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Sammanfattning
  

Umeå  är  valt  till  Europas  kulturhuvudstad  år  2014  och  betraktas  som  den  nordligaste 
kulturhuvudstaden. En sådan händelse är ett utmärkt tillfälle för att kunna marknadsföra Umeå 
samt hela regionen och locka turister/besökare som i sin tur kan leda till ökad sysselsättning och 
(skatte)intäkter. Det kan också gynna företagsklimatet som kan resultera i fler arbetstillfällen och 
starkare dragningskraft för kulturhuvudstaden.

I sin ansökan beskriver Umeå kommun att ett av de främsta målen med Umeå2014 är kulturen 
ska vara tillgänglig för alla medborgare och att graden av medskapande ska vara hög, vilket 
innebär att medborgarna kan involveras i olika utsträckning. Detta görs i syfte att skapa en ökad 
kulturell  medvetenhet  och  en  stärkt  identitet  som  ger  goda  förutsättningar  för  en  hållbar 
samhällsutveckling.
 
Vi i denna uppsats vill lyfta fram medborgarnas syn på delaktighet och motivation angående 
kulturhuvudstadsåret.  Vi kommer  att  jämföra  medborgarnas  syn med vad som sägs i  Umeås 
ansökan för att undersöka hur väl dessa överensstämmer. Syftet är att identifiera de faktorer som 
påverkar  kommunikationen  mellan  kommunen  och  medborgarna  för  att  därefter  kunna  ge 
rekommendationer till  de ansvariga arrangörerna inom Umeå2014 om vilka åtgärder som bör 
vidtas.
 
Studien  är  av  kvantitativ  art  och  har  ett  deduktivt  angreppssätt  för  att  besvara  den  valda 
problemformuleringen om hur Umeå kommun har lyckats i sina ambitioner att göra medborgarna 
delaktiga i kulturhuvudstadsåret, Umeå2014. Studien baserades på en enkät som besvarades av 
137 personer.  Resultaten som genererades från enkäten gav oss en stabil  bas att  utgå ifrån i 
sökandet efter svar på vår problemformulering.
 
Vi  har  i  vår  undersökning  kommit  fram  till  att  Umeå2014  har  ett  flertal  brister  i  sin 
kommunikation och marknadsföring. Anledningen till dessa kommunikationsbrister kan vara att 
Umeå2014 inte använder sig av rätt kanaler för att nå ut till medborgarna, att de huvudsakligen 
förlitat  sig  på  webbsidan  som kommunikationskanal  och att  det  skulle  behövas  en  tydligare 
marknadsföring av webbsidan. 

Vi kan konstatera att den generella inställningen till kulturhuvudstadsåret från medborgarnas sida 
är  positiv  och  att  Umeå2014  har  lyckats  att  väcka  medborgarnas  nyfikenhet.  Dock  måste 
Umeå2014 förbättra sättet på vilket de förmedlar sitt budskap. De måste även försöka nå ut med 
mer detaljerad information, för att öka kännedomen om vad kulturhuvudstadsåret innebär och 
vilka  möjligheter  som finns  till  delaktighet,  vilket  kan bidra  till  att  motivera  umeborna  och 
därmed kan målet om ökad delaktighet och medskapande bland medborgarna uppnås.
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INLEDNING

1. Inledning

I detta inledande kapitel presenterar vi vårt ämnesval och motiverar varför vi har valt ämnet.  
Sedan beskriver vi vad som ligger till  grund för vår problembakgrund, vilket  följs av vår  
problemformulering. Vidare beskriver vi vårt syfte med uppsatsen. 
Vi kommer även att ta upp begränsningar som gjordes under arbetets gång och redogöra för  
termer  och  begrepp,  vilka  vi  anser  är  relevanta  för  det  valda  ämnet,  inom  områdena 
marknadsföring och kommunikation.
________________________________________________________________________

Figur 1. Uppsatsens disposition

1.1 Ämnesval

Anledningen till vårt ämnesval ligger i att vi båda är genuint intresserade av kultur och språk 
samt kommunikation, då vi under en längre tid har bott i olika länder och haft möjlighet att 
uppleva och lära känna olika kulturer. Vi har dessutom studerat vid utländska universitet och 
har  använt  andra  språk  än  vårt  modersmål,  vilket  ibland  resulterade  i  att  vi  hamnade  i 
märkliga  situationer.  Vi  förstår  vikten  av  en  fungerande  kommunikation  samt  kulturens 
betydelse för hur olika människors perception skiljer sig. Beroende på kulturell bakgrund kan 
man ha olika uppfattningar om hur man kommunicerar och interagerar, vilket vi med den här 
uppsatsen vill  utforska vidare och sätta  detta  fenomen i  större  sammanhang -  Umeå som 
europeisk kulturhuvudstad 2014.

Vi  är  också  intresserade  av  ämnet  marknadsföring  och  vill  ta  reda  på  hur  den  del  av 
marknadsföringen  av  Umeå2014  som riktar  sig  mot  medborgarna  uppfattas.  Idén  om att 
skriva vår kandidatuppsats om kulturhuvudstadsåret Umeå2014 föddes under våren 2011, då 
vi  träffades  under  företagsekonomi  C–kursen,  International  Business  Culture  and 
Communication vid Handelshögskolan på Umeå universitet.

Vi tycker att kulturhuvudstadsåret Umeå 2014 är ett spännande och intressant ämne som är 
anknutet till vår närmiljö då vi både bor i Umeå. Dessutom är ämnet tidsaktuellt, det har fått 
mycket uppmärksamhet i media och innefattar många intressanta punkter. 

Ämnesvalet  känns  relevant  eftersom  vi  upplever  att  medborgarnas  syn  på 
kulturhuvudstadsåret i Umeå och deras delaktighet är ett outforskat område. Det råder även 
brist på tidigare studier som behandlar delaktighet i andra europeiska kulturhuvudstäder. 
Vi anser att det kan finnas ett behov för Umeå kommun att få ökad kunskap om detta och att 
vi  eventuellt  skulle  kunna  vara  med  och  bidra  till  ökad  delaktighet  och  kunskap  från 
medborgarnas sida i fortsättningen.
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1.2 Problembakgrund

Globaliseringen som kännetecknar vårt samhälle idag har lett till att statsgränser suddats bort 
och  städer  har  blivit  mer  och  mer  lika  varandra.  Många företag  etablerar  sig  på  tidigare 
okända marknader och samtidigt väljer människor att arbeta i olika länder, vilket resulterar i 
en alltmer mångfaldig befolkning.

