många fall strakt representerade av 
politiker. Huvudansvaret för denna ledande organisation var främst finansiellt relaterade 
beslut, utveckling av strategier, beslut angående kulturella projekt och sponsoravtal. Nästan 
alla städer som hade titeln mellan åren 1995-2004 menade att de haft problem med den 
ledande organisationen, vilket även framkommer i ECOTEC-rapporten (2009, s. iii) över de 
fyra städer (Luxembourg, Sibiu, Liverpool och Stavanger) som förestod titeln 
kulturhuvudstad under åren 2007 och 2008. Orsaken till detta, enligt både Palmer rapporten 
(Palmer, s.52-59) och ECOTEC-rapporten (2009, s. iii) uppgavs vara politiska intressen, 
relationssvårigheter mellan styrelse och driftorganisation, brist på representation från 
kulturella intressenter och storleken på den ledande strukturen. Det förekom även svårigheter 
att organisera och strukturera planeringsgrupper med rätta färdigheter (ECOTEC, 2009, s. iii). 
För många av de städer som deltog var inte bara kommuner representerade utan även län, 
region, och länder var involverade i arbetet och den politiska miljön hade en stor påverkan på 
kulturhuvudstaden i många av länderna (Palmer/Rae, 2004, s.52-59). De flesta av 
kulturhuvudstäderna mellan åren 1995 och 2004 meddelade att de haft problem med denna 
driftorganisation. Dessa problem bestod allt som oftast i avgående projektledare och andra 
nyckelaktörer under planeringsfasen, detta uppges ha berott på kommunikationsproblem, 
personliga kriser, brist på kunskap om personalhantering och oklara arbetsbeskrivningar. 
Några städer hade även problem med överarbete och svagt ledarskap (Palmer/ Rae, 2004, 
s.52-59). För att undvika problem som dessa har det efter 2007 och 2008 utvecklats en guide 
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för ansökande kulturhuvudstäder i hur organisation och struktur bör se ut (ECOTEC, 2009, s. 
iv) för att effektiviteten ska fungera och problemen minskas. 

4.1.3. Kulturprogram 
Palmer/Rae rapporten (2004, s.60-73) visar att de tydliga mål och målbeskrivningar som 
tidigare poängterats som en av de viktigaste delarna i planeringsprocessen visade sig tydligt i 
utformningen av det kulturella programmet. De länder som inte hade ett tydligt mål och en 
tydlig väg dit fick ofta svårigheter i utformningen av detta program. Det kulturella 
programmet var den centrala delen i detta projekt hos nästan alla städerna och representerade i 
genomsnitt 63 % av totala utgifter.  
 
Enligt Palmer/Rae rapporten är det komplicerat att hålla ett kulturhuvudstadsår i och med dess 
storskalighet i kombination med alla dess intressegrupper och partners. Detta gör att detta 
event ses som en otrolig erfarenhet av de som tidigare hållit titeln. Många av de städer som 
hade titeln mellan 1995-2004 samarbetade med regionen och det kulturella programmet var 
därför inte enbart placerat i den stad som hade tilldelats titeln (Palmer/Rae, 2004, s.60-73). 
Detta sätt att arbeta var speciellt tydligt bland de länder som hade en fördel av detta utifrån 
deras geografiska position. Detta kan även ses under åren 2007 och 2008, där framförallt 
Luxembourg är ett tydligt exempel. Luxembourg hade bland annat som mål att stärka 
gemenskapen i ”Grande Région” som består av Wallonia, Lorraine, Rhineland-Palatine och 
Saarland (ECOTEC, 2009, s.19).  Den planeringstid som kulturhuvudstäderna 1995-2004 i 
genomsnitt hade för detta event var tre år. Många upplevde dock att de hade en för kort 
planeringstid enligt Palmer/ Rae (2004 s.60-73) undersökning. Den ideala planeringstiden 
ansågs ändå av samma undersökningsgrupp att vara mellan tre till fyra år (Palmer/Rae, 2004, 
s.16). 
 
En av de största utmaningarna med att vara kulturhuvudstad är att på ett effektivt sätt 
kommunicera det kulturella programmet. Många av de tidigare städerna ansåg att klara teman 
och strukturer var till hjälp för att skapa en kommunikation som var lätt uppfattad av 
publiken. På grund av detta har de allra flesta städer fokuserat sitt program kring ett passande 
tema för kulturhuvudstadsåret (Palmer/Rae, 2004, s.60-73).  Ett problem som upplevdes som 
vanligt var att det var alldeles för många olika typer av projekt som föregick under året. Ett 
annat problem som framkom i denna undersökning var att många upplevde det som 
svårtbalanserat mellan olika typer av partnerskap. Många ansåg att de hade underskattat den 
komplexitet som den kulturella scenen i staden erbjöd. Det ansågs framför allt svårt att skapa 
relationer och vinna själförtroende och stöd från de kulturella organisationerna och andra 
individuellt arbetande grupper och organisationer (Palmer/Rae, 2004, s.60-73).  
 
Under åren 2007 och 2008 framkom det dock enligt ECOTEC rapporten (2009, s. vi) att den 
kulturella utveckling som skett under dessa år kan räknas som lyckad i den mening att den 
hade omöjligt skett utan kulturhuvudstadsårets roll. Det framkommer dock även i denna 
rapport att många lokala artister känt sig bortskuffade i förmån för internationella artister samt 
att lokala kulturarrangörer ofta behövde finansiellt stöd som inte möttes. 

4.1.4. Kommunikation 
Mål som att locka turister, stärka en stads image, öka det lokala intresset för kulturen är starkt 
knutna till kommunikation och marknadsföring. De flesta tidigare huvudstäderna hade en 
marknadsföringsbudget mellan 7 och 24 % av den totala budgeten enligt Palmer/Rae (2004). 
Dessa procentsatser är dock inte helt korrekta då många av de som under var 
kulturhuvudstäder mellan 1995-2004 hade väldigt dålig eller ingen uppföljning av budget och 
ekonomi. I flera fall var även flera olika typer av media och rese sponsorer, kulturella 
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organisationer och andra samarbetspartners delaktiga i marknadsföringen utan att kostnaden 
för dessa finns med i beräkningen. Antalet anställda inom detta område varierade i stor grad, 
de flesta valde dock att sätta denna uppgift på ett företag utanför organisationen. Många städer 
använde sig även av infrastrukturförändringar för att kommunicera sitt år. Vissa av dessa 
finansierades och räknades som en del i kulturhuvudstadens budget, andra exkluderades 
(Palmer/Rae, 2004, s.75-84).  

4.1.5. Europeiskt perspektiv 
Som kulturhuvudstad ska man också visa på ett europeiskt perspektiv. Alla de städer som var 
kulturhuvudstäder mellan 1995-2004 ansåg att de hade gett det europeiska perspektivet en 
signifikant tanke i utvecklingen av det kulturella programmet. Detta är även tydligt under åren 
2007 och 2008 (ECOTEC, 2009, s. vii). Detta gjordes i form av teman, problem eller 
hyllningar av den Europeiska historian och identiteten (Palmer/Rae, 2004, s.85-92). Alla 
städerna rapporterade att de upplevde problem i form av planering och genomförande av den 
europeiska dimensionen på kulturhuvudstadsåret. Dessa problem bestod i att bygga upp 
hållbara långsiktiga relationer, samt saknad av budget för det fortsatta europeiska och 
internationella arbetet efter kulturhuvudstadsåret (Palmer/Rae, 2004, s.85-92).  

4.1.6. Att dela titeln 
Umeås kulturhuvudstadsår 2014 delas med Riga. De tidigare kulturhuvudstäderna har också 
delat sin titel, med en eller flera andra städer. Dessa har i senare rapporer meddelat att 
samarbetet varit väldigt begränsat till ett fåtal punkter. Fördelen med att dela denna titel 
ansågs vara möjligheten att dela idéer, projekt och människor. Det som gjorde att städerna 
hade ett litet samarbete berodde mestadels på olika mål och prioriteringar, problem i samband 
med olika kulturer, storlek och typ av stad samt ointresse. Andra problem som också kom 
fram i Palmer/Rae rapporten var konkurrensen om besökarna och sponsorerna samt 
synligheten i media (Palmer/Rae, 2004, s.89-91). Trots detta var samarbetet mellan 
Luxembourg och Sibiu under 2007 lyckat där 48 projekt och 90 event förekom varav tre 
fortsatte även efter 2007 (ECOTEC, 2009, s. 48). 

4.1.7. Ekonomi 
Den totala kostnaden för detta år har varierat i stor grad mellan länderna, bland de länder som 
var kulturhuvudstad mellan 1995-2004 låg den siffran på mellan €7,9 miljoner till €73,7 
miljoner (Palmer/Rae, 2004, s.93). Sifforna för åren 2007 och 2008 var något högre och 
varierade från €39,5 till €144,71 miljoner1

                                                 
1 Siffran är omräknad från £122,4 miljoner utifrån dagens kurs 2010-05-15 via 

 (ECOTEC, 2009 s, 26 ,42, 61, 79). Summan för 
infrastrukturförändringar var enligt Palmer/Rae (2004, s.93-103) i många fall inte medräknade 
och heller inte under ansvar av den grupp som ansvarade för kulturhuvudstadens 
genomförande, summan för dessa förändringar rapporterades vara mellan €10 miljoner och 
över €220 miljoner. Detta var även fallet i ECOTEC rapporten där Sibiu är ett bra exempel på 
detta. Sibiu har nämligen uppgivit en budget på €16,9 miljoner där infrastrukturkostnader på 
€137,4 tillkommit (ECOTEC, 2009, s. 42). Kulturhuvudstadsåren finansierades under 1995-
2004 till största del av bidrag från EU, stat, län och kommun (Palmer/Rae, 2004, s.93-103). 
Den privata sponsordelen uppgicks till i genomsnitt 13 % (Palmer/Rae, 2004,s.100).  Det 
ekonomiska resultatet och uppföljning efter genomförandet av kulturhuvudstadsåret var under 
dessa år väldigt begränsad. Många städer hade ingen uppfattning om det ens hade gått jämnt 
ut. En del rapporterade underskott medan andra visade på klara överskott. Vad städerna tagit 
med i sin ekonomiska rapport varierade och därför ska resultatet av dessa tolkas med hänsyn. 
Detsamma gäller åren 2007-2008 (ECOTEC, 2009). I Palmer/Rae rapporten framgick det att 
den privata sektorns involvering var en kritiskfaktor för framgången av de flesta 
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kulturhuvudstäder. Det ansågs vara möjligt att öka den privata involveringen men först efter 
eliminering av vissa problem såsom begränsade kunskaper, dålig kommunikation, inga klara 
avtal, inget klart kulturellt program samt en brist på ett långsiktigt synsätt (Palmer/Rae, 2004, 
s.93-103).  

4.1.8. Besökande    
Besöksrelaterade mål har varit högt värderade hos de flesta tidigare kulturhuvudstäder 
(Palmer/Rae, 2004; ECOTEC, 2009). Även mål som är nära kopplade till besökare så som 
förbättrad stadsimage och ekonomisk utveckling har prioriterats högt. Statistik över antalet 
besökare anses vara ett bevis på kulturhuvudstädernas resultat eftersom denna är lättare att 
mäta än många andra faktorer och på så vis får besöks perspektivet en viktig del i 
kulturhuvudstadens genomförande. Det är dock svårt att mäta antalet besökare då många 
evenemang är gratis och det är även svårt att avgöra om det är samma besökare på flera event 
eller om det är olika (Palmer/Rae, 2004, s.108-131). Tittar man på de siffror som kommer av 
övernattande gäster hos de städer som innehade titeln mellan 1995 och 2003 så kunde man se 
en genomsnittlig ökning på 12 %. Det skilde sig dock mycket mellan städerna, där en stad 
hade en ökning med 23 % medan en annan stad hade en minskning med 6,7 %. Den största 
ökningen var främst i de små outvecklade turiststäderna. I City of Luxembourg ökade 
övernattningarna hos gäster med 7 % under året, jämfört med Luxembourg som helhet samt 
Europa som hade en ökning på 6 % respektive 5 % (ECOTEC, 2009, s.33). Sibiu ökade sina 
övernattade gäster med 36 % jämfört med 2005, alltså två år tidigare (ECOTEC, 2009, s. 50). 
Inflytandet av kulturhuvudstadsåret ser dock ut att öka antalet besökare under själva året, för 
att sedan avta något under nästkommande år. Man ska dock ta hänsyn till siffrorna utifrån den 
allmänna ökningen av turism i Europa som under 1995 och 2003 låg på ett genomsnitt på 2 % 
(Palmer/Rae, 2004, s.108-131). 
 
I den kvalitativa analysen av besökarna till kulturhuvudstäderna visade det sig att de allra 
flesta besökare var lokala följt av besökare från det egna landet (Palmer/Rae, 2004, s.108-
131). Ett olöst problem vad gäller besökare visade sig vara deras motiv att besöka staden. Det 
visade sig nämligen att många som besökte städerna under kulturhuvudstadsåren var väl 
medvetna om att staden hade denna titel samt programmet av kulturella aktiviteter. Trots detta 
var motivet att resa till staden inte grundat i detta utan av helt andra anledningar. Endast en 
liten minoritet var så pass motiverade av detta event att de hade valt staden utifrån detta 
kriterium. Många av besökarna visade sig också vara motiverade att besöka bara en liten del 
av det kulturella programmet. De stora eventen lockade i många fall en större publik, men 
dessa drog även med sig stora kostnader vilket skapar ett frågetecken angående 
kostnadseffektiviteten av ett sådant evenemang. I termer av icke lokala besökare fanns det 
inga klara bevis för att kulturhuvudstadsåret hade ett större inflytande än något annat stort 
event. Det framgick dock att kulturhuvudstadsåret hade en förmåga att locka den kulturella 
publiken, vilket kan vara till fördel för en stad som försöker skapa en kulturellimage. 
Besöksperspektivet är på många sätt viktigt och påverkar därför många andra delar av detta 
kulturevenemang, bland annat det kulturella programmet. Att redogöra för besöksfrekvensen 
av kulturhuvudstadsåret var mellan åren 1995-2003 mer en sak som gjordes i efterhand och 
inget som fick prioritet under året. Detta gjorde det svårt att mäta och många städer menade i 
efterhand att detta borde ha gjorts på ett bättre sätt under året och även efter för att få en 
klarare bild av resultatet (Palmer/Rae, 2004, s.108-131).  

4.1.9.  Långsiktiga effekter       
Enligt ECOTEC rapporten ska inte kulturhuvudstadsårets aktiviteter fortlöpa efter årets gång 
då det då är en annan stads tur att ta över stafettpinnen. Festivaler och andra mindre 
arrangemang är dock väsentligt att låta leva vidare (ECOTEC, 2009, s.122). 
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De städer som var kulturhuvudstäder mellan 1995-2003 har haft svårt att mäta de långsiktiga 
effekterna. Alla städer som var kulturhuvudstäder under denna tid uppgav långsiktiga effekter 
som ett viktigt mål med genomförandet. För många av städerna vart detta dock inte realiserat i 
verkligheten. I Palmer/Rae (2004) fokuserades undersökningen på de långsiktiga effekterna 
främst på förändring av de hårda mätbara faktorerna som byggningar, besökare, organisation 
och projekt medan mjuka faktorer som städernas image, människors kunskap och nya idéer 
fick ett väldigt lite utrymme. Båda dessa är viktiga för en framtida utveckling av staden och 
vissa framsteg var möjliga att se. Vissa städer i denna undersökning visade dock på negativa 
långsiktiga effekter i form av politiska argumentationer och begränsade kulturella resurser 
(Palmer/Rae, 2004, s.146-151).  
 
Vad gäller åren 2007 och 2008 är det än för tidigt att utvärdera långsiktiga ekonomiska samt 
turisteffekter. Det går inte att förvänta sig fortsatt ökad turism med tanke på den ekonomiska 
situation som Europa just nu befinner sig i (ECOTEC, 2009, s. 123). Olika aktiviteter såsom 
festivaler i flera av länderna och volontärprogrammet förväntas dock fortlöpa (ECOTEC, 
2009, s.122). 

4.1.10. Nyckeln till framgång   
Enligt Palmer/Rae (2004) rapporten finns det inga nycklar till framgång. Vissa städer angav 
ett antal faktorer som uppges vara kritiska faktorer för ett lyckat kulturhuvudstadsår. Dessa 
faktorer handlande i första hand om teman och kontexten av evenemanget, den lokala 
befolkningens involvering, behovet av bra samarbeten, vikten av god planering, behovet av 
politisk likgiltighet och artistisk självbestämmande, behovet av klara objektiv, ett innehållsrikt 
program, mycket resurser, starkt ledarskap och politisk vilja (Palmer/Rae, 2004, s.152-157). 
Enligt ECOTEC rapporten (2009, s. 100) uppges det dock vara av största vikt att inneha en 
klar bild grundad i stadens historia och samt den dagliga aktiviteten för att lyckas med 
kulturhuvudstadsåret. Detta då detta ger en inblick i vad staden faktiskt har kapacitet till och 
kan åstadkomma. En annan viktig faktor är att en liten grupp människor bestående av 
kulturella och medborgerliga representanter ska utforma kulturhuvudstadsvisionen. Detta med 
stöd från intressegrupper, kommuner etc. Det är dock av största vikt att denna vision inte 
endast speglar intressenternas intressen utan även lokalbefolkningens. För att lyckas 
genomföra dessa visioner är det viktigt att planeringsgruppen är sammansatt beroende på en 
rad olika kvalifikationer och färdigheter med olika bakgrunder såsom artistiskt ledarskap, 
marknadsföring och kampanjer management, finansiering. Styrgruppen bör även rikta 
planeringen åt strategiska vägar samt kulturhuvudstadsåret syfte istället för att sammankoppla 
kulturhuvudstaden med politikers och intressegruppers önskade strukturer och syn på viktiga 
intressen med satsningen. En annan väldigt viktig faktor för ett lyckat år är att lyckas 
balansera de olika intressena men med influenser av en privat konstnärlig ledare (ECOTEC, 
2009, s.101-102).  

4.1.11. Resultat 
Respondenterna i Palmer/RAE undersökningen uppgav kulturhuvudstadsåret som ett 
kulturellt evenemang som ansågs vara mest fördelaktigt för städer. 95 % av alla respondenter 
menade också att det kulturhuvudstadsår de haft var framgångsrikt eller delvis framgångsrikt 
trots motgångar. Detta var dock med en viss kritik riktat till vissa element i denna process 
(Palmer/RAE, 2004,s.178).  
 
Det fanns kulturella aktiviteter i alla de fyra kulturhuvudstäderna under åren 2007 och 2008 
men Stavanger är det exempel som bör följas framöver. Detta då staden hade ett starkt och 
tydligt konstnärligt tema över året som styrdes av en konstnärlig ledare (ECOTEC, 2009, 
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s.106). Stavanger har även lyckats för aktiviteter vidare från kulturhuvudstadsåret såsom 
Stavanger Rock, Norwegian Wood (ECOTEC, 2009, s. 87). Att ha en konstnärlig ledare har 
framkommit vara en viktig faktor för ett kulturhuvudstadsår för att de olika konstprojekten 
ska lyckas hålla ett starkt samband med varandra härrörande ett valt tema. Utan konstnärlig 
ledare försvinner många gånger det konstnärliga stöd som faktiskt behövs under året 
(ECOTEC, 2009, s.110). Trots ökningen av kulturella aktiviteter är det endast Luxemburg av 
de fyra kulturhuvudstadsstäder under 2007 och 2008 som har lyckats bli ”den ledande 
kulturella destinationen inom sitt eget land” (ECOTEC, 2009, s.115).  
 

4.2. Eurobarometer survey on cultural values within Europe 
En undersökning om hur den europeiska befolkningen uppfattar kultur utfördes i September 
2007 på uppdrag från European Commission. Syftet med denna undersökning var bl.a. att 
undersöka kulturens roll i den europiska befolkningens liv samt hur stor betydelse den har. 
Även Europas kulturella beteende granskades (European Commission, 2007, s. 2-4). De som 
främst är kulturintresserade enligt denna undersökning visade sig vara unga, urbaniserade och 
högutbildade. Tillgången till internet har även gjort att kulturutbudet lättare har spridit sig 
(European Commission, 2007, s.12-13).  
 
Undersökningen visade att kultur spelar en stor roll i den europeiska människans liv, 77 %  av 
respondenterna menade att kulturen har en personlig betydelse för dem (European 
Commission, 2007, s. 4) 
 
På frågan om vad som associerades med ordet kultur svarade 39 % av respondenterna konst 
(utförande konst och visuell konst – arkitektur, målning, konstgalleriet etc.) 24 % menade att 
traditioner och språk var viktigast. Även Litteratur, utbildning och kunskap hamnade högt på 
listan. Av den svenska befolkningen förknippade 75 %  konst med ordet kultur. En följdfråga 
på detta var hur viktigt kulturen var för respondenterna personligen. 31 % ansåg att kulturen 
var väldigt viktigt för dessa personligen, 46 % menade att det var ganska viktigt. Polen visade 
högst andel av de personer som ansåg kultur vara viktigt personligt, där 92 % höll med i 
påståendet. Sverige hamnade på en 15nde plats med en siffra på 76 %, två procentenheter 
under det Europeiska värdet (European Commission, 2007, s. 5-8) 
 
Anledningen till varför man inte deltar i kulturella aktiviteter undersöktes också med svar på 
tidsbrist som en stark faktor samt att det ofta är för dyrt. Sverige, tillsammans med Cypern 
och Slovenien hade störst andel, 42 %, som menade att detta berodde på tidsbrist (European 
Commission, 2007, s. 14). 
 
Undersökningen visar också att den främsta typen av utländsk kultur som konsumeras i 
Europa är utländsk mat, med en svarsfrekvens på 45 %.  Undersökningen visar även att det 
främst är Luxembourgare som uppskattar utländsk kultur, tätt följd av svenskar och danskar. 
83 % av svenskarna uppskattar främst utländsk mat framför andra typer av kulturella utbyten. 
Svenskarna är även de som helst är villiga i Europa till att lära sig nya språk eller förbättra ett 
de redan kan (European Commission, 2007, s.16-18). 
 
Den europeiska befolkningen menar även att det är nästintill omöjligt att skapa en gemensam 
Europeisk bild av kultur då länderna skiljer sig allt för mycket åt (European Commission, 
2007, s. 23) 
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5.0. Teori 
I detta avsnitt kommer den teoretiska referensramen presenteras. De teorier detta avsnitt 
behandlar är place marketing, branding och event marketing.  För att öka förståelsen för hur 
branding, city-marketing samt event marketing hänger samman har en vi skapat en mindmap 
som illustreras nedan. Denna mindmap kommer följa med längs hela teorikapitlet för att 
läsaren lättare ska kunna följa med. 

 
 
5.1.  Place Marketing, Place Image, Place branding

 
Att marknadsföra städer, regioner och länder har kommit att bli allt mer populärt. En av 
orsakerna till detta kan vara den ökade konkurrens som uppstått mellan städerna i och med 
den globalisering och de ekonomiska förändringar som påverkat miljön (Olins, 2004, s.9, 
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Kavaratzis, 2005, s.329, Keller, 2008, s.25). Människor, pengar och företag har kommit att bli 
allt mer fria på marknaden, bland annat genom EU, globalisering och teknologisk utveckling 
och är nu inte längre platsbundna. Denna konkurrens har gjort att städer måste anstränga sig 
för att skapa attraktiva miljöer för dessa potentiella investerare men framför allt för att göra 
den existerande befolkningen och företagen nöjda (Kavaratzis, 2005, s.329, Keller, 2008, 
s.25, Kotler et al., 1999, s.1). Att marknadsföra städer för att locka intressenter är inget nytt 
utan det som är nytt är att marknadsföringen nu är en del av den löpande verksamheten och 
inte längre en kortvarig process för att lösa ”ett” problem. Att marknadsföra en stad har 
kommit att få en större betydelse för stadens ekonomiska och sociala utveckling (Kavaratzis, 
2004, s.59).  Städer över hela världen använder olika metoder för att kunna framhäva sig 
själva inför investerare, besökare och boende. Dessa metoder består av logotyper, slogans, 
välutvecklade webbsidor, och reklamannonser i olika typer av media både nationellt och 
internationellt (Ashworth & Kavaratzis, 2007, s.520, Keller, 2008, s.25). Att marknadsföra en 
stad är i dag mycket mer komplicerat än tidigare och en logotyp och slagkraftig slogan är i 
dag inte tillräckligt för att sätta orten på den internationella kartan. En stad måste förmedla en 
unik position och en positiv image för att lyckas i sin marknadsföring (Kotler et al, 1999, 
s.25). Detta har inneburit att en stads varumärke allt mer har kommit att anses som en viktig 
del i stadens utveckling och ett effektivt verktyg för att differentiera staden (Olins, 2004, s.9, 
Ashworth & Kavaratzis, 2007, s.520).  

5.1.1.  Place Marketing 
Place marketing består av fyra olika 
aktiviteter (Kotler et al., 1999, s.26): 
 

1. Utveckla en stark och 
attraktiv position och Image 
för samhället 

2. Välja attraktiva incitament 
för befintliga och potentiella 
köpare och användare. 

3. Leverera en stads produkt 
och service på ett effektivt 
sätt. 

4. Marknadsföra en stads 
attraktivitet och fördelar så 
att potentiella användare är 
fullt medvetna om fördelarna 
med platsen. 

 
I figuren bredvid beskrivs dessa aktiviteter. Den innersta kärnan i denna modell är 
planeringsgruppen. I Europa har denna grupp enligt historien till största del bestått av lokala 
och regionala ledare från den publika sektorn. Enligt Kotler et al.(1999, s.27) krävs det dock 
en involvering av den privata sektorn redan från början av processen för att skapa en 
framgångsrik planering. Detta är en av de faktorer som skiljer marknadsföringen av en stad 
från en produkt och när man marknadsför en stad är en aktiv support av befolkningen, privata 
företag, intressegrupper och politiker nödvändigt. En stads framgång beror till liten del på 
klimat, plats och naturresurser och till stor del på mänsklig vilja, kunskap, energi, värderingar 

Figur 5.1. Platsmarknadsföringens olika delar (Kotler et al., 1999, s.27) 
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och organisation (Kotler et al., 1999, s.27). Planeringsgruppens arbete är att definiera var 
staden befinner sig i dag vad gäller starka och svaga sidor. Gruppen bör även utveckla en 
vision, image och en långsiktig plan (Kotler et al., 1999, s.26).  
 
Denna vision och image implementeras sedan i två steg. Det första steget är att se till att den 
infrastruktur och service som finns är tillfredsställande för de aktuella intressenterna. Det 
andra steget är att stadens planeringsgrupp bör undersöka om det finns ett behov av nya 
attraktioner för att behålla nuvarande och attrahera nya intressegrupper (Kotler et al., 1999, 
s.26). Med platsmarknadsföring menas att designa en plats som ska tillfredsställa dess 
målgrupp. En lyckad platsmarknadsföring är därför när invånarna och den privata sektorn är 
nöjda med samhället och förväntningarna hos besökare och investerare är uppnått (Kotler et 
al., 1999, s.125-154). 
 
Staden bör sedan kommunicera sina fördelar och egenskaper genom ett image och 
kommunikations program. Detta kräver support från befolkningen, ledare och institutioner för 
att göra platsen gästvänlig och till och med tilltalande för företag, turister och investeringar 
(Kotler et al., 1999, s.26) Dessa marknadsföringssteg liknar på många sett de som andra 
författare beskrivit i annan litteratur. Hubbard och Halls (1996, s.162) beskriver till exempel 
marknadsföringen av en stad som en process som innehåller reklam och kommunikation, 
storskalig fysisk förändring, utökning av det kulturella rummet, erbjuda event samt ett starkt 
samarbete mellan det politiska och privata (Kavaratzis, 2004, s.61).  
 
En stad har ett stort antal intressenter som de ska kommunicera med, vilket försvårar dess 
kommunikation. I teorin framkommer framför allt besökare, invånare, företag och 
exportföretag som viktiga intressenter i en stads marknadsföring (Kotler et al., 1999, s.33). 
Målet med marknadsföring av denna typ är i många fall att locka exportörer, investerare, 
fabriker, politiker, nya invånare samt turister (Kotler et al., 1999, s.26). För att utveckla en 
stad krävs det i en långsiktig strategisk plan samt en klar och tydlig målgrupp (Kotler et al., 
1999, s.34). I många fall riktar sig dock platsmarknadsförare inte till en speciell målgrupp 
vilket resulterar i standardiserade publicitetskampanjer utan hänsyn till skillnader i 
målgruppens behov och skillnader (Kotler et al., 1999, s.38). 

5.1.1. Varför behövs varumärken? 
Varumärken har en betydande roll på många olika sätt och för flera intressenter. Det är en 
identitet som gör det lättare för konsumenten att spåra källan till produkten och för företagen 
att hantera produkten. Den signalerar egenskaper som produkten har, detta är speciellt viktigt i 
samband med produkter som måste upplevas för att kunna avgöra kvalité och funktion som 
tillexempel en stad eller ett event (Keller, 2008, s.8). Varumärket ger i detta fall en hint om 
vad konsumenten kommer att få och underlättar därmed ett val av konsumtion (Keller, 2008, 
s.24). Ett varumärke kan även skydda ett företags produkt samt ge företaget ett ansvar inför 
konsumenten. Det reducerar risken för konsumenten och minskar även dess sökkostnad då 
den kan användas som signalement på kvalité. Detta kan ge företaget konkurrensmässiga 
fördelar och ge finansiella vinster (Keller, 2008, s.7) vilket är hämtat från det traditionella 
sättet att se på varumärken utifrån en produkt. Applicerar man dessa antaganden på en plats, 
destination eller stad kan man se betydelsen av varumärken som en del i en 
relationsmarknadsförings strategi. I målet att behålla boende, företag och där med kapital i en 
stad kan det anses gynnande att skapa en relation med relevanta intressenter. Ett varumärke 
anses hjälpa intressenten att skapa en relation med staden genom att skapa ett speciellt band 
med unika associationer(Ashworth & Kavaratzis, 2007, s.522, Keller, 2008, s.7).  
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Ett varumärke kan också skapa en positiv marknadsföringseffekt på en plats som destination 
eftersom detta varumärke kan attrahera önskade attribut och ta fördel av en positiv 
uppfattning hos önskade segment. Det kan också bidra till att deras kommunikation får ett 
större utrymme hos ett önskat segment och en mer positiv respons på denna kommunikation 
(Murphy, Moscardo & Benckendorf, 2007, s. 5-7). Detta vill innebära att staden får en 
konkurrenskraftig fördel för att kunna locka turister, investerare samt skapa en snabbare 
samhällsutveckling och en bättre samhörighet och identifikation med invånarna.(Kavaratzis, 
2004, s.70).    
 
Nyckeln till framgångsrikt varumärke är att etablera en bra relation mellan varumärket och 
konsumenten så att det bildas en nära ”passform” mellan konsumentens egna fysiska och 
psykologiska behov och varumärkets attribut och symboliska värde (Kavaratzis, 2004, s.65). 
Denna definition visar på sambandet mellan platsmarknadsföringens mål, hanteringen av 
stadens image samt varumärkets egenskaper.  Detta gör att branding utgör en bra startpunkt 
för platsmarknadsföring samt en stabil grund för att hantera platsens image (Kavaratzis, 2004, 
s.66)  

5.1.2.  Place Branding 
Place branding definieras i teorierna som en tillämpningspraxis av varumärkesstrategier och 
andra marknadsföringstekniker på den ekonomiska, politiska, och kulturella utvecklingen av 
städer, regioner och länder (Ashworth & Kavaratzis, 2007, s.521) Det finns även andra 
definitioner som har andra infallsvinklar. Ett exempel på detta är destination branding som i 
litteraturen främst behandlar en plats som varumärke för turismindustrin (Balakrishnan, 2009, 
s.611, Govers, Go & Kumar, 2007, s.15, Tasci & Gartner, 2007, s.413). Det finns även teorier 
som handlar om City marketing som är mer inriktat på städer och behandlar dessa i en relation 
till dess omgivning (Ashworth & Kavaratzis, 2007, s.520). En del teoretiker använder dessa 
termer som synonymer vilket försvårar tolkningen av litteraturen något. Denna brist på 
konsekvens är genomgående även i andra delar av branding och identitetslitteraturen (Balmer, 
2001, s.252).  
 
Det är en omdiskuterad fråga bland forskare på området om det är möjligt att placera de 
teorier som är uppbyggda på kommersiella produkter på städer. Vissa menar att 
varumärkesbyggande av städer är betydligt svårare och mer komplext än den som är relaterad 
till produkter (Murphy, Moscardo & Benckendorf, 2007, s.5). De flesta är dock ense om att 
dessa teorier går att använda om man tar hänsyn till de faktorer som skiljer dem åt (Ashworth 
& Kavaratzis, 2007, s.522, Freire, 2007, s.420). Detta grundar sig på antagandena om att i 
grund och botten behandlar människor informationen om städer på samma sätt som de 
behandlar produkter och företag genom att se bilder och skapa uppfattningar. Det är framför 
allt liknelsen mellan företag och städer som framhävs (Ashworth & Kavaratzis, 2007, s.522). 
Place branding är dock ett område som inte studerats i så hög grad och de empiriska studierna 
är få.  
 
Som tidigare beskrivits är alltså teorierna på detta område inkonsekventa på många sätt. Olika 
begrepp används ofta som synonymer. Umeå som stad och Umeå kultrurhuvudstad 2014 
riktar sig till en bred marknad där både den lokala, regionala och internationella publiken är 
representerad som målgrupp. Detta gör att stadens marknadsföringstekniker kan härledas till 
teorierna som handlar om både place branding, city branding och destination branding. 
Fortsättningsvis i denna teoridel kommer vi använda oss av begreppet place branding. Detta 
eftersom detta begrepp är något bredare än de övriga och innefattar på så vis både den 
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marknadsföring som riktar sig till den utomstående publiken, turister och investerare,  men 
också till den lokala publiken 

5.1.3.  Place branding- corporate branding 
Som tidigare beskrivits är det allmänt accepterat att platser inte kan bli behandlade lika enkelt 
som produkter. Detta eftersom platser skiljer sig så mycket från produkter i egenskaper. Det 
kan finnas stora likheter mellan litteraturen som speglar corporate branding och den litteratur 
som speglar place branding (Balmer & Greyser, 2003, Ashworth & Kavaratzis, 2007, s.524).  
 
Exempel på dessa egenskaper är att båda har multidisiplinära rötter då de båda riktar sig till 
ett stort antal intressenter samt att det finns en hög nivå av komplexitet och abstrakthet. Båda 
måste ta socialt ansvar och de måste hantera flertalet identiteter och ta hänsyn till en 
långsiktighet. Ser man till dessa likheter finns det mycket i den litteratur som berör corporate 
branding som kan användas i marknadsföring av en stad (Ashworth & Kavaratzis, 2007, 
s.524).  

5.2.  Corporate branding  

 
Corporate branding och corporate level marketing är två begrepp som har utvecklats ur de 
traditionella produktrelaterade varumärkesteorierna men berikat och utvecklat andra corporate 
levelkoncept såsom corporate image, corporate identity och corporate communication. Målet 
med att skapa ett varumärke av en produkt eller plats har handlat om att undersöka 
möjligheterna att tillföra värde till en produkt eller företag för att skapa en preferens och en 
lojalitet hos kunderna för denna produkt eller företag. Det är en tydlig enighet i litteraturen att 
ett varumärke inte bara är ett namn utan har ett stort antal fysiska och sociologiska attribut 
och övertygelser. En del författare menar också att varumärket inte bara har betydelse för 
företaget utan också spelar en betydande roll för konsumenten och dennes identitet. Corporate 
branding är ett utvecklat begrepp som innehåller mera än bara ett företags varumärke (Balmer 
& Greyser, 2003, Kavaratzis, 2004, s.64).  
 
Corporate branding är ett komplicerat begrepp precis som många andra begrepp som 
beskriver denna typ av fenomen. Många av författarna och forskarna på området har endast 
behandlat en liten del av detta mer omfattande begrepp. Det vill säga att författarna riktat sitt 

•Place image
•Place Branding

Place 
marketing

•Corporate 
organisational 
identity

•Corporate identity
•Corporate 

communication
•Corporate image
•Corporate 

reputation
•Corporate brand
•Visual identity

Branding

•The 7 i:s

Event 
marketing

Event

Trafik

• Företag
• Sponsorer

•Konsumenter

Relation

Flödesschema 5.3. 
 



Kapitel 5 - Teori 
 

32 
 

fokus endast på delarna och inte på helheten. De författare som försökt att sammanfatta 
begreppet i sina texter har alla kommit fram till olika resultat. Många av dessa liknar varandra 
men skiljer sig och att det är svårt att finna den röda tråden och därtill är mer komplicerade än 
andra (Balmer, Greyser & Stephen 2003, Karaosmanoglu & Melewar, 2006 ). Balmer et al. 
(2003) är en av dem som försökt sammanfatta den existerande litteraturen och dra slutsatser 
om begreppets struktur.  