Vi lever i ett upplevelsesamhälle där vi konstant söker efter nya intryck och äventyr. Kulturen 
med sin mångsidighet kan erbjuda olika upplevelser, eftersom den skiljer sig mellan olika 
länder och nationer vilket gör att varje land utmärker sig med sin unika identitet (ECOTEC, 
2009, s. 3). 

Kultur  beskrivs  i  olika  sammanhang  och  kopplas  oftast  till  konst  och  idrott.  Svenska 
Akademins Ordlista (Svenska akademin, 2011) definierar kultur som  Mänsklig verksamhet  
inom ett visst område och viss tid; vetenskap, litteratur och konst, odling till exempel växter 
medan Nationalencyklopedin (2011) ser på kultur som Odling. Vi har i denna uppsats velat ge 
begreppet  kultur  en  vidare  innebörd,  som  bättre  överensstämmer  med  vår  uppfattning, 
eftersom vi  har  som mål  att  lyfta  fram den roll  kulturen  spelar  i  kommunikation.  Därför 
refererar vi till Varner och Beamer (2011) som ser kultur som ett sammanhängande och inlärt 
system som bestämmer över våra värderingar och normer.  De menar  att  kulturen är djupt 
inrotad i oss och vi kan inte bortse ifrån dess betydelse, eftersom den ger oss riktlinjer för hur 
vi ska bete oss och hur vi uppfattar världen samt andra människor. Dessa riktlinjer kan dock 
skilja sig bland olika kulturer vilket kan orsaka störningar i kommunikationen och försvåra 
informationsutbytet. Eftersom kultur är starkt bundet till vår nationella identitet kan det vara 
svårt att se och förstå normer och värderingar hos andra kulturer (Varner & Beamer, 2011, s. 
12).

Platser blir i allt större utsträckning utformade som ett resultat av kommersiella transaktioner, 
vilket innebär att platser görs till  produkter. Det är dock inte enbart en ekonomisk process 
utan andra faktorer, såsom materiella, etiska, kulturella, ekologiska och sociala, spelar också 
in.  Platsers  mening  och  användning  skapas  i  mötet  mellan  människor.  Genom  social 
interaktion skapar vi mentala föreställningar om platser, som förmedlas genom våra språk- 
och meningssystem. Människor utför specifika handlingar på specifika platser och det finns 
även en fysisk infrastruktur som fungerar som ram för dessa handlingar.  (Ek & Hultman, 
2007, s. 13ff).

Världen består inte längre av separata delar, utan platserna ingår i ett globalt nätverk. Den 
fysiska rörligheten har ökat, både genom transporter och digital kommunikation - dock har 
olika människor olika möjligheter. Platser är numera inte bara lokala utan kan vara utspridda 
över stora delar av världen genom nätverksinteraktion och blir då ”glokala”, d.v.s. globala och 
lokala (Ek & Hultman, 2007, s. 22).

Mångfald kännetecknas av olikheter i människors identitet som baseras på sociala faktorer, 
såsom etnicitet, kön och religion, men även livsstil och utbildning har betydelse. Genom att 
studera olika grupper med olika bakgrund, erfarenhet och kunskap kom man fram till att de 
var långsiktigt  mer  produktiva jämfört  med homogena grupper.  Mångfald kan ge positiva 
effekter  såsom en ökad kreativitet  och prestation i  gruppen  (Yang & Konrad A, 2011, s. 
1066).
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Mångfald kan även ses som ett flerdimensionellt fenomen som inte bara består av olikheter i 
kön,  etnicitet  eller  ålder  utan  det  kan  även finnas  olikheter  i  den inlärda  traditionen  och 
kulturen som individen identifierar som sin egen. Individens bakgrund, erfarenhet, utbildning, 
men även familjerelation kan styra i vilken utsträckning individen är benägen att ta del i den 
andra kulturen (Tsetsura. K., 2011, s. 532).

År  2014  har  Umeå  blivit  utvald  till  European  Capital  of  Culture.  Beslutsfattandet  och 
planeringen  kring  Umeås  kulturhuvudstadsår  debatteras  dagligen  i  lokala  medier.  En 
enkätundersökning av Statistiska centralbyrån (2010, se bilaga 1.) visar en bristande kunskap 
från umebornas sida avseende delaktighet och själva kulturhuvudstadsarrangemanget i Umeå. 
På en skala mellan 1 och 10 fick umeborna besvara olika frågor och ange hur nöjda de var. De 
flesta frågor hamnade på medelvärden mellan 4-6, vilket tyder på att de är måttligt nöjda. 
Dock  nådde  frågan  “Tycker  du  att  det  är  bra  att  Umeå  är  Europas  kulturhuvudstad?” 
medelvärdet  7  i  gruppen  18-24-åringar,  vilket  är  något  högre.  Enligt  “Nyfikenhet  och 
passion”  visade en  undersökning från maj  2008 att  83 % kände till  att  Umeå kandiderar 
(Umeå kommun, 2008, s. 31).

Vi  vill  därför  studera  närmare  hur  arrangörerna,  Umeå  kommun,  har  tänkt  bygga  upp 
planeringen, vilka kommunikationskanaler de använder för att nå ut till medborgarna, samt 
hur  kommunen  motiverar  medborgarna  och  ökar  deras  intresse  för  att  vara  delaktiga  i 
kulturhuvudstadsåret. 
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Figur nr. 2  Intressentmodell, framtagen utifrån C- G. Larsson (2008, s. 41).

 
Vi har med hjälp av intressentmodellen identifierat ett flertal intressentgrupper som har ett 
inflytande  på  hur  kulturhuvudstadsåret  i  Umeå  2014 hanteras  och hur  dessa  grupper  kan 
påverka intäkterna som evenemanget genererar samt hur detta flöde fördelas. Umeå2014 står i 
mitten av vår modell och har som uppgift att tillfredsställa alla dessa intressenters krav och 
förväntningar på kulturhuvudstadsåret.

Intressentmodellen används i företagsekonomiskt sammanhang och har som syfte att beskriva 
hur den externa finansiella styrningen fungerar i ett företag eller organisation  (C-G. Larsson, 
2008,  s.  41).  Nationalencyklopedin  definierar  intressentmodellen  som  “en  utvidgning  av 
synen på vilka som utövar ett (legitimt) inflytande på ett företags verksamhet, och därmed 
även av synen på hur inflytandet utövas” (nationalencyklopedi, 2011).
 