5.2.1. Corporate image och corporate reputation 
Ett varumärke består 
av ett antal faktorer, 
image är en av dem då 
denna reflekterar de 
associationer som 
konsumenter har till 
varumärket (Keller, 
2008, s.379).  Att 
image och varumärken 
skapas i människans 
hjärna gör att olika 
människor kan ha 
olika uppfattningar om 
en plats (Keller, 2008, 
s.380, Kotler et al., 
1999, s.162). 
Betydelsen av imagen 
kommer av att 
invånare och företag 
agerar utifrån dess bild 

av platsen. Därför är det viktigt att företagen försöker hantera sin image i största möjliga 
utsträckning (Kotler et al., 1999, s.162). Balmers Corporate Image besvarar frågan ”Vad är 
den nu existerande uppfattningen och profilen?” Detta betyder som tidigare beskrivits att 
organisationens image skapas i människans uppfattning om företaget. Det begrepp som 
Balmer beskriver som Corporate Image är alltså den uppfattning som organisationens 
intressenter har av företaget (Balmer, 2001, s.257). Detta begrepp grundar sig i teorier kring 
psykologi, grafisk design och PR (Balmer, 2001, s.255).  
 
I marknadsföringsteori betonas platsens image som en betydande del av marknadsföringen 
(Kotler et al., 1999, s.26).  Betydelsen av imageskapande och imagekommunikation är 
genomgående för den litteratur som beskriver marknadsföring av städer, platser och 
destinationer (Kavaratzis, 2004, s.61). Image beskrivs som själen och huvudfokus för den 
kommunikativa delen av marknadsföringen (Kavaratzis, 2004, s.62). Det är summan av tro, 
idéer och intryck som människor har av en stad samt en produkt av hjärnans funktion att välja 
ut den mest väsentliga informationen och bearbeta denna (Kotler et al., 1999, s.162). På 
samma sätt som image beskrivs av Kotler et al (1999, s.162). beskriver Keller (2008, s.10) 
varumärken. Det är viktigt att förstå hur imagen ser ut för att kunna påverka den. Det är 
intresset för denna förståelse som har gjort att intresset för varumärken har kommit att bli så 
påtagligt (Kavarazis, 2004, s.62). 
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Relaterat till corporate image är corporate reputation som är attribut som är kopplade till 
organisationen. Det är den totala bestående uppfattningen som är den som bildar 
organisationens anseende (Balmer, 2001, s.257).  

5.2.2. Corporate identity, organisational identity och corporate personality 
Enligt Balmer et al (2003) är den fundamentala delen i corporate branding det som i 
litteraturen kallas för corporate identity. Corporate identity är ett begrepp som svarar på 
frågan ”vad är vi” och som visar på den gemensamma grundsyn, mål och värde och som 
presenterar en sorts individualitet som kan hjälpa en organisation att särskilja sig på den 
konkurrerande marknaden (Balmer, 2001, s.257-220). En stark identitet är viktigt för att 
överföra en konsekvent intern och extern bild bland organisationens intressegrupper. Balmer 
(2001, s.254) har sammanfattat detta begrepp till ”the identity mix”. Detta består av strategi, 
struktur, historia, organisations aktiviteter, kultur och kommunikation. Inom dessa delar 
fördelar han sedan ett flertal olika begrepp som berör större delen av organisationen från 
strategi till mätning av resultat (Balmer, 2003, s.38).  
 
Grundtanken med corporate-teorierna handlar om att hela organisationen ska sända ut samma 
budskap (Kavaratzis, 2004, s.64). Samtidigt menar Balmer att en organisation kan ha flera 
olika identiteter men att dessa kan fungera bra tillsammans så länge de inte är i konflikt med 
varandras budskap (Balmer, 2003, s.16-29). Detta gör att en av de grundläggande delarna i 
hanteringen av branding-begreppet i relation till en organisation är att se till dessa olika 
identiteter och försäkra sig om att dessa eller de olika delar som ligger till grund för 
identiteterna inte ligger i konflikt med varandra (Balmer, 2003, s.16-29, 307-308). Detta 
begrepp har många likheter med organisational identity och corporate personality (Balmer, 
2001, s.254).   
 
Organisational identity svarar på frågan ”Vem är vi?” och är en mix av olika subkulturer 
inom organisationen. Detta begrepp refererar till vad organisationens anställda tycker och 
känner för organisationen. Detta gäller främst organisationens kultur, historia och struktur 
(Balmer, 2003, s.77-103).  
 
Corporate Personality är ett nyckelbegrepp som ger corporate identity och orgnaisational 
identity sin särskillnadsförmåga och relaterar till de attityder och övertygelser som finns i 
organisationen. Detta begrepp har många likheter med den personlighet som människor har 
och är många gånger relaterat till skaparen av en organisation (Balmer, 2001, s.254).  

5.2.3. Corporate communication och Visual Identity 
Corporate kommunikation är en central del i corporate branding då denna kommunicerar 
identiteten och ligger till grund för den image som intressenterna skapar (Karaosmanoglu & 
Melvar, 2006, s.198). Detta begrepp beskriver den totala kommunikationen som 
organisationen använder sig av. Denna består enligt Balmer av tre olika delar:  

(i) den primära kommunikationen som består av den kommunikation som 
produkterna och organisationens beteende förmedlar,  

(ii) den sekundära kommunikationen som består av den kommunikation som görs via 
ledningen, organisationen och marknadsföringen, det vill säga den kontrollerbara 
kommunikationen,  

(iii) den tertiära kommunikationen som består av bland annat word of mouth och andra 
meddelanden som kommer från tredje part, t.ex. media. En organisation har flera 
olika intressegrupper och detta gör kommunikationen svårare. Därför är det viktigt 
att den kommunikation som sker inte är i konflikt med varandra och att de är 



Kapitel 5 - Teori 
 

34 
 

integrerade vad gäller management, filosofi och process och att det finns ett 
konsekvent budskap (Balmer, 2003, s.139-145).  

 
Organisationens Visual Identity beskriver företagets symboler och system för identifikation 
som till exempel logga, slogan och byggnader. Denna del används främst för att signalera 
förändringar i strategi, kultur och kommunikation (Balmer, 2001, s.255). Det är därför viktigt 
att denna stämmer överrens med vad organisationen vill förmedla vad gäller strategi och 
identitet.  

5.2.4. Corporate brand 
Corporate brand består av fem olika karaktärsdrag som skiljer det från ett varumärke 
tillhörande en produkt. Dessa karaktärsdrag kan sammanfattas i att corporate brand har 
kulturella rötter, är naturligt invecklad, består av gripbara element och eteriska delar samt har 
ett behov av totalt organisations åtagande (Balmer, 2003, s.302-303). Totalt svarar begreppet 
på frågan ”Vad är det vi lovar utifrån vad vi kommunicerar med varumärket? Detta begrepp 
syftar till positionen på marknaden och dess relation till organisationens identitet och image. I 
en närmare analys av detta begrepp kan man se om det finns ett gap mellan vad man lovar och 
vad man presterar. Enligt Balmer är alltså corporate brand ett uttryckligt förbund mellan 
organisationen och dess huvudintressenter (Balmer, 2001, s.257).  

5.3.  Place branding management - ett kommunikationsperspektiv 
Enligt ansökan nummer två vill Umeå genom kulturhuvudstadsåret bli en förebild för 
kulturdriven verksamhet och ge en befolkningstillväxt i form av kulturarbetare, internationella 
studenter och näringsidkare (Nyfikenhet och passion, 2009, s.8). Detta förtydligar det faktum 
att Umeå kulturhuvudstad 2014 är en del i en kommunikationsstrategi i utformningen av 
Umeå som stad och varumärke. Kulturhuvudstadsåret är också ett event och därmed en del i 
en kommunikationsstrategi (Behrer & Larsson, 1998, s.110-127). Därför har vi valt att inrikta 
oss på kommunikationsdelen i varumärkesbyggandet för att illustrera eventets påverkan på 
Umeå som varumärke. De andra delarna så som corporate reputation, corporate personality, 
visual identity, corporate identity, organisational identity, corporate brand och corporate 
image är alla faktorer som påverkar kommunikationen på samma sätt som kommunikationen 
påverkar dem. För att begränsa detta arbete har vi alltså valt att fokusera på 
kommunikationens påverkan med färre inslag av de andra faktorerna som påverkar 
varumärket.    
 
En av de svåraste faktorerna som skiljer hanteringen av ”produkters varumärken” och ”plats 
varumärken” är att platser har ett stort antal intressenter med olika mål, behov och attityder  
 
(Kavaratzis, 2004, s.66). Detta gör det svårt att fokusera kommunikationen. Kavaratzis har 
utvecklat en teoretisk ram utifrån teorierna kring platsmarknadsföring samt mätning och 
implementering av denna. Den teoretiska ramen tar också hänsyn till de olika komponenterna 
som utgör place branding utifrån corporate brandingteori. Dessa element är placerade i en 
modell som beskriver på vilket sätt imagekommunikation tar form utifrån de olika 
marknadsföringsdelarna (Kavaratzis, 2004, s.66). Vi har valt att belysa denna ram eftersom 
den belyser vikten av kommunikation för att uppnå önskad bild av staden. Det vill säga den 
kommunikation som skulle krävas för att uppnå samverkan och synlighet för Umeå kommun.  
 
Enligt denna modell är första steget att förstå att alla möten som sker med staden görs i form 
av bilder och uppfattningar. Det är bilden av staden som måste planeras och marknadsföras på 
ett konsekvent sett. Allt som en stad består av, allt som händer i staden och allt som är gjort av 
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staden kommunicerar stadens image (Kavaratzis, 2004, s.67) precis som alla delar av ett 
företag eller organisation kommunicerar deras image och identitet (Balmer, 2003, s. 15-40). 
Alla ingripanden och handlingar i denna ram har en betydelse av place branding, både 
funktionellt och symboliskt och bilden av staden är kommunicerad genom tre typer av 
kommunikation hämtade från corporate branding teorin, det vill säga primär, sekundär och 
tertiär kommunikation (Balmer, 2003, s.125, Kavaratzis, 2004, s.67).   
 

Den primära kommunikationen relaterar till den kommunikation som sker vid olika 
handlingar utförda av staden, det vill säga där kommunikation inte är det främsta målet. 
Denna kommunikation är delad i fyra olika kategorier. Landskapsstrategi refererar till de 
handlingar och beslut som är relaterade till stadsmässig design, arkitektur, grönområden och 
andra allmänna platser. Under senare år har även konst för allmänheten kommit att stiga i 
popularitet. Denna del i ramen är den som mest liknar den traditionella produktbeskrivningen. 
Den kan på många sätt liknas vid den traditionella designen kring de 4P som går att finna i 
den traditionella marknadsföringsmixen (Kavaratzis, 2004, s.67).  
 
Infrastrukturprojekt är en annan del i denna ram som tillhör den primära kommunikationen 
och som refererar till de projekt som är skapade för att förbättra eller ge en speciell karaktär  
till de olika typer av infrastruktur som en stad behöver. Detta element har även förmågan att 
skapa en ökad närhet för den målgrupp infrastruktur förbättringen är riktad till som till 
exempel en flygplats eller en tågstation. Men denna infrastrukturförbättring kan också gälla 
byggnader som kulturcenter, konferenslokaler och liknande faciliteter som påverkar stadens 
varumärke (Kavaratzis, 2004, s.68).  
 
Struktur i modellen refererar till den administrativa och organisationsstruktur som finns i en 
stad (Kavaratzis, 2004, s.68). Vikten av denna del i kommunikationen av varumärken har 
betonats av flera författare (Hankinson, 2006, s.246-248, Kotler et al., 1999, s.27) . 
Organisationsstruktur är också en av de centrala delarna i corporate branding då denna del 

Figur 5.3. Kavaratzis kommunikationsmodell 
(Kavaratzis, 2004, s.67) 
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enligt Balmer ligger till grund för organisationens identitet (Balmer & Grayser, s.40-42). Det 
viktigaste i denna kommunikation är att få ett bra samarbete med befolkningen samt de 
nätverk och organisationer som existerar i en stad. Det är viktigt att få alla att samarbeta och 
fatta beslut tillsammans för att skapa en bra relation mellan det privata och det publika. Under 
denna kategori faller också de olika branding- och marketing strategierna in. Den sista 
kategorin av primär kommunikation är består av stadens beteende. Det vill säga ledarnas 
vision, finansieringsstrategi, service som staden erbjuder samt olika typer av event som staden 
anordnar (Kavaratzis, 2004, s.68). Denna del i ramen är till största del relaterad till det som i 
litteraturen beskrivs som city marketing och eventbaserad strategi (Beher & Larsson,1998, 
Grönkvist, 2000) samt de teorier som beskriver en stads förbättringar (Kotler et al., 
1999).Enligt Kavaratzi är detta dock bara en bas för den primära marknadsföringen av städer, 
en bas för marknadsföringsgruppen att utgå från men i slutändan är det deras kunskaper och 
innovativa förmåga som styr denna kommunikation.  
 
Sekundär kommunikation är den kommunikation som är medveten. Det vill säga den 
kommunikation som är kontrollerad (Balmer, 2003, s.145). Kommunikationen tar form av 
välkända marknadsföringspraktiker såsom tv, internet, utomhusreklam, tidningsreklam, public 
relations, grafisk design etc. (Kavaratzis, 2004, s.68). Denna typ av kommunikation av städer 
är den del där städer fungerar på samma sätt som produkter och företag och de 
marknadsförings verktyg som finns etablerade för produkter fungerar även för städer 
(Kavaratzis, 2004, s.68, Keller, 2008, Kotler et al., 1999, s.177-199). Sekundär 
kommunikation blandas ofta ihop med hela brandingprocessen (Kavarazis, 2004, s.69, Kotler 
et al., 1999, s.27). Sekundär kommunikation är dock bara en liten del av hela branding 
processen och den måste samarbeta och vara en del av de andra delarna som ingår i branding 
(Balmer & Greyser, 2003, s.163). Den sekundära kommunikationen bör också vara i harmoni 
med verkligheten, såsom den upplevs av intressenterna för att den ska få den effekt man 
önskar sig (Kavarazis, 2004, s.69). Det finns två viktiga punkter för den sekundära 
kommunikationen, det första är att man måste ha något att kommunicera, det andra är att ha 
den kompetens som krävs för att kommunicera denna. Dessa två punkter grundar sig i 
brandingprocessen. Den sekundära kommunikationen kommunicerar resultatet av 
brandingprocessen och på det mest effektiva sättet. 
 
Tertiär kommunikation är den kommunikation som är den kommunikation som kommer från 
tredje part (Balmer & Greyser, 2003, s.145). Denna typ av kommunikation kan till exempel 
vara word of mouth kommunicerat via media och konkurrenter. Denna har en länk till övrig 
typ av kommunikation men är inte kontrollerbar av organisationen. Hela brandingprocessen 
och de andra två typerna av kommunikation försöker styra och påverka denna world of mouth 
(Balmer & Greyser, 2003, s.163-169).   
 
Att kommunicera en identitet, image och ett varumärke är alltså en omfattande teknik som 
inte alltid är kontrollerbar. En av de delar som är kontrollerbara är den primära. I denna ingår 
som beskrivits tidigare olika delar inom staden, både organisation, infrastruktur, landskap och 
beteende. En del i detta beteende ingår event. Umeås initiativ till att anordna Umeå 
kulturhuvudstad 2014 är alltså ett initiativ som kan kopplas med den primära kommunikation 
staden utför för att kommunicera sin identitet, image och varumärke. Hur detta event 
genomförs har alltså en koppling till hur Umeå kommer att uppfattas som stad bland dess 
intressenter. Därför har vi valt att studera hur Umeå ska kunna använda detta event för att 
skapa den önskade samverkan och synlighet de eftersträvar. 
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5.4. Event marketing 

 
Event marketing kan enligt Mattias Behrer och Åsa Larsson ses som ett sätt att ”samordna 
kommunikationen kring ett eget skapat eller sponsrat evenemang” och beskriver att detta 
evenemang är ”en aktivitet som samlar målgruppen i tid och rum; ett möte i vilket en 
upplevelse skapas och ett budskap kommuniceras” (1998, s.18). 
 
Det finns ett antal olika syften med event marketing enligt Behrer och Larsson (1998, s.28f) 
som understryker vikten av att det främst handlar om att locka kunder till butiker, att väcka 
uppmärksamhet och skapa image, välgörenhetsinsamlingar, testa marknader samt att generera 
produktkännedom. Ett event leder till företags- och/eller produktuppmärksamhet och en 
interaktion mellan deltagare och produkt, andra deltagare samt även mellan deltagare och 
företag (Dahlén & Lange, 2009, s.563). Även kundlojalitet kan uppstås och kunderna har även 
möjlighet att erhålla erfarenhet kring produkten redan på plats och innan köp. (s. 563) Andra 
effekter som kan uppstå av ett vällyckat event (ANA, 1998, s.1-2) är ökad försäljning samt 
ökat trafikflöde, positionering av det bakomliggande företaget, att företaget blir associerat 
med målgruppernas livsstilar. Deltagarna i evenemanget får dessutom en direkt kontakt med 
företaget och budskapet levandegörs av evenemanget (Behrer & Larsson, 1998, s. 122). 
 
Vad gäller Umeå Kulturhuvudstad och eventet kring detta hamnar syftet i att väcka 
uppmärksamhet och skapa image och därigenom väcka produktkännedom och slutligen att 
generera turister (kunder) till detta område.  
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5.4.1. Olika typer av Event Marketing 
 
                                                  Bygga varumärke/Image 

 
3-dimensionell 
annonsering 

 
Relationsskapande 
Event Marketing 

 
Action marketing 

 
Trafikskapande 
Event Marketing 

                                                    Stimulera försäljning 
 
 
Behrer och Larsson menar att man i Sverige kan dela in Event Marketing i fyra olika 
kategorier utifrån vilket syfte man har med kampanjen. Även om författarna understryker 
vikten av att Event Marketing alltid ska behandla ett evenemang och inte mindre händelser 
har det i Sverige kommit att utvecklats till att täcka såväl större event som mindre händelser 
(Behrer & Larsson, 1998, s.106). De fyra olika kategorierna utgår ifrån eventets syfte att 
stimulera försäljning eller att bygga varumärke/image samt om eventet är en liten händelse 
eller ett större evenemang. Genom att svara på dessa frågor framkommer vilken typ av 
marketing inom event som bör användas för att eventet ska bli lyckat. 
 
Då Umeå Kulturhuvudstad är ett evenemang och inte en händelse samt innehar syftet att 
skapa ett starkt varumärke men även att locka turister till eventet är det svårt att bedöma om 
evenemanget ska placeras som Relationsskapande Event Marketing eller som Trafikskapande 
Event Marketing enligt Behrer; Larssons kategoriseringsmodell (Behrer & Larsson, 1998, 
s.107). Vi anser att eftersom det är Umeå Kommun som står bakom satsningen av Umeå 
Kulturhuvudstad betyder det att de har en relationsskapande approach. Detta medan profilen 
Umeå Kulturhuvudstad har en trafikskapande approach för att generera turister och besökare 
till staden och på så sätt vara en lönsam satsning.  
 
 

Tabell 5.1. Sammanställning av eventets syften från figur 5.4. 
 Umeå som varumärke: Umeå Kulturhuvudstad 2014: 
Typ av event: Evenemang Evenemang 
Syfte: Skapa relationer Generera trafik 
 Relationsskapande EM Trafikskapande EM 
 

Händelse Evenemang 

Figur 5.4.. Kategoriseringsmodell för Event Marketing  (Behrer & Larsson ,1998 s. 107) 
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5.4.2. Trafikflöde och event marketing 

 
Trafikskapande Event Marketing har som syfte att locka turister och kunder till en specifik 
plats där evenemanget äger rum för att på så sätt öka försäljningen i området. Det är genom 
upplevelsen av detta evenemang med kombination av eventuella priserbjudanden samt andra 
mervärden som kundströmmarna ökas (Behrer & Larsson, (1998) s.111-112).  
 
Dregner, Jaun och Gaus (Does flow influence the brand image) har tagit fram en modell 
huruvida ett samband finns mellan trafikflöde och brand image i ett event. Sex hypoteser togs 
fram för att avgöra om detta samband finns och hur det ser ut. Vi vill dock understryka att 
något hypotestest ej kommer att genomföras i detta arbete då vi ej söker något statistiskt 
samband. 
 

 
 
 

Hypotes 1: Positiva tankar och känslor kring eventet påverkar Eventets Image. 
Hypotes 2: Positiva tankar och känslor kring eventet påverkar Brand Image. 
Hypotes 3: Eventets Image påverkar Brand image. 
Hypotes 4: Trafikflödet i eventet (flow) påverkar positiva tankar och känslor kring eventet 
hos besökarna. 
Hypotes 5: Trafikflödet i eventet (flow) påverkar Eventets Image. 
Hypotes 6: Trafikflödet i eventet (flow) påverkar Brand Image. 
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Figur 5.5, 
Does flow influence the brand Image in Event 
Marketing? (Drengner, Gaus & Jahn, 2008, 
s.140) 
 

Flödesschema 5.5. 
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Då det endast fanns starka empiriska bevis för hypotes ett, tre samt fyra är det dessa tre vi 
kommer att evaluera och lägga tyngd på i vår studie. Då det fanns ett samband för hypotes två 
men inte lika starkt som föregående, är det bevisat att trafikflödet påverkar Brand Image 
indirekt, genom de positiva tankar och känslor som skapas kring eventet (Dregner, Gaus & 
Jahn, 2008 s. 140). 
  
Vår reviderade modell (som visar hur sambandet mellan trafikflödet brand image ser ut): 

 
 

5.4.3. Relationsskapande event marketing 

 
Relationsskapande Event Marketing å andra sidan ser enligt Behrer & Larsson till att förstärka 
ett befintligt företags eller ett varumärkes image samt förbättra relationen till målgruppen 
(Behrer & Larsson, 1998, s.112f). Syftet är att få eventets deltagare att bli engagerade och att 
skapa ett samspel mellan företag, konsumenter och event skaparen.  Relationsskapande event 
marketing kan både vara uppsökande och inbjudande (Behrer & Larsson 1998, s112f). Den 
uppsökande faktor riktar sig främst till målgruppen och de konsumenter som antas medverka 
vid eventet, medan den inbjudande faktorn behandlar situationer mellan s.k. business-to-
business. Det är alltså företaget som står bakom eventet som bjuder in andra företag till att 
medverka vid eventet som exempelvis sponsorer. Se separat avsnitt berörande sponsring. 
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Figur 5.6, 
Reviderad modell med ursprung från figur 
5.5.  
 

Flödesschema 5.6. 
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För att bygga en relation är det inte bara viktigt att studera och lära av målgruppens beteenden 
samt preferenser utan också att följa dess utveckling över tid (Dahlén & Lange 2009, s.149). 
Författarna lägger även tyngd på att i denna studie av målgruppens preferenser ställa frågor 
om målgruppens åsikter och reaktioner kring företagets olika aktiviteter. 

5.4.4.  Att kommunicera budskapet kring Event Marketing 
Det är viktigt att kommunicera budskapet kring eventet på rätt sätt då detta kan leda till 
positiva effekter såsom ökat deltagande bland såväl medarbetare som målgrupp men även till 
en starkare varumärkesimage. Vid event marketing kan både direkta samt indirekta 
kommunikationseffekter uppstå, där de direkta representeras av mötet, det synliga budskapet 
samt upplevelsen (Behrer & Larsson, 1998 s. 123-4). Genom dessa direkta effekter undviks 
det s.k. brus, då budskapet konsumeras direkt på plats, som i vanliga fall uppkommer vid 
kommunikation mellan avsändare och mottagare då budskapet (Behrer & Larsson 1998, 
s.122).  
 
De indirekta effekterna består istället av den image ett företag kan få genom att förknippas 
med sponsring, att företaget har engagerat sig i ett evenemang och därmed tagit ställning. Det 
är då folk hör talas om evenemanget, både innan och efter, som de indirekta effekterna 
uppstår (Behrer & Larsson 1998, s.123).  Man kan även dela in kommunikationseffekterna i 
två olika kategorier, interaktions- samt integrationseffekter som hänförs nedan. 

5.4.4.1.  Integration 
Det är möjligt för det bakomliggande företaget till ett event att kommunicera ett budskap 
såväl innan, under samt efter ett event. Syftet med integration, som helhet, kan vara att 
förknippa företaget med ett budskap och/eller en livsstil eller ett levnadsmönster, för att sedan 
påminna deltagarna om detta efter eventet för att därigenom kunna förstärka helhetsbilden av 
evenemanget (Behrer & Larsson 1998, s.132). Integration som kommunikationseffekt kan 
delas in i två huvudkategorier, direkt integration samt indirekt integration (Behrer & Larsson 
1998, s.125). Direkt integration syftar till kommunikationen mellan företag och dess 
intressenter under ett event, medan indirekt integration syftar till kommunikationen före samt 
efter eventet.  
 

Direkt integration 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                        Figur 5.7, Direkt integration  
(Behrer & Larsson, 1998,  s.125) 

 
Det finns tre centrala begrepp som förknippas med den direkta integrationen; budskap, 
förmedling samt målgrupper. Den direkta integrationen som förekommer inom evenemanget 
behandlar det budskap som företaget vill nå ut med, hur man väljer att förmedla detta samt 
hur samordningen sker mellan de olika målgrupperna man vill nå ut till. Det handlar helt 
enkelt om att ”skapa tillfälle att kommunicera med flera av företagets intressenter”. Dessa 
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intressenter består av bl.a. medarbetare, kunder och konsumenter, affärspartners, lokala 
myndighetspersoner, media m.fl. Det är genom annonsering, direkt försäljning, sales 
promotion och direktreklam som företaget samlar dessa målgrupper i tid och rum (se figur 
3.2.). Ett av buskapen som är viktigast att förmedla är hur evenemanget kommer att uppfattas 
av dessa deltagare och det gäller att förmedla en upplevelse (Behrer & Larsson, 1998, s.124-
126). 
 

Indirekt integration 
 

 

 

 

 

 

 

Den indirekta integrationen inom kommunikationen berör istället tidsperioden före och efter 
evenemanget. En önskan för företaget är med andra ord att bygga upp förväntningar samt att 
skapa uppmärksamhet kring ett uppkommande event. Detta kan ske genom aktiviteter 
kopplade till huvudevenemanget, såsom kick-offer med konserter, annonsering och 
direktreklam (Behrer & Larsson, 1998, s.126-9). 

5.4.4.2.  Interaktion 
Interaktion handlar, tillskillnad från integration, om att skapa engagemang och aktivitet hos 
målgrupp och deltagare inom det evenemang som pågår (Behrer &  Larsson, 1998, s.133). 
Interaktion berör alltså evenemanget i tid och rum och inte arbetet och effekterna innan och 
efter. Det bör dock understrykas att interaktionseffekterna uppstår genom den direkta 
intergrationen (Behrer & Larsson, 1998, s.143). En värdegemenskap byggs under 
evenemanget upp mellan deltagare då dessa har bl.a. ett intresse och livsstil gemensamt. Detta 
har i sin tur stor påverkan på den relation företaget har med dessa individer då det gäller att 
förstå och acceptera denna värdegemenskap. Forum- och interaktionseffekter, som är två olika 
kommunikationseffekter, uppstår genom detta evenemang (Behrer & Larsson, 1998, s.133) 
och leder även till att en varumärkesimage skapas (Behrer & Larsson, 1998, s.140). Det är 
därför viktigt att ”medvetandegöra dessa så att företaget kan ställa konkreta mål för EM-
aktiviteten, i förhållande till vilka en uppföljning kan ske och resultat mätas” (Behrer & 
Larsson, 1998, s.133) 
 
Forumeffekter kan även beskrivas som det bakomliggande företagets medvetenhet kring den 
individuella och kollektiva närvaro men även som ”en konsekvens av att evenemanget utgör 
ett forum för att samla en grupp människor i tid och rum”. Effekten av att ha kommunicerat 
rätt budskap kring ett event leder till att målgrupperna bygger upp förväntningar kring detta 
för att sedan vara närvarande. Till detta ingår även den rollfördelning som uppkommer hos 
deltagarna och företaget.  Då deltagarna själva väljer att delta vid eventet är möjligheten till 
bl.a. riktad masskommunikation större då mottagligheten för budskapet ökar. 
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Figur 5.8. Indirekt integration 
(Behrer & Larsson, 1998, s. 127 
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Värdegemenskapen mellan dessa deltagare blir även förstärkt, antingen tillfälligt eller för en 
längre period (Behrer & Larsson, 1998, s.133-4).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Genom ovanstående forumeffekter uppstår sedan de s.k. interaktionseffekterna som syftar till 
målgruppens aktiva deltagande och interagerande. Genom denna samverkan byggs en relation 
mellan företaget och dess intressenter upp som det sedan gäller för företaget att lyckas 
underhålla (Behrer & Larsson 1998, s. 137-8). Företaget får även genom denna samverkan ett 
ansikte utåt genom det personliga bemötande som erbjuds (Behrer & Larsson 1998, s.139). 

5.4.5. Att lyckas med Event Marketing  
För att lyckas med en evenemangskampanj är det viktigt enligt Behrer och Larsson (1998, 
s.227f) att finna stöd från lokala politiker, medier, kommunala representanter, företagsledare 
etc. Det är även av ytterst intresse att fånga besökares preferenser samt att ha en översikt av 
lagar, tekniska förutsättningar men även skatteregler. 
 
För att event ska bli vällyckat är det enligt E.H. Wood (2009, s. 251) väldigt viktigt att skapa 
en utomordentlig upplevelse för de människor som medverkar och besöker eventet. För att 
denna upplevelse ska bli bra är det viktigt att överraska dessa t.ex. genom utmaningar, 
tävlingar och liknande händelser. Wood beskriver även en modell, the 7 I:s, som kan 
användas i utformandet av eventet för att detta ska bli lyckat men framförallt uppskattat av 
deltagarna.  
 
Involvement (medverkan) – Det är viktigt att en känslomässig koppling återfinns mellan 
varumärket, eventet och upplevelsen. De positiva känslorna återkopplas på detta sätt direkt till 
varumärket och visar om eventet är lyckat eller ej.  
  
Interaction (samspel) – Det måste finnas ett samspel mellan varumärkesambassadörer, 
deltagare, utställningsföremål samt med varumärket under eventet. Detta samspel leder till att 
evenemanget fungerar smidigt samt att deltagarna känner sig trygga och ser på evenemanget 
med en positiv attityd.  Varumärkesambassadörerna kan även genom detta spegla en stolthet 
över evenemanget som smittas av till såväl deltagare som till varumärket. 

direkt integration 

evenemanget 

FORUMEFFEKTER 

INTERAKTIONSEFFEKTER 

  Indirekt integration 

INTEGRATIONSEFFEKTER 

Figur 5.9.. Kommunikationseffekterna för event marketing  
(Behrer & Larsson ,1998, s. 143) 
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Immersion (nedsänkning) – Alla sinnen måste nedsänkas under eventet och även isoleras 
från andra, utomstående meddelanden. Med detta menas att meddelanden från liknande 
händelser bör utestängas för att det egna eventet ska få uppmärksamhet samt ökat deltagande. 
Genom detta sänks deltagarnas sinnen ner då de inte uppfattar andra lockande erbjudanden. 
 
Intensity (intenisitet) – Eventet måste vara så pass intensivt och ha stor inverkan på 
deltagarna att upplevelsen blir minnesvärd. Genom detta återkopplas såväl Umeås varumärke 
som sponsorers till en positiv upplevelse och bild. Att evenemang blir minnesvärda kan bl.a. 
ske genom spektakulära invigningar, öppningsceremonier, ett bra budskap och ett gott 
samarbete med deltagarna. Överraskningar är även en god taktik för att göra upplevelsen 
minnesvärd. Vad förväntar sig deltagarna egentligen och hur kan dessa förväntningar 
överpresteras? 
 
Individuality (individualitet) – Varje upplevelse i eventet ska kundanpassas och betraktas 
som unikt och annorlunda. Att anpassa eventet efter sponsorers, målgruppers och andra 
intressenters intressen ökar känslan för trivsel i evenemanget och dessa känner sig 
involverade i arbetet. Detta kan i sin tur öka deltagandet. 
 
Innovation (innovation) – Eventet ska vara kreativt där plats och timing spelar stor roll. Det 
är viktigt att fråga sig vilka åskådare som medverkar vid eventet för att deras kreativitet ska 
öka. Det är viktigt att deltagarna får medverka vid diverse tillställningar och ”vara med och 
skapa”.  Det är även viktigt att tillställningar i eventet är planerade på rätt tidpunkt för att 
önskad målgrupp ska kunna nås för deltagande. Hur, var och när bör denna tillställning ske 
för att nå ut till flest möjliga deltagare?  
 
Integrity (Integritet) – Eventet måste spegla äkthet och genuinitet och även tillföra ett 
mervärde med förmåner för konsumenten. Evenemanget får inte kännas påklistrat utan måste 
ha en stadig bas med återkopplingar till dess intressenter. Dessa intressenter bör även 
överraskas med återkoppling till evenemangets syfte och mål. De frågor de bakomliggande 
företaget bör fråga sig är: Vilka vill vi ska komma till evenemanget? Hur önskar de att deras 
företag/persoligheter/liv bör återspeglas i och med denna satsning? 

5.4.6. Sponsring 
Sponsring kan enligt Grönkvist (2000, s. 10) beskrivas som en metod för kommunikation och 
marknadsföring. Sponsring i samband med ett event marketing innebär att företaget köper ”… 
tillgång till exponering av varierande grad, vid själva evenemanget.”. Det finns flera fördelar 
med sponsring (Dahlén & Lange, 2009, s.562 f) såsom att lättare att nå ut till vald målgrupp 
och att varumärket får ett s.k. nyhetsvärde genom sponsringen. Företagets image kan även 
påverkas på ett sätt som företaget själva önskar – detta genom att associeras med en 
organisation eller ett event med specifikt syfte (Dahlén & Lange, 2009, s. 564). Även eventet 
som sådant kan dra nytta av att skaffa starka sponsorer då ett väl inarbetat varumärke låter sin 
image spegla eventet (ANA, 1998, s.6, Dahlén & Lange, 2009, s. 567).   
 
För att sponsring ska utvecklas till en långvarig och hållbar relation mellan eventarrangören 
och det sponsrande företaget är det viktigt att se på denna relation som ett partnerskap. Ett 
partnerskap bearbetar i likhet med vanliga avtal lagliga aspekter, men med huvudsyfte att 
fungera och arbeta i team för att uppnå största möjliga nytta för de olika parterna. Det är alltså 
viktigt enligt ANA (1998, s.45) att båda parterna har full kontroll på hur relationen ska 
fungera under eventets gång samt vad varje part ska tillföra för att den största möjliga nyttan 
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ska uppstå. Det är med andra ord viktigt för eventarrangören att generera intäkter via 
sponsorer (ANA, 1998, s.6) för att eventet ska anses som lyckat, samtidigt som sponsorerna 
måste kunna relateras till eventets budskap och image (Dahlén & Lange, 2009, s. 566). Vid 
val av olämpliga sponsorer kan eventet, enligt Dahlén & Lange, få dåliga recensioner. Det 
gäller att få sponsorer som har samma eller liknande image som eventet har. I Umeå 
Kulturhuvudstads fall skulle detta kunna vara kulturorganisationer, turistbyråer, företag eller 
organisationer som speglar Umeå och dess invånare.    
 
Då Umeå kommun inte kommer att agera som sponsor utan som eventarrangör kommer 
någon ”djupare” studie av sponsring inte att göras. Denna del är endast till för att understryka 
vikten av att erhålla sponsorer till eventet för att täcka dess kostnader och samtidigt för att nå 
en win-win-situation så varumärkes image förbättras. 
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6.0. Empiri 
I detta kapitel sammanfattas de intervjuer vi utfört. Alla intervjuerna sammanfattas enligt 
samma modell som användes under kapitel fyra, där tidigare rapporter och 
varumärkesplattformen för Umeå presenterades. 
 

 
 
Många av de frågor vi ställde under intervjuerna var öppna för att ge utrymme för egna 
tolkningar samt utrymme för att kunna ge uttryck för egna känslor och upplevelser såväl 
under intervjuerna som i analysavsnittet. Frågorna bestämdes utifrån våra teorier kring 
varumärkesbyggande och event marketing. Den första delen, det vill säga de första nio 
frågorna var riktade till samtliga respondenter, detta oavsett deras koppling till 
kulturhuvudstadsåret. Detta var frågor som berörde bilden av Umeå, hur de skulle beskriva 
Umeå samt deras uppfattning om hur andra ser på Umeå både lokalt, regionalt samt 
europeiskt. Dessa frågor är i första hand kopplade till varumärket Umeå, staden, dess image, 
identitet, rykte och personlighet men även kopplat till kommunikation.  Dessa frågor tolkades 
och besvarades på väldigt olika sätt av respondenterna något som är ett resultat av de öppna 
frågorna.   
 
Efter detta valde vi att ha en del där vi riktade in oss på själva kulturhuvudsåret, vad deras 
personliga åsikter var kring denna satsning. 
 

6.1. Marie-Louise Rönnmark,  kommunalråd 
Detta är en redogörelse av vad Marie-Louise Rönnmarks, kommunalråd och ordförande i 
styrgruppen för denna satsning, åsikter och uppfattning av Umeå som stad, 
kulturhuvudstadsåret och dess inverkan på staden. I samlingschemat i slutet på kapitlet 
representeras kommunalrådet av ”Komm.råd” 

6.1.1.  Varumärket Umeå 
Rönnmark beskriver sin bild av Umeå som en öppen stad. Enligt henne har Umeå en 
personlighet som kan beskrivas med ordet nyfikenhet. Dessa var även de ord Rönnmark 
valde att beskriva Umeå med om hon bara fick välja två. Hennes känslor som hon kopplade 
till Umeå som stad beskrev hon som värme och omtanke. Detta refererade hon till 
Botniabanan och människornas engagemang i denna fråga som enligt henne visar på att man 
bryr sig. Den öppenhet som hon själv upplever i Umeå är också den bild hon uppfattar att 
Umeåborna har av Umeå. Att när man kommer till Umeå från en annan stad och blir Umeåbo 
så blir man väl omhändertagen och ställs inte åt sidan. Rönnmark meddelar att det har gjorts 
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undersökningar på vad människor i Umeå tycker om Umeå och resultatet har varit att man 
tycker att det är en trevlig stad att bo i. Rönnmark beskriver Umeås nationella profil som en 
stad det pratas mycket om, en stad som det alltid händer något i. Hon tror även att 
näringslivet har en ganska så positiv bild av Umeå eftersom att det kommer mycket 
investeringar. Detta trots att näringslivet nyligen gjord undersökning där Umeå kom ganska 
långt ned på listan. Hon menar dock att detta är därför Umeå satsar skattepengar pengar på 
Universitet, detta ska enligt henne påverka Umeås plats på listan. Rönnmark menar även att 
Umeås plats på den Europeiska kartan har förändrats. Hon menar att hade vi frågat henne om 
folk nere i Europa känner till Umeå för tio år sedan hade hon svarat att Umeå låg i det dolda 
men i dag menar hon att Umeå har kommit att bli allt mer känt. 
 
När vi frågade om vilken bild av Umeå de vill skapa med detta evenemang betonade hon att 
detta inte är ett evenemang, utan ett förhållningssätt, att det inte är något som börjar eller 
slutar med 2014 utan att detta är ett arbetssätt för att stärka Umeå som samhälle och stad. Ett 
sätt för Umeå att tänka vilt och galet för att skapa utveckling. Ett sätt för Umeå att uppmuntra 
folk att stanna kvar i Umeå och våga starta företag. De vill med detta förhållningssätt skapa en 
bild av Umeå som en stad som vågar utmana och ge intryck. Denna bild av Umeå som de 
försöker skapa med detta evenemang ska enligt Rönnmark ha en stark koppling till Umeå 
stads varumärke ”Umeå vill mer”. Varför man valde att ta bort den förra sloganen som Umeå 
stad hade vilket var ”Vi vinner Umeå” var enligt Rönnmark för att kulturhuvudstadsåret är så 
mycket mer än att vinna. Enligt henne är detta kulturhuvudstadsår en folkrörelse och 
folkbildning. Det handlar enligt henne inte om att vinna, det handlar om att vinna ett 
förtroende.  ”Vad kan vi göra för världen, fråga inte bara vad världen kan göra för oss” 
 
Rönnmark menar också att denna händelse kan ha en påverkan på Umeå som varumärke. 
Enligt henne är denna process redan igång. När Umeå utsågs fanns nyheten runt om i hela 
världen från New York till China.  

6.1.2. Kulturhuvudstadsåret 
Idén till Umeå som kulturhuvudstad föddes för Rönnmark redan för elva år sedan då hon läste 
i en internationell tidsskrift om det här evenemanget. Kulturen hade redan då en viktig roll för 
henne då hon alltid ansett att kulturen i sin bredare bemärkelse är viktig för att utveckla ett 
samhälle. Varför just detta evenemang kom att bli Umeås satsning menar Rönnmark har att 
göra med att kulturhuvudstadsåret är mycket större än OS. Dessutom är ett OS mycket 
kortare, bara några veckor medan ett kulturhuvudstadsår är pågår under ett helt år. För henne 
var det tydligt att Umeå skulle satsa på det här. Kommunalrådet beskriver att kulturen är som 
hjärtat i samhället, vilket illustreras i den hjärtformade loggan. Att placera kulturen vid sidan 
av gör städer till förlorare. Rönnmark understryker också att Umeå valt ett bredare perspektiv 
på kultur där även sporten finns representerad.  
 
Kulturhuvudstadsåret var enligt kommunalrådet ett enhälligt beslut. Enligt henne var alla 
väldigt positiva till denna idé. Att rättvisepartiet röstade nej till denna satsning med argument 
om att satsa dessa pengar på vård, skola och omsorg menade hon trots allt vara en enighet 
med denna satsning då pengarna som satsas i kultur kan hjälpa rehabiliteringen av de som är 
sjuka.  
 
Tidsplanen för den här investeringen sträcker sig fram till 2050 med två delmål vid 2020 och 
ett vid 2015. Planen för dessa är ännu inte klara. Det finns mindre delmål på en metaplan men 
denna är stor och Rönnmark hade inte denna i huvudet. 



Kapitel 6 – Empiri 
Kommunalrådet 

 

48 
 

 
De arrangemang som hittills ligger på agendan enligt kommunalrådet är bland annat ett 
eventuellt samarbete med MTV. De har varit här och tjuvkikat och visade ett stort intresse i 
och med att Umeå fick titeln. Så något stort musikevenemang blir det säkerligen enligt 
Rönnmark. Men det stora under detta år kommer framför allt att vara världsutställningar. 
Europas närvaro i detta kulturhuvudstadsår kommer inte ha någon större betydelse i Umeå än 
vad det har i dag. I dag jobbar Umeå med flertalet olika internationella nätverk genom bland 
annat Jazzfestivalen och Made-festivalen. Rönnmark vill med kulturhuvudstadsåret endast 
bygga vidare på dessa europeiska relationer. 

6.1.3. Mål och ledord 
Målet med den här satsningen är enligt Rönnmark att skapa ett bättre samhälle med mer 
tillväxt. Enligt Rönnmark har de undersökningar som tidigare gjorts visat att de städer som 
anordnat kulturhuvudstadsår, har som sämst fått tillbaka tre gånger de satsade pengarna. Lille, 
som var kulturhuvudstadsår 2004, ska tydligen ha fått tillbaka så mycket som nio gånger de 
satsade pengarna. Detta är alltså även en satsning som ger storvinster ekonomiskt enligt 
kommunalrådet. Det sätter dessutom Umeå på kartan. Hon säger dock att det tar ett par år att 
se dessa ekonomiska vinster. Vinsterna menar hon kommer från skattepengar och ökad 
turism. De ledord som ska leda detta denna satsning mot målet är enligt Rönnmark 
nyfikenhet, passion och medskapandets konst. Något som även visat sig i deras ansökan som 
enligt Rönnmark var skapad tillsammans med medborgarna. Hon menar att det är 
medskapandet som genererar syre. Tillsammans vill Kommunalrådet att det här ska skapa en 
känsla som berör och rör om. Chefforums önskan om att ledorden ska vara synlighet och 
samverkan har enligt Rönnmark en del i alla de olika ledord som används i ansökan. 
Kommunalrådet menar att satsningens ledord är nyfikenhet, passion och medskapandets 
konst. Varför de valde det samiska temat förklarar Rönnmark med att det kändes bra, det 
fanns en viss stolthet över det samiska och många fantasier kring detta ämne. Dessutom ger 
det en röd tråd samt rytmik till de händelser som kommer att utspelas under året. När vi frågar 
hur de ska koppla detta till Umeås befolkning som kanske inte är så vana vid det samiska livet 
och historien menar Rönnmark att detta bara är rytmiken, alltså inget som man som Umeåbo 
behöver ta till sig eller känna sig utanför. Detta är en regi i att lyfta fram året och skapa 
spänning utifrån. Det viktigaste menar Rönnmark är att man känner en stolthet, något som 
hon tror det samiska kan inge.  
 
För kommunalrådet handlar denna satsning i första hand om att skapa ett självförtroende, i 
andra hand om att skapa relationer. De relationer hon främst syftar till är de internationella 
och de globala. De relationer hon vill skapa är inte definierat till en viss grupp, utan alla 
sorters relationer. Enligt Rönnmark har Umeå jobbat länge med att koppla samman 
samhälle, forskning och näringsliv. Dessa grupper är beroende av varandra och bildar 
tillsammans en strategisk satsning i företag, produkter eller annat. Det är de personliga 
relationerna och nätverken som är viktig att bygga vidare på enligt Kommunalrådet. 
Kulturhuvudstadsåret riktar sig till alla men det är medborgarna som är viktigast, att de 
känner sig delaktiga i det här.  

6.1.4. Budget och sponsring 
Den kommunala insatsen i det här är enligt Rönnmark 100 miljoner kronor. Till detta 
tillkommer ett bidrag från staten som ännu är okänt. Men med index brukar bli runt 250 
miljoner. Kulturhuvudstaden får också bidrag från EU genom att söka olika EU projekt. Totalt 
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sett blir det runt 400 miljoner. Det EU bidrag som förväntas komma in är ännu okänt men 
enligt Rönnmark är detta smågrus.   
 
Enligt Rönnmark så finns det en sponsorplan med flera olika nivåer med planer för fyra 
huvudsponsorer som hon inte vill namnge. Dessa är heller inte riktigt klara som Rönnmark 
hänför till lågkonjunkturen, men hon ser inte detta som ett problem. Det kommer att lösa sig 
menar hon. Rönnmark har även sett ett stort intresse från olika mellan sponsorer med mindre 
bidrag. Många kommer enligt denna sponsorplan bara kommer att få agera som 
ambassadörer. Enligt Rönnmark vill alla vara med och att det nu blir deras uppgift att tacka 
nej till vissa företag och intresseförfrågningar. Kring loggan finns det en policy att den inte 
ska förstöras.   

6.1.5. Kommunikation och marknadsföring 
Trafiken av turister till Umeå ska enligt Rönnmark skapas genom de etablerade nätverken 
som finns i dag. Det ska sättas upp ett program här som sedan ska säljas på ett smart sätt runt 
omkring Umeå. Denna typ av organisering kommer troligtvis att förändras och förbättras. 
Vilken typ av målgrupp de ska rikta denna kommunikation till är inte definierad. Detta 
eftersom den kommer att vara på olika sätt. För att kunna kommunicera med 
lokalbefolkningen använder man sig bland annat av ett glashus som kommer att stå på 
rådhustorget i 52 veckor från och med augusti 2010. Här är tanken att olika grupper ska kunna 
visa upp sig. Vitsen är att alla ska bli ambassadörer för detta år.  
 
Intresset från folket anser kommunalrådet vara stort. Alla pratar om det på olika sätt och på 
olika nivåer säger Rönnmark. Det finns även kritiska röster, dessa menar Rönnmark att man 
får plocka ned och om de är berättigade får man justera dem. Hon anser att folkets röst är med 
i planering och organisering med hjälp av de offentliga möten som hållits där allmänheten 
bjudits in i samband med ansökan. Även den öppna hemsidan och glashuset menar hon är en 
del i folkets kommunikation till planering och organisering. Rönnmark menar även att 
kulturorganisationer och andra organisationer är med i planering och organisering även om 
en del av dem tycker att de får för lite kontakter. Rönnmark beskriver sin önskan på samarbete 
till organisationer som ”Jag hoppas att vi kan vända det så att alla kan bli ambassadörer, 
tänka själv, inte förvänta sig ett svar på någonting. Ja man riggar sig själv, triggar sig själv. 
Då har vi nått mycket längre” 
 
Kommunikationen är annars något som de hela tiden jobbar upp enligt Rönnmark. Just nu 
arbetas det med hemsidan och det kommer i framtiden bli aktuellt att även använda sig av 
Google wave. Den interna kommunikationen beskriver inte Rönnmark i detalj, men beskriver 
att det består av de olika grupperna som finns idag och att dessa har sina nätverk.   

6.1.6. Samarbete och organisering 
Enligt Rönnmark finns det ett samarbete mellan Umeå 2014 och andra städer, organisationer, 
folket och näringslivet. När Rönnmark pratar om samarbetet till tidigare kulturhuvudstäder 
pratar hon främst om samarbetet med Liverpool och Riga. Riga som är systerstad till Umeå 
2014 har i och med en ny gemensam flyglinje mellan Umeå och Riga via Vasa stärkt 
samarbetet med Umeå. Tillsammans ska de försöka bygga upp turistpaket precis som Umeå 
planerar med London. Även Istanbul anser Rönnmark vara intressant då deras kultur gör 
skillnader för kulturhuvudstadsåret. Som förebilder bland tidigare kulturhuvudstäder betonar 
Rönnmark Glasgow eftersom de använde sig av samma långsiktiga plan där de omvandlade 
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hela samhället under en tioårs plan. Som misslyckade exempel betonas Bergen med sin 
kortsiktiga plan samt att anställa experter för att planera och genomföra detta år.  
 
Kulturhuvudstadens planerade samarbete med kommun, planeringsgrupp och näringsliv är 
ännu inte fastställt. Det finns ett sorts samarbete som involverar adviser board och tillväxt 
allians enligt Rönnmark. Det är dock inte klart om Umeå 2014 ska använda sig av de 
etablerade näringslivsgrupperna i sitt samarbete eller om de ska skapa något helt nytt. 
Samarbetet med andra organisationer har skett genom åtta olika programområden som det 
lyftes fram personer med särskilda uppdrag att ta fram idéer och tankar om olika projekt de 
vill göra. Sen håller ju inte alla projekt måttet säger Rönnmark. Då måste man ju säga nej. 
Hon betonar samarbeten med organisationer hon själv haft kontakt med som FN.s 
barnkonvention, generaldirektören för Rädda barnen, VD för riksteatern och teaterföreningen 
i och med hennes ordförandeskap i denna förening.   
 
På frågan hur det politiska och det artistiska intresset ska balanseras säger Rönnmark att de 
som styrgrupp inte kommer att styra det artistiska. Detta betyder dock inte att de får göra vad 
de vill, så länge de är under finansiering av Umeå 2014 kommer styrgruppen enligt Rönnmark 
att lyfta det som är och har konstnärlig höjd. Det är det dock inte politiker som bestämmer 
enligt Rönnmark utan det är de duktiga personerna runt omkring dem. 

6.1.7. Varför Umeå kommer att lyckas 
Umeå kommer enligt Rönnmark att lyckas som kulturhuvudstad på grund av Umeås 
engagemang och entusiasm samt alla dessa nätverk som finns i Umeå. Rönnmark menar 
också att Europa är väldigt nyfikna på Umeå och det kommer tillsammans att göra att Umeå 
kommer lyckas. Det är hon helt övertygad om. 
 

6.2. Daniel Kallós, styrgruppsmedlem 
Detta är en redogörelse av vad Daniel Kallós, vänsterpartist och politiskmedlem i 
styrgruppen för denna satsning, har för åsikter och uppfattning av Umeå som stad, 
kulturhuvudstadsåret och dess inverkan på staden. Kallós har suttit med i den politiska 
styrgruppen sedan dess uppstart i samband med beslut om ansökan av kulturhuvudstadsåret 
2014. I samlingsschemat i slutet på kapitlet representerar styrgruppsmedlemmen 
”Styrgrupp.”. 

6.2.1. Varumärket Umeå 
Daniel Kallós beskriver Umeå som en mellanstor stad i norra Sverige som han bott och levt i 
runt 24 år. Han har även intrycket av att Umeå ”… inte bestämt sig för om den ska vara en 
samling byar eller en stad.” När vi frågar Kallós vilka känslor han kopplar till Umeå svarar 
han att han inte har några då han menar att det inte är möjligt att beskriva en stad i termer av 
känslor. Kallós tror heller inte att det finns en entydig bild över vad Umeås befolkning anser 
om Umeå, men menar att den svenska uppfattningen ska vara att Umeå ligger långt borta. 
Kallós menar även att den företagsverksamhet som är intressant i norra Sverige är 
råvaruproduktion, allt annat menar han vara felplacerat p.g.a. de långa transportsträckorna. 
Kallós understryker även att det är p.g.a. transportstöd som Volvo lastvagnar har en del av sin 
verksamhet belägen i Umeå. Kallós betonar även att Europa inte har en aning om vad Umeå 
är eller vad de ligger. Han menar att Europa knappt känner till Stockholm eller Sverige. 
 



Kapitel 6 – Empiri 
Styrgruppsmedlemmen 

 

51 
 

När vi frågade styrgruppsmedlemmen vilken bild som Umeå vill skapa med detta evenemang 
understryker professorn att ett evenemang är en alldeles felaktig beskrivning av 
kulturhuvudstadsåret. Han menar att det inte kommer vara som ett fyrverkeri som blossar upp 
och sedan avslutas även om det kan komma att bli lite glitter och glamour under detta år. 
Kallós understryker att kulturhuvudstadsåret ej har någon evenemangsinriktning då den ej har 
någon kommersiell inriktning. Styrgruppsmedlemmen menar även att det är svårt att koppla 
Umeå till ett varumärke då det förutsätter att en stad är en vara. Han menar dock att om Umeå 
skulle få en kulturell prägel är detta bara något positivt.  

6.2.2. Kulturhuvudstadsåret 
Kallós berättar att idén kring kulturhuvudstadssatsningen föddes av Monica Sparby, 
dåvarande kulturchef i Umeå. Hon såg detta som ett instrument för att öka kulturintresset i 
staden samt en möjlighet till att öka kommunens ekonomiska kultursatsning. Kallós menar att 
genom kulturhuvudstadsåret ska man ”… förstärka, fördjupa och öka kulturfrågornas 
betydelse” i Umeå och att få upp kulturfrågor på dagordningen i en högre utsträckning än 
vad dessa har idag. Han menar även att detta evenemang är viktigt för Umeå då vi har fått ett 
ökat intresse för kultur i samhället.  
 
När vi frågar varför beslutet inte var enhälligt, och varför Kallós trodde att rättvisepartiet 
offensiven röstade nej till denna satsning var professorns generella uppfattning att det var en 
kostnadsfråga. Rättvisepartiet offensiven menade helt enkelt enligt Kallós att det finns 
områden med mer central betydelse som det bör satsas på istället för en kultursatsning. Han 
betonar dock att Rättvisepartiet offensiven aldrig gått ut och sagt att de är emot kultur, utan att 
det är en ekonomisk fråga. Umeå ska helt enkelt inte enligt Rättvisepartiet offensiven råd just 
nu med denna satsning. 
  
Det första målen, att bli klar med en ansökan, komma bland de två bästa och sedan vinna samt 
att få kommunen att avsätta 100 miljoner kronor är uppnådda. Nästa steg blir att ta fram en 
detaljerad handlingsplan. Det handlar om att gå från den organisation som skapade ansökan 
till den organisation som ska utföra projektet mellan 2009 och 2015. Kallós beskriver denna 
transformation som en frustrerande process. Han tycker dock att planeringen och 
genomförandet ligger efter i tid. Det gäller även att få in de övriga 310 miljonerna som är 
anslaget i budgeten i form av sponsorintäkter, medel från regeringen samt EU bidrag. Kallós 
menar även att regeringen inte kan säga nej till att ge pengar till detta projekt, hur mycket och 
under vilka omständigheter är dock under förhandling. Vecka 21 kommer det första mötet 
med kulturutskottet ske, vilket Kallós menar skulle ha skett i ett tidigare skede.  
 
Kallós berättar att ”..den grundbult i det hela är att bygga vidare på de fem återkommande 
arrangemang som vi har haft nu i några år. Det är Jazzfestivalen, det är Umeå Open, det är 
Made festivalen, Litteraturfestivalen och den samiska veckan.”. Dessa kommer knyta samman 
Umeå med Europa. Även en rad same-europeiska projekt kommer att utformas under året. 
Umeå kommer även medverka i andra europeiska projekt då de redan nu fått en rad olika 
inbjudningar. Ett inlett samarbete med Riga finns även med flertalet långtgående planer. 
Styrgruppsmedlemmen understryker att Umeå ej kommer inta rollen som festfixare under 
detta år genom att hyra in Madonna, Lady Gaga eller låta Rix FM festivalen kopplas samman 
med kulturhuvudstadsåret är inget det kommer satsar några som helst ören på. Han menar 
istället att kulturhuvudstadsåret innebär en markering av att man vill göra en förstärkt satsning 
på kulturområdet genom att bygga vidare på den kultur som redan finns. Kallós menar även 
att det inte finns någon avsikt att skapa en bild av Umeå med denna satsning utan att det 
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primära är att stärka kulturen i Umeå och att öka dess närvaro. Man vill få en ökad betydelse 
för kultur med litteratur, konst och musik. Kultur bidrar till ett bättre liv och därigenom 
kommer Umeå bli en bättre och mer attraktiv stad att leva i. Kallós menar att genom detta kan 
man räkna med ”…en viss ekonomisk vinst i termer av tillväxt”. 

6.2.3. Mål och ledord 
När vi frågar styrgruppsmedlemmen vilka mål det finns med denna gedigna satsning menar 
han främst att målen finns att läsa i ansökan men även att det finns en europeisk kultur 
dimension som måste prägla året. Han menar även att kulturfrågornas betydelse bör ökas 
genom satsningen. Denna kultur dimension menar Kallós ska spegla det nordliga rummets 
relation till Europa. Att lyfta fram ursprungsbefolkningen sågs redan i tidigt skede som viktigt 
och sågs även som en ursäkt för hur Sverige behandlat den samiska befolkningen. Kallós 
betonar även vikten av att skapa tillflöde av kultur i Umeå, att skapa arenor men även 
tillfällen för kulturutövare i Umeå att nå ut till befolkningen. Det är viktigt att befolkningen 
genom detta år blir mer engagerade, att det börjar pratas mer om kultur och att detta leder till 
mer krav på kulturen. Styrgruppsmedlemmen blir väldigt entusiastisk och slår i bordet när han 
berättar att det inte ska kosta 800 kronor att gå på dumma festivaler, att vi inte nöjer oss med 
en bio och att biblioteket inte bör flyttas. Umeås befolkning borde stå upp för detta. 
 
Ledorden styrgruppsmedlemmen lyfter fram är det nordliga rummet, medskapande, 
nyfikenhet, passion och open source. Kallós menar att chefsforum, som antytt synlighet och 
samverkan som önskade ledord, inte har något med kulturhuvudstadsåret att göra.  
 
När vi frågar styrgruppsmedlemmen vilka långsiktiga effekter han hoppas på i och med denna 
satsning hänvisar han till tidigare nämnda faktorer, vilka vi tolkar som ökat kulturintresse i 
Umeå. I övrigt svarar Kallós ej på frågan och går istället in på ett ökat virtuellt närvarande i 
Umeå via internet, som är möjligt via livesändningar. Om han tror det är en lönsam satsning 
menar han bero på hur man mäter. 

6.2.4. Budget och sponsring 
Budgeten beräknas till kommunens bidrag på 100 miljoner kronor, därefter tillkommer 310 
miljoner i sponsring från näringslivet samt statliga medel och EU-bidrag. Kallós berättar att 
Umeås ansökan var förhållandevis billig jämförelse vis med de andra städernas ansökningar. 
Han menar att Umeås ansökan ska ha kostat 25 % mindre – trots detta ser han denna som för 
dyr. Han menar att denna förhållandevis billiga ansökan beror på att de inte tog in någon 
konsult utan skrev ansökan i hög grad själva.  

6.2.5. Kommunikation och marknadsföring 
Kallós berättar att han inte vill se kulturhuvudstadsåret som en satsning för att locka hit fler 
turister, då han menar att det främst kommer komma besökare från Umeå och dess 
närområde. Det är Umeåborna och människor i regionen som är satsningens primära 
målgrupp. Det är dessa som bär upp kulturhuvudstadsåret. Kallós ser det som orimligt att i 
första hand satsa marknadsföringen på att locka människor från andra länder till Umeå. Han 
tror dock att kulturhuvudstaden kan öka Umeås närvaro i Europa och vice versa. Detta måste 
dock vara realistiskt. På frågan vad som är viktigast med kulturhuvudstadsåret, att skapa 
relationer eller trafik till Umeå menar Kallós att ingen av den passar, men om han måste välja 
så är det relationer. De relationer som ses som viktiga är de ”… mellan institutioner och 
grupperingar i Umeå på kulturområdet till andra kulturgrupperingar ute i Europa och i 
Sverige”. 
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6.2.6. Samarbete och organisering 
Styrgruppen som finns idag bildades i samband med beslut om ansökan av 
kulturhuvudstadsåret. Kallós har suttit med i denna politiska styrgrupp sedan dess men 
betonar att det inte är många av de ordinarie medlemmarna som finns kvar idag, endast tre. 
Han själv, Marie-Louise Rönnmark samt Sven-Olof Edvinsson. Kallós betonar även att detta 
inte är något tjänstemannaprojekt eller Umeåprojekt, utan ett politisktprojekt. Det är dock i 
en mening ett samhällsprojekt eftersom Umeå vann satsningen och framförallt en nationell 
angelägenhet. Kallós betonar flertalet gånger under intervjun att planeringen ligger efter i 
planering och organisering. Detta anser han vara rotat i personalbrist. Det skulle behövas en 
administrativ chef med kulturkompetens samt flera andra personer som kunde arbeta 
helhjärtat med denna satsning. 
 
Kallós berättar att det är viktigt att sammanlänka kulturhuvudstadsåret med grundskola och 
gymnasium men som vi uppfattar detta finns det inte någon plan för hur detta ska göras, då 
Kallós understryker vikten av att diskussioner redan nu bör upptas kring ämnet. Han menar 
dock att styrgruppen, som består av politiska partier, har väldigt lite med detta att göra. Att 
styrgruppen bör komma igång med planeringsarbetet råder det inga tvivel om enligt Kallós. 
Redan förra hösten borde ett samarbete med de aktörer som medverkade vid ansökan ha 
inletts för att ”… få dem att känna att ja nu jävlar, det var ju tack vare er vi vann! Nu planerar 
vi vidare”. Styrgruppsmedlemmen menar dock att samarbetet mellan kommun, 
planeringsgrupp och näringsliv inte är fullt utvecklat. Näringslivet finns heller inte 
representerat i planering och organisering, han frågar sig även vad detta skulle vara bra för. 
Men att få ett samarbete med näringslivet ses dock som viktigt då kulturhuvudstadssatsningen 
behöver sponsorer. Det är dock inte intressant att företag sponsrar för att få bestämma hur 
programmet ska se ut. Att inleda ett samarbete med näringsidkare är även viktigt i den mån att 
mindre kulturevenemang kan utföras i deras lokaler såsom i matbutiker och på caféer. När vi 
frågar styrgruppsmedlemmen om folkets åsikter är representerade i planering och 
organisering får vi ett blandat svar. Detta med tanke på att styrgruppen består av folkvalda 
politiker som på så vis gör folkets röster hörda. 
 
Intresset från allmänheten ser styrgruppsmedlemmen som blandat. Vissa människor anser att 
”… det är en jävla massa pengar som skulle kunna användas till annat”. Kallós tror dock att 
dessa negativa åsikter inte är lika omfattande som antalet negativa kommentarer i tidningar då 
positiva kommentarer inte trycks.   
 
På frågan hur de politiska och de artistiska intressena balanseras menar 
styrgruppsmedlemmen att det är felaktigt från kulturutövare att tro att politikens uppgift är att 
betala och sedan inte lägga sig i. Detta är enligt Kallós en bisarr tanke, men menar annars att 
det inte finns någon motsättning mellan de båda intressena.  

6.2.7. Varför Umeå kommer lyckas 
Umeå har enligt styrgruppsmedlemmen ett väldigt starkt koncept då det grundar sig i en 
öppen tanke. Det finns en vilja kring att en vald process ska sättas i rörelse. Den kulturella 
fanan kommer dessutom vaja högt och människor kommer att få bada i kultur. Kallós menar 
även att Rigas ansökan är lite kommersiell men att staden har fördelar gentemot Umeå i den 
bemärkelsen att staden är internationellt större. 
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6.3. Jan Hägglund, Rättvisepartist 
Nedan följer en redogörelse över Jan Hägglunds, Rättvisepartist, åsikter kring 
kulturhuvudstadsatsningen. I samlingsschemat i slutet på kapitlet representerar 
styrgruppsmedlemmen ”Rättv.”. 

6.3.1. Varumärket Umeå 
Hägglund beskriver sitt Umeå som en bra stad, men en stad som är allt för beroende av 
universitetet och regionsjukhuset. Umeås personlighet beskriver han som en trevlig stad med 
självgoda makthavare. Självgoda för att de lever på gamla lagar, sådant som byggdes upp för 
50 år sedan som universitet och norrlandssjukhuset som gjort att det gått bra för Umeå. 
Hägglund menar att de lever på dessa framgångar och har inget nästa steg i utvecklingen. När 
han ska beskriva Umeå med två ord väljer han trygg idag och osäker framtid. De känslor 
han kopplar till Umeå är starka, det är hans minnen, det är hans liv som han uttrycker det.  
Rättvisepartisten beskriver Umeåbornas bild av Umeå som olika beroende på generation och 
bakgrund. Han menar att om man som student kommer till Umeå ser man nog alla de positiva 
sidor som finns med Umeå som det korta avståndet till skogen. Detta medan de som har bott 
här ett tag och sett Umeå förändras har sett priset av tillväxten, den dåliga miljön och bullret. 
Den bilden som övrig befolkning i Sverige har av Umeå tror han är delad. Kommer man från 
norrland är nog Umeå en metropol, kommer man från en storstad tror han att man ser Umeå 
som en håla. Det svenska näringslivet tror han också har en delad åsikt. Hägglund menar att 
om man jobbar inom detaljhandeln har man en positiv bild av Umeå, men att näringslivet 
saknar en industriell tradition i Umeå. Någon bild av Umeå ute i Europa tror han inte 
existerar överhuvudtaget.  
 
Rättvisepartisten tror att man med det här kulturhuvudstadsåret försöker att skapa en bild av 
Umeå som ett framtidssamhälle. Ett framtidssamhälle som gått in i den nya kulturella 
epoken som ska driva utvecklingen framåt. Umeå som kulturen och vetenskapens stad. Sen 
finns det en till bild enligt Hägglund, det är den bild som beskriver Umeå som något exotiskt 
med renar, samer, framtid, vetenskap. Något alldeles speciellt. 
 
Att kulturhuvudstadsåret passar en liten maktelit, det lilla tätt sammanvävda etablissemangets 
bild av Umeå tror rättvisepartisten på. Han tror dock inte att detta kulturhuvudstadsår passar 
den bild av Umeå som låginkomsttagarna har. Hägglund menar att det lilla etablissemanget 
har missuppfattat vad som är Umeås framtid. De tror att Umeå kan fortsätta leva på tidigare 
generationers satsningar. ”Vi har inte gått in i det kulturella samhälle där kulturen leder 
utvecklingen. Att Kina blivit allas favorit beror inte på teatern, det beror på att de tillverkar 
saker” säger Hägglund. Rättvisepartisten tror att bakgrunden till att Umeå sökte denna titel är 
ett resultat av den mentalitet som finns hos de som styr i Umeå.  

6.3.2. Kulturhuvudstadsåret 
Rättvisepartisten menar att detta är en gigantisk felsatsning som Umeå gör. Han menar att 
resultatet av tidigare huvudstäder har visat att det ofta kostar mer än vad det smakar. 
Hägglund menar också att det saknas en budget. Det han hittills har sett är bara utgifter. På 
utgiftssidan fanns det 410 miljoner på inkomstsidan finns det 100 miljoner från Umeå 
kommun och 15 miljoner från EU det vill säga att det finns ett tomrum mellan utgifter och 
inkomster. Detta tomrum ska sedan fyllas med sponsring. Något som Hägglund menar är bara 
förhoppningar. Det finns inga klara sponsorer och därmed ingen budget. Man har inte 
kulturhuvudstaden finansierad. Han förtydligar att detta är en bluff inför EU att skriva att det 
finns en sådan i ansökan. Dessutom menar rättvisepartisten att det som i ansökan beskrivs 
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som projekt som Umeå kommer att genomföra är en bluff. Många av de projekt som räknas 
upp i ansökan är inte formellt beslutade, en del inte ens diskuterade i kommunfullmäktige. 
Han menar att den ansökan som skickats till EU är en falsk varudeklaration. Hägglund menar 
också att den viktigaste frågan är var är Umeås framtid? Han tror inte alls på att kulturen är 
Umeås framtid han menar att den gröna industrin är det Umeå borde satsa på i stället för 
kultur för det är där Umeås framtid ligger. När 2014 är över står Umeå utan någon som helst 
framtidsvision.  
 
Hägglund tror dock att det kan finnas positiva saker som kommer med denna investering. Han 
menar att det kommer att hända en massa spännande saker och vara ett inspirerande år på 
många sätt men han tror inte att det är ett långsiktigt projekt utan snarare ett ettårigt jippo. 
Under detta år kommer Umeå att knyta en massa kontakter som efter årets slut kommer att 
försvinna. Det finns inget långsiktigt i denna satsning och han tror att detta kommer kosta 
mer än vad det smakar. 
 
Varför man valde att inte satsa på något annat i Umeå trots att Rättvisepartiet lade fram ett 
förslag om att satsa på att bli Östersjöns miljöhuvudstad i stället tror Hägglund beror på att 
man inte har en industriell tradition i Umeå. Det finns inte tillräckligt stora kontaktytor mellan 
universitet och företag och en direkt ovilja bland politikern att satsa på industri. Att de 
investeringar som gjordes för 50 år sedan gjort att det gått så bra för Umeå att det har invaggat 
de politiska makthavarna i någon sorts uppfattning om att Umeå står över kriser.  
 
Varför Hägglund tror att Rättvisepartiet var det enda parti som röstade nej till denna satsning 
tror han beror på att Rättvisepartiet är det enda parti som ser allvarligt på klimatkrisen.  

6.3.3. Mål och ledord 
Hägglund tror att målet med denna satsning är att sätta Umeå på kartan som med allt annat. 
Han tror att Umeå kommer att lyckas med detta i den bemärkelsen att Umeå kommer att få en 
stor uppmärksamhet under året. Det kommer att komma journalister och de kommer att tycka 
att Umeå är exotiskt. Hägglund tror ändå att de kommer att göra ett bra jobb och att det 
kommer att bli ett bra år. De ledord som Hägglund upplever finns i denna satsning är det 
kulturella samhället, vetenskap, konst och kultur, samt att detta är nästa steg i den 
mänskliga civilisationens utveckling. Att Umeå skulle vara en stad som förstått detta och ska 
agera vägledande. Han understryker dock att han anser det vara flum alltihop. 
 
Hägglund säger själv att han är pessimistisk när det gäller långsiktiga effekter av detta år. Han 
tror inte att det kommer att komma några sådana men att han inte håller tummarna för att det 
ska gå dåligt. Hägglund menar att de kontakter som skapas på universitetet är kontakter som 
hade skapats i vilket fall som helst. Att kontakter kommer knytas mellan människor med 
kulturellt intresse och att fler turister kommer hit under året betvivlar han inte alls. Däremot 
kan Hägglund inte se att detta kommer att fortsätta efter årets slut. För vad ska Umeå erbjuda 
turisterna när eventet är slut? Hägglund hoppas dock att Umeå universitet ska gynnas av detta 
och att fler studenter kommer till Umeå då detta är gynnsamt för samhället. 
 

6.3.4. Budget och sponsring 
I och med denna investering anser Hägglund att det är vård, skola och äldreomsorg som 
drabbas. Det är framför allt de kvinnor i äldreomsorgen som han betonar som definitiva 
förlorare. Detta eftersom att de pengar som nu går till kulturhuvudstads satsningen är pengar 
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som rättvisepartiet velat sätta i vården. Budgeten är enligt Hägglund ett falsarium 115 
miljoner är hittills de enda säkra inkomsterna enligt Hägglund. Detta medan utgifterna är 
beräknade till 410 miljoner, det gör att det måste till sponsorer för att det här ska fungera. Sen 
kom finanskrisen och många företag drar sig ur, då måste staten gå in. Annars kan det bli 
väldigt dyrt för Umeå säger rättvisepartisten. Det finns en risk att staten inte går in med 
pengar men Hägglund hoppas att detta inte kommer att hända då 100 miljoner redan är en stor 
summa pengar att betala för kommunen.  

6.3.5. Kommunikation och marknadsföring 
Enligt rättvisepartisten finns det ett antal planerade infrastrukturförändringar som är 
planerade, dessa är dock inte i direkt knutna till Umeå 2014. Många av dessa är planerade 
under en lång tid som tillexempel Botniabanan och det vägpaket som ska gå runt Umeå. I 
ansökan har Umeå 2014 tagit upp dessa infrastrukturförändringar som ett argument i 
kulturhuvudsatsningen något som enligt Rättvisepartisten är en bluff. ”De försöker, alltså 
rent bedrägligt att inbilla EU att det här vägpaketet som har diskuterats sedan slutet av 80-
talet skulle ha något med kulturhuvudstadsåret 2014 att göra” säger Hägglund. Det har även 
tagits upp en del andra investeringar som en evenemangsarena, staden mellan broarna, och 
förändring av kajen som projekt förknippat med kulturhuvudstadsåret enligt Hägglund. Han 
anser att dessa projekt är orealistiskt att hinna genomföra innan 2014. En del av dessa projekt 
finns det heller inget underlag för som en ny arena eller att flytta stadsbiblioteket. 
Rättvisepartisten menar att detta är ett försök till att utnyttja kulturhuvudstadsåret för att göra 
Umeå mer flashigt och internationellt. Många av de projekt som tas upp skulle ha byggts och 
kommer att byggas ändå oavsett kulturhuvudstadsår. Exempel på sådana projekt är badhuset 
och tre höghus i centrala Umeå. Han säger samtidigt att ett badhus inte är orealistiskt innan 
2014 men att detta inte är under påverkan av 2014.  
 
Bland opinionsgrupper och media upplever rättvisepartisten att den allmänna uppfattningen är 
positiv till kulturhuvudstadsåret. Kulturmänniskor tycker självklart att detta är bra men 
Hägglund är orolig att de inte har förstått konsekvenserna av detta. Att finkulturen kommer att 
spela ut vardagskulturen. Det vill säga att han tror att det kan finnas en risk att 
kulturhuvudstadsåret slår ut den kultur som finns i skolorna med färre ungdomsgårdar och 
färre stadsdelsbibliotek.   