Europeiska unionen, svenska staten, Umeå kommun, sponsorer och privata investerare utgör 
de starkaste intressenterna eftersom de stödjer evenemanget finansiellt och förväntar sig en 
ekonomisk värdetillväxt som effekt. 
Utöver den ekonomiska tillväxten ställer staten och Umeå kommun krav på Umeå2014 samt 
förväntar sig att lagar och regler följs samtidigt som skatter betalas (C - G. Larsson, 2008, s. 
41). I  norra regionen finns samisk kultur och en utbredd rennäring och Umeå2014 skapar 
möjligheter till att öka människors medvetande om den samiska kulturen. 

Umeåregionen  har  som mål  att  växa  till  200 000  invånare  fram till  2050  och  uppnå  en 
långsiktig  hållbarhet  som gynnar  hela  regionen  och  får  högre  antal  av  inflyttade  (Umeå 
kommun, 2008, s. 22). Umeå universitet vill locka till sig fler studenter och göra Umeå till en 
attraktiv studentstad. Kulturaktörer får möjlighet att visa upp sig och erbjuda ett brett utbud 
samt skapa en efterfrågan.  Turister  som besöker kulturhuvudstadsåret  bidrar med kapital  i 
utbyte mot tjänster och produkter medan en del medborgare i Umeå kan förväntas engagera 
sig och bidra med kostnadseffektiva ideella insatser. 
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Eftersom uppsatsen inriktar sig mot kommunikation samt marknadsföring har vi valt att inte 
fördjupa  oss  i  finansieringen  av  Umeå2014  utan  ge  läsaren  en  sammanfattning  om 
intressenterna av kulturhuvudstadsåret för Umeå2014. 

Teorierna som vi kommer att  tillämpa i  uppsatsen har sina ursprung i  vår modell  som är 
framtagen  utifrån  de  uppsatta  mål  och  visioner  som  Umeå2014  tar  upp  i  sin  ansökan. 
Teorimodellen består av tre huvuddelar med kommunikation som utgångspunkt. Vi placerar 
kommunikation högst upp i modellen eftersom vi anser att alla de olika delarna - förankring, 
involvering samt nätverksskapandet - är relaterade till  kommunikation.  De svarta pilarna i 
modellen  representerar  att  ett  aktivt  kommunikationsflöde  pågår  under  hela  processen.  Vi 
kommer även att fördjupa oss i på vilket sätt kommunikationsflödet byggs upp, exempelvis 
vilka kanaler som används och budskapets utformning.

Figur 3. Vår teorimodell

Vi anser att kommunikation spelar en huvudroll bland våra teorier eftersom all information 
måste  förmedlas  genom  olika  kommunikationskanaler.  Vi  ser  information  och 
marknadsföring  som  sätt  att  kommunicera  med  medborgarna  om  att  Umeå  blir 
kulturhuvudstad.  Umeå2014  kommunicerar  genom  sin  ansökan  att  man  vill  uppmuntra 
medborgarna till medskapande och delaktighet. 

Det första steget i vår modell är förankring vilket handlar om att skapa en positiv image för 
Umeå 2014 European Capital  of Culture.  Detta  görs delvis  med hjälp av olika symboler, 
information och platsmarknadsföring. Det har skett en kraftig ökning av platsmarknadsföring 
på senaste tiden, men det är inte ett nytt fenomen – platser har länge haft ett behov att skilja 
sig ur mängden och visa sin unika identitet för att uppnå olika politiska, ekonomiska eller 
psykosociala mål (Ashworth & Kavaratzis, 2010, s. 1). 

Place branding är ett mycket aktuellt ämne inom marknadsföring (Moilanen & Rainisto, 2009, 
s.  4). Länder,  städer och turistorter  har många gånger använt sig av modeller  avsedda för 
product  branding,  vilket  inte  är  lämpligt  eftersom platser  är  mer  komplexa  än  produkter 
(Kavaratzis  & Ashworth,  2005, s.  510; Moilanen & Rainisto,  2009, s.  3).  Det finns dock 
forfarande ingen allmänt accepterad uppfattning om skillnaden mellan place marketing, place 
branding  och  promotion  och  dessa  termer  betraktas  ofta  som  utbytbara  (Kavaratzis  & 
Ashworth, 2009, s. 7). 
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Efter  att  ha lyckats  fånga medborgarnas  uppmärksamhet  och förmedlat  en positiv  bild av 
Umeå2014 är nästa steg att genom olika kommunikations- och marknadsföringskanaler väcka 
medborgarnas intresse för kulturhuvudstadsåret samtidigt som man involverar medborgarna 
och uppmuntrar dem till  aktivt deltagande. För att kunna involvera medborgarna använder 
man  sig  av  empowerment som  uppmuntrar  och  ger  möjlighet  för  individer  att  delta  i 
beslutsfattandet (Bloisi et al. , 2007, s. 269). Förutom att bjuda in individer som medskapare 
är det även viktigt att skapa en miljö som tillåter öppenhet och kreativitet så att individerna 
känner sig trygga och vågar föra fram sina idéer (Langmaid, 2009, s. 132-4).

Nätverksskapande  är  nästa  bild  i  vår  modell  och  innebär  att  invånarna  med  hjälp  av 
knowledge sharing delar med sig av sina kunskaper till varandra ( Kianto, A., 2011,  s.111) 
samt sprider informationen vidare till sina bekanta som i sin tur sprider informationen vidare 
inom  sitt  nätverk.  På  så  sätt  skapas  ett  kontinuerligt  växande  nätverk  där  kunskap  och 
information sprids. För att  processen och informationen ska hållas uppdaterad och aktuell 
krävs  en kontinuerlig  kommunikation  mellan  nätverksgrupperna  och  kunskapsplattformen. 
Därmed  åstadkommer  man  ett  säkrat  informationsflöde  där  alla  delar  är  involverade. 
Information och attityder kan även spridas i form av word-of-mouth (L. Larsson, 2008, 80f; 
Moilanen & Rainisto, 2009, s. 14f) i mer informella nätverk.