6.3.6. Samarbete och organisering 
Av att döma de sponsorpengar som Umeå 2014 fått in tror inte Hägglund att samarbetet med 
näringslivet är särskilt bra. Som partirepresentant har han själv ingen insyn i planeringen av 
detta år.  
 
Intresset från allmänheten tror Hägglund är väldigt olika. Bland de som är inblandade i 
kulturen på något sätt tror han att det finns en positiv uppfattning. Som partirepresentant för 
Rättvisepartiet träffar han dock många tillhörande en låginkomstgrupp. Bland dessa upplever 
han en negativ syn. De tycker att det alltid finns pengar för skrytprojekt men aldrig till 
låglönesatsningar. Rättvisepartisten tycker heller inte att människors åsikter är 
representerade i planering och organisering. Detta hänvisar han till en text i ansökan som 
enligt honom inte representerar folket. Han menar dock att näringslivet till viss del är 
representerade men går inte in på vilket sätt han anser detta.  
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6.3.7. Varför Umeå kommer att lyckas 
Hägglund tror att Umeå kommer att lyckas genomföra de saker man har tänkt. Om man har 
sagt att man ska göra en sak då gör man det. Han tror dock inte på att det kommer resultera i 
några mätbara positiva resultat i form av ökad inflyttning och ekonomisk tillväxt. 
Sammanfattningsvis tror Hägglund att det kommer att kosta mer än vad det smakar. Den 
största förlusten med detta projekt anser Hägglund är att fokus har förflyttats från viktiga 
miljö- och industrifrågor. 
 

6.4. Maria Wetterlöv, kommunikationsansvarig 
Detta är en redogörelse av kommunikationsansvarig i Umeå 2014 Maria Wetterlövs åsikter 
och uppfattning av Umeå som stad, kulturhuvudstadsåret och dess inverkan på staden. 
Kommunikationsansvariges åsikter representeras av ”Kom.ansv.” i samlingsschemat i slutet 
på kapitlet. 

6.4.1. Varumärket Umeå 
Kommunikationsansvarige beskriver sin bild av Umeå som en stad med kreativitet, drivkraft 
och starka människor, en stad i utveckling. Den personlighet som hon anser att Umeå har 
är ifrågasättande och envis. Att beskriva Umeå med två ord ansåg Wetterlöv vara svårt men 
valde tillslut kreativt och utvecklande. Att beskriva känslorna för Umeå var också något 
som hon upplevde som svårt. De ord som uppkom var dock omtanke och glädje.  
 
Kommunikationsansvarige upplever själv att hennes bild av hur Umeåborna ser på Umeå är 
strakt präglat av hennes arbete på samhällsbyggnadskontoret då hon beskriver sin uppfattning 
av Umeåbornas bild som en stad som vill väldigt mycket och har mycket bra idéer. Wetterlöv 
betonar dock att folket anser att inte händer så mycket. Hon tror att Umeåborna gärna 
beskriver sin stad som kreativ men att detta skulle behövas sätta i praktik allt oftare. Även hon 
meddelar att det finns undersökningar gjorda på detta område men har svårt att referera till 
dem. Hur övrig befolkning i Sverige ser på Umeå har det också gjorts undersökningar på 
enligt Wetterlöv men hon kan tyvärr inte referera till dessa heller. Hon menar dock att de 
säkert skulle beskriva Umeå som en universitetsstad, en stad med mycket musik och idrott. 
Näringslivet tror hon, trots den dåliga bild som kom fram i en tidigare undersökning, ser saker 
som kan underlätta för dem. Wetterlöv tror att de ser goda transporter, samarbete med 
universitet och en tillväxtstad. Wetterlöv menar också att de inte har funnit vägen in i staden 
och hur de ska kunna etablera sig, något som kan vara ett misslyckande från kommunens sida. 
Kommunen har inte lyckats att fånga upp alla goda idéer och tankar som finns hos 
näringslivet. Det är väl främst hela kringarrangemanget som kommunen misslyckats med i 
detta sammanhang. På den Europeiska kartan tror Wetterlöv inte ens att Umeå finns. Hon 
menar att Umeå säkert är känt bland vissa få nischade företag och branscher men att i det 
stora hela känner de inte till Umeå.  
 
Vilken bild som Umeå vill skapa med detta kulturhuvudstadsår beskriver Wetterlöv som 
väldigt många olika bilder. Det handlar mycket om medskapande, skapa en bild av Umeå 
som en stad där man skapar saker tillsammans. Vi vill visa att man med kulturen kan driva 
utvecklingen framåt i en stad och skapa tillväxt hos människor.  
 
Det finns enligt Wetterlöv inga motsättningar mellan varumärket för kulturhuvudstaden och 
Umeås varumärke. Hon menar att kulturhuvudstaden är som ett sorts komplement och 
hävstång till Umeå som stad. Hon betonar även vikten av att tänka igenom, när man bygger 
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varumärket kulturhuvudstad 2014. Nöten som måste knäckas enligt Wetterlöv är ”Vad gör vi 
efter 2014?”. Att kulturhuvudstadens varumärke skulle kunna ha en påverkan på Umeås 
varumärke tror Wetterlöv, men i vilken riktning det vet hon inte. Varumärkesplattformen för 
Umeå är betydligt bredare och täcker fler parametrar än vad kulturhuvudstadens plattform 
gör. Detta gör kulturhuvudstaden till en strimma i det här säger Wetterlöv.  
 
Kommunikationsansvarige betonar att detta inte är ett evenemang utan en strategi för att nå 
andra mål där kulturhuvudstadsåret är en manifestation. Detta är en hävstång och en trampolin 
för Umeå för att fortsätta utvecklas på längre sikt. Kulturhuvudstadsåret ska bidra till att nå de 
långsiktiga mål som Umeå satt upp för kommunen snarare än tvärt om därför är detta 
evenemang viktigt för Umeå enligt Wetterlöv.  

6.4.2.  Kulturhuvudstadsåret 
Det långsiktiga målet med satsningen på kulturhuvudstadsåret anser Wetterlöv är att 
kulturhuvudstadsåret ska bidra till kommunens andra mål. Det vill säga att om kommunens 
mål är att bli 200 000 medborgare 2050 så är detta även kulturhuvudstadens mål. Hon tror 
även att det kan vara ett sätt att för invånarna att få upp ögonen för kulturen. Varför detta 
evenemang är viktigt för Umeå säger Wetterlöv att vi får fråga politikerna.    

6.4.3. Mål och ledord 
Wetterlöv beskriver kulturens del som ett av de viktigaste målen i denna satsning. Hon tror att 
det kommer bli det som kommer att lyftas högst i denna satsning. Att få människor att få upp 
ögonen och medverka i kulturen på ett annat sätt än tidigare. Kulturen får människan nyfiken 
och det i sin tur leder till så mycket annat. Sättet de ska uppnå dessa mål på är enligt 
Wetterlöv många men det viktigaste enligt henne är att människor får en positiv attityd till 
kulturhuvudstadsåret. Att de känner att de är med och skapar och även har viljan till detta. 
Hur detta ska uppnås är genom det program som de kallar open source som innebär att de inte 
ska presentera färdiga lösningar, paket eller evenemang. Vilka ledorden är i denna satsning 
svarar Wetterlöv är alldeles för många. Några exempel som hon ger är nyfikenhet och 
passion, open source, medskapande och empowerment. Några av de ledord som nämns i 
ansökan är det nordliga rummet, gränsöverskridande och mångfald. När vi frågar vad 
kopplingen mellan dessa och chefsforums önskade ledord synlighet och samverkan är svarar 
Wetterlöv att detta är ledord som de anser inte vara speciellt attraktiva ledord att driva externt, 
dessa är mer ledord till dem som driver detta internt. Hon anser dock att synlighet och 
samverkan är viktiga och representeras i den open source strategi som finns och den 
marknadsföring Umeå 2014 gör. Med detta evenemang vill Umeå 2014 skapa en stolthet över 
Umeå enligt Wetterlöv. 
 
Varifrån det samiska temat är för Wetterlöv givet, av politiska skäl. Minoritetsfrågor är alltid 
viktiga och dessutom trendiga just nu, något som man kunnat se i samband med OS 
invigningar. Ur kommunikations synpunkt är detta även ett lysande drag enligt Wetterlöv då 
det förenklar hennes arbete att marknadsföra Umeå 2014 och kommunicera ett 
sponsringspaket. 
 
På frågan vad som är viktigast, att bygga relationer eller skapa trafik till ett event som det här 
anser kommunikationsansvarige att relationer är viktigast. Detta eftersom relationerna ger 
ökade intäkter. Vilka typer av relationer som är viktigast att skapa har hon inget direkt svar 
på. Kanske det mellan kulturen och näringslivet svarar hon. Att knyta udda relationer som 
man inte gjort förut. Vilken typ av trafik som man önskas till Umeå vet Wetterlöv inte än. Det 
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är något som inte diskuterats. Personligen ser kommunikationsansvarig Umeåborna som den 
viktigaste målgruppen för trafiken. Hur trafiken ska skapas och hur de ska få fler turister till 
Umeå är heller inte klart. Men hon betonar ändå ett förbättrat utbud för turister och bättre 
paketlösningar. Att man ska kunna boka allt genom nätverk på webben. 

6.4.4. Budget och sponsring 
Den totala budgeten för marknadsföringen är 12 % av den totala budgeten, det vill säga 50 
miljoner fram till 2014. Hur denna ska fördelas är ännu inte bestämt enligt Wetterlöv.  Det 
finns heller inga klara sponsorer i dagens läge, i alla fall inte som hon har sett. Hur ett önskat 
samarbete med sponsorer skulle se ut beskriver Wetterlöv som något annorlunda. De kommer 
att testa många konstiga saker som ingen gjort förut. Kommunikationsansvarige vill ha en 
öppen dialog med sponsorerna kring medskapande. Som ett exempel tar hon upp att om man 
skulle dela in sponsorpaket efter årstider och att de sedan får vara med och diskutera vad de 
skulle vilja se för artister eller vad de skulle vilja ha med under sin årstid. Vi vill att utövare 
och finansiärer ska samarbeta, detta gör att finansiären är med och påverkar utbudet men inte 
så att det är störande. Eftersom logotypen är fri för användning måste kulturhuvudstaden 
locka sponsorer med något annat. Att loggan är fri menas att den med stor sannolikhet 
kommer att vara kostnadsfri för företag att använda sig av i den open source anda som 
kulturhuvudstaden försöker använda sig av. Den måste dock få ett godkännande från Umeå 
2014 något som ges om företaget är i linje med deras ambitioner och värderingar. Vad 
kulturhuvudstaden ska erbjuda sponsorerna i stället för att få specialrätt till logotypen som 
annars är vanligt vet inte Wetterström. Förhoppningsvis ett medskapande, biljetter, en logga i 
programblad och sådana saker kanske. Att sponsorernas varumärke kan ha en positiv inverkan 
på den kommunikation som kulturhuvudstaden använder sig av tror Wetterström.   

6.4.5. Kommunikation och marknadsföring 
Det finns olika målgrupper för satsningen enligt kommunikationsansvarige och menar att det 
beror på hur man delar in dem. Det finns målgrupper i Umeå, i regionen och ute i Europa. Det 
finns ingen definierad målgrupp eller målgruppsprofil och Wetterlöv säger att det ska bli 
intressant att se hur de väljer att marknadsföra Umeå ute i Europa, något som troligtvis 
kommer att hänga på det program som skapas. Enligt kommunikationsansvarige kommer 
målgruppen att skifta under tidens gång. Just nu finns det inte någon direkt målgrupp och 
Wetterlöv säger att deras externa kommunikation för tillfället är väldigt tyst. Detta på grund 
av att de håller på att forma om sig internt. Hon menar dock att en viktig målgrupp som borde 
komma på tal snart är den kommunala. Enligt Wetterlöv har dialogen med medborgarna varit 
bra men att de haft en dålig dialog med kommunen intern. Så planen är enligt Wetterlöv att 
efter sommaren börja kommunicera ut till Umeåborna och till kommunen vad som händer i 
projektet.  
 
Wetterlöv menar att det finns ett kommunikationsproblem med det här projektet. För det 
handlar på ett sätt om att marknadsföra ett event, det vill säga själva året 2014, på ett annat 
sätt för att kommunicera det långsiktiga budskapet. Hur detta kommunikationsproblem ska 
lösas håller de nu på att styra upp enligt kommunikationsansvarig. Wetterlöv menar dock att 
webben kommer att agera som navet i kommunikationen. Även här kommer open source 
tänkte in och det är tänkt att människor ska få bidra till denna webbplats på ett sätt som inte 
tidigare gjorts av kulturhuvudstäder. Även andra traditionella kanaler och sociala medier 
kommer att spela en roll i detta. Det finns dock ingen färdig plan ännu vad gäller vilka typer 
av medier samt tidsplan för denna kommunikation enligt kommunikationsansvarig. 
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Kommunikationen kommer att ha tre steg. Innan kulturhuvudstadsåret kommer 
kommunikationen handla om skapandet av delaktighet samt att bygga programmet. Under 
kulturhuvudstadsåret kommer det handla mycket om att marknadsföra året. Efter satsningen 
finns det ännu ingen plan för hur de ska arbeta säger kommunikationsansvarig. 
 
Enligt kommunikationsansvarig finns det massor av planerade landskapsförändringar. Bland 
annat ett konstnärligt campus, staden mellan broarna, kulturmötenas hus, förändring av 
Gammlia, ny arena och flytt av biblioteket. Det finns även planer på att flytta E4:an ut ur 
centrala Umeå även om kommunikationsansvarig tror att detta kan bli svårt att hinna innan 
2014. Det finns även mindre planerade förändringarna såsom att rusta upp centrum och göra 
om Rådhusesplanaden så man får bort trafiken. Även ett badhus är planerat men 
kommunikationsansvarig tror att detta kan bli svårt att genomföra.  

6.4.6. Samarbete och organisering 
Enligt kommunikationsansvarig finns det ett samarbete med tidigare kulturhuvudstäder 
genom bland annat ett informellt nätverk som träffas två gånger om året. Detta har dock inte 
Wetterlöv ännu hunnit tagit del av då hon är relativt ny på denna post. Hon tror att tidigare 
erfarenheter har påverkat Umeå 2014 men att hon personligen inte hunnit med detta ännu. Om 
rapporter från tidigare huvudstäder har påverkat Umeås strategi vet inte 
kommunikationsansvarige. Hon tror dock att dessa rapporter kan ha påverkat Umeå till att 
utveckla en open source strategi.  
 
Samarbetet mellan kommun, planeringsgrupp och näringsliv tycker kommunikationsansvarig 
fungerar bra för hennes del. Marknadschefen, Informationsdirektören, turistchefen och 
kommunikationsansvarig för projektet möts en gång i månaden för att diskutera. Tillsammans 
kallar de sig för varumärkesgruppen. De har även en nästan daglig kontakt med det praktiska 
arbetet. Samtidigt säger hon att den resterande kommunala verksamheten i stort kan uppleva 
kulturhuvudstadsgruppen som lite hemlig och vid sidan av. Näringslivet finns inte med i 
organisationen för 2014 detta är heller inte planen enligt Wetterlöv. Detta för att få den 
långsiktighet som detta projekt innebär. De vill inte rekrytera folk till planering och 
organisering som jobbar fram till 2014 och sen slutar. De vill ha en grupp som kan fortsätta 
arbeta med detta även efter 2014. Wetterlöv säger dock att näringslivets verksamhetsplan är 
en del av kulturhuvudstadens verksamhetsplan. Därför är det bra med en god kommunikation 
så att det som skrivs i denna näringslivsplan är i linje med kulturhuvudstaden tycker att det 
ska vara. Det finns ännu inte några anställda experter som är anställda till detta event enligt 
Wetterlöv men det kommer det säkert att bli säger hon.  
 
Intresset från allmänheten anser kommunikationsansvarig vara högt och har varit så hela 
tiden. Kommunikationsansvarig menar dock att de inte blir nedringda med frågor. Hon tror att 
folk väntar för att se vad som händer. Att deras åsikter är representerade i planering och 
organisering tycker kommunikationsansvarig. Hon anser att deras åsikter är byggstenen i 
ansökan i och med de 52 möten som gjordes inför första ansökan. Intresset från andra 
organisationer och föreningar anser hon vara ännu större. Hon tror att detta är en grupp som 
ringer mycket till de som ansvarar över detta. Deras representation i planering och 
organisering har varit i form av de 52 mötena innan första ansökan precis som folket. Efter 
detta tillsattes även en grupp på åtta programkoordinatorer som fick i uppdrag att utveckla de 
här idéerna som kom fram under dessa möten. I denna fördjupningsprocess var inte 
allmänheten så inblandad utan här fick organisationerna representera dem. Hur detta 
samarbete ser ut finns det ingen organisation för men enligt Wetterlöv har det hela tiden olika 
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kontakter, samtal och möten med kulturorganisationer. Enligt Wetterlöv springer de på möten 
hela tiden och hon upplever det som att detta är något som måste styras upp mer. 
 
Hur det artistiska och de politiska frågorna balanseras har kommunikationsansvarige svårt att 
svara på. Enligt kommunikationsansvarige är många av de politiker som sitter i styrgruppen 
inte så mycket politiker utan mer kulturarbetare i och med deras engagemang i kulturen. 
Samtidigt menar hon att allt är en balansgång och att man ibland måste agera diplomat mellan 
kulturen och politiken.  
 
Media upplevs enligt kommunikationsansvarig vara positiva till satsningen och så även 
allmänheten. Detta anser även kommunikationsansvarige är viktigt för att det ska bli ett lyckat 
projekt. När hon spekulerar om eventuella negativa effekter betonar hon att det som skulle 
kunna göra denna satsning till ett misslyckande är om Umeå 2014 inte lyckas skapa en positiv 
attityd och en bred förankring hos befolkningen. Hon anser att det är ett högriskprojekt som 
kommer att lyckas.  

6.4.7. Varför Umeå kommer att lyckas 
Enligt kommunikationsansvarige kommer Umeå lyckas som kulturhuvudstad på grund av 
dess breda förankring och att de arbetar med open source hela vägen. Gentemot Riga tror 
hon dock inte Umeå har några speciella fördelar i och med att Riga ligger närmare Europa 
och är en storstad men hon menar på att Umeå måste trycka på i sin kommunikation det 
unika med norra norden, det som är annorlunda.  
 

6.5. Magnus Aspegren, Rektor på Operahögskolan 
Nedan följer en redogörelse över Magnus Aspegrens, Rektor på Operahögskolan i Stockholm, 
tankar och åsikter kring kulturhuvudstadssatsningen.. I samlingsschemat i slutet på kapitlet 
representerar styrgruppsmedlemmen ”Opera.”. 

6.5.1. Varumärket Umeå 
Operahögskolans rektor beskriver sin bild av Umeå som en fantastisk stad. En liten stad 
med en lätt hybris, det vill säga en stad som tror att den är så mycket större än vad den 
egentligen är. Umeå agerar som en sorts metropol med strakt kulturliv och stort universitet 
och man vägrar inse att man ligger långt borta. Umeå är en stad som vill vara mitt i. I Umeå 
händer det väldigt mycket och man satsar väldigt mycket, det finns en framtidstro i Umeå. 
Opera högskolans rektor beskriver också Umeå som en stad man aldrig känner sig utanför i. 
Dess karaktärsdrag beskriver han som en väldigt öppen stad vad gäller idéer, den är innovativ 
och har en stark lust för att experimentera. Det stora problemet är sommaren enligt 
operahögskolans rektor då Umeå enligt honom förvandlas till döden i grytan. När vi ber 
Aspegren beskriva Umeå med två väljer han innovativ öppenhet. För honom är Umeå 
kopplat med starka känslor och han säger att han gärna skulle kunna tänka sig att komma 
tillbaka dit och jobba igen någon gång i framtiden.  
 
Operahögskolans rektor uppfattar Umeåbornas som en stolt befolkning till staden. De är även 
glada att det händer mycket saker och det är en öppen livlig debatt. Samtidigt menar Aspegren 
han att Umeå på många sätt är präglat av sitt starka socialdemokratiska styre. 
Operahögskolans rektor säger också att de som han har träffat från övriga Europa är främst 
sångare, dirigenter och andra aktörer. Dessa tror att de ska till jordens ände då de åker till 
Umeå. Operahögskolans rektor tror att de förväntar sig en väldigt låg kulturnivå men att 
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många av dem blir förvånade över hur mycket som satsas på kultur och vilken nivå det 
faktiskt är på kulturen i Umeå. 
 
Den bild av Umeå som operahögskolans rektor tycker är viktig att skapa med ett detta 
kulturevenemang är en bild av Umeå som ett starkt alternativ att leva i, med ett samhälle 
där de mjuka sakerna blir mer viktiga. Där konsumtion av saker till viss del byts ut mot 
konsumtion av kultur. För Aspegren är det viktigt att se det ur ett större perspektiv och skapa 
en mer långsiktig bild.  
 
Att ett kulturevenemang som detta påverkar varumärket tror Aspegren, särskilt i detta fall. Att 
Umeå bli kulturhuvudstad är för honom inget konstigt. Umeå har satsat mycket på kultur sen 
början på 70-talet. Det är ett av Umeås signum som bestämdes av några kloka människor 
som menade att för överlevnad måste vi satsa på kultur och utbildning. Det är kulturen som 
gör att Umeå sticker ut och har en stark profil och enligt Aspegren kan detta bara bli bättre om 
Umeå lyckas genomföra det här på ett bra sätt hela året. Att Umeå kan bli ett starkt varumärke 
betvivlar han inte men då måste de se långsiktigt och hitta sin egen profil och inte bara skapa 
ett evenemang. Att göra evenemang är jättelätt, att skapa något beständigt är betydligt svårare. 
Då måste man gå inifrån och använda det som redan finns säger Aspegren.   

6.5.2.  Kulturhuvudstadsåret  
Varför Umeå ansökte om titeln anser operahögskolans rektor vara klart i och med Umeås 
starka kulturprofil, detta gjorde att det vann en stor majoritet direkt. Enligt honom är inte 
problemet att söka, problemet är att genomföra saker. Varför Umeå valde att ansöka om 
kulturhuvudstadstiteln och inte något annat tror Aspegren bero på att sport är något som alla 
har. Han tror även att kulturen kan vara mer beständig än tillexempel ett OS.  
 
Det som är viktigast i ett år som detta är enligt Aspegren att satsa på det som redan finns, låta 
de aktörer som finns bygga vidare på det de redan har. Att låta det som redan existerar 
expandera.  

6.5.3. Mål och ledord  
Målet med detta evenemang upplever Aspegren är att profilera Umeå som en unik stad. Att 
bygga en stad som håller länge, som kommer fungera och fortsätta utvecklas. Även att 
stärka regionen runtomkring och få den involverad. Genom att stärka regionen gör man den 
attraktiv och på sikt etableras företag och människor flyttar dit. Det är viktigt att få 
nyckelpersoner att flytta dit, jobba och verka.  
 
Operahögskolans rektor tror att intresset för operan kan komma att bli större i och med 
kulturhuvudstadsåret om man är klok. Detta beror på vilka typ av verk man väljer att göra och 
på vilket sätt man gör det. För att få folk att resa från andra delar av Sverige och Europa till 
Umeå måste man göra något som sticker ut. 
 
Det viktigaste med detta evenemang är att skapa långvariga relationer enligt Aspegren. Att 
bygga upp något som sedan kan återkomma, det är det beständig som kommer att utvecklas. 
De relationer som Aspegren anser är viktigast att skapa är de tillsammans med etablerade 
och kvalitativa konstnärer. Att skapa möjligheter för dem att göra saker de inte kan göra 
någon annanstans. 
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6.5.4. Budget och sponsring 
Aspegren hoppas att denna satsning som kräver ganska mycket resurser kommer att löna sig. 
Förhoppningen är ju att de skatteintäkter på det som görs och det som människor spenderar 
runt omkring ska bli minst lika mycket som satsningen säger Aspegren.  

6.5.5. Kommunikation och marknadsföring 
Enligt operahögskolans rektor finns det ingen speciell målgrupp man bör rikta sig till. Enligt 
honom går det inte att göra på något annat sätt än att rikta sig till alla medborgare. Han 
menar även att det kanske inte är alla som är intresserade i slutändan men att man måste ta 
involvera alla genom kommunikationen. Det gäller att kommunicera på ett sätt så att det inte 
känns konstigt och uppstyltat. Det är meningen att det ska vara folkligt med en kvalitativ nivå. 

6.5.6. Samarbete och organisering 
Intresset för opera bland allmänheten upplever Aspegren som stort. Den publik som Aspegren 
anser vara den mest aktiva i kultur är medelålders relativt välbärgade människor framför allt 
om man ser till opera delen. Ser man till dansen är åldern betydligt lägre. Operans roll i 
kulturhuvudstaden tror operahögskolans rektor kommer att vara en central roll på grund av att 
det är den största institutionen. Enligt Aspegren kan operan absolut medverka som ett 
dragplåster för att locka publik. Operahögskolan i Stockholm och Norrlandsoperan har en del 
saker som de planerar att göra tillsammans nu och under 2014, vad exakt vet inte Aspegren i 
dag. Sen har han även fått en förfrågan om att sitta i någon sorts referensgrupp som ska 
bedöma olika idéer. Hur exakt har Aspegren ännu inte fått reda på.   
 
Delaktigheten är A och O i dag enligt Aspegren. Folk är i dag inte bara intresserade av att gå 
och se en föreställning man är intresserad av att vara med i hela processen säger 
operahögskolans rektor. Den delaktigheten skapas genom att involvera och sprida ut så 
mycket som möjligt. Aspegren betonar även vikten av ett bra ledarskap. Det tror han är den 
stora knäckfrågan i detta projekt, att organisera det här på ett sätt så att människor får det 
utrymmet för delaktigheten. Det får enligt Aspegren inte bli för mycket politik av det. Att 
anordna kulturhuvudstaden är ett politiskt beslut, allting är enligt Aspegren politik. Enligt 
honom sitter det lite mycket politiker och styr det här. Det är viktigt att dessa vågar släppa 
taget och låta det hända bland kreatörerna och befolkningen, att det inte styrs för mycket av 
direktiv säger operahögskolans rektor. 
 
Att hitta en organisation som fungerar och få in alla viktiga personer på ett bra sätt är en 
kritisk faktor i detta projekt enligt Aspegren. Att bygga det här på ett sätt som gör att man får 
med sig folk. Operahögskolans rektor uttrycker en oro över att de inte har kommit längre i 
denna fråga. Folk är otroligt irriterade och frustrerade i konstnärskretsarna för det här är ju en 
otrolig möjlighet för dem och att det nu inte hänt mer. Nu är det bra några år kvar och ska det 
bli något måste det sättas fart nu menar Aspegren. Han menar samtidigt att han inte sitter mitt 
i allt så det kan hända att de har kommit längre än vad han tror men att han ofta kan höra en 
frustration. Där måste organisationen nu snabbt in. Detta kommer annars bli väldigt tufft tror 
operahögskolans rektor, han säger att det på många sätt känns som om de varit kvar lite för 
länge i ruset efter segern i stället för att säga ”Nu gör vi så här!”. Det var egentligen det som 
gjorde att Stockholms kulturhuvudstadsår fallerade, på grund av en administrativ katastrof 
enligt Aspegren.  
 
Att släppa lite på tyglarna så att man inte sitter och styr för mycket, det tycker Aspegren att 
Umeå skulle kunna lära av kulturhuvudstadsårets genomförande i Stockholm. Stockholms 
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kulturhuvudstadsår var enormt administrativt och det uppfattades som om folkopera aldrig var 
med i någonting när kulturhuvudstadsåret genomfördes i Stockholm säger Aspegren. Det var 
enligt Aspegren ingen samling av folk, ingen trodde på det och det var en allmänt dålig 
stämning. Operahögskolans chef pekar på vikten av att ringa in de tio viktigaste personerna 
och ta med dessa i den innersta gruppen och säga att det är ni som bär det här, det är ni som 
styr det här. För tänk att de här tio har trehundra som de får med sig. Då har man plötsligt 
ringat in en grupp på tretusen människor. Det är så man måste bygga det enligt Aspegren. Det 
negativa resultatet Aspegren kunde se i Stockholm var att det inte vart något bestående, det 
vart bara att man tog pengar från det som redan fanns. Att man byggde upp något utanför det 
som redan fanns. Det blev för stort, det hade behövts 400 miljoner till. Han menar dock att det 
finns alla möjligheter för Umeå som är en liten stad att få en bra organisation för det här. 
Aspegren menar att han tror väldigt mycket på det här, men det kommer att bli ett ”jäkla 
jobb”. Det gäller att sätta igång det nu och elda å för fullt säger Aspegren.     

6.5.7. Varför Umeå kommer att lyckas 
Varför Aspegren tror att Umeå kommer att lyckas är för att detta är hanterbart i Umeå. 
Sedan har Umeå den fördelen att den bygger sin identitet på kultur, vilket gör att detta för 
Umeå är inget nytt. Aspegren tror inte heller att Umeås avstånd till övriga Europa har någon 
negativ effekt på Umeå, tvärt om han tror att det är det som gör grejen. 

6.6. Robert Dahl Norsten, Producent 
Nedan följer en sammanställning över Robert Dahl Norstens, producent på 
kulturorganisationen Humlan, tankar och åsikter kring Umeå 2014. Även åsikter kring hur 
samarbetet med kulturorganisationer tas upp. I samlingsschemat i slutet på kapitlet 
representerar styrgruppsmedlemmen ”Producent”. 

6.6.1. Varumärket Umeå 
Producenten menar att Umeå är en levande stad där det händer mycket, men att det ändå 
präglas av ett lugnt tempo. Det är såväl mycket musik som teater. Umeå har även enligt Dahl 
Norsten en trivsam miljö. Umeås karaktärsdrag är enligt producenten ”en blandning av att 
vara en småstad och att vilja vara en storstad”, men även att ungdomligheten och 
universitetet är en del av Umeås personlighet. På frågan vilka två ord Dahl Norsten skulle 
beskriva Umeå med valde producenten liten och stor. Producenten kunde ej svara på frågan 
vilka känslor han kopplade till Umeå.  
 
Dahl Norsten tror att Umeåbornas syn på Umeå präglas av att många vill mycket. Staden 
anses dock vid av vissa vara för liten och att mycket saknas, medan andra anser att så det är så 
mycket händer i staden att det är svårt att finna tid till allt. Annars tror producenten att Umeå 
lever en anonym tillvaro för övriga Sverige, det enda man vet utåt är att Umeå har ett 
universitet samt att Umeå förknippas musik. Att universitetet finns i Umeå och har en ung 
befolkning anser producenten hjälpa Umeås kulturliv. Det är en relativt bra stad att driva 
kultur i på grund av detta. Det finns även en politiskvilja att kulturen ska leva i Umeå. 
 
På frågan hur producenten tror att övriga Europa ser på Umeå idag får vi svaret ”… att de 
artister som kommit hit från utanför Sverige, eller utanför norden, har inte haft en aning om 
vart de åkt.”.  

6.6.2. Mål och ledord 
De mål politiker satt upp för denna satsning tror producenten är att Umeå ska bli en större 
stad och på sikt ska växa invånarmässigt och ekonomiskt. För andra tror Dahl Norsten att det
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handlar om en kulturell blomstring. De långsiktiga effekterna producenten hoppas på under 
året är främst en stark kulturprofil i Umeå samt nya samarbeten men han betonar att dessa 
troligtvis kommer sträcka sig max fyra fem år framåt. Producenten hoppas att Umeås 
befolkning aktivt kommer leta efter kulturhändelser istället för att sitta hemma och se 
schlagerfestivalen. 

6.6.3. Kulturhuvudstadsåret 
Producenten känner till att det varit en lång process i att göra ansökningarna, samt hur 
kulturidkarna i Umeå ska vara delaktiga. Att det hela har tagit väldigt lång tid. Att det blev ett 
kulturevenemang tror producenten handlar om att kulturen är en väldigt kraftig 
informationsbärare. Han anser dessutom att kultur är viktigt för en stad för att en människa 
ska trivas och leva i. Dahl Norsten menar även att kulturen är som luften vi andas. Det är 
nödvändigt och involverar allt från hur staden ser ut till sport. Producenten är osäker på hur 
Humlans verksamhet kommer att påverkas under kulturhuvudstadsåret, men hoppas på en 
positiv effekt trots alla frågetecken kring satsningen. En farhåga enligt producenten är dock 
att det kommer hända så mycket under året att publiken inte räcker till. En annan fara är att 
det är för mycket centralisering i besluten, att den delaktighet som präglar ansökan försvinner 
och politikerna bestämmer för mycket. Dahl Norsten understryker även vikten att ha respekt 
för publiken tillsammans med respekt för eventets innehåll och konstnären. Det är farligt om 
man sätter sig över publiken och man måste hela tiden förstå att publiken är smartare än man 
tror, de ska inte strykas medhårs, de ska istället utmanas.  Dessa faktorer är viktiga för att ett 
evenemang ska lyckas. 

6.6.4. Budget och sponsoring 
Producenten tror att de investeringar som görs under året kommer att löna sig även om han 
inte kan sätta finger på hur stora investeringarna som kommunen gör är. Dahl Norsten menar 
att detta beror på människors benägenhet att shoppa mer i samband med kulturevenemang 
samt att nya arbetstillfällen skapas. 

6.6.5. Kommunikation och marknadsföring 
Kommunikationen mellan Humlan och Umeå 2014:s planeringsgrupp har hittills inneburit att 
Humlan har fått lämna ut information. På frågan om någon direktkontakt med Umeå 2014:s 
planeringsgrupp funnits skrattar producenten och säger ”Finns det en planeringsgrupp?”. 
Den lilla kontakt som funnits med Humlan är med kulturnämndens ordförande samt med en 
kulturchef.  Den information producenten säger sig behöva redan nu är budgetinformation, 
konkreta mål samt organisationsinformation om hur allt ska fungera kring 
kulturhuvudstadsåret. På frågan om planeringsgruppens tidsplanering ligger i tid svarade 
producenten att det inte kändes så. Han upplever sig själv vara stressad då Humlan inte får 
någon information. Producenten säger sig även vilka få mer information hela tiden då det är 
en väldigt stor grej. Dahl Norsten säger: ”Man vill ha tid att planera och fundera och bygga. 
Så det känns ju som att det är försent hela tiden. Men det kanske det inte är…” 
 
Producenten tror inte att planerna kring byggnation av äventyrsbad och kulturenas hus är 
rimliga med tanke på den beslutsrädsla som finns i Umeå. Han syftar även till den historiska 
oenigheten det varit kring äventyrsbadet. 
 
Dahl Norsten tror att publiken som kommer deltaga vid Umeå 2014 kommer vara väldigt 
blandad, då det är många olika arrangemang under året. Det kommer finnas något för alla. 
Han tror att målgruppen detta evenemang är kulturintresserade i alla åldrar.  



Kapitel 6 – Empiri 
 Producenten 

 

66 
 

6.6.6. Samarbete och organisering 
Humlan har hittills hjälpt planeringsgruppen att skriva ihop information till ansökan. De vet 
dock ej vilken roll de kommer spela under kulturhuvudstadsåret, men då det i ansökan står att 
Umeå Open ska göra ett antal festivalarrangemang antar producenten att det troligtvis är 
denna.  Dahl Norsten räknar dock med att det ska börja hända saker snart för att det ska finnas 
en chans att planera och genomföra satsningen till året. Han betonar även att mer information 
är nödvändigt redan nu för att planeringen ska kunna sättas igång. Denna information bör 
involvera hur kulturhuvudstaden tänkt fördela sina resurser och vilka typer av evenemang 
som kommer att finansieras. Producenten säger sig även ha sett ett intresse från 
planeringsgruppens sida på ett fortsatt samarbete och tror även att Humlan kan dra nytta av ett 
samarbete med Umeå 2014 då deras kompetens kommer tvinga att höjas samt att större 
resurser till föreningen kommer behöva införskaffas.  Han betonar dock att det i dagens läge 
inte är möjligt att starta en större organisation av föreningen inför kulturhuvudstadsåret då det 
inte finns nog med resurser. 
 
Egna planer för året berättar även producenten att det finns, men att då de inte vet vilka ramar 
och medel som finns samt vilka tankar kulturhuvudstadsledningen sitter på är dessa inte 
utvecklade. Producenten menar att de måste få veta vad Humlan ska göra under 
planeringsåren samt under kulturhuvudstadsåret. Dahl Norsten hoppas även att samarbetet 
kommer innebära ekonomiska resurser, kontakt med en central organisation och tillgång till 
ett administrativt nav. 
 
Producenten menar även att artister ser positivt på detta evenemang medan invånarna nog står 
jämt fördelade av positivister och motståndare. Kulturarbetare sägs också ha blandade 
känslor kring satsningen, men detta rotar sig främst i alla frågetecken samt en ängslan över 
om man får vara med i arbetet. 

6.6.7. Varför Umeå kommer lyckas 
Producenten tror att satsningen kommer lyckas i det stora hela, trots alla frågetecken. Dahl 
Norsten menar att det finns en vilja kring delaktighet från kommunens sida. Detta 
tillsammans med det faktum att det finns många kulturproducentsmänniskor i Umeå bör 
leda till ett lyckat år. Det är dock viktigt att denna delaktighet inte slarvas bort längs vägen. På 
frågan vilka fördelar Umeå har gentemot Riga menar producenten att Umeå har en bättre 
ekonomi samt en högre levnadsstandard. Umeå anses också vara mer exotiskt. Riga kan 
däremot lyfta staden vilket leder till mer uppmärksamhet. Riga kommer kännas mer 
tillgängligt för Europas turister menar producenten. 
 

6.7. Torstein Bratvold, Ordförande Företagarna 
Torstein Bratvold,är ordförande för Företagarna i Umeå samt egenföretagare till företaget 
Upkeeper Solutions AB. Nedan följer en sammanställning över mötet samt ordförandens 
tankar och åsikter kring Umeå 2014 och samarbetet med näringslivet.. I samlingsschemat i 
slutet på kapitlet representerar styrgruppsmedlemmen ”Ordf.Ftg.”. 

6.7.1. Varumärket Umeå 
Företagarnas ordförande, som själv inte är från Umeå, beskriver staden som Sveriges absolut 
bästa stad, med snabb tillväxt, bra kommunikationer och rikt kulturutbud. Han beskriver även 
staden som ung och positiv. Umeås karaktärsdrag, som vi ber Bratvold beskriva, är ungt, 
nyfiket och framåt medan de två ord han förknippar med Umeå är ungt och kreativt och hans 
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känslor till staden är positiva. Företagarnas ordförande menar dock att Umeås invånare nog 
inte har samma positiva bild som han själv då han ser väldigt många klagomål på staden, 
relaterade till den offentliga sektorn, för lite stöd till näringslivet samt för hård politisk 
styrning. Övrig befolkning i landet tror Bratvold ser Umeå som en studentstad. På frågan hur 
det svenska näringslivet ser på Umeå ur näringslivssynpunkt svarar Bratvold att Umeås 
näringsliv har fått väldigt mycket kritik enligt årliga attitydundersökningar. Han ser dock 
själv Umeå som en bra stad att driva företag i. Detta då det är lätt att ta sig till andra städer. 
Det är även snabbt och billigt. 
 
På frågan hur övriga Europa ser på Umeå svarar företagarnas ordförande ”Finns vi 
överhuvudtaget?”.  

6.7.2. Kulturhuvudstadsåret 
Att det var ett kulturevenemang lotten föll på har enligt Bratvold en logisk förklaring då detta 
är ett väldigt uppmärksammat evenemang. Han menar även att idrottsevenemang ofta är 
korta och så fort det är slut försvinner uppmärksamheten. Företagarnas ordförande tror att 
uppmärksamheten kring detta evenemang kan sträcka sig under en lång tid samt att det finns 
utrymme för många olika aktiviteter inom kulturen. Detta år tror Bratvold kan leda till 
öppningar av möjligheter för företagarna i form av nya möjligheter till affärer och reklam 
för verksamheten i Umeå. Att Umeås näringsliv kommer öka är Företagarnas ordförande helt 
säker på. 

6.7.3. Mål och ledord 
Företagarnas ordförande anser att kulturhuvudstadsårets mål är att skapa tillväxt samt att 
marknadsföra Umeå. De långsiktiga effekter Företagarnas ordförande hoppas få se är dels ett 
rikare kulturliv samt en kännedom ute i Europa att Umeå finns och vad Umeå är. Detta 
kommer enligt Bratvold leda till att fler marknadsmöjligheter öppnar upp sig.  

6.7.4. Budget och sponsring 
Att kulturhuvudstadsåret kommer löna sig är det enligt Företagarnas ordförande inga tvivel 
om, även om det är en svår kalkyl, ska man se på ökad omsättning, långsiktiga faktorer eller 
ökad handel? Bratvold menar att om man ser på helheten kring kulturhuvudstadsåret som ett 
ökat kulturutbud och ökad handel samt ett ökat näringsliv så kommer året att gå runt. 
 
Kring frågan om det är aktuellt att sponsra ett kultur evenemang som detta menar 
Företagarnas ordförande att detta är klart intressant. Det har hittills varit vanligt att sponsra 
idrottsevenemang då det varit svårt att sponsra operaföreställningar och dylikt. Detta 
kulturhuvudstadsår öppnar dock upp dörrar för sponsring inom kulturområdet. Att 
kulturhuvudstadsåret kan dra nytta av sponsrande företags varumärken tror Bratvold också är 
möjligt, även om han är helt säker på att företag drar nytta av Umeå 2014:s varumärke. Hur 
ett önskat sponsoravtal kan se ut är dock svårt att säga enligt Företagarnas ordförande. Det 
kan involvera allt från logotyp användning till sponsring av specifika aktiviteter.  

6.7.5. Kommunikation och marknadsföring 
Ordförande för Företagarna känner till och följer med satsningen kring kulturhuvudstadsåret 
vid sidan om sitt arbete. Trots att lite information kring satsningen gått ut beskriver Bratvold 
sig själv vara väldigt positiv. Detta då det är väldigt bra för näringslivet att Umeå 
uppmärksammas i media.  Den information som dock har gått ut var enligt Bratvold främst 
präglad av att företagare blev inbjudna till diskussioner inför första ansökan. Även förslag 
kring sponsring togs upp under dessa möten.  Trots dålig information från planeringsgruppens 
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sida väljer organisationen att använda kulturhuvudstadsåret i sin marknadsföring och vid 
affärer. Responsen på att Umeå blivit kulturhuvudstad är enligt Bratvold ofta ”Jaha, hur blev 
ni det?”. Bratvold understryker att för att planera en eventuell investering måste dessa frågor 
besvaras så snabbt som möjligt. 

6.7.6. Samarbete och organisering 
Företagarnas ordförande menar att de varit delaktiga i planeringen av kulturhuvudstadsåret. 
Detta var dock i ett tidigt skede, alltså innan första ansökan. Det var inte Bratvold själv som 
medverkade utan Företagarnas före detta ordförande Ann Klefbohm som medverkade vid de 
olika diskussionsforumen. Inga förfrågningar på ett önskat samarbete från kommunens sida 
har sedan dess setts till. Företagarnas ordförande hoppas dock att detta kommer så fort som 
möjligt tillsammans med information om vilken roll både Företagarna och hans eget företag 
UpKeeper solutions AB kommer ha under året. Även information om hur man vill involvera 
näringslivet är av intresse enligt Företagarnas ordförande som ställer sig undrande ”Vilken 
roll kommer vi spela? Vad förväntar de sig av oss och vad kan vi förvänta oss av dem?”. 
Bratvold pekar även på en fråga som är viktiga för enskilda företagare ”Var finns det 
investeringsmöjligheter för mig som kan vara gynnsamma för mina affärer?”. Att 
kulturhuvudstadsåret kommer dra nytta av ett samarbete tvivlar inte Företagarnas ordförande 
alls på och understryker ”Om man ska lyckas måste man få med sig, inte bara politikerna och 
universitetet, utan man måste även få med sig oss”.  
 
Företagarnas ordförande anser att detta evenemang tas emot positivt av de företagare och 
beslutsfattare han själv umgås med. Debatten kring ämnet anser Bratvold vara låg vilket tyder 
på att evenemanget tas emot positivt, att det är bra för Umeå. Han understryker även att det 
kommer alltid förekomma diskussioner kring vad man väljer att satsa pengar på och om detta 
är rätt eller fel. 

6.7.7. Varför Umeå kommer lyckas 
Företagarnas ordförande är helt säker på att Umeå kommer att lyckas som kulturhuvudstad då 
Umeå är en ung och kreativ stad med rikt kulturliv. Man har dessutom anställt en duktig och 
drivande general för projektet. Motståndet anses heller inte enligt Bratvold vara särskilt stort 
bland varken politiker eller näringslivet och detta sägs vara anledningen till ett lyckat år. På 
frågan vad Umeå har för fördelar gentemot Riga svarar Företagarnas ordförande att Umeå har 
naturen och att norrland är fantastiskt fint. 
 

6.8. Karin Larsson-Tängdén, flygplatschef 
Nedan följer en sammanställning över intervjun med Karin Larsson-Tängdén, flygplatschef 
på Umeå City Airport. Flygplatschefen får i denna studie agera som näringslivsrepresentant 
då hon innehar tjänsten som flygplatschef för Umeå City Airport. I samlingsschemat över 
intervjuer i slutet på kapitlet representeras flygplatschefen av ”Flygpl.chef”. 

6.8.1. Varumärket Umeå 
Flygplatschefens bild av Umeå är att det är en väldigt nära stad, både till platser och till 
människor. Det är också en stad som både är stor och liten, som man känner sig lugn och 
glad i. I Umeå är man även väldigt tillåtande och öppen enligt Larsson-Tängdén och detta 
sägs bero på att många studenter flyttar till och från staden, att Umeås invånare byts ut på sju 
år. De karaktärsdrag flygplatschefen kopplar till Umeå är tillåtande och trygghet. Tillåtande 
är även det ord som Larsson-Tängdén väljer när vi bad henne välja två ord som beskriver 
Umeå. Detta tillsammans med vänlig.  
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När vi frågar flygplatschefen hur hon tror Umeås befolkning skulle beskriva staden menar hon 
att detta är en svår fråga som troligtvis varierar från person till person beroende på ålder och 
geografiskt ursprung. Larsson-Tängdén menar dock att den övriga svenska befolkningen nog 
inte har så stor koll på Umeå mer än att det är en universitetsstad och att den präglats av 
damfotbollen. Hon menar istället att umeåborna överdriver det faktum att Umeå är känt 
bland folk, detsamma gäller från näringslivets sida. Flygplatschefen tror dock att man ur 
näringslivssynpunkt kan känna till Umeå som en stad med hög kunskapsnivå och att här 
finns möjlighet till att anställa folk med bra utbildning. På frågan hur Larsson-Tängdén tror 
Europa ser på Umeå får vi svaret ”De vet inte ens att det finns en stad här”.  Om de känner 
till något så är detta enligt Larsson-Tängdén musiklivet och Marta.  

6.8.2. Mål och ledord 
De mål som flygplatschefen förknippar med kulturhuvudstadsåret är att sätta Umeå på 
kartan, att öka kulturengagemanget och att vidga kulturbegreppet. Larsson-Tängdén 
hoppas på långsiktiga effekter i form av ökad livskvalité i Umeå efter detta 
kulturhuvudstadsår. Det är viktigt att hitta värden som inte har med pengar att göra.  

6.8.3. Kulturhuvudstadsåret 
Larsson-Tängdén känner till en del i satsningen kring kulturhuvudstadsåret då hon själv varit 
med och formulerat en del i ansökan. Flygplatschefen tror att detta år kan komma att bidra till 
mer passagerare till och från Umeå men även ett eventuellt ökat destinationsutbud. Larsson-
Tängdén är väldigt positiv till satsningen. När vi frågar henne om hon tror att denna satsning 
kommer löna sig svarar hon att detta är självklart trots hon inte vet vilka satsningar det är. 

6.8.4. Budget och sponsring 
Att sponsra detta evenemang ser flygplatschefen som svårt då det är ont om finansiella medel. 
Men hon tvekar inte alls på det faktum att Umeå City Airports varumärke kan komma att 
stärkas av kulturhuvudstadsåret.  Flygplatschefen tror dock att aktiviteter på flygplatsen eller 
att bygga något kan komma bli verklighet med den budget som finns idag. 

6.8.5. Kommunikation och marknadsföring 
Flygplatschefen vet inte vilken roll flygplatsen kommer spela under kulturhuvudstadsåret och 
får heller ingen regelbunden information om vad som händer i satsningen. Något 
samarbetsintresse från planeringsgruppens sida kring kulturhuvudstadsåret har flygplatschefen 
inte sett, något som hon däremot önskar se. Helst skulle hon se en ombyggnation av 
ankomsthallen, men några andra idéer på önskade aktiviteter finns inte än. För att känna sig 
delaktig i denna satsning understryker dock flygplatschefen att besked kring vad de kan och 
ska göra bör komma. Detta menar hon heller inte endast gälla flygplatsen utan även många 
andra aktörer i Umeå. Flygplatschefen beskriver att ”… många står i startgroparna och vill 
verkligen göra någonting men eftersom det inte kommit ut, tycker jag, tydliga direktiv ifrån 
planerarna inför kulturhuvudstadsåret så känner man sig inte riktigt säker på vad man ska göra 
och blir då handlingsförlamade”.  Flygplatschefen understryker dock att för att en eventuell 
ombyggnation ska vara möjlig inför detta år måste beslut fattas nu för att tidsplanen ska vara 
möjlig. 
 
Flygplatschefen tror att denna kulturhuvudstad har bidragit till den nya flyglinjen mellan 
Umeå och Riga via Vasa. 
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6.8.6. Samarbete och organisering 
Flygplatsen har haft ett samarbete med kulturhuvudstadssatsningen, men detta var innan det 
formella beslutet för året fattades. Larsson-Tängdén beskriver dock att samarbetet med 
planeringsgruppen främst grundar sig i personliga kontakter, det har inte varit något formellt 
samarbete. Flygplatschefen var till viss del med i utformandet av ansökan men det största 
samarbetet skedde dock när juryn besökte Umeå. I ankomsthallen hade en konstinstallation 
installerats bestående av slöjor och ljus. Dessa skulle föreställa norrsken som är unikt för den 
norra regionen. Grundtanken med detta var att överraska juryn, att göra det ickeförväntade. 
Även när juryn skulle lämna staden hade planeringsgruppen en idé som gick i lås genom 
samarbetet med flygplatsen. Efter incheckning av juryns bagage leddes de ut till plattan där de 
trodde planet stod. Istället kördes en bokbuss fram där juryn fick ett avslappnat sista intryck 
av Umeå tillsammans med överlämning av en dokumentation över deras visit i staden. Detta 
var enligt flygplatschefen mycket imponerande. Framför flygplatsen finns även det hjärta som 
är kulturhuvudstadsårets logotyp placerad. 

6.8.7. Varför Umeå kommer lyckas 
Larsson-Tängdén tvekar inte på att Umeå kommer att lyckas som kulturhuvudstad. Detta då 
hon anser att det finns ett stort engagemang i staden samt att många aktörer står i 
startgroparna och vill sätta igång planeringen redan nu. Flygplatschefen menar heller inte att 
det går att jämföra Umeå och Riga, då Riga har en stark historia och byggnader samt stora 
festivaler. Opera är däremot något som finns i båda städerna.  
 

6.9. Fredrik Lindegren, Projektledare 
Intervjun med Fredrik Lindegren, projektledare för Umeå 2014 och konstnärlig ledare. I 
intervjuernas samlingsschema i slutet på kapitlet representeras projektledaren av ”Proj.led.”. 

6.9.1. Varumärket Umeå 
Projektledaren beskriver Umeå som en öppen stad med självaktning, men även nyfiken 
nämns. Lindegren kopplar positiva känslor till staden men medger att han känner frustration 
i då ”… rädslan för att ta sig själv på allvar och våga sikta högre än förväntat”.  När vi ber 
projektledaren beskriva Umeå med två ord väljer han kaxig och nära. Att en stad kan ha en 
personlighet tror inte Lindegren, men svarar att denna i sådana fall präglas av en kultur som är 
i ständig förändring. Lindegren betonar att Umeå 2014 redan idag är ett väldigt starkt 
varumärke. 

6.9.2. Kulturhuvudstadsåret 
Europa kommer enligt Lindegren in genom diverse arrangemang och nätverksbyggande, han 
understryker även vikten av att få in Europa i evenemanget då detta är en av huvudkriterierna 
för året. Att kulturhuvudstadsåret kommer vara lönsamt menar projektledaren, men med 
fokus på mänsklig tillväxt. Att året skulle bli ett elitprojekt p.g.a. misslyckat engagemang 
bland Umeåbor ser projektledaren som eventuella negativa effekter som skulle kunna 
uppkomma genom satsningen.  

6.9.3. Mål och ledord 
Lindegren tror att positiva långsiktiga effekter kan uppkomma under detta år om man lyckas 
skapa ett engagemang och medskapande från Umeåbornas sida. Vilka dessa effekter är 
nämner projektledaren dock inte. Han menar dock att det kan vara svårt att finna metoder 
som kan öka medskapandet. 
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6.9.4. Budget och sponsring 
De infrastrukturförändringar som är planerade inför kulturhuvudstadsåret ingår enligt 
projektledaren inte i budgeten på 410 miljoner kronor. Projektledaren skriver även att ”Den 
basfinansiering som redan existerar kommer då att växlas upp under 2014-året” på frågan  om 
kulturorganisationer kan få bidrag under planeringsåren. 
 
Ett sponsoravtal kommer enligt projektledaren präglas av medskapande och 
relationsbyggande. De företag som använder sig av Umeå 2014 logotypen visar upp en 
kulturprofil utåt. 

6.9.5. Kommunikation och marknadsföring 
De relationer projektledaren värderar som viktigast att skapa under kulturhuvudstadsåret och 
dess planering är den till det lokala kulturlivet. Målgrupperna för projektet är människor i 
alla åldrar och grupperingar. Projektledaren upplever att projektet tas emot positivt från media 
 
Att lyckas finna metoder som gör kulturbegreppet mindre främmande för medborgarna ser 
Lindegren som en svår men nödvändig uppgift. Projektledaren menar även att det är viktigt att 
lära av tidigare kulturhuvudstäders rapporter kring deras satsning. 

6.9.6. Samarbete och organisering 
Lindegren berättar att det finns en mycket god kontakt med tidigare kulturhuvudstäder och att 
Umeå 2014 ingår i ett nätverk som involverar kulturhuvudstäder tio år tillbaka i tiden samt 
alla nyvalda städer. Han berättar även att Umeå och Riga redan idag inlett ett samarbete med 
flertalet olika projekt. Projektledaren menar även att Umeå och Riga kan tjäna på ett tätt 
samarbete med varandra. 
 
Det finns inga anställda experter inom projektledningen men för att bättra på sin egen 
kunskap väljer dock ledningen att konsultera dessa om nödvändigt. Projektledaren skriver att 
näringslivet idag inte finns representerade i planering och organisering av eventet. Han menar 
dock att dessa kommer involveras i ”nästa skede”. På frågan om allmänhetens åsikter är 
representerade i planering och organisering menar Lindegren att det idag pågår dialogmöten. 
Han menar även på att allmänheten har ett stort intresse kring satsningen samt att det finns 
stora förhoppningar på vad kulturhuvudstadsåret ska innebära. Projektledaren understryker 
även vikten av att involvera kulturorganisationer i planering och organisering av 
kulturhuvudstadsåret. Han menar även att ”… alla små, medelstora och stora aktörer 
planerade projekt inför det kommande 2014-året”. Dessa kulturorganisationer kommer även 
få bidrag under planeringsåren till arrangemang. Projektledaren ser dessa medel som väldigt 
viktiga.
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 Komm.råd Styrgrupp. Rättv. Kom.ans. Opera. Producent Ordf. Ftg. Flygpl.chef Proj.led. 
Åsikter om 
Umeå 

Öppen stad Samling 
byar eller 
stad 

Bra stad, 
beroende 

Stad i 
utveckling
, starka 
människor
, 
kreativitet 

Fantastisk 
stad, liten 
stad med 
lätt hybris, 
öppen 

Levande 
stad, händer 
mycket, 
trivsam 
miljö 

Ung och 
positiv 

Nära stad, 
tillåtande, 
trygghet 

Öppen 
stad, 
nyfikenhet 

Känslor till 
Umeå 

Värme, 
omtanke 

Inte har 
några 

Minnen, 
mitt liv 

Omtanke 
och glädje 

Stark känsla Svarar ej på 
frågan 

Positivt. Trygghet, 
lugn, glädje 

Positiva 
känslor, 
frustration 

Två ord om 
Umeå 

Öppen, 
nyfiken 

Mellanstor 
stad 

Trygg 
idag, 
osäker 
framtid 

Kreativt 
och 
utveckland
e 

Innovativ 
öppenhet 

Liten och 
stor 

Ungt och 
kreativt 

Trygghet,  Kaxig, nära 

Sveriges syn 
på Umeå 

Pratas 
mycket om 
Umeå, 
händer 
mycket 

Långt borta Metropol, 
håla 

Universite
tsstad, 
mycket 
musik och 
idrott 

 Anonym 
tillvaro, 
universitet, 
musik 

Studentstad Universitet
sstad, 
damfotboll
en 

 

Näringslivets 
syn på Umeå 

Positiv, 
investeringar 

Felplacerat Positiv, 
saknar 
industriell 
tradition 

Goda 
transporter 
samarbete, 
tillväxtsta
d 

  Väldigt 
mycket 
kritik 

Hög 
kunskapsni
vå 

 

Europas syn 
på Umeå 

Allt mer känt Knappt 
känner till 
Stockholm 
eller 
Sverige 

Inte 
existerar 

Finns inte Jordens 
ände 

Inte haft 
någon aning 
om vart de 
åkt 

Finns vi 
överhuvudta
get? 

vet inte ens 
att det finns 
en stad här, 
Musiklivet, 
Marta 
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 Komm.råd Styrgrupp. Rättv. Kom.ans. Opera. Producent Ordf. Ftg. Flygpl.chef Proj.led. 
Varför 
kulturhuvud-
stadssatsning 

Större än OS Öka 
kulturintress
et 

Resultat 
av 
mentalitet 

Fråga 
politikerna 

Kultur är ett 
av Umeås 
signum, 
sport är 
något som 
alla har 

Kraftig 
information
sbärare 

Uppmärksa
mmat, 
idrottsevene
mang korta 

  

Målet med 
satsningen 

Bättre 
samhälle med 
mer tillväxt 

Läsa i 
ansökan, 
öka 
kulturfrågor
-nas 
betydelse  

Sätta 
Umeå på 
kartan 

Bidra till 
200000 
invånare, 
få upp 
ögonen för 
kulturen 

Bygga en 
stad som 
håller länge, 
profilera 
Umeå som 
en unik stad 

Bli en större 
stad 

Skapa 
tillväxt, 
marknadsför
a 

Sätta Umeå 
på kartan, 
öka 
kulturengag
emanget, 
vidga 
kulturbegre
ppet 

 

Ledord Nyfikenhet, 
passion, 
medskapande
ts konst 

Det 
nordliga 
rummet, 
nyfikenhet, 
passion, 
medskapand
e Open 
source 

kulturella 
samhället, 
vetenskap
konst och 
kultur 

     Svarade ej 
på frågan 

Målgrupp Alla, 
medborgare 
viktigast 

Invånarna  Olika Alla 
medborgare 

Kulturintres
serade i alla 
åldrar 

  Svarade ej 
på frågan 

Vilken bild 
som skapas 
genom 
eventet 

Vågar 
utmana och 
ge intryck 

Kulturell 
prägel 

Framtids-
samhälle, 
exotiskt 

Medskapa
nde, 
tillväxt 
hos 
människor 

Starkt 
alternativ 
att leva i 
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 Komm.råd Styrgrupp. Rättv. Kom.ansv Opera Producent Ordf. Ftg. Flygpl.chef Proj.led. 
Relationer 
som ska 
skapas 

Globala och 
internationell
a, alla olika 
sorters 

Mellan 
institutioner 
och 
grupperinga
r 

Hade 
skapats i 
vilket fall 
som helst 

Udda 
relationer 

Med 
etablerade 
och 
kvalitativa 
konstnärer 

   Relationen 
till det 
lokala 
kulturlivet 

Lönsam 
satsning? 

Storvinster 
ekonomiskt; 
Skattepengar 
och ökad 
turism 

Det beror på 
hur man 
mäter 

Kostar 
mer än det 
smakar 

   Inga tvivel 
om 

Självklart Lönsamt, 
mänsklig 
tillväxt 

Intresset från 
allmänheten 

Stort, alla 
pratar om det 

Blandat Väldigt 
olika 

Högt Intresserade 
i hela 
processen 

Jämnt 
fördelade 

  Stort 
intresse 

Samarbete 
med 
allmänheten 

Ansökan Svarar ej på 
detta 

Inte alls 52 dialog-
möten 

Delaktighet 
är A och O 

Ska vara 
mycket 
delaktighet 

  Pågår 
dialog-
möten 

Folkets 
åsikter 
representerat 
i planering? 

Offentliga 
möten 

Folkvalda 
politiker 

Inte 
represente
rade 

Byggsten  
i ansökan 

Intrycket att 
endast 
politiker 
medverkar 
ges 

   dialogmöte
n 

Samarbete 
med 
kulturorgani-
sationer 

Alla kan bli 
ambassadörer 

Ansökan  52 mötena 
innan 
första 
ansökan 

Delaktighet 
är A och O 

Lämna ut 
information, 
”finns det 
en 
planeringsgr
upp?” 

  Bidrag till 
arrangema
ng 
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 Komm.råd Styrgrupp. Rättv. Kom.ansv Opera. Producent Ordf. Ftg. Flygpl.chef Resp. 9 
Kulturorgani
-sationer 
representerad
e i planering? 

 
Är med 

Ansökan  52 mötena 
innan 
första 
ansökan 

Intrycket att 
endast 
politiker 
medverkar 
ges 

Ansökan   Understryk
er vikten 

Samarbete 
med 
näringslivet 

Inte fastställt Inte fullt 
utvecklat, 
lokaler 

Inte 
särskilt bra 

Fungerar 
bra 

Delaktighet 
är A och O 

 Inför första 
ansökan 

Juryns 
besök 

Nästa 
skede 

Näringslivet 
representerat 
i planering? 

Ta fram idéer Ansökan Till viss 
del 

Ska ej 
vara med 

Intrycket att 
endast 
politiker 
medverkar 
ges 

 Innan första 
ansökan 

Ansökan Nästa 
skede 

Långsiktiga 
effekter 

Lönsamt 
ekonomiskt 

Ökat 
kulturintress
ebättre liv, 
tillväxt 

Ettårigt 
jippo. 

Samma 
som 
kommune
n 

Långvariga 
relationer, 
utveckling 

Stark 
kulturprofil 

Rikare 
kulturliv, 
öppning av 
möjligheter 
för 
företagare 

Ökad 
livskvalitet 

Finns, 
nämner 
inte 

Varför Umeå 
kommer 
lyckas 

Engagemang, 
entusiasm, 
nätverk 

Starkt 
koncept, 
öppen tanke 

Genom-
föra de 
saker man 
har tänkt 

Bred 
förankring
, open 
source 

Hanterbart, 
bygger sin 
identitet på 
kultur 

Vilja kring 
delaktighet, 
kulturprod-
ucentsmänn
iskor 

Rikt 
kulturliv, 
duktig och 
drivande 
general 

Stort 
engageman
g 

Svarade ej 
på frågan 

Umeå vs. 
Riga 

 
 

Riga 
internatione
llt större 

 Riga 
ligger 
närmare 
Europa, 
storstad 

 Umeå högre 
levnadsstan-
dard, Riga 
mer 
tillgängligt 

Umeå har 
naturen, 
fantastiskt 
fint 

Riga, 
historia, 
byggnader 

Svarade ej 
på frågan 
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7.0. Analys 
I detta kapitel analyserar vi respondenternas svar utifrån de teorier vi valt. Kapitlet är 
uppdelat efter samma struktur som teorikapitlet. 

7.1. Place marketing 
Att marknadsföra en stad handlar i teorin om att (Kotler, et al. 1999, s.26): 
 

1. Utveckla en stark och attraktiv 
image för samhället 

2. Välja attraktiva incitament för 
befintliga och potentiella 
köpare och användare. 

3. Leverera en stads produkt och 
service på ett effektivt sätt. 

4. Marknadsföra en stads 
attraktivitet och fördelar så att 
potentiella användare är fullt 
medvetna om fördelarna med 
platsen.   

 
Enligt varumärkesplattformen för 
Umeå vill man med marknadsföringen 
skapa en bild av Umeå som en stad 
som vill mer, en stad som är 
nytänkande och öppen för nya intryck. 
 
 
Enligt teorin kan detta skapas med hjälp av synlighet (Kotler, et al. 1999, s.125). Det vill säga 
städerna väljer incitament som gör dem attraktiva för dess målgrupp. I Umeås fall är detta 
incitament titeln Europas kulturhuvudstad 2014.  Bilden av Umeå som man med detta 
evenemang försöker skapa är, enligt ansökan, en bild av Umeå som kulturstad. Både genom 
att involvera människor i kultur, förbättra den kulturella infrastrukturen samt att utveckla 
kulturlivet i Umeå och sätta det nordliga rummet i ett europeiskt perspektiv. Det vill säga göra 
reklam för regionen och dess kultur (Nyfikenhet och Passion, 2009, s.44). I vår undersökning 
frågade vi respondenterna vilken bild de trodde att Umeå försökte skapa med 
kulturhuvudstadsåret. Kommunalrådet, precis som styrgruppsmedlemmen, var båda väldigt 
snabba med att svara att kulturhuvudstadsåret inte är ett evenemang utan ett förhållningssätt 
eller en markering på en förstärkt satsning. Kommunalrådet menade dock att målet med 
satsningen var att ge bilden av Umeå som en stad som vågar utmana och ge intryck. 
Kommunikationsansvarig menade att det finns massor av bilder man vill skapa med detta 
evenemang, bland annat som en stad där man skapar saker tillsammans. Rättvisepartisten tror 
att målet handlar om att skapa en bild av Umeå som en sorts framtidsstad. Något exotiskt där 
renar, samer, framtid och vetenskap möts. De respondenter vi ställde denna fråga till svarade 
alltså olika. Utifrån detta kan man anta en brist i den del som i denna teori beskrivs som 
kärnan. Det vill säga den starka attraktiva image som är byggstenen i effektiv marknadsföring. 
Detta behöver dock inte vara en brist, det kan vara en alldeles utmärkt bild men att 
målbeskrivningen för den bild som ska skapas är så pass bred att den ger utrymme för egna 
tolkningar.  

Figur 7.1. Platsmarknadsföringens olika delar (Kotler et. al., 1999, s.27) 
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Att Umeå valde just att satsa på titeln som Europas kulturhuvudstad beror enligt 
kommunalrådet på att Europas kulturhuvudstad är en titel som är större än ett OS. Dessutom 
är kulturhuvudstadsåret längre än ett OS och blir på så sätt även större. Enligt henne är 
kulturen hjärtat i ett samhälle och därför valdes ett kulturevenemang i stället för något annat. 
Umeå 2014 involverar även sport. För styrelsemedlemmen sågs kulturhuvudstadsåret som en 
chans att få kulturfrågor högre på dagordningen. Operahögskolans rektor och producenten tror 
att satsningen framröstades då Umeå redan från början hade en stark kulturprofil och att 
kulturen är en effektiv informationsbärare. Något som stämmer överrens med 
kommunalrådets beskrivning av kulturen som hjärtat i samhället. Dessa svar tyder ändå på att 
det var relativt klart att Umeå skulle ansöka kulturhuvudstadstiteln. Kulturen betonas enligt 
kultur- och näringslivsrespondenterna som viktig och det framgår också att Umeå har en 
kulturprofil sedan tidigare. Detta gör det möjligt att anta att en kulturhuvudstadssatsning i 
Umeå ändå har en viss koppling till den identitet Umeå hade innan satsningen.  
 
Det tredje och fjärde stegen i Kotler et. al:s (1999, s.26) teori handlar om att leverera och 
marknadsföra platsen på ett effektivt sätt så att användarna och potentiella användare blir fullt 
medvetna om fördelarna med platsen. Hur leveringen av Umeå som den kulturella staden 
kommer att se ut är svårt att säga. Den utbyggnad av infrastrukturen och hur kulturen kommer 
att framföras är inte något vi har valt att gå in på i detta arbete då mycket av dessa planer ännu 
inte har kommit långt enligt våra respondenter. Det vi däremot tittat närmare på är 
kommunikationen. En stad har ett stort antal intressenter vilket försvårar kommunikationen. 
För att utveckla en stad krävs det enligt teorin en långsiktig strategisk plan samt en klar och 
tydlig målgrupp (Kotler et al., 1999, s.34). 
 
I ansökan nummer två uppges de långsiktiga målen vara att kulturen ska agera som 
syresättning för människans vardag och agera drivkraft för samhällsutvecklingen. Umeå vill 
även bli en förebild för kulturdriven verksamhet och med det ge en befolkningstillväxt i form 
av kulturarbetare, internationella studenter, turister och näringsidkare (Nyfikenhet och 
passion, 2009, s.8). De respondenter som svarade på frågan vilka mål de trodde satsningen 
har, var nära relaterade de mål som beskrivs i ansökan. Kommunalrådet beskrev bland annat 
att målet var att nå ett bättre samhälle med ekonomisk tillväxt. Att placera Umeå på kartan 
och skapa tillväxt var mål som flitigt förekom bland våra respondenters svar. Detta tyder på 
att de mål som finns i ansökan är väl grundade. Hur dessa mål ska uppnås beskrivs med 
ledorden medskapande, nyfikenhet och passion. Dessa ska skapas i form av ett open source 
program vilket är en metod som ledningen använder sig av för att dela, utveckla och skapa 
nya idéer och kulturella uttryck tillsammans med intressenter. Denna metod, tillsammans med 
en tydlig målbeskrivning, menar vi visar på en klar och tydlig långsiktig plan för vad 
ledningen vill åstadkomma.  
 
Något som inte är fullt lika klart enligt vår mening är målgruppen. För styrgruppsmedlemmen 
är Umeåborna och människorna i regionen satsningens primära målgrupp, detta beskrivs 
också som en viktig målgrupp i ansökan. Enligt kommunikationsansvarig och kommunalrådet 
är samtliga medborgare satsningens målgrupp. För att lyckas med sin marknadsföring och 
kommunikation anser vi att Umeå borde ha en målgrupp som de sätter största fokus på. Med 
detta menar vi inte att Umeå på något sätt borde utesluta någon men att med en starkare 
målgrupp kan Umeå kommunicera på ett bättre sätt och dess kommunikation kan få en högre 
effekt. 
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Corporate 
branding

Corporate 
Communication

Organisati
onal

identity

Corporate 
Identity

Corporate 
brand

Corporate 
Image

Corporate 
Reputation

Corporate  
personality

Visual 
Identity

7.2. Varför behövs ett varumärke för Umeå? 
Enligt teorierna kan ett varumärke skapa en positiv marknadsföringseffekt och attrahera 
önskade attribut och fördelar (Murphy, Moscardo & Benckendorf, 2007, s.5-7 ). Det kan även 
ge staden en konkurrenskraftig fördel i att locka invånare, turister, investerare och skapa en 
snabbare samhällsutveckling samt bättre samhörighet och identifikation med invånarna 
(Kavaratzis, 2004, s.70).  Umeå beskrivs på hemsidan som en liten plats ur ett globalt 
perspektiv och det är därför viktigt för Umeå att varumärka sig själva för att skapa en attraktiv 
plats för studenter, invånare och företag. Umeå har därför skapat en varumärkesplattform för 
att lättare kunna styra det vardagliga arbetet med ledning, marknadsföring och utveckling 
(Umeå kommun, 2010). Umeås image som den upplevs idag är den inte speciellt tydlig vilket 
framgår i analysen som följer. För att Umeå ska kunna locka invånare, turister och investerare 
krävs det en starkare bild. Denna bild skapas genom att man undersöker de olika delarna i 
corporate branding, finner det som är unikt för Umeå och marknadsför denna genom 
corporate communication.  

7.3. Place marketing och Place Branding- corporate branding teorin 

7.3.1. Corporate image och 
corporate reputation 

 
Balmers begrepp Corporate Image 
besvarar frågan ” Vad är den nu 
existerande uppfattningen och 
profilen?” (Balmer, 2001, s.257). 
Detta är summan av tro, idéer och 
intryck som människor har av en stad 
och är en produkt av hjärnans 
funktion att välja ut det mest 
väsentliga informationen och 
bearbeta denna (Kotler et al., 1999, 
s.162). För att undersöka Umeås 
image valde vi att fråga samtliga 
respondenter hur deras bild av Umeå 
såg ut. För att kunna se skillnader 
mellan de styrandes bild och de 
övriga respondenternas har vi valt att 
skilja dem åt. De frågor som ställdes tolkades på olika sätt av respondenterna. En del svarade 
med klara utmålande bilder av hur deras uppfattning av Umeå medan andra svarade med korta 
sammanfattande ord. Hur respondenterna valde att svara är en tolkningsfråga. 
Operahögskolans rektor var en av de som gav den längre utmålade bilden av Umeå. Han 
beskrev sin bild av Umeå som en liten stad som lider av lätt hybris. Det vill säga en liten stad 
som tror att den är en mycket större stad. Detta var även något som producenten och 
flygplatschefen på höll med om då de beskrev Umeå som en stad som är både stor och liten. 
Flyplatschefen beskrev även Umeå som en nära stad. Umeå beskrivs även av många 
respondenter som en kreativ och drivande stad där kulturlivet och universitet ofta betonas. 
Kommunikationsansvarige beskriver bland annat sin bild av Umeå som en stad med drivkraft 
och utveckling. Producenten ser på Umeå som en levande stad och en trivsam miljö något 
som även operahögskolans rektor Aspegren betonar då han beskriver Umeå som en stad med 
framtidstro. Företagarnas ordförande har en bild av Umeå som en ung och positiv stad något 

Figur 7.2. Corporate branding 
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som kan kopplas till denna framtidstro och universitetsstad som de andra respondenterna 
pratat om.  Vi upplever i och med dessa svar att respondenternas bild som väldigt varierande, 
även om alla beskrev en positiv bild. Detta kan bero på dess olika bakgrund, yrke samt 
intresseområden. Det förtydligar också den bild som skapades när vi frågade respondenterna 
om hur de trodde att övriga invånare i Umeå ser på Umeå som stad. Många av respondenterna 
menade nämligen att det nog inte fanns någon entydig bild. Flera av dem trodde dock att 
Umeåborna såg Umeå som en liten, men samtidigt stor stad. Umeå beskrevs vara en stad med 
bra idéer men att det ofta händer för lite. Det starka socialistiska styret menade två 
respondenter vara en påverkningsfaktor över Umebornas bild. Andra ord som kom fram var 
stolthet, engagemang och öppenhet.  
 