Eftersom all kommunikation måste planeras och ske genom olika kanaler har vi valt att även 
inkludera teorier om planerad kommunikation. Denna del av teorin kan sägas representeras av 
pilarna  som  linkar  samman  de  olika  delarna  i  vår  modell.  För  att  det  kommunicerade 
budskapet  ska  nå  fram  bör  det  ta  hänsyn  till  mottagarnas  behov  och  vilka 
kommunikationskanaler mottagarna föredrar (L. Larsson, 2008, s. 152). 

Umeå2014  har  en  bred  målgrupp  vars  olika  bakgrund  och  preferenser  angående 
kommunikationskanaler  kan  skilja  sig  betydligt.  Samhället  är  mångkulturellt  och  olika 
grupper  har  olika  kommunikativa  förutsättningar,  vilket  kräver  olika  former  av 
kommunikation för att nå ut till alla (Banks, 2000, refererad av Larsson, 2008, s. 144).

1.3 Problemformulering

Utifrån ovanstående problematik formulerar vi följande frågeställning;

Hur har Umeå kommun lyckats hittills i sina ambitioner att göra umeborna delaktiga i  
kulturhuvudstadsåret, Umeå2014?

1.4 Syfte

Huvudsyftet av uppsatsen är att studera de eventuella skillnader som finns mellan kommunens 
mål  och uttalade vision och medborgarnas syn när det gäller  uppfattningen av Umeå som 
kulturhuvudstad. Vi vill även redogöra för och kritiskt analysera de avgörande faktorer som 
påverkar kommunikationen, om Umeå2014, mellan kommunen och medborgarna. 
Genom att  få  kunskap  om detta  kan  vi  avslutningsvis  ge  rekommendationer  om vad  de 
ansvariga bör göra, samt vilka faktorer som kan vara viktiga att effektivisera för att de ska 
lyckas nå sitt mål.
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1.5 Begränsningar och avgränsningar 

Uppsatsen har haft begränsningar angående tidsåtgången vilket påverkar studiens precision 
(Bryman & Bell, 2005, s. 122). Vi anser att med ännu bättre förutsättningar gällande tid skulle 
vi ha haft möjlighet att öka uppsatsens precision ytterligare eftersom två frågor i enkäten var 
otydliga. En annan faktor gällande studiens begränsning är att enkätundersökningen pågick 
två veckor innan jul då många valde att inte svara på enkäten på grund av tidsbrist eller att de 
inte erbjöds någon form av belöning för att fylla i enkäten. 

När det gäller uppsatsens inriktning har vi valt att avgränsa oss fokusera på medborgarna och 
deras uppfattning  om och engagemang i  kulturhuvudstadsåret  vilket  vi  sedan jämför  med 
kommunens visioner, där bland annat vikten av delaktighet hos medborgarna betonas, och 
uppfattning  för  att  se  hur  de  stämmer  överens  i  verkligheten.  Vi  utgår  därför  från 
kommunikationsplattformen för Umeå2014 (Umeå kommun, 2011), men vi har valt  att lyfta 
fram den externa kommunikationen, eftersom det är den del av kommunikationen som är av 
störst intresse för vår studie. Inom den externa kommunikationen kommer vi att fokusera på 
kommunikationen mellan kommunen och medborgarna. 

Vi har därmed valt bort att undersöka hur Umeå kommunicerar med potentiella besökare i 
övriga  delar  av  Sverige,  Europa  och  världen.  Vi  finner  denna  del  av  den  externa 
kommunikationen  mycket  intressant  och  den  ligger  nära  vårt  studieområde,  eftersom det 
också handlar om kommunikation mellan kommunen och enskilda individer. Trots detta har 
vi gjort avgränsning för att studien annars skulle bli alltför omfattande. 

Ett annat skäl är att vi även ville studera hur Umeå kommuns budskap uppfattas, vilket är 
svårt att mäta i andra länder p.g.a. stora avstånd samt begränsad tid och resurser. 
Vidare har vi även valt att inte inkludera Umeå kommuns kommunikation med andra aktörer, 
både i och utanför Umeå, såsom företag, föreningar, universitet m.fl. Även om detta också är 
extern kommunikation hamnar det utanför vårt studieområde i och med att vi fokuserar på 
kommunikationen  mellan  kommunen  och  medborgarna.  Vi  har  också  valt  bort  Umeå 
kommuns interna kommunikation eftersom vi anser  att  denna del  berör kommunikationen 
inom en organisation och därmed tillhör ett annat område än det vi valt att inrikta oss på i vår 
studie. 

Vi  har  även  valt  att  inte  genomföra  några  intervjuer  med  ansvariga  inom 
kulturhuvudstadsprojektet,  dels  för  att  vi  vill  fokusera  på  medborgarnas  delaktighet  och 
åsikter om detta och dels för att det skulle krävas mer tid om studien skulle inkludera både 
Umeå2014-gruppen och medborgarna. Dessutom finns en tidigare studie, en C-uppsats vid 
Umeå universitet, om kulturhuvudstadsåret i Umeå med inriktning på olika nyckelpersoners 
perspektiv.  Vi  ansåg  det  därför  mycket  intressant  att  närmare  studera  medborgarnas 
perspektiv, eftersom det inte finns tidigare studier om detta.
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1.6 Begreppsförklaring

Kultur
Mänsklig verksamhet inom ett visst område och viss tid; vetenskap, litteratur och konst, 
odling till exempel växter.

ECOC 
En förkortning av European Capital of Culture, d.v.s. Europas kulturhuvudstad.

Umeå 2014- gruppen 
Kulturhuvudstadsåret är ett kommunalt projekt med en särskild 2014-grupp som arbetar med 
detta. 

Effectiveness 
Begreppet används inom ekonomi och innebär att “göra saker på rätt sätt” d.v.s. att få ut det 
mesta av minst möjliga insats.

Efficiency 
Innebär att “göra rätt saker” d.v.s. att åstadkomma rätt resultat i syfte att skapa värde.

Platsmarknadsföring 
Ett begrepp som används inom marknadsföring och innebär att platser kan produceras, 
marknadsföras och konsumeras på ett liknande sätt som produkter med syftet att attrahera 
investerare, företag, besökare och invånare. 

Brand/varumärke
Genom varumärket kan värde skapas, både på ett funktionellt och ett symboliskt plan som gör 
att en produkt utmärker sig gentemot andra produkter.