När vi frågade hur de trodde att den nationella bilden av Umeå såg ut fick vi två bilder, en 
bild av en stad som inte så många kände till, en stad i norr där det inte händer så mycket. 
Eventuellt ansåg respondenterna att folk kände till musiklivet och universitet. En annan bild 
vi fick var den som beskrev en metropol, en stad som det pratas om och en stad där det alltid 
händer nått. Dessa två bilder är väldigt motsägande varandra, men beskrivs enligt 
Rättvisepartisten som en skillnad beroende på var i Sverige du befinner dig. Näringslivets syn 
på Umeå beskrevs. 
 
Nästan samtliga respondenter som fick frågan om hur de trodde att näringslivet såg på Umeå 
svarade att det nog inte var så bra bild denna grupp intressenter hade. Många av dem 
refererade till en undersökning som nyligen kom ut som visade på en negativ bild av Umeå 
som näringslivsstad. Rättvisepartisten pratade om en saknad av industriell tradition i Umeå 
och att detta påverkade. Styrgruppsmedlemmen menade att detta berodde på om det var ett 
stort eller litet företag. Enligt kommunalrådet var denna bild positiv om man ser till antalet 
investeringar.  
 
Enligt nästan alla respondenter är Umeå okänt ute i Europa. Operahögskolans rektor beskrev 
hur de artister och dirigenter som kommit upp till Umeå i samband med Norrlandsoperan har 
trott att de ska till jordens ände. Kommunalrådet var den enda som svarade att Umeå inte var 
okänt i övriga Europa. Enligt henne var Umeå det för 10 år sedan men att Umeå idag står i 
centrum för samtal.    
 
Det finns alltså ingen allmän uppfattning om Umeå. Den beskrivs olika bland olika 
respondenter och dessa anser också att det finns olika bilder ur lokal, nationell samt ur 
Europeisk synvinkel. I och med att imagen av staden skapas i människans hjärna leder detta 
till att olika människor kan ha olika uppfattningar om en plats (Keller, 2008, s.380, Kotler et. 
al.,1999, s.162). Betydelsen av imagen kommer av att såväl invånare som företag agerar 
utifrån dess bild av platsen (Kotler et al., 1999, s.162). Det är alltså viktigt för Umeå att ha en 
positiv och stark image. Den bild som respondenterna hade över Umeå var övervägande 
positiv även om den inte var särskilt koncentrerad, i alla fall om man ser till det lokala 
perspektivet. Ser man till det större perspektivet så ser man en svag bild av Umeå eller till och 
med icke existerande. Att Umeå har en så pass svag och otydlig bild kan leda till att 
människor i ett val mellan två städer väljer bort Umeå som investeringsstad eller boendeort. 
Kulturhuvudstaden kan dock ha en positiv verkan på denna svaga image, genom stark 
marknadsföring och ett lyckat genomförande skulle kulturhuvudstaden stärka bilden av Umeå 
som kulturhuvudstad. 
 
Corporate reputation är det begrepp som beskriver attributen som är kopplade till 
organisationen (Balmer, 2001, s.257). I Umeås fall är dessa attribut enligt respondenternas 
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svar i huvudsak universitetet, Norrlands universitetssjukhus, musiken och björkarna. Det är de 
attribut som respondenterna uttrycker i deras uppfattning om Umeå. Detta är stora 
kännetecken som bland respondenterna beskrivs som attribut som folk utanför Umeå känner 
till. Dessa attribut är konkreta och grundade i verkligheten. Detta gör att de kan vara effektiva 
i en marknadsföringskampanj för Umeå. 

7.3.2. Corporate identity, Organisational identity och corporate personality 
Organisational Identity är det begrepp i denna teori som besvarar frågan ”Vem är vi?” 
(Balmer, 2003, s.77). Detta begrepp beskriver alltså organisationens egna anställdas 
uppfattning om organisationen. I användandet av detta begrepp på en stad kan man tolka det 
på två olika sätt. Antingen kan man tolka de anställda i en stad som invånare, näringsidkare, 
politiker och andra som bor och arbetar i ”organisationen”. Det kan också tolkas som att det är 
bara kommunanställda eller bara politiker som bildar den här organisationsidentiteten. I detta 
fall har vi valt att se det från ett perspektiv där politikerna utgör organisationsidentiteten. 
Detta för att få en klarare bild av den styrande organisationens uppfattning av varumärket 
Umeå. Kommunalrådet beskriver sin bild av Umeå som en öppen stad, en stad med värme och 
omtanke. Styrgruppsmedlemmen beskriver sin bild av Umeå som en mellanstor stad i norra 
Sverige som inte bestämt sig för om den ska vara en samling byar eller en stad. Han menar 
också att det inte går att koppla några känslor i till en stad då vi frågar efter vilka typer av 
känslor som han kopplar till Umeå. Rättvisepartisten beskriver sin bild av Umeå som en bra 
stad som är alldeles för beroende av Universitet och Sjukhuset. På Umeås hemsida beskrivs 
Umeå som en framgångsrik stad. En stad som har vuxit mer än de flesta andra städer under 
2000-talet. De kärnvärden som sägs representera Umeå är nytänkande, öppenhet, möjligheter 
och närhet (Umeå kommun, 2010). Detta är det sätt som Umeå beskriver sin egen 
organisations identitet. Den bild som beskrivs på hemsidan kan på många sätt kopplas till det 
den politiska styrgruppen beskriver som sin bild av Umeå. Detta anser vi visar på en klar och 
tydlig organisationsidentitet.  
 
Corporate Personality är ett begrepp som är starkt kopplat till organisationsidentiteten och 
beskriver personlighet eller speciella karaktärsdrag (Balmer, 2001, s.254). För att få en 
uppfattning om Umeås personlighet så valde vi att fråga samtliga respondenter vad de ansåg 
vara Umeås personlighet och karaktärsdrag. I vår undersökning visade det sig främst vara de 
personligheter som kopplas med ungdomlighet och nyfikenhet som kom fram även om de 
svar vi fick i vissa fall var väldigt spridda. Andra personligheter som uppfattades var öppenhet 
och innovativ, ifrågasättande, envis, trygg, vänlig och tillåtande. Projektledaren ansåg att en 
stad inte har en personlighet. Rättvisepartisten beskrev Umeå som en trevlig stad med 
självgoda makthavare. Många av dessa kan kopplas till de kärnvärden som beskrivs i Umeås 
varumärkesplattform, det vill säga de innovativa, ifrågasättande, nyfikna personlighetsdragen 
har en stark förknippning till det kärnvärde som beskrivs som nytänkande. I plattformen finns 
även öppenhet som kärnvärde vilket våra respondenter beskrivit som ett personlighetsdrag. 
Detta visar på att även organisationens personlighet är väl etablerad och att den är starkt 
kopplad till organisationsidentiteten.  
 
Det begrepp som i teorin beskrivs vara ett av de viktigaste för imageskapande är corporate 
identity (Balmer, 2003, s.16-29). Detta begrepp svarar på frågan ”vad är vi?” och visar på den 
gemensamma grundsyn, mål och värde som gör företag unika på marknaden (Balmer, 2001, 
s.220-257). Balmer et al (2003, s. 251) har sammanfattat detta begrepp till ”the identity mix” 
som består av strategi, struktur, historia, aktiviteter, kultur och kommunikation (Balmer 2003, 
s.38). Det vill säga att det finns olika sorters identiteter inom detta begrepp. Det finns den 
identitet som speglar ”i dag”, den identitet organisationen vill nå och den identitet som 
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organisationen kommunicerar i marknadsföring och aktiviteter. Detta begrepp innefattar en 
stor del av de andra begreppen i denna corporate branding teori. Den strategi som utgör en del 
av denna identitet är identifierad genom denna kultursatsning som Umeå gör. Enligt 
varumärkesplattformen vill Umeå mer. Det är en vilja att växa och man har ett långsiktigt mål 
om att växa befolkningsmässigt till 200 000 invånare fram till 2050. Som en del i detta mål 
har Umeå valt att göra en satsning på kultur. I ansökan nummer två beskrivs målet att kulturen 
ska agera som syresättning för människans vardag och agera drivkraft för 
samhällsutvecklingen. Umeås organisationsstruktur beskrivs som starkt politisk enligt flera av 
respondenterna. Operahögskolans rektor betonar bland annat den starka socialistiska struktur 
som genomsyrar Umeå. I dag har ”björkarnas stad” inte lika stor betydelse när Umeå nu 
kännetecknas av ”Umeå. Vill mer.”. Detta för att man inte vill att de olika bilderna ska 
konkurrera med varandra (Umeå kommun, 2010). Samtidigt har björkarnas historia en viss 
betydelse i Umeås visuella identitet genom det björklöv man använder sig av för att 
kommunicera kommunen. Att Umeå kommun nu valt att satsa 100 miljoner på 
kulturhuvudstadsåret är enligt kommunalrådet och styrgruppsmedlemmen en del i en 
långsiktig kultursatsning i Umeå. Denna satsning kommunicerar en vilja att lyckas få kulturen 
att spegla bilden av Umeå. Umeå har enligt några av respondenterna en stark kulturprofil 
redan. De betonar det starka musikliv som i dag finns i Umeå. Detta anser vi gör att den 
satsning som Umeå nu gör kan ses som en förstärkning av den redan existerande 
kulturprofilen. Det vill säga ett sätt att förstärka Umeås corporate identity. Samtidigt är denna 
satsning inte i linje med den historia som också är en del av identiteten. Detta kan leda till 
förvirring i kommunikationen som i sin tur leder till att den inte får den effekt som önskas.    

7.3.3. Corporate communication och visual identity 
Umeås Visuella identitet beskrivs enligt Balmer (2001, s.255) sammanfattandeteori som 
stadens symboler och system för identifikation. I Umeås fall är detta hela stadens infrastuktur 
och miljö. Det är den visuella identiteten i form av byggnader, parker och kommunikationer. 
Det finns också en visuell identitet i form av logotyp och slogan. Detta är det som 
framkommer i Umeås varumärkesplattform, bland annat att ”Umeå. Vill mer.” och det 
björklöv som framkommer på Umeås hemsida (Umeå kommun, 2010). ”Umeå. Vill mer.” är 
en ny slogan och tidigare har Umeå även använt sig av ”Vi vinner Umeå”. Denna byttes enligt 
kommunalrådet ut på grund av att kulturhuvudstadsåret är så mycket mer än att bara att vinna. 
Kommunalrådet menar att nu när Umeå fått titeln Europas kulturhuvudstad handlar det om så 
mycket mer än att bara vinna. Enligt Umeås hemsida (Umeå kommun, 2010) är 
huvudbudskapet i Umeås varumärke viljan, detta då det är denna som är Umeås största 
möjlighet till utveckling och starkaste attraktionskraft. Att vilja växa och bli bättre. Denna 
varumärkesprofil är en del i ett långsiktigt arbete att utveckla Umeå (Umeå kommun, 2010). 
Detta visar på att Umeå idag använder sig av den visuella identiteten för att kommunicera sin 
strategi. Hittills kan man dock inte se några direkta kopplingar mellan Umeås visuella 
identitet och kulturhuvudstadsåret om man ser till logotyp och slogan. Vad gäller 
infrastrukturförändringar av den visuella identiteten i samband med Umeås nya satsning kan 
man se ett kulturellt campus som just nu håller på att byggas upp. Detta som en visuell 
kommunikation på Umeås långsiktiga strategi att satsa på kultur enligt ansökan samt flertalet 
av våra respondenter.  
 
Enligt ansökan kommer det även komma flera andra projekt som en del i denna 
kultursatsning, exempel på detta är Botniabanan, Äventyrsbad, ombyggnad av Gammlia etc. 
Att delar av dessa projekt ska vara direkt kopplade till Umeås kulturhuvudstadssatsning 
menar rättvisepartisten vara en bluff. Att dess dessutom skulle vara färdiga i samband med 
invigningen 2014 betvivlas av flertalet av respondenterna. Trots dessa tvivel är detta en del av 
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den visuella identitet som Umeå bygger upp. Det är ett sätt att kommunicera staden och dess 
långsiktiga strategi. Den visuella identiteten är viktig då man ska förmedla förändring i 
strategi, kultur och kommunikation (Balmer, 2001, s.255). Detta är anledningen till att vi 
anser att alla de visuella projekt som planeras i samband med Umeå kulturhuvudstad är 
gynnande för Umeå, vara sig de är i samband med kulturhuvudstaden eller ett arbete som 
pågått i 30år.  
 
I och med den visuella identitetens koppling till kommunikation kommer man gärna in på det 
som i teorin förklaras med begreppet Corporate communication, vilket den visuella 
identiteten är en del av (Balmer, 2001, s.255, Balmer, 2003, s.139). Detta begrepp beskriver 
den totala kommunikationen som organisationen använder sig av (Balmer et. al. 2003, s.139-
145). Corporate Communication ser vi som betydande i detta sammanhang då det är ett 
begrepp som är förknippat med ett av kulturhuvudstadssatsningens ledord ”medskapande” 
och samt satsningens open source-strategi som beskrivs i ansökan (Nyfikenhet och Passion, 
2008, s. 13). Även de respondenter som jobbar med denna satsning förtydligar vikten av detta 
ledord medskapande och metoden open source. Detta har gjort att vi har valt att både i 
teoridelen och i denna analysdel lyfta ut Corporate communication till en egen del. 

7.3.4. Corporate Brand  
Corporate brand är ett begrepp som beskriver positionen på marknaden i relation till 
organisationens identitet och Image. Varför man ofta analyserar detta begrepp är för att se om 
det finns ett gap mellan vad man lovar och vad man presenterar (Balmer, 2001, s.257). I 
Umeås fall analyserar vi detta under det begrepp som det finns någon koppling till mellan 
kulturhuvudstadssatsningen och den bild som människor i dag har av Umeå. 
Kulturhuvudstadssatsningen är som tidigare beskrivits en satsning för att stärka Umeås 
kulturprofil. Att få kulturen att genomsyra samhället och stimulera samhällsutvecklingen, är 
det som framkommer som viktigit i ansökan nummer två (Nyfikenhet och passion, 2009). Att 
kulturen är ett starkt kännetecken enligt våra respondenter framkommer då de beskriver sin 
bild av Umeå som en stad utan entydig bild. En stad som för en del kan upplevas som stor, 
som en metropol där det händer många saker. Andra menar istället att det är liten stad där 
ingenting händer. Många upplever också att det saknas en stark bild av Umeå i resterande 
delar av Sverige och i Europa. Att många inte känner till Umeå annat än som en plats i norr. 
Detta är alltså en lätt generaliserad bild utifrån våra respondenters svar men det visar ändå på 
en uppfattning om Umeå som plats. Organisationsidentiteten visade sig vara betydligt starkare 
och väl grundad i den varumärkesplattform som Umeå har. Kulturhuvudstadssatsningen har 
ännu inte kommit igång på allvar och kanske kan denna satsning stärka denna kulturprofil 
som respondenterna själva upplever till ett mer omfattande perspektiv. Kulturprofilen kan bli 
det som Umeå utlovar i sin kommunikation men den kommer, som vi ser det enligt teorierna, 
inte få någon respons om det inte finns omfattande belägg för denna kommunikation.  

7.4. Place branding management- ett kommunikationsperspektiv 
Corporate communikation är en central del i corporate branding då denna kommunicerar 
identiteten och ligger till grund för den image man skapar (Karaosmanoglu & Melvar, 2006, 
s.198). Första steget i Kavaratzis modell handlar om att förstå att stads bild måste planeras 
och marknadsföras på ett konsekvent sätt. Alla de ting som en stad består av, allt som händer i 
staden och allt som är gjort i staden kommunicerar de stadens bild (Kavaratzis, 2004, s.67). 
Tidigare i detta kapitel har bilden av Umeå analyserats. I denna analys framkom en bild av 
Umeå som en stad som är både liten och stor. En stad med som präglas av nyfikenhet, 
öppenhet, kreativitet och utveckling. En stad med mycket kultur och utbildning. En stad som 
inte har någon entydig bild utan upplevs på olika sätt bland dess invånare. Den bild som finns 
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utanför regionen upplevs som ganska anonym, en stad i norr med bra musik och universitet. 
Ute i Europa ansåg många av våra respondenter att det inte fanns någon bild av Umeå att 
Sverige i sig är ganska anonymt. Detta är den image som är i dag. Om vi utgår i från att det är 
så som kommunikationsansvariga, kommunalrådet och styrgruppsmedlemmen säger, att 
kulturhuvudstadssatsningen är en del i en satsning på kultur i Umeå. Då har Umeå samma mål 
som framkommer i ansökan, nämligen att kulturen ska agera som syresättning för människans 
vardag och agera drivkraft för samhällsutvecklingen. Umeå vill bli en förebild för 
kulturdriven verksamhet (Nyfikenhet och passion, 2009, s.8). Detta är alltså den bild som 
Umeå vill förmedla genom sin kommunikation.  

 
Den primära kommunikationen är indelad i fyra olika områden; landskap, infrastruktur, 
beteende och struktur. Landskapsstrategi kommunicerar stadsmässig design (Kavaratzis, 
2004, s. 67). Inför kulturhuvudstadsåret planers det enligt våra respondenter och ansökan 
(Nyfikenhet och passion, 2008, 2009) flertalet olika landskapsförändringar, bland annat håller 
det just nu på att byggas ett konstnärligt campus och en friidrottsarena, planerar även enligt 
ansökan att förändra ”staden mellan broarna” som innebär stora förändringar av miljön nere 
vid älven, där bland annat ett nytt hotell ingår. Man planerar även ett nytt badhus, ombyggnad 
av fotbollsarenan på Gammlia samt en utveckling av Umeås parker. Dessa ska enligt ansökan 
vara ett infrastrukturprojekt med effekter på turism och kultur. Dessa investeringars relevans 
till kulturhuvudstaden samt tron på att dessa kommer att kunna fullföljas till 2014 är för några 
av våra respondenter inte trovärdigt. Infrastrukturdelen i denna modell beskriver de 
förändringar som sker för att förbättra infrastrukturen som en stad behöver (Kavaratzis, 2004, 
s.68). Enligt ansökan nummer två har det fattats ett beslut om ett omfattande vägprojekt för att 
frigöra centrala Umeå från genomfartstrafik och skapa en attraktiv kulturmiljö i centrum. 
Dessa anses vara väsentliga för Umeå som kulturhuvudstadsattraktivitet och kommer att vara 
genomförda till 2014 (Nyfikenhet och Passion, 2009 s. 44-45 ). Även planerar att flytta E4:an, 

Figur 7.3. Kavaratziz kommunikationsmodell (2004, s.67) 
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som idag går genom Umeå, framkommer i ansökan. Kommunikationsansvarige tror dock att 
det kan vara svårt att hinna detta innan 2014.  
 
Att dessa olika infrastrukturförändringar skulle ha ett samband med 2014 är enligt 
rättvisepartisten en bluff. Många av dessa projekt var enligt rättvisepartisten planerade långt 
före kulturhuvudstadsåret och hade alltså genomförts även om Umeå inte blivit 
kulturhuvudstad. Han anser även att många av de projekt som finns i ansökan är orealistiska 
att genomföra innan 2014 då vissa av dessa inte ens är diskuterade. Enligt Rättvisepartisten är 
detta ett försök att utnyttja kulturhuvudstadsåret för att göra Umeå flashigt och internationellt. 
Tidigare kulturhuvudstäder har också använt sig av infrastrukturförändringar för att 
kommunicera sitt kulturhuvudstadsår (Palmer/Rae, 2004, s.75). Även om det skulle vara så att 
dessa kommunikationsdelar är planerade långt före kulturhuvudstadsåret kommunicerar dessa 
den önskade identitet och image som Umeå försöker skapa med detta event och på detta sätt 
menar vi att dessa investeringar är viktiga. Det är däremot lika viktigt att de blir genomförda i 
tid till kulturhuvudstadsåret för att de ska förknippas med detta speciella år och förstärka 
kommunikationen.    
 
Struktur är en annan primär kommunikationsmetod. Denna refererar till den administrativa 
och organisationskultur som finns i en stad (Kavaratzis, 2004, s.68). Det viktigaste i 
kommunikationen är att få ett bra samarbete med befolkningen samt de nätverk och 
organisationer som existerar i en stad. Det är viktigt att alla samarbetar och fattar beslut 
tillsammans för att skapa en bra relation mellan det privata och publika (Kavaratzis, 2004, 
s.68). Detta ledde till att vi ville se vilken typ av beslutsorganisation använder man i denna 
satsning och hur ser samarbetet med de olika intressegrupperna. Inför Umeås ansökan om 
kulturhuvudstadstiteln sattes en politisk styrgrupp upp som enligt styrgruppsmedlemmen 
bestod av gruppordförande från vart och ett av de partier som stod bakom denna satsning. 
Enligt styrelsemedlemmen är det styrgruppen som är den beslutandegruppen i Umeå vad 
gäller kulturhuvudstadsåret och som även har huvudansvaret över satsningen. Det är även 
denna grupp som har utvecklat ansökan och därmed beslutat vilken bild de vill skapa med 
denna satsning. Att den planerande gruppen är politiskt grundad är enligt teorierna vanligt i 
Europa, men understryker vikten av att man involverar den privata sektorn redan från början 
för att skapa en framgångsrik planering (Kotler et al, 1999, s.27). I marknadsföringen av en 
stad krävs ett aktivt stöd från befolkning, företag, intressegrupper och politiker. Enligt 
ansökan, kommunalrådet och kommunikationsansvariga har befolkning och organisationer 
varit involverade i planeringen. Detta genom de 52 offentliga möten som gjordes inför första 
ansökan samt den koordinationsgrupp bestående av kulturarbetare som sedan sammanställde 
detta till ett program. Styrelsemedlemmen menar att dessa har varit med i planeringen men 
tyvärr inte tillräckligt varpå ett större samarbete hade varit önskvärt. De övriga medlemmarna 
i ledningen är överens om att det önskade samarbetet inte är utvecklat ännu, något som 
stämmer bra överrens med den bild som producenten och operahögskolans rektor ger. De 
säger att de sett ett intresse från Umeå 2014:s sida på ett önskat samarbete samt att de delvis 
har deltagit med information inför. De upplever dock en tystnad från planerings- och 
styrgruppens sida efter det att ansökan var färdig och att samarbetet sedan lades på is.  Något 
organiserat samarbete vad gäller planering och organisering med näringslivet finns inte enligt 
kommunalrådet, styrelsemedlemmen och kommunikationsansvarig. Styrgruppsmedlemmen 
menar själv att han försökt utveckla en företagsorganisation för ett väl fungerande samarbete 
men att det inte funnits något intresse kring detta från de övriga medlemmarna i den politiska 
styrgruppen. Kommunikationsansvarig menar att det inte finns planer på att involvera 
näringslivet i planering och organisering, med hänvisning till den långsiktiga strategi som 
Umeå har med detta projekt. Det vill säga de vill inte anställa någon som ska jobba med detta 
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fram till 2015 och sen sluta. Umeå har valt denna satsning med ett långsiktigt mål som 
grundtanke och därför finns inte näringslivet representerat i planering och organisering. Enligt 
kommunalrådet är det inte planerat ännu hur samarbetet med näringslivet ska se ut om de ska 
forma nya grupper eller använda de kontakter och nätverk som redan finns. Denna brist på 
involvering från näringslivet får även stöd från de två som representerar näringslivet i detta 
arbete. Företagarnas ordförande berättar att den information de fått kring satsningen är den 
information som gick ut inför första ansökan. Han berättar även att det sedan dess varit brist 
på information. Han tror, trots denna dåliga kommunikation, att det finns ett intresse från 
satsningens ledning till ett samarbete och understryker vikten av att involvera näringslivet för 
att satsningen ska bli lyckad. Även flyplatschefen säger att det hittills inte funnits något 
formellt samarbete. Operahögskolans chef betonar faran i detta politiska styre och bristen i att 
inte involvera andra grupper i den styrande organisationen. Enligt honom är det nu dags att 
släppa taget för politikerna och istället involvera befolkningen och kulturutövare. Han menar 
på att organisationen är en kritisk faktor i en process som denna, något som han får stöd från i 
de rapporter som gjorts på tidigare kulturhuvudstäder. Nästan alla städer som hade titeln 
mellan åren 1995-2004 menade att de haft problem med den ledande organisationen (Palmer, 
s.52-59), vilket även framkommer i ECOTEC-rapporten (2009, s. iii). Orsaken till detta, 
enligt både Palmer rapporten (Palmer, s.52-59) och ECOTEC-rapporten (2009, s. iii) uppgavs 
vara politiska intressen, relationssvårigheter mellan styrelse och driftorganisation, brist på 
representation från kulturella intressenter samt storleken på den ledande organisationen. Det 
förekom även svårigheter att organisera och strukturera planeringsgrupper med rätta 
färdigheter (ECOTEC, 2009, s. iii).  
 
Organisationen och den beslutsfattande strukturen anser vi utifrån denna analys vara vid en 
kritisk punkt. Intressenterna till 2014 vill gärna vara med i planering och organisering och det 
finns även ett intresse att involvera dessa enligt kulturhuvudstadsårets open source strategi. 
Hittills har dock involveringen av dessa inte varit i linje med denna strategi, som dessutom 
uppges vara den viktigaste. För att orden open source och medskapande ska få en betydelse i 
kommunikationen, och inte enbart tomma ord, krävs det att Umeå 2014 släpper in andra 
organisationer och näringslivet i en större utsträckning. 
 
Det sista steget i den primära kommunikationen enligt Kavaratzis (2004, s.68) 
kommunikations teori består av stadens beteende. Detta refererar till ledarnas vision, 
finansieringsstrategi, service samt olika typer av event som staden anordnar (Kavaratzis, 
2004, s.68). I detta undersökande arbete har vi inriktat oss på Umeås mål om att bli en 
förebild för andra städer vad gäller kultur. Ett samhälle där kulturen genomsyrar allt och 
hjälper till att utveckla samarbetet (Nyfikenhet och Passion, 2009, s. 8). Visionen beskrivs i 
den första ansökan som ”The culturized city” vilket innebär att kultur ska genomsyra staden 
och dess verksamheter (Nyfikenhet och Passion, 2008, s. 60) men även verka som 
inspirationskälla till global utveckling samt ett hållbart samhälle (Nyfikenhet och Passion, 
2008, s.11). Detta är en del av den vision om att bli 200 000 invånare år 2050, något som 
stärks av varumärket Umeå där huvudbudskapet kring vilja. En vilja att växa och bli bättre 
(Umeå kommun, 2010). Att satsa på kulturen är bara ett sätt för Umeå att växa och bli bättre. 
Enligt styrgruppsmedlemmen, kommunalrådet och kommunikationsansvarig är 
kulturhuvudstadsåret endast en del i en förstärkt satsning på kulturen. Genom kulturen vill de 
skapa ett bättre samhälle där människorna känner sig delaktiga och engagerade i kultur och 
historia. Denna kultursatsning finansieras genom ett bidrag från kommunen på 100 miljoner 
kronor. Detta visar på ett stort kulturintresse från kommunens sida. Hur servicen kommer att 
se ut i samband med kommunikationen av denna nya satsning har vi valt att inte gå in djupare 
på då vi i denna undersökning sett att de konkreta planerna för detta ännu är väldigt få. 
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Sekundär kommunikation är stadens planerade kommunikation (Balmer, 2003, s.145) och 
som sker i form av marknadsföringstekniker via bland annat TV, internet, utomhusreklam, 
tidningsreklam, public relations, grafisk design etc. (Kavaratzis, 2004, s. 68).  Umeå har enligt 
kommunikationsansvarig lagt en budget på 12 % av den totala, det vill säga ca 50 miljoner 
kronor för denna typ av kommunikation.  De flesta tidigare huvudstäderna hade en 
marknadsföringsbudget mellan 7 och 24 % av den totala budgeten enligt Palmer/Rae (2004 
s.75). Dessa procentsatser är dock inte helt korrekta då många av kulturhuvudstäderna mellan 
1995-2004 hade en dålig eller ingen uppföljning av budget och ekonomi överhuvudtaget. Hur 
denna satsning kommer kommuniceras sekundärt är dock ännu inte klart enligt 
kommunikationsansvarige. Hon menar att de står inför ett kommunikationsproblem som de 
hittills inte lyckats lösa. Detta problem består i att de å ena sidan måste kommunicera eventet 
medan de å andra sidan måste kommunicera det långsiktiga budskapet. 
Kommunikationsansvarig säger dock att webbplatsen kommer vara en central plats. Även 
denna kommer att få en open source struktur som är ett av de starkaste ledorden i den här 
satsningen. Detta innebär att andra människor än ledningen troligtvis kommer att få vara med 
och skapa webbplatsen på ett sätt som inte gjorts förut.  
 
Kommunikationsansvarig pratar också om ett glashus som kommer att stå på rådhusplatsen 
som ska symbolisera öppenheten i projektet och kommunicera med Umeås invånare. Detta 
glashus kommer troligtvis även få en plats på den tänkta webbsidan. Glashuset är enligt 
kommunikationsansvarige ett medel för att kommunicera med befolkningen detta kommer 
även ske genom social medier, möten och andra medier. Kommunikationen kommer, enligt 
kommunikationsansvarig, i första hand under planeringsåren handla om att skapa en 
delaktighet och ett medskapande. Under kulturhuvudstadsåret kommer istället fokusen ligga 
på att marknadsföra själva eventet för att få så många besökare som möjligt. Hur 
kommunikationen ska se ut när kulturhuvudstadsåret är över finns det ännu ingen färdig plan 
för. I ansökningarna beskrivs open source som en viktig kommunikationsteknik. Med 
öppenhet ska man involvera människor i ett samarbete och göra dem till egna ambassadörer 
enligt kommunalrådet.  
 
Enligt teorin bör kommunikationen vara i harmoni med intressenternas verklighet för att den 
ska få den effekt man önskar sig (Kavaratzis, 2004, s.69). Ser man till hur samarbetet hittills 
sett ut kan man se ett gap mellan den open source strategi som beskrivs i ansökan och som 
kommunalrådet, styrgruppsmedlemmen och kommunikationsansvarige pratar om och hur 
intressenterna upplever denna open source. Enligt intressenterna har dessa 52 open source 
möten mestadels används för att samla information och att informationen från Umeå 2014:s 
organisation varit begränsad. Dessa möten upplevs hos intressenterna mer som inputs till 
Umeå 2014 och organisationen i sig upplevs som hemlig. Ingen av intressenterna vet 
egentligen vilken roll de kommer att delegeras under kulturhuvudstadsåret samt att de 
upplever en önskan om att få mer information snarast för att själva kunna planera deras 
kulturhuvudstadsår. Detta är även anmärkningsvärt då kommunalrådet menar att dessa 
intressenter i står mån kommer att få anta rollen som ambassadörer. Vi menar att detta kan bli 
svårt att genomföra då bristen på information kring satsningen idag är för stor. 
 
En av de största utmaningarna med att vara kulturhuvudstad, som framgår av de tidigare 
rapporterna, är att på ett effektivt sätt kommunicera det kulturella programmet. Många av de 
tidigare städerna ansåg att klara teman och strukturer var till hjälp för att skapa en 
kommunikation som var lätt uppfattad av publiken. På grund av detta har de allra flesta städer 
fokuserat sitt program kring ett passande tema för kulturhuvudstadsåret (Palmer/Rae, 2004, 
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s.60-73). Temat i Umeås program är det nordliga rummet och ska utvecklas utifrån samernas 
åtta årstider. Enligt styrgruppsmedlemmen är det viktigt att lyfta fram 
ursprungsbefolkningen., något som även kommer att synas om man ser till den andra 
ansökans beskrivning av öppningsprogrammet där renar och eldar beskrivs som framstående 
element enligt rättvisepartisten. Enligt kommunalrådet är den samiska rytmiken i programmet 
till för att skapa spänning. Detta kan kopplas tillbaka till det som står i teorin om att 
kommunikationen måste vara i harmoni med verkligheten. Att använda ett samiskt tema och 
de samiska årstiderna i Umeå kan kanske upplevas lite främmande i en stad som annars inte 
kopplas med det samiska livet om man ser till den image vi tidigare analyserat.  
 
Den tertiära kommunikationen är den kommunikation som kommer från tredje part (Balmer 
& Greyser, 2003, s.145). Exempel på denna typ är worth of mouth, media och konkurrenter 
(Balmer & Greyser, 2003, s.163). Hur media och den allmänna opinionen framställer detta 
kulturhuvudstadsår upplever alla respondenter olika. Företagarnas ordförare upplever den som 
positiv medan flygplatschefen säger att det beror på vem man frågar. Hon tror att många 
tycker att det är ”tokerier” från politikernas sida, men att det är ovanligt många som är 
positiva. Rättvisepartiets representant och kommunikationsansvarig tycker att tidningar i stort 
är positiva. Kommunikationsansvarig säger också att det finns siffror som visar att folket i 
Umeå är positiva till satsningen. Producenten tror att uppdelningen mellan positiva och 
negativa attityder är lika stora, detta på grund av den begränsade informationen som kommer 
ut.  
 
Denna typ av kommunikation har en länk till övrig kommunikation men är alltså inte 
kontrollerbar av staden. Städer försöker dock genom hela brandingprocessen och genom sin 
kommunikation styra denna tertiära kommunikation (Balmer & Grayser, 2003, s.163-169). 
Umeå vill med sina mål och ledord, uttryckt i kommunikationen, påverka denna 
kommunikationsform till något positivt. Att den hittills delvis upplevs negativ kan bero på att 
Umeå 2014 har kommunicerat för lite information externt eller att de kommunicerat på fel 
sätt. Umeå 2014 har hittills enligt intressenterna upplevts som en hemlighets klubb. Om 
ledningen de skulle utveckla sin kommunikation och förmedla mer av informationen ut till 
samhället kan de eventuellt komma närmare sitt ledord medskapande på ett annat sätt och den 
allmänna uppfattningen kanske blir ännu mer positiv än vad den är i dag.   
 

7.5. Event marketing 
Såväl kommunalrådet, kommunikationsansvariga som styrelsegruppsmedlemmen 
poängterade under intervjuerna att kulturhuvudstadsåret inte var något evenemang utan 
snarare en hävstång till en långsiktig satsning. Wetterlöv medgav dock att trots denna 
långsiktiga satsning går det inte att komma ifrån att själva året kommer vara ett 
evenemangsår. Detta stämmer även överens med det teorierna beskriver som ett evenemang. 
Kulturhuvudstadsåret samlar målgrupperna i tid och rum och är ”… ett möte i vilket en 
upplevelse skapas och ett budskap kommuniceras”. Planeringsgruppen samordnar även 
kommunikationen kring denna händelse med budskapet att väcka samverkan.  
Kulturhuvudstadsåret har även som syfte att locka besökare (kunder), att väcka 
uppmärksamhet lokalt, regionalt, nationellt samt internationellt och genom detta skapa en 
image för Umeå. Dessa tre respondenter underströk även vikten av samverkan under detta år. 
En samverkan som syftar till att stärka relationer invånare sinsemellan, invånare och företag, 
samverkan till kommunen samt att få invånarna att agera och medverka i kulturen. Att skapa 
interaktion mellan deltagare är även en huvudfaktor för att en händelse ska kallas evenemang. 
Vi kan genom dessa faktorer understryka att kulturhuvudstadsåret är ett evenemangsår, trots 
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de långsiktiga målen om att bland annat bli 200000 invånare som kommunalrådet menade 
vara anledningen till att kulturhuvudstadsåret inte var ett evenemang. I ECOTEC rapporten 
(2009, s.122) understryks även vikten av att ett kulturhuvudstadsår handlar om just ett år. Det 
är därför av största vikt att inte låta detta år och dess aktiviteter leva vidare, då stafettpinnen 
ska vandra vidare till något annat land. Mindre aktiviteter såsom festivaler är enligt rapporten 
en rimlig aktivitet som efter kulturhuvudstadsårets slut kan leva vidare. Även av denna 
anledning anser vi att betoningen på evenemang i detta fall är rimlig. 

7.5.1. Olika typer av event marketing 
Vi konstaterade i teoriavsnittet två vägar av event marketing som vi önskade belysa. 
Trafikskapande event marketing samt relationsskapande event marketing. Vi har genom 
intervjuer försökt sammanställa hur dessa två fungerar idag i kulturhuvudstadssatsningen. 

7.5.1.1. Trafikskapande event marketing 
Såväl kommunikationsansvarige, kommunalråd som styrgruppsmedlemmen gav oss intrycket 
att lockandet av turister ej var det primära målet med denna satsning, då de hellre vill väcka 
intresse bland Umeås invånare. Styrgruppsmedlemmen menade att de människor som 
kommer upp till Norrland från Europa, kanske har större chans att besöka Umeå men att det 
inte verkar sannolikt att många åker till Umeå som huvudmål. Både styrgruppsmedlemmen 
och kommunalrådet talade om den virtuella trafiken till Umeå som sker via livesändningar på 
internet genom bl.a. glashuset i Umeå centrum.  De menade att genom dessa sändningar är det 
möjligt för hela världen att medverka i Umeå även om de inte fysiskt är på plats. 
Kommunikationsansvarige underströk dock vikten av att utan trafik till staden i form av 
turister kommer kulturhuvudstadsåret ses som misslyckat. Hon menade även att genom bl.a. 
ambassader i Europa och andra marknadsföringssatsningar kommer turister att lockas till 
Umeå.  
 
Enligt trafikskapande event marketing ökar försäljningen i området då kombinationen av 
priserbjudanden och andra mervärden, tillsammans med upplevelsen av evenemanget, leder 
till ökade kundströmmar. Att döma från kommunalrådets samt styrgruppmedlemmens svar 
finns det inget intresse av en trafikskapande event marketing strategi då de ser 
relationsbyggande som viktigare. Enligt teorierna är detta en felaktig approach då det främst 
är Umeå och dess varumärke som ska bygga relationer, medan kulturhuvudstadsåret bör ha 
som mål att generera kundströmmar. Visserligen menar styrgruppsmedlemmen att trafik är 
nödvändigt men då främst från regionen. 
 
Det är dessutom bevisat enligt Drengner, Gaus och Jahns studie att trafikflöde påverkar synen 
på ett varumärkes image indirekt genom positiva tankar och känslor kring eventet. Det är ur 
den meningen viktigt att kundströmmarna till och från Umeå under kulturhuvudstadsåret 
fungerar samt att det genereras positiva tankar och känslor kring detta från såväl befolkning 
som styrgrupp och andra aktörer. Redan nu har positiva tankar kring eventet fångats upp hos 
både företagarnas ordförande och flygplatschefen, men negativa tankar kring 
kommunikationen markeras tydligt. 
 
Företagarnas ordförande såg kulturhuvudstadsåret som ett sätt att nå nya marknader ute i 
Europa. Detta gäller troligtvis även andra näringsidkare i Umeåregionen, då Bratvold 
representerar många av dem. Det är därav av stor vikt att inte endast den lokala och regionala 
befolkningen ses som primär målgrupp att locka till Umeå. Flygplatschefen räknar under 
kulturhuvudstadsåret att det blir mer att göra på arbetet då fler människor kommer att flyga till 
Umeå. Med mål att främst locka lokal och regionalbefolkning till Umeå under 
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kulturhuvudstadsåret kan flygplatschefens positiva tankar kring eventet förstöras enligt teorin 
då trafiken ej kommer utvecklas i den omfattning som flygplatschefen faktiskt räknar med 
idag. Detta påverkar i sin tur Umeå 2014:s varumärke på ett negativt sätt, och även Umeås då 
detta är sammankopplade enligt varumärkesanalysen. För att detta evenemang ska kännas 
lyckat för Umeåborna kan det också vara viktigt med utbyte av kulturer för att dessa positiva 
tankar kring eventet ska skapas. Detta utbyte utgörs då av trafiken av från inkommande 
turister. 
 
Styrgruppsmedlemmen menar att det inte är varumärkesbyggandet av Umeå som är viktigt 
med detta år utan att få befolkningen att medverka vid kulturutbytet. Det går dock inte att 
komma ifrån det faktum att under detta evenemangsår kommer mycket fokus att läggas på 
Umeå varpå en bild och en image kommer att skapas. Vi kan genom teorier konstatera att 
såväl trafikskapande event marketing som relationsskapande event marketing bidrar till en 
image av staden.  
 
För att kulturhuvudstadsåret ska lyckas skapa en bra bild av Umeå är det viktigt att invånarna 
och turisterna har positiva tankar och åsikter kring trafiken som eventet skapar. Det är även av 
stor vikt att det inom befolkning och planeringsgrupp finns positiva tankar och känslor som 
speglar kulturhuvudstadsarbetet. Vi kan på denna punkt visa att tankarna kring denna satsning 
varierar. Respondenterna var alla positiva till att kulturhuvudstadsåret blev av, men 
meningsskiljaktigheter kring hur informationen går ut varierar som tidigare påpekats. Från 
kulturorganisationen Humlans sida menar man att för lite information om vad som händer i 
satsningen, vad deras roll kommer att innebära saknas. Detta konstaterade även 
styrgruppsmedlemmen. Vi vill med detta understryka att Umeå 2014:s image redan nu har 
påbörjat att skadas och att förtroendet för dess ledare minskats. Detta leder i sin tur till att 
Umeås image som stad tar skada. 
 
Vi anser att respondenternas svar om att trafikskapande ses som ett sekundärt syfte bör 
omstruktureras då det även enligt målen att föra Europa och kulturhuvudstaden samman. 
Detta menas dock ofta konstnärligt, men vi anser även att det är av stor vikt att locka hit 
turister för utbyten av åsikter och medverkan. Hur ska kulturhuvudstadsåret annars kunna 
sätta Umeå på kartan? Att förbise vikten av turismens inverkan på kulturhuvudstadsåret är 
farligt och får inte helt enkelt ske. En struktur för vilka målgrupper inom turismen man vill 
satsa på måste tas fram för att sedan undersöka hur dessa ska komma till Umeå.  

7.5.1.2. Relationsskapande event marketing 
Vi kan genom intervjuer med kommunikationsansvarig, kommunalrådet, projektledaren samt 
styrgruppsmedlemmen påvisa att det är av stor vikt att skapa relationer i samband med detta 
kulturhuvudstadsår. Vi frågade dessa vilka typer av relationer som ansågs vara viktigast och 
här varierade svaret kraftigt. Styrgruppsmedlemmen och kommunikationsansvarig gav 
intrycket av att relationerna med medborgarna var viktigast att förstärka genom kulturarbetet, 
medan kommunalrådet istället underströk vikten av att näringslivet har internationella 
kontakter som kan kopplas samman med såväl samhälle som forskning. Kommunalrådet 
menar att dessa föder varandra. Kommunalrådet menade även att kontakten med medborgarna 
var viktiga samt att man ska rikta sig till alla målgrupper. Projektledaren menade istället att 
det är relationen till det lokala kulturlivet är viktigast att skapa. I den första ansökan 
framkommer att det är relationen med internationella kulturlivet som värderas högt 
(Nyfikenhet och Passion, 2008, s. 11).  
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Det råder alltså stora meningsskiljaktigheter kring vilka relationer man främst vill bygga. 
Oavsett vilka man väljer måste planeringsgruppen snarast gå ut med information till de olika 
aktörerna då ett samspel är viktigt för att relationer ska byggas och kunna upprätthållas. 
 

Uppsökande  
När det gäller att skapa relationer med Umeåborna och turister måste Umeå först och främst 
söka upp dessa målgrupper. Då vi ej undersökt huruvida kontakten mellan planeringsgrupp 
och befolkningen ser ut kan denna punkt ej analyseras vidare. Kommunikationsansvarig säger 
dock att planeringsgruppen är väldigt tysta externt. Vi ställde dock frågan om allmänheten var 
representerade i planering och organisering av eventet, vilket styrgruppsmedlemmen menade 
att de var ur den aspekten att det är folkvalda politiker som fattar besluten. 
Kommunikationsansvarig och kommunalråd menade att den första ansökan var byggd på 
allmänhetens tankar och åsikter efter ett flertal öppna möten hållits. Allmänheten har genom 
detta varit involverad i planering. Hur det samarbetet ser ut idag, efter beslutet om 
kulturhuvudstadsåret fattats har vi ej underlag till.  
 

Inbjudande 
Då det är tänkt att den inbjudande relationsskapande event marketing strategin skall vara 
riktat mot företag. Det är därför av största vikt att bjuda in företag till samarbeten samt att 
följa företagens utveckling av både åsikter och relationer till kulturhuvudstaden och dess 
utveckling. Det är viktigt att en kommunikation och ett samarbete inleds. Vi kan konstatera att 
kulturhuvudstadssatsningen misslyckats på denna punkt då såväl producenten, ordförande för 
företagarna som flygplatschefen säger sig få dålig information kring satsningen. Ingen av 
dessa har blivit kontaktade av planeringsgruppen efter det att Umeå blev utsedd till 
innehavare av kulturhuvudstadsåret 2014, vilket var i september 2009. Det är viktigt enligt 
såväl ECOTEC rapporten (2009) som Palmer/Rae rapporten (2004) att involvera 
intressetagare och kulturorganisationer i planeringsarbetet under planeringsåren samt att 
tillhandahålla dessa information under processens gång. Detta är något styrgruppen för 
kulturhuvudstadsåret varit dålig på och istället endast samlat in information från dessa istället 
för att dela ut information. Detta var styrgruppsmedlemmen väl medveten om och han 
menade att han såg detta som ett problem. Vi tycker det är häpnadsvärt att endast en person av 
de tre i styrgruppen som vi träffat uppmärksammat detta. Styrgruppsmedlemmen menade att 
frågan ”vad näringslivet har i planeringen att göra?” bör ställas, även om han hade önskat att 
en näringslivsgrupp hade bildats. Projektledaren menar att näringslivet kommer involveras i 
nästa skede, men när detta skede är nämns inte. 

7.5.2. Att kommunicera budskapet kring Event Marketing 
För att kulturhuvudstaden ska få ökat deltagande bland målgrupper och medarbetare, samt en 
stark varumärkesimage, är det viktigt att kulturhuvudstadsårets budskap förmedlas på rätt sätt. 
Då vi inte upplever att det finns något klart budskap med denna satsning kan de direkta och 
indirekta kommunikationseffekterna ej analyseras djupare. Vi kan dock understryka att om 
kulturhuvudstadsåret blir lyckat, i form av besökare, upplevelser samt ekonomiskt, kommer 
Umeås image påverkas till det positiva då de alltid kommer förknippas med den 
bakomliggande ledningen till satsningen. Det är därför ytterst viktigt att ett budskap med 
satsningen tas fram och förmedlas till intressenter, målgrupper och andra aktörer redan nu. 

7.5.2.1. Integrationseffekter 
Före, under och efter kulturhuvudstadsåret är det möjligt för Umeå att förknippa sig själva 
med ett buskap eller ett levnadsmönster. Ett av de många målen med denna satsning har av 
flera respondenter sagts vara att öka Umeås kulturprofil och kulturliv. Producenten önskade 
till exempel att folk skulle få upp ögonen för kulturen. Kommunalrådet menade även att 
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kulturlivet kan hjälpa strokepatienter och andra människor ur rehabiliteringssyfte. Man vill 
genom kulturen öka Umeåbornas livskvalitet. Efter kulturhuvudstadsåret måste Umeå, som en 
del i den efterlevnadsprocess, påminna umeåborna och de andra målgrupperna om det valda 
budskapet och det levnadsmönster man valde att förknippa kulturhuvudstadsåret med. Ett rikt 
kulturliv och kulturdeltagande är det Umeå kommun måste fortsätta förmedla efter 
kulturhuvudstadsårets slut för att relationen ska bestå och vara värdig i medborgarnas, 
näringslivets och kulturorganisationernas ögon. 
 

Direkt integration 
Då den direkta integrationen syftar till att samla intresse- och målgrupper i tid och rum samt 
att kommunicera det önskade budskapet till detta är det svårt för oss att analysera denna punkt 
nu då det är fyra år kvar till kulturhuvudstadsåret. Vi kan dock understryka vikten att redan nu 
fastställa vilket budskap som ska kommuniceras samt att planlägga hur detta ska gå till och 
hur samarbetet med intressegrupperna ska se ut. 

 
Indirekt integration 

Den indirekta integrationen utspelar sig innan och efter kulturhuvudstadsåret. För att kunna 
skapa förväntningar och uppmärksamhet kring året är det viktigt att kommunikationen mellan 
planeringsgruppen och de olika målgrupperna fungerar. Just nu är det många frågetecken från 
intressetagarnas sida kring vad som händer och sker med planeringen. För att kunna planera 
och göra reklam är det viktig med information från planeringsgruppens sida så man vet hur 
året kommer fungera. Företagarnas ordförande, som också menar att för lite information gått 
ut kring satsningen, marknadsför dock sitt företag med hjälp av kulturhuvudstadssatsningen. 
Detta när bl.a. affärer görs. Responsen från många kunder och samarbetspartners till 
Företagarnas ordförande reagerar ofta med frågan ”hur blev ni det?” när Umeås 
kulturhuvudstadsår förs på tal. Detta tyder på att marknadsföringen kring 
kulturhuvudstadsåret måste ta fart för att kännedom och indirekta integrationseffekter ska ta 
fart. 

7.5.2.2. Interaktion 
Det primära syftet med kulturhuvudstadssatsningen är att skapa engagemang och delaktighet 
bland Umeåbor, företagare och kulturorganisationer. Det är just detta interaktionen syftar till, 
att skapa aktivitet hos målgrupp och deltagare under evenemanget. Problemet i detta är att 
denna interaktion först blir möjligt genom den direkta integrationen. Umeå 2014:s 
planeringsgrupp måste därför först lyckas samla målgruppen i tid och rum, detta genom den 
indirekta integrationen. De måste väcka intresse som lockar målgrupper till eventet för att 
slutligen få dessa att interagera och vara delaktiga i kulturen. För att kunna analysera denna 
fråga djupare hade det varit behjälpligt att ha invånarnas syn på satsningen och om de är 
intresserade i att medverka.  
  

Forumseffekter 
Umeå måste, för att komma närmare i relationsstadiet, skaffa en medvetenhet kring den 
individuella och kollektiva närvaro som finns i staden kring kulturhuvudstadsåret. Det är 
viktigt att fånga upp tankar och åsikter och hur en kommande rollfördelning kan komma att te 
sig då eventet utgör sig i tid och rum.  
 
När vi frågade de styr- och planeringsgrupperna om någon attitydundersökning hade gjorts 
kring Umeåbornas tankar och åsikter kring staden var svaret främst att det inte gick att 
referera till dessa på rak arm. Rättvisepartisten menade även att dessa undersökningar inte var 
vetenskapliga då frågorna formuleras på fel sätt. När vi frågade hur det svenska näringslivet 
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ser på Umeå ur näringslivssynpunkt menade styrgruppsmedlemmen att det nog ser positivt ut 
ur småföretagarperspektiv. Men ur storföretagarperspektiv är det främst råvaruproduktion 
som är intressant i norrland, resten anser styrgruppsmedlemmen vara felplacerat p.g.a. långa 
transportsträckor. Företagarnas ordförande menar dock att Umeå har fått väldigt mycket kritik 
i gjorda attitydundersökningar, men att detta kan bero på den norrländska attityden att klaga 
på något om möjligheter ges. Kommunalrådet refererade till samma attitydundersökning men 
menade att då det kommer in investeringar kan synen på Umeå inte vara allt för dålig. 
Kommunikationsansvarig tror näringslivet ser möjligheter till goda transporter, samarbete 
med universitet samt att Umeå är en tillväxtstad.  
 
På frågan hur Sveriges befolkning ser på Umeå rådde det även där delade meningar. Svaren 
skilde sig allt från studentstad, stad i norr till en damfotbollsstad. Respondenterna delade dock 
meningen om att Europa inte har en aning vad Umeå är eller var det ligger. 
Kommunikationsansvarig och Företagarnas ordförande menade att de knappt vet vad Sverige 
är. 
 
Det råder alltså skilda meningar kring såväl näringslivets, umeåbornas, och övriga svenska 
befolkningens syn på Umeå. Detta visar på planeringsgruppen måste göra en djupdykning i 
ämnet för att kunna förutspå den kommande rollfördelningen och få en medvetenhet kring 
målgrupperna. Hur vill målgrupperna agera och medverka i satsningen är frågan 
planeringsgruppen måste ta reda på. 
 

Interaktionseffekter 
Interaktionsaffekterna som denna satsning leder till är att en relation skapas mellan de olika 
målgrupperna och Umeå. Det är genom målgruppernas aktiva deltagande som detta blir 
möjligt. När denna relation är skapad gäller det för Umeå att underhålla och vårda dessa 
relationer. Umeå får även ett ansikte utåt då kulturhuvudstadsåret bidrar till att sätta 
personligprägel på den samverkan som skapats.  
 

7.6.  Att lyckas med event marketing 
Då planeringsgruppen ligger efter i planeringen av kulturhuvudstadsåret är det svårt att 
använda sig av Woods 7 i:s modell för att bedöma huruvida eventet kommer bli lyckat eller 
ej. Vi kan dock understryka vikten av att planeringsgruppen tar denna modell i beaktning för 
att kulturhuvudstadsåret ska bli en succé, då vi redan nu hittat några bristande punkter. Vi ser 
med andra ord nedanstående punkter som en rekommendation till planeringsgruppen att 
behandla. 
 
Involvement (medverkan) – Den känslomässiga kopplingen som ska infinna sig mellan 
varumärket, eventet och upplevelsen är svår för oss i dagens läge att analysera då planering av 
eventet ej kommit igång. Känslorna som uppkommit kring upplevelsen av kulturhuvudstaden 
verkar positiva från alla respondenters sida förutom motståndaren Hägglunds. Detsamma 
gällde Umeå 2014:s varumärke där såväl flygplatschefen, Företagarnas ordförande som 
producenten ser att sin organisation kommer kunna dra nytta av en sammankoppling med 
Umeå 2014. 
 
Interaction (samspel) – I det samspel som ska infinnas sig mellan varumärkesambassadörer, 
deltagare och utställningsföremål ser vi redan nu brister. Varumärkesambassadörerna är i 
detta fall är planerings- och styrgruppen för kulturhuvudstadsåret, till deltagare räknas 
människor, kulturorganisationer samt företag som önskar ett samarbete. Utställningsföremål 
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är allt från konserter till andra planerade projekt under året. Såväl Företagarnas ordförande, 
flygplatschefen och producenten bekräftade att en envägskommunikation kring satsningen har 
förkommit. De har alla fått lämna ut information inför ansökan, men efter detta har ingen ny 
information kring kulturhuvudstadsåret och dess projekt inkommit till aktörerna. De känner 
alla känner att information behövs snarast för att planering av eventuella investeringar eller 
projekt ska kunna sättas igång. Detta är alltså inte möjligt nu då samspelet ej fungerar. 
 
Immersion (nedsänkning) – Alla sinnen måste nedsänkas under eventet och även isoleras 
från andra, utomstående, meddelanden. Meddelanden som bör isoleras är från andra 
konkurrerande event och kan till exempel vara Rigas kulturhuvudstadsår, trots att ett 
samarbete finns mellan städerna. Vi frågade respondenterna om Umeå hade några fördelar 
gentemot Riga, och här varierade svaren kraftigt. De flesta såg detta som en svår fråga och 
radade istället upp Rigas fördelar, såsom dess historia, byggnader och att det ligger närmare 
Europa. Umeå, och Norrland, beskrevs även i detta sammanhang som vacker med tillgång till 
natur till skillnad från Riga som både beskrevs som en vacker och ful stad. Att minska 
intrycket av yttre meddelanden är något som bör planeringsgruppen bör involvera i 
evenemangsplaneringen vid ett senare skede och gäller såväl regionalt, nationellt som 
internationellt. Detta då detta leder till att fler människor besöker Umeå under 
kulturhuvudstadsåret. 
 
Intensity (intenisitet) – Redan nu är invigningen av kulturhuvudstadsåret planerad och 
kommer enligt den andra ansökan bl.a. att innebära att renar springer i centrala Umeå, 
brinnande snö och sprängning av isen som ligger på älven. Detta kommer förmodligen vara en 
minnesvärd upplevelse för de som är deltagande. Det gäller dock för planeringsgruppen att 
planera fler event med denna höjd och skapa en intensitet under året. Detta är dock för tidigt 
för oss att analysera mer djupgående per dags dato. 
 
Individuality (individualitet) – Det förekom meningsskiljaktigheter bland styr- och 
planeringsgrupp kring huruvida sponsorer, näringsliv och allmänheten ska ingå i 
planeringsarbetet inte. Det är enligt teorin viktigt att eventet kundanpassas för att kunna 
betraktas som unikt och annorlunda. I detta fall är kunderna såväl allmänhet, företagare som 
sponsorer. Styrgruppsmedlemmen menade att företagen idag ej är representerade i 
planeringsarbetet, vilket även projektansvarige bekräftade. Styrgruppsmedlemmen uttalade 
även att detta ej skulle vara nödvändigt enligt ledningen då det är en politisksatsning medan 
projektansvarig menade att detta samarbete kommer ingås i nästa skede. 
Kommunikationsansvarig menade även att eventuella sponsorer kan komma att få 
möjligheten till att påverka eventuella artister som kommer medverka och liknande, vilket 
dementerades av styrgruppsmedlemmen. Han menade att det inte är aktuellt med sponsorer 
som betalar pengar endast för att få bestämma i programmet. Allmänheten menades ingå i 
planeringsarbetet på olika vis. Styrgruppsmedlemmen menade att detta var fallet då 
politikerna som sitter i styrgruppen är folkvalda och på så sätt representerar folkets röst 
medan kommunikationsansvarig och kommunalråd menade att ansökan är baserat på folkets 
åsikter efter ett antal öppna möten. Vi kan dock konstatera att meningsskiljaktigheterna är för 
stora för att kulturhuvudstadsåret hittills ska kunna beskrivas som kundanpassat. Styrgruppen 
måste gå ut till allmänhet och företagare för att ta del av deras åsikter, då detta sist gjordes 
inför ansökan nummer två. Fortsätter styrgruppen att se detta år som en politisksatsning där 
politikerna bestämmer allt, som styrgruppsmedlemmen beskriver, kommer det önskvärda 
relationsbyggandet att misslyckas. 
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Innovation (innovation) – Denna punkt menar att kulturhuvudstadsåret ska vara en kreativ 
plats där timing har en central roll. Då detaljplanen för kulturhuvudstadsåret ej är påbörjad går 
det ej ännu att analysera denna bit. Vi kan dock rekommendera att styrgruppen undersöker 
vilka åskådare som brukar medverka vid dessa typer av arrangemang.  
 
Integrity (Integritet) – Kulturhuvudstadsåret måste spegla äkthet och genuinitet och även 
tillföra ett mervärde med förmåner för konsumenten. I ECOTEC rapporten understryks vikten 
av att kulturhuvudstadsåret ska spegla invånarnas liv samt att dessa ska känna sig trygga i det 
valda temat. Väljer ledningen ett tema utan anknytning till invånarna kan dessa känna sig som 
attraktioner inför de turister som kommer till staden. Huruvida det samiska temat matchar 
Umeås befolkning går att diskutera då Umeås präglas av en ung befolkning, damfotboll samt 
ett brett musikliv. Ingen av respondenterna förknippade Umeå med samer i undersökningarna. 
Vilket heller inte respondenterna menade att den svenska befolkningen gjorde. Vilka 
förmåner som målgrupperna värderar behandlar inte denna studie.

8.0. Slutsatser och rekommendationer 
 I detta kapitel presenteras de slutsatser vi kommit fram till genom analysen. Även de 
rekommendationer vi anser att Umeå 2014:s planerings- och styrgrupp bör ta till sig 
sammanfattas här, samt förslag till framtida forskning. 

8.1. En enhetlig bild 
Vi har i vår undersökning kommit fram till att Umeå saknar en enhetlig bild. Denna brist på 
enhetlighet finns både nu i uppfattningen om Umeå samt delvis i den strategi som är 
utvecklad för att marknadsföra Umeå. Detta har vi kommit fram till i samband med att vi tittat 
på stadens marknadsföring och image samt den identitetsskapande process som ingår. När vi 
undersökte Umeå utifrån Kotlers et al (2001, 2003) platsmarknadsförings teori som använts i 
utformandet och skapandet av en plats marknadsföring kunde vi se en brist i den kärna som i 
denna teori beskrivs som skapandet av en stark och attraktiv image. Bristen i denna image 
ligger i att den varumärkesplattform som är utformad för Umeå inte har en direkt koppling till 
den bild av Umeå som är målet med kulturhuvudstadsåret.  
 
Vi har även sett en otydlig bild i undersökandet av Umeås image och identitet enligt Balmers 
(2001) corporate branding teori. När vi undersökte Umeås corporate image enligt våra 
respondenters uppfattning fann vi en otydlig mångsidig image. Alla respondenterna beskrev 
en positiv bild men att denna bild skiftande mellan dem alla. Respondenterna beskrev även att 
deras uppfattning om Umeåbornas bild av Umeå som en stad med flera ansikten. De menade 
att Umeås befolkning inte har en entydig bild av Umeå. Den nationella bilden framställdes på 
två sett, dels som en metropol, dels som en anonym stad i norr. Den europeiska bilden av 
Umeå framstod som anonym på många sätt. Det finns alltså ingen allmän uppfattning om 
Umeå. I och med att en image skapas i hjärnan så är detta helt naturligt. Men imagen är också 
direkt kopplat till hur människor agerar och en stad med en stark positiv image har en fördel i 
konkurrensen på den globala marknaden. Umeås styrgrupp måste därför välja vilken bild de 
vill förmedla ut för att denna otydliga bild ska bli klarare och mer enhetlig bland invånarna. 
Detta bör göras genom en större attitydundersökning bland Umeås invånare, näringsliv samt 
andra organisationer. 
 
Organisationsidentiteten i Umeå visade sig vara stark enligt våra respondenter. 
Respondenternas svar var nära kopplat till de kärnvärden som beskrivs i Umeås 
varumärkesplattform. Även Umeås personlighet visades sig vara nära kopplat till denna 
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plattform. Umeås olika identiteter visade sig i vår undersökning vara kopplade till varandra då 
de beskriver Umeå på samma sätt. Den strategiska och långsiktiga identiteten visade sig ha en 
viss grund i den identitet som den i dag upplevs ha. Den identitet som upplevdes som en 
utstickare var den historiska identiteten och Umeå bör därför ta hänsyn till historien och 
överväga dess innebörd i dess framtida satsning. Att ta bort innebörden som björkarnas stad, 
som präglat Umeå sedan 1800- talet, för ett nytt ansikte kan skapa förvirring bland såväl 
invånare som övrig befolkning. Den visuella identiteten kommer förmodligen i framtiden att 
vara förknippad med kulturhuvudstadsmålet om de visuella symboler som planer färdigställs i 
tid. Vi kunde dock inte se någon större koppling mellan den visuella identitet som Umeå 
kommun idag använder sig av i form av logotyp och slogan och den visuella identitet Umeå 
2014 använder sig av. Som det ser ut i dag finns det ett gap mellan vad Umeå lovar och den 
bild av Umeå som existerar i dag. Med andra ord, Umeå lovar att det är en kulturhuvudstad, 
men att det kanske inte alltid är det. Den image som Umeå försöker skapa måste ha en 
verklighetsgrund, och det är detta Umeå bör jobba vidare på.  
 
Detta är dock bara början av en process och det finns incitament för att Umeå som stad skulle 
kunna profilera sig genom kulturen. Politikerna och den styrande organisationen värdesätter 
kulturen. Det här framgår i och med beslutet att just välja kulturhuvudstaden som satsning. 
Flera av respondenterna svarade även kultur som ett attribut i deras bild av Umeå. Det finns 
även indikationer på att musiken kan vara en av de ting som människor utanför Umeå känner 
till om Umeå. Umeå måste som tidigare nämnt bestämma sig för vilken image av staden de 
vill skapa innan kulturhuvudstadsåret går av stapeln.  

8.2. Organisation 
I teorin framkommer det att för att man ska lyckas med marknadsföringen av en stad krävs det 
att man har stark involvering av den privata sektorn i planeringen (Kotler et al, 1999,s.27). 
Även i event marketing teorierna framkommer det vikten av att involvera målgrupperna i 
planering och organisering för att delaktighet och mervärde kring satsningen ska skapas. I vår 
undersökning har det framkommit att den privata sektorns involvering i denna satsning är 
liten. Planering, organisering och beslut sker främst i en liten grupp med politiker. I vår 
undersökning har det också framkommit att det enligt planerna heller inte kommer att bli 
någon större involvering av den privata sektorn vad gäller besluten. De kommer troligtvis få 
ett större utrymme i en färdigutvecklad organisation men att besluten kommer i slutändan 
befinna sig i den politiska gruppen. Att det är politiken som styr detta projekt uttrycks som en 
oro bland respondenterna, vilket får stöd från tidigare rapporter kring genomförandet av ett 
sådant här event. Vi anser därför att politiken har en alldeles för stor betydelse i denna 
satsning och att dessa borde involvera näringslivet och kulturen i en större grad även i den 
beslutsfattande organisationen.   

8.3. Kommunikation  
Open source är en kommunikationsmetod som framhävs i stor grad av både de respondenter 
som jobbar med detta projekt samt ansökan. Detta är en metod som ska skapa medskapande 
hos kulturhuvudstadens intressenter. Denna metod stämmer väldigt bra överrens med teorin 
om hur man skapar ett bra varumärke och event. Tyvärr kan vi se en del brister i denna 
metods praktiska genomförande. Det har i vår undersökning framkommit att det i det 
praktiska genomförandet av open source mestadels har lett till en envägskommunikation och 
det medskapande och delaktighet som Umeå 2014 velat skapa har inte lyckats fullt ut. Detta 
kan vi se i intressenternas svar kring delaktighet. De känner att de har till viss del deltagit i 
planeringen, bland annat med ansökan men att den information de fått sedan dess har varit 
väldigt begränsad. 
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Umeå 2014 står också inför ett annat kommunikationsproblem. Kulturhuvudstadsåret består 
av både kortsiktiga och långsiktiga mål. Detta försvårar kommunikationen då dessa ger två 
olika budskap. Det har i vår undersökning även framkommit att det ännu inte finns någon klar 
kommunikationsplan. Framför allt inte för det långsiktiga målet. Hur kulturhuvudstaden 
Umeå ska kunna fortsätta att marknadsföra sig och fortsätta arbeta efter 2014 är en fråga som 
ännu inte lösts. Det här gör Umeå 2014 till ett kortsiktigt projekt trots att de gärna vill 
beskriva sig själva som en process eller folkbildning. En långsiktig satsning som ännu inte 
löst de långsiktiga problemen.  
 
Vi anser att Umeå 2014 ligger efter i sin kommunikation. Intressenterna börjar bli irriterade 
och känner sig inte längre delaktiga. Det finns ingen plan över hur man ska lösa den 
långsiktiga kommunikationen och samarbetet upplevs som en envägskommunikation. Vi 
upplever att kommunikationen måste bli starkare inom kort för att inte Umeå ska misslyckas 
med denna satsning innan den ens har börjat.   

8.4. För att lyckas med satsningen 
För att lyckas med satsningen måste även Umeå ta till sig de sju olika i:na som Wood beskrev 
i sin teori. Umeå måste skapa en känslomässig koppling mellan Umeås varumärke, 
Kulturhuvudstadsåret och upplevelsen av denna. Idag finns denna känslomässiga koppling 
utifrån vår intervju med näringslivsrespondenterna, men vi råder planeringsgruppen till att 
sträva efter att denna känslomässiga koppling även uppfylls från turisters och umeåbornas 
sida. Det ska även finnas ett samspel mellan varumärkesambassadörer, deltagare och 
utställningsföremål. Detta samspel fungerar inte idag och styr- och planeringsgruppen måste 
involvera såväl näringsliv och allmänhet mer i planeringen. Som det ser ut idag är det en 
envägskommunikation där information tas från näringsliv och allmänhet, men inget ges 
tillbaka. Evenemanget ska även hålla en höjd under hela året som gör det minnesvärt för 
deltagarna. Vi kan redan nu se att detta är på god väg att genomföras, bl.a. genom den 
planerade invigningen. Eventet ska även kundanpassas, och i detta fall menar vi med stöd från 
teorierna, att sponsorer och andra investerare ska ha inflytande i satsningen, något som idag är 
oklart från styrgruppens sida. Detta ska ej vara en politisksatsning där endast politiker fattar 
beslut utifrån deras åsikter. Det är även viktigt att timing spelar roll i detta event samt att det 
är en kreativ plats. Detta är något planeringsgruppen ej kommit till då en detaljplan ännu ej 
påbörjats. Det är därför av stor vikt att detta arbete sätts igång snarast. Kulturhuvudstadsåret 
ska även spegla en äkthet och genuinitet som skapar ett mervärde för besökarna. Då det är 
viktigt att kulturhuvudstadsåret speglar invånarnas livsstil ställer vi oss frågande till det 
inflytande det samiska temat speglar under året då detta inte speglar Umeås invånare som är 
en ung stad med mycket musik och fotboll. Vi säger inte att de samiska projekten ska tas bort 
ur eventet, utan att dess omfång bör minskas för att inte Umeås befolkning ska känna sig som 
en attraktion från Européernas sida och malplacerade i sin egen stad under 
kulturhuvudstadsåret. 
 
Det är även av stor vikt att planeringsgruppen ser satsningen som ett sätt att skapa trafik och 
inte endast riktar sig till att knyta relationer. Att skapa trafik till Umeå är viktigt för att 
kulturhuvudstadsåret rent ekonomiskt ska gå runt samt att trafiken leder till. Det som dock är 
ännu viktigare är att Umeås image blir starkare genom trafiken och målgruppernas positiva 
tankar till denna trafik.  
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8.5. Framtida forskning 
Då vi i vår undersökning av näringsliv och kulturliv sett spridda åsikter kring Umeås 
varumärke och samarbetet med planeringsgrupp rekommenderar vi att Umeås befolkning 
undersöks djupare. Detta för att deras åsikter kring satsningen bör tas med i åtanke vid 
skapande av ett event av denna typ. 
 
Vi anser även att beslutskommittén kan vara värda att granska för att fånga upp deras åsikter 
till varför Umeås valdes och vad de tror Umeå kan bidra med under detta år. Fanns det något 
negativt med Umeås ansökan och ledningen?  

9.0. Sanningskriterier 
Detta slutgiltiga kapitel berör de sanningskriterier som bedömer hur bra en undersökning är. 
Då vår studie är av kvalitativart kommer vi att använda oss av sanningskriterierna 
trovärdighet och äkthet (Bryman, 2001 s. 45-46). 

9.1. Trovärdighet 
Forskningens trovärdighet är uppdelad i fyra mindre kategorier som kommer att utvärderas 
nedan. De fyra kategorierna är tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet samt konfirmering. En 
kort beskrivning av varje kategori finns tilldelad i början av texten för att sedan följas av 
utvärdering. 

9.1.1. Tillförlitlighet 
Tillförlitligheten i en studie motsvaras enligt Bryman (2001, s. 46) av intern validitet. Denna 
studie är skriven av författarna själva, utan hjälp från andra. I de fall då annan författares 
material har brukats har dessa refererats till så väl i text som i källförteckning. Vi har även 
undvikit att bruka sekundärkällor då dessa ej anses som pålitliga enligt vår mening. Vi har 
tyvärr ej haft möjlighet att låta respondenterna granska materialet innan tryck, då de flesta 
intervjuer skedde i slutskedet av processen. Detta är något vi är väl medvetna kan påverka 
forskningens tillförlitlighet, och hade självklart önskat att tid till granskning för respondentens 
del fanns. 

9.1.2. Överförbarhet 
Att en studie är överförbar innebär att dess resultat går att bruka i andra sammanhang 
(Bryman, 2001, s. 46). Vi menar att resultatet av denna forskning kan vara svår att ta vidare 
till andra sammanhang då event marketing och dess syfte varierar från tillfälle till tillfälle och 
så gör också dess ledning. Vi vill däremot understryka att de teorier vi valt har visat sig 
stämma väl överens med planeringen av Umeå 2014. Vi menar därför att denna studie är 
överförbar. Det gäller dock för de som vill tillämpa denna studie i annat sammanhang att göra 
en egen analys på det bakomliggande företagets event marketing till det evenemang som 
planeras. Vi menar dock att andra som tillämpar event marketing kan använda denna studie 
till att se vad Umeå 2014:s planerings- och styrgrupp gjort fel för att själva undvika samma 
misstag, och på så vis är studien överförbar. Men huruvida denna studie går att använda i 
andra kontext är dock upp till läsaren själv att bedöma i enlighet med den detaljerade empiri 
som finns tillgänglig i arbetet (Bryman, 2001, s. 260).  

9.1.3. Pålitlighet 
Pålitlighet syftar enligt Bryman (2001, s. 46) till att studien vid ett annat tillfälle skulle få 
samma resultat. Vi anser i och med den access vi har fått vad gäller respondenter kan det vara 
svårt att göra samma studie vid annat tillfälle och få samma resultat. Om en framtida studie 
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skulle få samma access tror vi inte att detta skulle leda till samma resultat ändå. Detta i och 
med att vi valt ett konstruktionistiskt synsätt, vilket innebär att vi antar att verkligheten skapas 
hos våra respondenter och att denna då kan förändras med tiden (Bryman, 2001, s.33). I och 
med att vi i denna studie studerar en process som nu är under arbete gör detta att tidpunkten 
för studien spelar stor roll för resultatet. Detta innebär att en studie som görs vid en annan 
tidpunkt troligtvis inte kommer att få samma resultat.  

9.1.4. Konfirmering 
Konfirmering syftar till forskarens objektivitet enligt Bryman (2001, s. 46). Då vi under alla 
intervjuer använt oss av diktafon för att spela in samtalen, för att sedan transkribera dessa 
under noggrann process menar vi att empirin författats under bästa möjliga omständigheter. 
Transkriberingen innehöll även uttryck som att respondenten slog i bordet, svor samt långa 
pauser. Detta underlättade tolkningen förhållande till satsningen och huruvida svaret låg 
varmt om hjärtat eller ej. De som utför studien kan dock aldrig vara helt objektiva och 
värderingar kommer in under ett antal tillfällen vid en studie (Bryman, 2001, s.37). I och med 
detta tror vi att våra värderingar kan ha påverkat analys och tolkning samt de slutsatser vi valt 
att belysa. Vi menar dock att dessa värderingar i den mån det är möjligt undvikits. Vi har 
därmed agerat i enlighet med godtro i författandet (Bryman, 2001, s.261).  