Place branding 
Att skapa ett varumärke som lyfter fram en plats säregna och fördelaktiga egenskaper för att 
skilja platsen från mängden.

Empowerment  
Begreppet används inom ledarskap - samt organisationssammanhang och betyder delaktighet 
då individer för möjlighet att ta del av beslutsfattandet.
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Co-creation
Innebär medskapande där konsumenter och företag skapar värde gemensamt.

Knowledge sharing 
Innebär kunskapsöverföring inom en organisation där olika databaser används.

Word-of-mouth
Är en sorts marknadsföring där nöjda kunder sprider budskapet vidare från “mun till mun”.

Urval 
En begränsningsprocess som bestämmer “vem” eller “vilka” människor skall ingå  i 
undersökningen, d.v.s. “vem” eller “vilka” forskaren vill studera.

SPSS 
Ett statistikprogram som används vid bearbetning av insamlade kvantitativ data. 

Korstabell 
Korsning av två olika variabler som används i en tabell för att kunna se samband. 
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2. Bakgrundsinformation

Det här kapitlet syftar att ge en introduktion för läsaren om evenemanget ”European Capital  
of Culture” och de regler och kriterier som krävs för de kandiderande städerna. 
Vi  kommer  även  att  presentera  en  sammanfattning  av  Umeås  ansökan  “Nyfikenhet  och  
passion” för kulturhuvudstadsåret 2014. Efter att ha definierat kulturhuvudstads-evenemaget  
går  vi  över  till  att  diskutera  tidigare  studier  angående  medborgarnas  inflytande.  
Avslutningsvis presenterar vi en utvärdering av tidigare kulturhuvudstäder som utfördes av  
EU i fyra olika städer.
________________________________________________________________________

2.1 European Capital of Culture

Sedan 1985 har EU betraktat mångfald som en tillgång som berikar oss och vår kultur vilket i 
sin tur även kan öka vår förståelse för andra kulturer.

Idén av att  främja den kulturella mångfalden inom EU har lett  till  evenemanget European 
Capital of Culture (ECOC) som arrangeras bland EU-länder varje år där olika städer utses till 
kulturhuvudstäder  och  får  möjligheten  att  presentera  sin  kulturella  identitet.  Den  första 
kulturhuvudstaden som fick titeln Europas kulturhuvudstad i EU:s historia var Aten i 1985 
(Sassatelli. M., 2008, s. 228).

Evenemanget  pågår under ett år  och har som syfte att  visa upp och väcka intresse för de 
europeiska kulturernas mångfald men också att ge alla EU-medborgare en ökad kunskap om 
den  utvalda  kulturhuvudstaden  (ECOTEC,  2009,  s.  3).  Begreppet  “unity  in  diversity” 
uttrycker tanken att de olika länderna ska komma varandra närmare genom att lära sig mer om 
de andra ländernas kulturer, samtidigt som det är viktigt att bevara de delar av kulturen som 
gör varje land unikt (Ingram, 2010, s. 16). EU vill även främja samarbetet mellan olika länder 
kring kulturhuvudstadsåret. 

Till  att  börja  med var  de städer  som utvaldes  till  ECOC sådana som redan var  välkända 
kulturstäder, t.ex. Aten, Berlin och Paris, men på senaste tiden har mindre städer varit ECOC 
och de satsar då mer på att stärka sin egen profil ”genom kultur och som kulturstäder”, vilket 
medför att de fokuserar på detta och i mindre utsträckning på den europeiska dimensionen 
(ECOTEC, 2009, s. 115).
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Den sociala dimensionen av ECOC har fått  en ökad betydelse,  eftersom man tidigare fått 
kritik för att programmen var utformade för den kulturella eliten istället för att vända sig till 
hela lokalbefolkningen och inkludera deras vardagliga liv. Därför lades detta till listan för vad 
ECOC bör uppnå. I rapporten nämns dock att EU bör undersöka om ECOC ska användas för 
urban regeneration och ekonomisk utveckling eller om målet ska vara kulturen i sig eller om 
kulturhuvudstäderna själva ska få bestämma (ECOTEC, 2009, s. 121). EU ska också diskutera 
till  vilken  utsträckning  ECOC ska leda  till  social  förnyelse  eller  om det  bara ska ge fler 
tillgång till kultur (ECOTEC, 2009, s. 122). 

2.2 Regler och kriterier

Det finns kriterier som måste vara uppfyllda för att kunna tävla om titeln “ European Capital 
of Culture”. Kandidatstäder måste fullgöra kraven som är fastställda i dokumentet  Decision 
on the European Capital of Culture 2007- 19 -1622/2006/EC. Nedan följer en översättning av 
dokumentet. 

Kandidatstäder  måste  främja  samarbete  inom någon kulturell  sektor  mellan  kulturaktörer, 
konstnärer  och  städer  från  såväl  värdländer  som andra  EU–länder.  Kandidatstäder  måste 
dessutom presentera den roll de har spelat i europeisk kultur, deras anknytning till Europa, 
samt deras europeiska identitet. De behöver också visa ett aktivt deltagande inom europeiskt 
konst och kulturliv vid sidan av sina egna specifika särdrag. En annan viktig punkt är att 
framhäva rikedomen av den kulturella mångfalden i Europa.

Kulturhuvudstaden måste göra sina medborgare delaktiga genom att väcka intresse hos dem 
och sträva efter en långsiktigt hållbar kulturell och social utveckling eftersom involvering av 
medborgarna  utgör  en  viktig  del  i  kulturhuvudstadsåret.  Kandidatstäderna  skall  kunna 
presentera  ett  kulturhuvudstadsprogram  där  man  kan  förvänta  sig  ett  storskaligt 
publikdeltagande både på lokal som på europeisk nivå. 

Urvalspanelen  som  består  av  13  personer,  undersöker  teman  som  presenteras  i 
kulturhuvudstadsprogrammet samt utvärderar på vilket sätt evenemangen organiseras och om 
det finns samarbete  med andra EU–länder  och kulturella  grupper. Andra faktorer som tas 
hänsyn  till  vid  urval  av  kandidatstäder  är  styrning,  finansiering,  program  och 
kommunikationsstrategier.  Styrningen  måste  utgöra  en  fast  struktur  och  bör  bestå  av 
kompetenta människor som till möjlig grad är oberoende av politiska auktoriteter, medan de 
samtidigt erhåller deras stöd. Kandidatstadens ansökan måste ha en pålitlig budget som kan 
finansieras och ha en stark förankring i både lokala, nationella och privata resurser.
I ansökan måste kulturhuvudstadsprogrammet ge en bra indikation om vad som förväntas av 
de olika kulturella projekten under hela året, men bör också ge utrymme för vidareutveckling 
och nödvändiga ändringar.

Vidare krävs även olika kommunikationsstrategier som kan skilja sig mellan stora och mindre 
städer då stora städer har ambitioner, och även större möjligheter, att utnyttja internationell 
media, medan mindre städer oftare söker sig till regionala nätverk och städer de redan har bra 
kontakter med.
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2.3 Nyfikenhet och passion - Umeås ansökan om att bli kulturhuvudstad 2014

Juryn ansåg att Umeås nordliga läge gav möjlighet till att framhäva nya perspektiv inom det 
europeiska  kulturhuvudstadsarrangemanget  (Umeå  kommun,  2009,  s.  7).  Det  som ansågs 
mest intressant i Umeås ansökan var att man ville presentera ”nordliga perspektiv”, där den 
samiska kulturen är ett viktigt inslag, och ”medverka till gränsöverskridande och nyskapande 
kultur” i bemärkelsen att man vill göra medborgarna till medskapare. 

I den första ansökan beskrevs Visionen ”the culturalized city” som innebär att kulturen ska ha 
en central roll i en hållbar samhällsutveckling (Umeå kommun, 2008, s. 11) och ingå i en 
långsiktig plan fram till  2050 (Umeå kommun, 2008, s.  22) samt  målen  om främjande av 
mänsklig  tillväxt,  en  förstärkt  kulturell  roll  som  drivkraft  med  hållbara  internationella 
relationer  och dimensioner.  Missionen  ”stay cool”  har som avsikt  att  påverka  människors 
konsumtions- och beteendemönster. Tanken är att mer hållbara levnadsmönster ska främjas 
genom att människors deltagande i kulturella verksamheter ökar (Umeå kommun, 2008, s. 
11).  Strategin “open  source”  handlar  om  att  genom  nyfikenhet  väcka  kreativiteten  och 
därigenom skapa nya idéer och kulturella uttryck (Umeå kommun, 2008, s. 22). Genom att 
vara   medskapare  kan  både  individer  och  grupper  få  ökad  självkänsla  och  delaktighet  i 
samhällsutvecklingen (Umeå kommun, 2008, s. 11). 

I Umeås andra ansökan delades målen in i kortsiktiga och långsiktiga mål (Umeå kommun, 
2009, s. 8). De kortsiktiga målen var att öka deltagandet i kulturlivet i samband med och även 
efter Umeå2014, att göra Umeå synligt på kartan, att Umeå ska förknippas med konstnärlig 
kvalitet och medskapande, att öka intresset för nordliga kulturer runt om i Europa, samt att 
medborgarna  i  Umeå ska möta  kulturer  från hela  världen och att  nätverk ska skapas.  De 
långsiktiga  målen  var  att  inkludera  mer  kultur  i  vardagen,  att  kulturen  ska  bidra  till  en 
långsiktig och hållbar samhällsutveckling, samt att kulturen ska bidra till att attrahera fler nya 
invånare eftersom målet är att Umeå år 2050 ska ha 200 000 invånare (Umeå kommun, 2009, 
s. 8).

“Dialog 2014” skapades för att få alla medborgare delaktiga i kulturhuvudstadsåret. Man gick 
först ut med en webbenkät för att få veta mer om medborgarnas intressen, visioner och tankar. 
Andra delen bestod av debattseminarier där man diskuterade olika kulturrelaterade frågor och 
programmet för Umeå 2014 (Umeå kommun, 2008, s. 31). Vintern 2008 inbjöds umeborna 
till  att  skicka  in  sina  egna  foton  för  att  visa  sin  bild  av  Umeå  –  dessa  används  nu  i 
kampanjarbetet och även i ansökan “Nyfikenhet och passion” (Umeå kommun, 2008, s. 32).

Kulturhuvudstadsåret ska leda till empowerment på olika nivåer: empowerment of 
people,  empowerment  of  the  city,  empowerment  of  culture  samt  empowerment  of  the 
Northern  region  (Umeå  kommun,  2008,  s.  44).  Tanken  är  att  kulturhuvudstadsåret  ska 
utformas i samverkan med de nordliga länen i såväl Sverige som Norge, Finland och Ryssland 
(Umeå kommun, 2008, s. 8). Genom kulturhuvudstadsåret vill man lyfta fram den mångfald 
av kultur som finns i Umeå och öka utbytet med Europa och andra länder samt öka samarbetet 
kring hållbarhetsutveckling och medskapande mellan de europeiska länderna (2008, s 12). 
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Kommunikationen  om Umeå2014  riktar  sig  till  olika  målgrupper  i  Umeå,  såsom skolor, 
universitetet, näringslivet, förenings- kultur- och idrottsliv m.fl. Kommunikationen riktar sig 
även  till  turister  och  andra  besökare  inom  olika  samhällssektorer  i  övriga  Sverige  och 
utomlands. Kommunikationsplanerna ser olika ut för dem som kommer till Umeå för att de 
avser att besöka kulturhuvudstadsåret och för dem som besöker Umeå av andra skäl men som 
ändå  kan  ha  ett  intresse  för  Umeå2014  (Umeå  kommun,  2008,  s.  53). 
Kommunikationsinsatserna  utgår  från  2014-projektgrupper  inom  kommunen,  turistbyrån, 
kommunens informationsenhet  och näringslivsavdelning  (Umeå kommun,  2008, s.  53-58). 
Den framtida marknadsföringen kommer att ske i nära samarbete med regionen, näringslivet 
och Umeå universitet samt nationella och internationella samarbetspartners (Umeå kommun, 
2009, s. 44).
 
Enligt  Nyfikenhet  och passion har  nästan alla  Umeås medborgare  tillgång till  bredband – 
internet är således en självklar del i kommunikationsinsatserna, och används även mot övriga 
världen.  Förutom  kulturhuvudstadsårets  egen  webbsida,  umeå2014,  finns  exempelvis 
umeå.se, universitetets och lokala mediers webbsidor där Umeå2014 också kan synas (Umeå 
kommun, 2008, s. 54).