9.2. Autenticitet 
Denna del berör enligt Bryman (2001, s.261) främst ”… forskningspolitiska konsekvenser i 
allmänhet” och speglar forskningens äkthet. Autenticiteten delas in i de fem olika 
kategorierna: Rättvis bild, ontologisk autenticitet, pedagogisk autenticitet, katalytisk 
autenticitet och taktiskt autenticitet. Dessa sammanfattas nedan i enlighet med denna 
forskning tillsammans med en kort beskrivning. 

9.2.1. Rättvis bild 
Den rättvisa bilden syftar enligt Bryman (2001, s.261) till om empirin i forskningen ger rättvis 
bild av respondentens åsikt. Som vi tidigare nämnt spelades alla intervjuerna in med hjälp av 
en diktafon och transkriberades under full koncentration för att uttryck och känslor skulle vara 
möjliga att tolkas. Långa pauser tolkades som betänkning från respondentens sida, och 
smällar i bord, samt svordomar tolkades som betoningar av det man ville ha sagt. På grund av 
detta menar vi att en rättvis bild av respondentens åsikter framförts. Vi önskar däremot att tid 
för respondenterna att granska materialet innan tryck varit möjligt för att se om 
respondenterna höll med om den bilden vi uppfattat. Detta hade säkerhetsställt den rättvisa 
bilden ytterligare. 

9.2.2. Ontologisk autenticitet 
Om studien hjälper respondenterna att förstå sin sociala verklighet bättre genom forskningen 
är det den ontologiska autenticiteten syftar till enligt Bryman (2001, s. 261). Vi menar att alla 
respondenter har hjälp av denna studie för att förstå hur läget med Umeå 2014 ligger till och 
att detta måste förbättras. Vi har därför valt att låta alla respondenter få ta del av denna studie. 
Vi menar att styr- och planeringsgruppsmedlemmarna genom denna studie får upp ögonen för 
de problem som finns i satsningen samt att kulturrespondenterna och näringslivet i Umeå får 
del av de meningsskiljaktigheter och brister som finns i planeringen, samt att alla dessa delar 
uppfattning om de problem som finns i satsningen. Vi menar därför att dessa inte personligen 
behöver känna sig utanför denna satsning då faktiskt alla näringslivs- och kulturrespondenter 
får begränsad information från ledningen. Vi hoppas att respondenterna i och med denna 
studie väljer att utveckla det samarbete som krävs i och med denna satsning. 
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9.2.3. Pedagogisk autenticitet 
Den pedagogiska autenticiteten syftar till att respondenterna får ta del av andra personer i 
miljöns uppfattningar samt att detta leder till en tydligare bild för respondenterna (Bryman, 
2001, s. 261). Då vi försökt, så gått det går att involvera satsningens planeringsgrupp, 
politiker, kulturorganisationer samt näringsliv menar vi att denna studie leder till att 
respondenterna får en tydligare bild av miljön de befinner sig i. Vi har även valt att dela in 
empiriavsnittet utifrån respondenterna för att en enhetlig bild av varje respondents åsikter 
kring miljön lättare skulle kunna tolkas. Ordningen respondenterna blev placerade i var 
dessutom inget sammanträffande då politikernas åsikter hamnade överst, för att sedan följas 
av kommunikationsansvarige för Umeå 2014, kulturliv, näringsliv och sist projektledaren. 
Varför projektledaren kom sist var p.g.a. att denna intervju var utförd via mailkontakt och ej 
var lika omfattande som de andra. Vi menar att den pedagogiska autenticiteten uppfyllts. 

9.2.4. Katalytisk autenticitet 
”Har undersökningen gjort att de som medverkat i de kan förändra sin situation?” är frågan 
som besvarar om den katalytiska autenticiteten är uppnådd i en studie enligt Bryman (2001, s. 
261). Vi menar med denna studie att de som främst kan förändra sin situation är planerings- 
och styrgruppen som måste börja kommunicera såväl internt som externt för att önskad bild 
av satsningen ska uppnås. Genom att kommunicera med näringsliv och kulturorganisationer 
förbättras även deras situation då de idag står hjälplösa. Vi vill dock understryka att näringsliv 
och kulturorganisationer också har makten själv att begära mer information för att sätta press 
på ledningen. Vi hoppas dock att detta ej blir nödvändigt genom dessa klara direktiv vi 
sammanfattat.  

9.2.5. Taktisk autenticitet 
Vi anser att denna studie har lett till att respondenterna får större möjligheter till att vidta de 
åtgärder som behövs då tidigare kulturhuvudstadsrapporter granskats, samt att vår teoretiska 
referensram dels bygger på varumärkesbyggande principer och event marketing. (Bryman, 
2001, s. 261) Umeå 2014:s planerings- samt ledningsgrupp har valt att inte se detta år som ett 
evenemang vilket enligt teorier är helt fel. Vi har även påpekat misstag som tidigare 
kulturhuvudstäder stött på såsom dålig kommunikation och övervägande politiskt styre, vilket 
situationen i Umeå präglas av just nu.  Vi anser därför att Umeå 2014:s planeringsgrupp har 
möjligheter att nu, innan det är försent, ändra sin strategi och vidta de åtgärder som är 
nödvändiga för att kulturhuvudstadsåret inte ska bli ett misslyckande. Huruvida näringslivet 
och kulturorganisationer kan vidta nödvända åtgärder genom denna studie är en 
tolkningsfråga. De kan självklart, som nämns i den katalytiska autenticiteten, välja att sätta 
press på projektledningen för att få önskat samarbete att fungera. Annars kan de helt enkelt 
låta bli att medverka om satsningen blir för politisk och därigenom låta den misslyckas. Men 
självklart har denna studie gett möjligheter för respondenterna att vidta de åtgärder som 
behövs.
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Bilaga 1 
Intervjufrågor Marie-Louise Rönnmark, Kommunalråd 
 

• Vad är din bild av Umeå? 
• Hur skulle du beskriva Umeås ”personlighet” /karaktärsdrag? 
• Beskriv Umeå med två ord? 
• Vilka känslor kopplar du till Umeå som stad? 
• Hur tror du att Umeås invånare skulle beskriva Umeå i dag? 

o Har det gjorts någon undersökning på detta? 
• Hur tror du att övrig befolkning i Sverige skulle beskriva Umeå i dag? 
• Hur tror du det svenska näringslivet ser på Umeå i dag ur näringslivssynpunkt?  
• Hur tror du övriga Europa ser på Umeå i dag?  
• Vilken bild av Umeå är det ni vill skapa med detta evenemang? 

o Lokalt, Regionalt, Europa, Internationellt 
• Vilket samband mellan varumärket Umeå och kulturhuvudstadsåret anser du att det finns? 

o ”Umeå vill mer” hur hänger det ihop med kulturhuvudstad  2014. 
o Umeå ”vill vinna” – varför ändrades detta? 
o Tror du att detta evenemang har en påverkan på varumärket Umeå? 

• Vad är bakgrunden till att ni ansökte till Kulturhuvudstad 2014? 
o Varför just detta evenemang och inte något annat? Fanns det alternativ till denna 400 

miljoners-satsning.  
• Varför är detta evenemang viktigt för Umeå? 

o Satsningen var inte ett enhälligt beslut, hur kom detta sig? Vad ansågs vara ett 
problem? 

• Vad är målet med evenemanget?  
o Hur ska ni uppnå detta mål? 
o Vilken av dessa upplever du som viktigast? 
o Vilka är ledorden för denna satsning? 

• Chefsforum har antytt att synlighet och samverkan är önskade ledord, 
vad är kopplingen mellan dessa och kulturhuvudstadens ledord; det 
nordliga rummet, mångfald och gränsöverskridande. 

• Varför har ni valt det samiska temat? 
• Vilka känslor är det ni vill skapa? 

o Hur ska ni skapa dessa? 
• Vad tycker du är viktigast med detta evenemang, att bygga relationer eller att öka intäkterna 

genom t.ex. turism under huvudstadsåret? 
o Vilka relationer tycker du är viktigast att skapa? 
o Vilken typ av trafik vill ni helst skapa? Besöksfrekvens på kort /långsikt 

 (lokal, regional, nationell, europeisk, internationell)   
• Hur ska ni öka turismen i Umeå under året? 
• Hur ser er tidsplan ut? Delmål? 
• Vilka stora arrangemang är idag planerade? 
• Var kommer Europa in i evenemanget? Vika stora personligheter från övriga Europa? 
• Vad tror/ hoppas ni blir de långsiktiga effekterna? 

o Vilken tidshorisont?  
o Är det kopplat till Umeå 150.000 respektive  200.000 invånare år 2050? 

• Vilka är målgrupperna för detta projekt?  
o Vad har dessa gemensamt? 
o Vilken målgrupp är viktigast för er? 
o Vilka intressegrupper finns? 

• Hur ser budgeten ut för detta event? 



 

 
 

o Vet ni hur EU-bidraget kommer se ut? 
o Sponsorer? 

• Finns det några klara sponsorer? Hur ser samarbetet ut?  
• Hur kommer kommunens bidrag till detta event se ut? 

o Vad kommer kommunens bidrag täcka? 
o Hur ser fördelningen av budgeten ut under planeringsåren? 
o Detta är ju en satsning som innebär ganska stora investeringar, hur ser ni att dessa 

investeringar kommer att löna sig?  
o Vilka områden kommer gynnas av detta projekt?  
o Finns det något område som kommer drabbas av nedskärning i samband med detta? 

• Har ni något samarbete med tidigare huvudstäder? 
o Har ni lärt något av tidigare kulturhuvudstäder? 
o Hur har erfarenheter visade i tidigare rapporter påverkat era strategier?  

• Hur ser samarbetet mellan kommun, planeringsgrupp och näringsliv ut? 
o Finns näringslivet representerade i planering och organisering av eventet?  
o Hur ser styrgruppen ut och vilka är deras uppdrag samt inom vilka ramar? 
o Alternativa signifikanta aktörer/ gruppmedlemmar. Hinner Fredrik med även detta 

jobb? 
o Hur många och vilka nyanställda finns för detta projekt? 

• Hur ser intresset ut från allmänheten?  
o Är deras åsikter representerade i planering och organisering? 

• Hur ser intresset ut från andra kulturorganisationer/ föreningar? 
o Är dessa representerade i planering och organisering? 
o Hur ser samarbetet ut? 

• Hur balanseras politiska och artistiska intressen? 
• Hur ska ni kommunicera detta event? 

o Hur ser kommunikationen ut mellan kommunen, planeringsgrupp och dess 
samarbetspartners? 

o Hur ser kommunikationen ut till allmänheten och övriga intressenter? 
o Finns det några planerade landskapsförändringar eller infrastrukturförändringar i 

kommunen i samband med detta event? 
• Hur kommer stödet till kulturlivet se ut? Finns det några planer ännu? 
• Hur upplever ni att detta evenemang tas emot av folket? Tidningar? Andra opinionsgrupper? 
• Spekulera i negativa effekter med denna satsning? 
• Hur och varför kommer Umeå att lyckas som kulturhuvudstad? 

o Fördelar med Umeå vs Riga 
 
 
 
  



 

 
 

Bilaga 2 
Intervjufrågor Daniel Kallós, Styrgruppsmedlem 
 

• Vad är din bild av Umeå? 
• Hur skulle du beskriva Umeås ”personlighet” /karaktärsdrag? 
• Beskriv Umeå med två ord? 
• Vilka känslor kopplar du till Umeå som stad? 
• Hur tror du att Umeås invånare skulle beskriva Umeå i dag? 
• Hur tror du att övrig befolkning i Sverige skulle beskriva Umeå i dag? 
• Hur tror du det svenska näringslivet ser på Umeå i dag ur näringslivssynpunkt?  
• Hur tror du övriga Europa ser på Umeå i dag?  
• Vilken bild av Umeå är det ni vill skapa med detta evenemang? 

o Lokalt, Regionalt, Europa, Internationellt 
• Hur länge har du varit med i den politiska styrgruppen? 
• Vad är bakgrunden till att ni ansökte till Kulturhuvudstad 2014? 

o Varför just detta evenemang och inte något annat? Fanns det alternativ till denna 400 
miljoners-satsning.  

o Varför är detta evenemang viktigt för Umeå? 
o Satsningen var inte ett enhälligt beslut, hur kom detta sig? Vad ansågs vara ett 

problem? 
• Vad är målet med evenemanget?  

o Hur ska ni uppnå detta mål? 
o Vilken av dessa upplever du som viktigast? 
o Vilka är ledorden för denna satsning? 

• Chefsforum har antytt att synlighet och samverkan är önskade ledord, 
vad är kopplingen mellan dessa och kulturhuvudstadens ledord; det 
nordliga rummet, mångfald och gränsöverskridande. 

• Finns det något koppling mellan Umeås varumärke och kulturhuvudstadens varumärke? På 
vilket sätt? 

• Vad tycker du är viktigast med detta evenemang, att bygga relationer eller att öka intäkterna 
genom t.ex. turism under huvudstadsåret? 

o Vilka relationer tycker du är viktigast att skapa? 
o Vilken typ av trafik vill ni helst skapa? Besöksfrekvens på kort /långsikt 

 (lokal, regional, nationell, europeisk, internationell)   
• Hur ser er tidsplan ut? Delmål? 
• Var kommer Europa in i evenemanget?  
• Vad tror/ hoppas ni blir de långsiktiga effekterna? 

o Vilken tidshorisont? Vilka på 5 15-25 års sikt. 
o Är det kopplat till Umeå 150 000 resp. 200 000 invånare år 2050? 

• Vilka är målgrupperna för detta projekt?  
o Vad har dessa gemensamt? 
o Vilken målgrupp är viktigast för er? 
o Vilka intressegrupper finns? 

• Detta är ju en satsning som innebär ganska stora investeringar, hur ser ni att dessa 
investeringar kommer att löna sig?  

o Vilka områden kommer gynnas av detta projekt?  
o Finns det något område som kommer drabbas av nedskärning i samband med detta? 

• Hur ser samarbetet mellan kommun, planeringsgrupp och näringsliv ut? 
o Finns näringslivet representerade i planering och organisering av eventet?  
o Hur ser styrgruppen ut och vilka är deras uppdrag samt inom vilka ramar? 
o Alternativa signifikanta aktörer/ gruppmedlemmar. Hinner Fredrik med även detta 

jobb? 



 

 
 

• Hur ser intresset ut från allmänheten?  
o Är deras åsikter representerade i planering och organisering? 

• Hur balanseras politiska och artistiska intressen? 
• Hur ska ni kommunicera detta event? 

o Hur ser kommunikationen ut mellan kommunen, planeringsgrupp och dess 
samarbetspartners? 

o Hur ser kommunikationen ut till allmänheten och övriga intressenter? 
• Tror du att Umeå hinner med arenabygge, ombyggnation av Gammliavallen, Simhallsbygge, 

Flytt av e4an etc. inför kulturhuvudstadsåret?? 
• Hur kommer stödet till kulturlivet se ut? Finns det några planer ännu? 
• Hur upplever ni att detta evenemang tas emot av folket? Tidningar? Andra opinionsgrupper? 
• Spekulera i negativa effekter med denna satsning? 
• Hur och varför kommer Umeå att lyckas som kulturhuvudstad? 

o Fördelar med Umeå vs Riga 
 
  



 

 
 

Bilaga 3 
Intervjufrågor Jan Hägglund, Rättvisepartisten 
 

• Vad är din bild av Umeå? 
• Hur skulle du beskriva Umeås ”personlighet” /karaktärsdrag? 
• Om du skulle beskriva Umeå med två ord, vilka skulle dessa vara? 
• Vilka känslor kopplar du till Umeå som stad? 
• Hur tror du att Umeås invånare skulle beskriva Umeå i dag? 

o Vet du om det har gjorts någon undersökning på detta? 
• Hur tror du att övrig befolkning i Sverige skulle beskriva Umeå i dag? 
• Hur tror du det svenska näringslivet ser på Umeå i dag ur näringslivssynpunkt? 
• Hur tror du att övriga Europa ser på Umeå? 
• Vilken bild av Umeå tror du man försöker skapa med detta evenemang? 

o Lokalt, Regionalt, Europa, Internationellt 
• Vad är dina åsikter kring Umeå 2014? 

o Vad anser du vara positivt med en investering som denna? 
o Vad anser du vara negativt med en investering som denna? 

• Tycker du att Kulturhuvudstadsåret passar Umeås personlighet? 
• Vad tror du är bakgrunden till att Umeå ansökte om titeln som kulturhuvudstad? 

o Varför just detta evenemang och inte något annat? Fanns det alternativ till denna 400 
miljoners-satsning? 

o Varför är detta evenemang viktigt/ej viktigt för Umeå? 
o Rättvisepartiet var det enda parti som röstade nej till denna satsning.  

 Hur kom detta sig?  
 Vad ansågs vara ett problem med detta evenemang? 

• Vad anser du vara målet/målen med detta evenemang?  
o Tror du att dessa kommer att bli uppnådda? Hur? 
o Vilka upplever du vara ledorden för denna satsning? 

• Spekulera i positiva effekter med detta evenemang? 
• Vilka långsiktiga effekter önskar du helst se av detta evenemang? 
• Vad tror du blir de långsiktiga effekterna av detta evenemang? 

o Detta är ju en satsning som innebär ganska stora investeringar, hur tror du att dessa 
investeringar kan löna sig?  

o Vilka områden kommer gynnas av detta projekt?  
o Finns det något område som kommer drabbas av nedskärningar i samband med detta? 
o Tror du att kommunens bidrag kommer räcka? 
o Vad tror du kommunens bidrag kommer täcka? 
o Anser du att de planerade sponsorintäkterna är realistiska? 

• Hur ser samarbetet mellan kommun, planeringsgrupp och näringsliv ut? 
o Har ni som partirepresentant insyn i planeringen?  

• Hur tror du att intresset från allmänheten ser ut?  
o Anser du att deras åsikter är representerade i planering och organisering? 
o Anser du att näringslivets åsikter är representerade? 

• Vet du om det finns några planerade landskapsförändringar eller infrastrukturförändringar i 
kommunen i samband med detta event? 

• Hur upplever ni att detta evenemang tas emot av folket? Tidningar? Andra opinionsgrupper? 
• Tror du att Umeå kommer att lyckas/ej lyckas som kulturhuvudstad? 

 
 
 
 



 

 
 

Bilaga 4 
Intervjufrågor Maria Wetterlöv, kommunikationsansvarig 2014 
 

• Vad är din bild av Umeå? 
• Hur skulle du beskriva Umeås ”personlighet” /karaktärsdrag? 
• Om du skulle beskriva Umeå med två ord, vilka skulle dessa vara? 
• Vilka känslor kopplar du till Umeå som stad? 
• Hur tror du att Umeås invånare skulle beskriva Umeå i dag? 

o Har det gjorts någon undersökning på detta? 
o Vad sa den undersökningen? 

• Hur tror du att övrig befolkning i Sverige skulle beskriva Umeå i dag? 
• Hur tror du det svenska näringslivet ser på Umeå i dag ur näringslivssynpunkt?  
• Hur tror du övriga Europa ser på Umeå i dag?  
• Vilken bild av Umeå är det ni vill skapa med detta evenemang? 

o Lokalt, Regionalt, Europa, Internationellt 
• Vilket samband mellan varumärket Umeå och kulturhuvudstadsåret anser du att det finns? 

o ”Umeå vill mer” hur hänger det ihop med kulturhuvudstad 2014. 
o Tror du att detta evenemang har en påverkan på varumärket Umeå? 

• Varför är detta evenemang viktigt för Umeå? 
• Vad är målet med evenemanget?  

o Hur ska ni uppnå detta mål? 
o Vilken av dessa upplever du som viktigast? 
o Vilka är ledorden för denna satsning? 

• Chefsforum har antytt att synlighet och samverkan är önskade ledord, 
vad är kopplingen mellan dessa och kulturhuvudstadens ledord; det 
nordliga rummet, mångfald och gränsöverskridande. 

• Varför har ni valt det samiska temat för att kommunicera tidpunkten 
för de olika delarna? 

• Vilka känslor är det ni vill skapa? 
o Hur ska ni skapa dessa? 

• Vad tycker du är viktigast med detta evenemang, att bygga relationer eller att öka intäkterna 
genom t.ex. turism under huvudstadsåret? 

o Vilka relationer tycker du är viktigast att skapa? 
o Vilken typ av trafik vill ni helst skapa? Besöksfrekvens på kort/långsikt 

 (lokal, regional, nationell, europeisk, internationell)   
• Hur ska ni öka turismen i Umeå under året? 
• Vilka är målgrupperna för detta projekt?  

o Vad har dessa gemensamt? 
o Vilken målgrupp är viktigast för er? 
o Hur ska ni skapa engagemang bland dessa? 
o Vilka intressegrupper finns? 

• Hur ser budgeten för marknadsföringen ut? 
o Hur ser fördelningen av budgeten ut under planeringsåren? 

• Sponsorer 
o Finns det några klara? 
o Hur ser samarbetet ut?  
o Vilka typer av sponsorer och andra typer av samarbeten av detta slag önskar ni? 
o Vad kan ni erbjuda sponsorer? 
o Tror ni att ni har nytta av deras varumärke i er kommunikation? 

• Har ni något samarbete med tidigare huvudstäder? 



 

 
 

o Har ni lärt något av tidigare kulturhuvudstäder? 
o Hur har erfarenheter visade i tidigare rapporter påverkat era strategier?  

• Hur ser samarbetet mellan kommun, planeringsgrupp och näringsliv ut? 
o Finns näringslivet representerade i planering och organisering av eventet?  
o Hur många och vilka nyanställda finns för detta projekt t ex eventplanning, experter? 

• Hur ser intresset ut från allmänheten?  
o Är deras åsikter representerade i planering och organisering? 

• Hur ser intresset ut från andra kulturorganisationer/ föreningar? 
o Är dessa representerade i planering och organisering? 
o Hur ser samarbetet ut? 

• Hur balanseras politiska och artistiska intressen tycker du? 
• Hur ska ni kommunicera detta event? 
• Hur ser kommunikationen ut till allmänheten och övriga intressenter? 
• Vilka typer av medier kommer användas? 
• Finns det någrainnovativa marknadsföringstekniker? 
• Hur ser tidsplaneringen för marknadsföringen ut?  

o Hur ser er tidsplan ut för åren innan 2014?  
o Hur ska kommunikationen se ut innan, efter samt under eventet? 
o När kommer ni att gå fullt ut med annonsering? 

 Hur ser budgeten ut som är riktad till kommunikationen?  
• Finns det några planerade landskapsförändringar eller infrastrukturförändringar i kommunen i 

samband med detta event? 
• Hur upplever ni att detta evenemang tas emot av folket? Tidningar? Andra opinionsgrupper? 
• Spekulera i negativa effekter med denna satsning? 
• Hur och varför kommer Umeå att lyckas som kulturhuvudstad? 

o Fördelar med Umeå vs Riga 
 

  



 

 
 

Bilaga 5 
Intervjufrågor Magnus Aspegren, Rektor på Operahögskolan 
 

• Vad är din bild av Umeå? 
• Vad skulle du beskriva som Umeås starkaste karaktärsdrag? 
• Om du skulle beskriva Umeå med två ord, vilka skulle du välja då? 
• Vilka känslor kopplar du till Umeå? 
• Hur tror du att Umeås invånare skulle beskriva Umeå?  
• Hur tror du att Europa ser ?  
• Vad är din roll i kulturhuvudstadsåret? 
• Vilken bild av Umeå tycker du är viktig att skapa med ett sådant här kulturevenemang?  

o Tror du att ett evenemang som det här påverkar stadens varumärke? 
• Varför tror du att Umeå sökte den här titeln Europas kulturhuvudstad? 

o Varför tror du att de satsade på ett kulturevenemang tror du? 
• Vilka kultursatsningar tycker du är viktigast under ett år som det här? 

o Vad upplever du som målet med det här evenemanget? 
• Hur ser intresset ut för opera bland Umeås befolkning? 
• Vilken publik skulle du säga var mest aktiv i det här? 
• Vad tror du blir Operans roll i kulturhuvudstadsåret? 

o Tror du att operan kan medverka som ett dragplåster att locka publik? 
• Tror du att intresset för opera kommer förändras i och med kulturhuvudstadsåret? 
• Vad tycker du är viktigast med ett sådant här evenemang. Att skapa relationer eller 

trafik? 
o Vilka typer av relationer skulle du säga var viktigast att få? 

• Vilken målgrupp tycker du att de bör rikta sig till som kulturhuvudstad? 
• Det här är ju en satsning som kräver ganska mycket resurser, tror du att de kommer få 

tillbaka från denna investering? 
• Vilka typer av grupper, föreningar och organisationer tycker du att man bör involvera i 

det här? 
o Hur tycker du att man ska få den här delaktigheten? Hur ska samarbetet se ut? 

• Spekulera i eventuella negativa effekter? 
• Vad tror du att Umeå skulle kunna lära av Stockholm och deras genomförande av 

kulturhuvudstad 2014? 
• Tycker du att man kunde se några negativa resultat av kulturhuvudstadsåret här i Stockholm? 
• Hur och varför tror du att Umeå kommer att lyckas som kulturhuvudstad? 
• Vilka nackdelar tror du Umeå har som kulturhuvudstad?  

o Tror du att det är en nackdel för Umeå att det ligger så pass långt norrut? 
• Har du några tips som Umeå borde ta med sig i den här satsningen? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 
 

Bilaga 6 
Intervjufrågor Robert Dahl Norsten, Producent 
 

• Vad är din bild av Umeå? 
• Hur skulle du beskriva Umeås ”personlighet” karaktärsdrag? 
• Beskriv Umeå med två ord? 
• Vad tycker du om Umeå?  
• Vilka känslor kopplar du till Umeå som stad? 
• Hur tror du att Umeås invånare skulle beskriva Umeå i dag? 
• Hur tror du att övrig befolkning i Sverige skulle beskriva Umeå i dag? 
• Hur ser du på Umeå som stad att driva kultur i? 
• Hur tror du det svenska näringslivet ser på Umeå i dag ur näringslivssynpunkt?  
• Hur tror du övriga Europa ser på Umeå i dag?  
• Vad känner du till om satsnigen kulturhuvudstad 2014? 

o Vad har ni fått för information kring satsningen? 
o På vilket sett har denna framförts? 

• Vad tror du är målet med denna satsning? 
• Varför tror du att de valde ett kulturevenemang att satsa på och inte något annat? 
• Vad tror du är kulturens roll i Umeå? 
• Har ni varit medverkande i denna satsning hittills?   

o Vad har er medverkan i denna satsning varit? 
• Har ni hört något om vad er roll kommer att vara under detta år? 
• Har ni några egna planer och idéer vad ni skulle vilja genomföra inför detta år? 
• Vad tror du att detta kulturhuvudstadsår kan göra för er? 

o Har ni fått någon information om hur kulturhuvudstaden ska fördela resurserna avsatta 
för genomförande av kultur? 

o Har ni fått någon information hur eventuell förfrågan om dessa kommer se ut? 
o Vilka typer av evenemang som kulturhuvudstaden kommer vara med att finansiera? 

• Hur tror du att er verksamhet kommer påverkas av detta år? 
o Tror du att detta år kan leda till en ökad publik eller en ökad konkurrens om publiken? 
o Tror du att Humlans varumärke kan dra fördel av kulturhuvudstadsårets varumärke? 

• Tror du att kulturhuvudstadsåret kan dra nytta av ett samarbete med er?  
• Hur har er kontakt med Umeå 2014s planeringsgrupp sett ut? 

o Har ni sett ett intresse från deras sida på ett samarbete? 
o Hur skulle ett önskat samarbete se ut och fungera? 
o Vilken typ av information/ samarbete skulle ni önska för att kunna er delaktiga? 

• Utifrån dina erfarenheter, vad skulle du säga är kritiska faktorer för ett lyckat event? 
• Vid planering av ett event, skulle du säga att relationsskapande eller trafikskapande är 

viktigast? 
• Vilken typ av publik tror du kommer att delta i Umeå 2014? 

o Vilken är den vanligaste målgruppen på ett evenemang som detta? 
• Vad tror du blir de långsiktiga effekterna för Umeå efter detta kulturhuvudstadsår? Finns det 

några sådana? 
• Tror du att de investeringar som kommunen gör kommer att löna sig? 
• Hur upplever du att detta evenemang tas emot av folket, tidningar, artister och andra 

kulturarbetare? 
• Tror du att Umeå kommer lyckas som kulturhuvudstad? 

o Varför/ varför inte? 
o Vad tror du Umeå har för fördel gentemot Riga? 



 

 
 

Bilaga 7 
Intervju frågor Torstein Bratvold, ordförande företagarna 

 
• Vad är din bild av Umeå? 
• Hur skulle du beskriva Umeås ”personlighet” karaktärsdrag? 
• Beskriv Umeå med två ord? 
• Vad tycker du om Umeå?  
• Vilka känslor kopplar du till Umeå som stad? 
• Hur tror du att Umeås invånare skulle beskriva Umeå i dag? 
• Hur tror du att övrig befolkning i Sverige skulle beskriva Umeå i dag? 
• Hur tror du det svenska näringslivet ser på Umeå i dag ur näringslivssynpunkt?  
• Hur ser du på Umeå som stad att driva företag i? 
• Hur tror du övriga Europa ser på Umeå i dag?  
• Vad känner du till om satsnigen kulturhuvudstad 2014? 

o Vad har ni fått för information kring satsningen? 
• Vad tror du är målet med denna satsning? 
• Varför tror du att de valde ett kulturevenemang att satsa på och inte något annat? 

o Är detta positivt för er som företagare? 
• Har ni som företagarförening varit medverkande i denna satsning hittills?   

o Vad har er medverkan i denna satsning varit? 
o Har ni hört något om vad er roll kommer att vara under detta år och planeringen av 

detta? 
• Hur har er kontakt med Umeå 2014s planeringsgrupp sett ut? 

o Har ni sett ett intresse från deras sida på ett samarbete? 
o Hur skulle ett önskat samarbete se ut och fungera? 
o Vilken typ av information/ samarbete skulle ni önska för att kunna er delaktiga? 

• Vad tror du att detta kulturhuvudstadsår kan göra för er? 
• Hur tror du att er verksamhet kommer påverkas av detta år? 

o Tror du att detta år kan leda till en ökat näringsliv i kommunen? 
• Tror du att kulturhuvudstadsåret kan dra nytta av ett samarbete med er? 

o På vilket sätt? 
• Vad tror du blir de långsiktiga effekterna för Umeå efter detta kulturhuvudstadsår? Finns det 

några sådana? 
• Tror du att de investeringar som kommunen gör kommer att löna sig? 
• Hur ser du att företag kan gynnas av ett eventuellt sponsoravtal med kulturhuvudstad? 

o Tror du att Umeå kulturhuvudstad kan dra nytta av ett företags varumärke? 
o Tror du att företaget kan dra nytta av kulturhuvudstadens varumärke? 
o Hur skulle ett eventuellt sponsoravtal se ut? 
o Tror du att detta är ett intressant event att sponsra för företag? 
o Varför/varför inte? 

• Hur upplever du att detta evenemang tas emot av folket, tidningar och näringsliv? 
• Tror du att Umeå kommer hinna med att bygga ett nytt badhus, kulturhus, flytta E4 innan 

2014? 
• Tror du att Umeå kommer lyckas som kulturhuvudstad? 

o Varför/ varför inte? 
o Vad tror du Umeå har för fördel gentemot Riga? 

 
 
  



 

 
 

Bilaga 8  
Intervjufrågor till  Karin Larsson-Tängdén, flygplatschef 
 

• Vad är din bild av Umeå? 
• Hur skulle du beskriva Umeås ”personlighet” karaktärsdrag? 
• Beskriv Umeå med två ord? 
• Vad tycker du om Umeå?  
• Vilka känslor kopplar du till Umeå som stad? 
• Hur tror du att Umeås invånare skulle beskriva Umeå i dag? 
• Hur tror du att övrig befolkning i Sverige skulle beskriva Umeå i dag? 
• Hur tror du det svenska näringslivet ser på Umeå i dag ur näringslivssynpunkt?  
• Hur tror du övriga Europa ser på Umeå i dag?  
• Hur ser du på Umeå som stad att driva en flyplats i? 
• Vad känner du till om satsnigen kulturhuvudstad 2014? 

o Vad har ni fått för information kring satsningen? 
• Vad tror du är målet med denna satsning? 
• Varför tror du att de valde ett kulturevenemang att satsa på och inte något annat? 
• Vad tror du är flyplatsens roll i Umeå? 
• Har ni varit medverkande i denna satsning hittills?   

o Vad har er medverkan i denna satsning varit? 
• Har ni hört något om vad er roll kommer att vara under detta år? 
• Hur har er kontakt med Umeå 2014s planeringsgrupp sett ut? 

o Har ni sett ett intresse från deras sida på ett samarbete? 
o Hur skulle ett önskat samarbete se ut och fungera? 
o Vilken typ av information/ samarbete skulle ni önska för att kunna känna er delaktiga? 

• Har ni några egna planer och idéer vad ni skulle vilja genomföra inför detta år? 
o Om ni skulle göra något, hur lång tid skulle ni behöva för att planera detta? 

• Vad tror du att detta kulturhuvudstadsår kan göra för er? 
• Hur tror du att er verksamhet kommer påverkas av detta år? 

o Tror du att detta år kan leda till en ökat antal resande? 
o Tror du att flygplatsens varumärke kan dra nytta av kulturhuvudstadsåret? 

• Tror du att flyplatsens arbete kan påverka trafiken till Umeå under kulturhuvudstadsåret? 
• Tror du att kulturhuvudstadsåret kan dra nytta av ett samarbete med er? 

o På vilket sätt? 
• Vad tror du blir de långsiktiga effekterna för Umeå efter detta kulturhuvudstadsår? Finns det 

några sådana? 
• Tror du att de investeringar som kommunen gör kommer att löna sig? 
• Har ni några planer på att gå in med pengar i detta event?  

o Skulle det vara aktuellt för Umeå City Airport att sponsra ett sånt här event? 
o På vilket sätt? 

• Hur upplever du att detta evenemang tas emot av folket, tidningar, näringsliv? 
• Tror du att Umeå kommer lyckas som kulturhuvudstad? 

o Varför/ varför inte? 
o Vad tror du Umeå har för fördel gentemot Riga? 

• Har det nya namnet på flyplatsen någon koppling till kulturhuvudstadsåret? 
o Det nya namnet sägs stärka Umeås varumärke på vilket sätt? 

 
  



 

 
 

Bilaga 9 
Intervjufrågor Fredrik Lindegren, Projektledare 
 

• Vad är din bild av Umeå? 
• Hur skulle du beskriva Umeås personlighet? 
• Beskriv Umeå med två ord? 
• Vilka känslor kopplar du till Umeå som stad? 
• Hur tror du Umeås befolkning skulle beskriva Umeå i dag? 
• Har det gjorts någon undersökning på detta? 
• Vilken bild av Umeå är det ni vill skapa med detta evenemang? 
• Vilket samband mellan varumärket Umeå och kulturhuvudstadsåret anser du att det finns? 

o Varför är detta evenemang så viktigt för Umeå? 
• Vad är målet med evenemanget? 

o Hur ska ni uppnå detta mål? 
o Vilket av dessa mål anser du vara viktigast? 
o Vilka är ledorden för denna satsning? 

 Chefsforum har antytt att synlighet och samverkan är önskade ledord, vad är 
kopplingen mellan dessa och kulturhuvudstadens ledord: det nordliga rummet, 
mångfald och gränsöverskridande 

 Varför det samiska temat? 
• Hur kopplar ni detta till Umeås befolkning? 

• Vilka känslor vill ni skapa med detta evenemang? 
o Hur ska dessa skapas? 

• Vad tror ni blir de långsiktiga effekterna? 
• Vad tycker du är viktigast med detta evenemang, att bygga relationer eller att öka 

intäkterna genom t.ex. turism? 
• Vilka relationer är viktigast? 
• Vilken typ av trafik vill ni skapa?(lokal, regional etc.) 
• Var kommer Europa in i evenemanget? 
• Finns det några anställda experter som hjälper till i planeringen? 
• Hur ser intresset ut från allmänheten? 
• Är deras åsikter representerade i planering och organisering? 
• Hur ser intresset ut från andra kulturorganisationer/ föreningar? 
• Är dessa representerade i planering och organisering? 
• Kommer dessa grupper få bidrag till arrangemang under planeringsåren? 
• Vilka skulle du säga vara kulturhuvudstadens intressegrupper? 
• Vilka är målgrupperna för detta projekt? 
• Vad har dessa gemensamt? 
• Vilken målgrupp är viktigast för er? 

o Hur ska ni få dessa engagerade och aktiva? 
• Finns det några klara sponsorer?  

o Hur ser samarbetet ut? 
o Tror ni att ni kan dra nytta av deras varumärke? 
o Vad kan ni erbjuda sponsorerna? 

• Hur ska ni kommunicera detta event? 
• Hur ser kommunikationen ut mellan kommun, planeringsgrupp och dess 

samarbetspartners? 
• Finns det några planerade infrastrukturförändringar i staden i samband med detta 

event? 



 

 
 

• Hur upplever ni att detta tas emot av media? 
• Spekulera i negativa effekter med denna satsning? 
• Hur och varför kommer Umeå att lyckas som kulturhuvudstad? 

o Fördelar med Umeå vs Riga? 
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