2.4 Kommunikationsplan för Umeå 2014

Målen med kommunikationen år 2011 var att “göra idén med medskapande känd, kanalisera 
engagemanget, kommunicera pågående arbete” samt “utveckla och förbättra relationerna med 
media, allmänhet och aktörer”.

Kommunikationsstrategin för 2011-2014 består av att identifiera målgrupper samt formulera 
huvudbudskap  och  stödjande  budskap  för  dessa.  En  utvecklingsplan  ska  formuleras  för 
Glashuset  samt  webbplatsen  (interaktivitet,  enkelhet,  språkversioner)  för  att  öka  antalet 
besökare både fysiskt och virtuellt. Man vill skapa en 2014-community både för att informera 
och  ge  möjlighet  till  samverkan  mellan  individer  som är  intresserade  av  Umeå2014.  På 
facebook är målet att personalen ska skriva mer aktivt om kulturhuvudstadsåret.  I form av 
digitala  nyhetsbrev  ska  prenumeranter  erhålla  information  om det  pågående  arbetet  kring 
Umeå2014. 

Det är nämnvärt att tjänsten som kommunikationsansvarig på Umeå2014 varit vakant några 
månader under slutet av 2011 och inte kommer att tillsättas förrän i mars 2012.

2.5 Tidigare studier

Våren 2010 har det skrivits en tidigare kandidatuppsats om Umeå2014 av två studenter vid 
Umeå universitet, Hultquist och Lillthors, med titeln: “Umeå - Kulturhuvudstad 2014, Vad 
bör Umeå göra för att lyckas?”. Författarna ville ta reda på hur kulturhuvudstadsåret borde 
genomföras  för  att  kunna  “uppnå  den  önskade  effekten  av  ökad  kulturimage“  med 
kulturhuvudstadsåret och har utgått från event marketing teorier. Uppsatsen utfördes med en 
kvalitativ  metod  som baseras  på  åtta  djupintervjuer  med  ansvariga  nyckelpersoner  inom 
kulturhuvudstadsplaneringen där respondenterna gav sina åsikter samt uppfattningar om bland 
annat “vad Umeå står för idag” samt hur kommunikation fungerar. 

13



BAKGRUNDSINFORMATION

Den  dåvarande  kommunikationschefen  definierade  den  externa  kommunikationen  som 
“väldigt  tyst”  medan  en  annan  respondent  uppgav  att  medborgarna  är  de  viktigaste  för 
kulturhuvudstadsåret.  Respondenterna  i  C-uppsatsen  berättade  vidare  att  tidigare 
kommunikation  med medborgarna  skedde på de öppna mötena  som arrangerades  år  2008 
samt i samband med de besök som skedde på den årliga välkomstmässan på campusområdet. 
Ett  samarbete  med  studenter  från  Umeå  universitet  är  planerat  då  studenter  kan  utföra 
mätningar i form av olika enkätundersökningar (Umeå kommun, 2011). 

2.6 Utvärderingsrapporter om kulturhuvudstäderna mellan 2007-2008 
 
I  EU:s utvärderingsrapport  har fyra  kulturhuvudstäder mellan år 2007 och 2008 studerats. 
Rapporten belyser fyra områden, nämligen: relevance, efficiency, effectiveness, sustainability. 
Syftet med utvärderingen är att följa upp hur kulturhuvudstäderna lyckades att uppfylla de 
framställda kraven (ECOTEC, 2009, s.103). För att bedöma hur väl en stad har lyckats som 
ECOC utgår EU från fyra frågor: ”Did the ECOC have extensive, exciting and innovative 
cultural programmes?”, “Did the ECOC have a distinctively European dimension?”, “Did the 
ECOC involve/enable broad participation from across the city?” och “Did the ECOC create a 
significant legacy?” (ECOTEC, 2009, s. 123-124).

De  två  städer  som  var  Europas  kulturhuvudstad  år  2007  var  Luxemburg  samt  Sibiu  i 
Rumänien  och  under  2008  var  Liverpool  och  Stavanger  kulturhuvudstäder.  Tidigare 
kulturhuvudstäder, exempelvis Luxemburg, har även gjort egna utvärderingsrapporter. 

2.6.1 Kulturhuvudstadsprojekten 2007-2008

Symbolen  för  kulturhuvudstaden  i  Luxemburg  som valdes  ut  av  medborgarna  genom en 
tävling  var  en  icke-verbal  symbol,  ett  blått  rådjur,  som  kan  föra  samman  de  olika 
nationaliteterna.  Kännedomen  om  symbolen  var  40  %  bara  några  månader  innan 
kulturhuvudstadsårets början; utanför regionen var den ännu lägre, endast 13 % (Final report, 
2007, s. 55). 

Orsaken är skillnaderna mellan Luxemburg och Great Region men också regionens storlek 
och mångfald, som gjorde det svårt att nå ut till  alla (ECOTEC, 2009, s. 29). En för liten 
marknadsföringsbudget och kommunikationssvårigheter försvårade Luxemburgs arbete med 
att ta fram en gemensam image för ECOC (ECOTEC, 2009, s. 29; Final report, 2007, s. 65). 
Kännedomen  om  Luxemburg  som  kulturhuvudstad  var  relativt  låg  innan 
kulturhuvudstadsårets  början:  i  november  2006  visste  bara  hälften  av  respondenterna  att 
Luxemburg  blir  kulturhuvudstad  nästa  år  (ECOC,  2009,  s.  29),  vilket  kan  jämföras  med 
december 2007 då 80 % visste om att hela regionen var inblandad (Final report, 2007, s. 61).

Kulturaktörer  i  Luxemburg  beskrev  kommunikationen  mellan  arrangörer  och  massmedia 
angående kulturhuvudstadsåret som katastrofal, medan invånarna upplevde kommunikationen 
som otydlig (Final report, 2007, s. 65). I december 2006 kom det ut en speciell broschyr om 
ECOC evenemanget  i  medierna  utan  att  arrangörerna  kunde  uppge  detaljer  om de  olika 
eventen. Arrangörerna visste inte hur ett sådant projekt ska styras (Final report, 2007, s. 66). 
Det fanns inga tydliga riktlinjer som kunde ha underlättat informationsflödet för invånarna 
(Final report, 2007, s. 66). 
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Från  en  väldigt  tyst  extern  övergick  kommunikationen  på  bara  några  månader  till  en 
information “overload” som blev nästan ohanterbar. Webbsidan fick mycket kritik för att den 
dröjde länge och inte kom igång före kulturhuvudstadsårets början 2007 (Final report, 2007, s. 
66).  Medborgarnas  intresse  angående  kulturambassadörskapet  var  väldigt  litet,  vilket 
resulterade i 241 stycken volontärer. Det låga intresset kan förklaras med avståndet mellan 
regionerna och bristen på studenter. Men faktum är att ambassadörskapet lanserades för sent 
för att kunna engagera fler människor (Final report, 2007, s. 57).
 
Liverpool använde sig av en tvåsidig marknadsföringsstrategi. Kampanjen som riktade sig till 
den  lokala  befolkningen  var  ”it’s  our  time,  it’s  our  place”,  medan  den  nationella  och 
internationella kampanjen var inriktad på det unika med just Liverpool. En lokal reklambyrå 
fick till uppdrag att ta fram en logotype och ett varumärke vilket skulle ske i samråd med 
medborgarna (ECOTEC, 2009, s. 64).

Under en tid strax före kulturhuvudstadsårets början, i brist på annan information fokuserade 
media på negativa aspekter. Därför gjorde man det strategiska valet att gå ut med en del av 
programmet redan 2006, i väntan på det fullständiga programmet 2007, vilket gjorde de lokala 
mediernas  framställning  mer  positiv.  Enligt  mätningar  under  2008  kände  94,7  %  av 
medborgarna igen logotypen, men bara en tredjedel kände att de visste ganska mycket eller 
väldigt mycket om ECOC (ECOTEC, 2009, s. 64-65).

I Stavanger var ett problem man hade initiellt att en stor del av personalen för Stavanger2008 
var  tidigare  kommunalanställda  och  kulturhuvudstadsåret  krävde  andra  mer 
uppgiftsorienterade och tidsbegränsade arbetsmetoder än de var vana vid (ECOTEC, 2009, s. 
83). 

I Stavanger anlitade man inledningsvis en utomstående samarbetspartner för att göra upp en 
marknadsföringsplan, men bara för ett korttidskontrakt, så efter detta blev det svårt att hitta en 
ersättare. Det var en ojämn nivå på marknadsföringens genomslag och man lyckades bättre 
med den internationella än den lokala och regionala marknadsföringen, vilket kan ha lett till 
att  man  tappade  potentiella  besökare  (ECOTEC,  2009,  s.  84).  Bristen  på  klarhet  och 
långsiktighet  hos  ledningen  mellan  2004-2007  och  att  man  inte  tillsatte  en 
marknadsföringsmanager förrän 2007/08, samt bristen på gratis marknadsföringsmaterial tros 
ha haft  en negativ inverkan på kampanjen (ECOTEC, 2009, s.  91). Stavangers Open Call 
Projects fick ett större gensvar än man hade tänkt sig, både i form av ansökningar och förslag, 
och  Stavanger2008-teamet  kunde  inte  behandla  alla  och  man  klarade  inte  att  hålla 
svarstidspolicyn, vilket fick kritik (ECOTEC, 2009, s. 83).
 
För att nå ut till olika målgrupper skulle man förutom Open Call också kunna ha använt sig 
mer av ambassadörsverksamhet. En del respondenter anser att det skulle ha varit bra med mer 
stöd från EU för exempelvis en logotype och gemensam branding (ECOTEC, 2009, s. 90-92). 
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2.6.2 Efficiency

Den starkaste kritiken kom i dessa fyra städer i utvecklingsstadiet,  när glädjen över att ha 
blivit  nominerad  hade  lagt  sig,  men  man  ännu  inte  lyckats  gå  ut  med  ett 
kulturhuvudstadsprogram (ECOTEC, 2009, s. 111). Man hade skapat höga förväntningar och 
kunde inte alltid leva upp till  dem. Ett annat problem var att informationsgapet fylldes av 
negativa medieframställningar. Marknadsföringen var svår för två av städerna, p.g.a. brist på 
erfarenhet och resurser. Att bygga upp kulturprogrammet krävde ett annat team med bredare 
kompetenser än dem som först skrev ansökan. En annan svårighet var att få politiska och 
konstnärliga intressen att gå ihop. Man har också insett betydelsen av att kulturhuvudstäderna 
gör  egna  utvärderingar;  och  hur  dessa  genomförs  återfinns  i  rekommendationer  från  EU 
(ECOTEC, 2009, s. 111). 

2.6.3 Effectiveness 

Kulturhuvudstäderna  2007-08 fick samtliga  ett  bredare  kulturprogram och fler  tog  del  av 
kulturella evenemang. Städerna har också gjort sig mer kända som kulturstäder både nationellt 
och internationellt (ECOTEC, 2009, s. 115).

Både Liverpool (ECOTEC, 2009, s. 70) och Stavanger rapporterar att ECOC har bidragit till 
en ökad stolthet (ECOTEC, 2009, s. 92). Stavangers kultur har blivit mer internationell och 
geografiskt  avlägsna  platser  rapporterar  att  de  nu  känner  sig  mer  som en  del  av  Europa 
(ECOTEC,  2009,  s.  88).  Dock  upplevde  en  del  lokala  artister/konstnärer  att  man  hellre 
anlitade internationella och lokala kulturaktörer fick inte alltid det finansiella stöd de hade 
förväntat sig (ECOTEC, 2009, s. 116). 

Vissa av kulturhuvudstäderna samarbetade huvudsakligen med den andra ECOC medan andra 
utvecklade många samarbetsrelationer med olika länder (ECOTEC, 2009, s. 116). Stavanger 
och Liverpool gjorde tillsammans en film om några unga människor i de två städerna för att 
visa olika former av kultur bland lokala invånare (ECOTEC, 2009, s. 87). 

Antalet turister ökade mer i samtliga fyra ECOC än i övriga Europa, vilket även fick 
ekonomiska resultat (ECOTEC, 2009, s. 119). Kulturhuvudstadsåret medförde också stora 
investeringar i infrastruktur (ECOTEC, 2009, s. 120). När det gäller företag som söker nya 
platser att etablera sig på refererar EU-rapporten Binns (2005) som menar att det finns gott 
om städer med ett brett kulturellt utbud för potentiella investerare och att de är oklart i hur hög 
utsträckning kulturtillgångar påverkar företagens beslut (ECOTEC, 2009, s. 120).

Kulturhuvudstäderna under 2007-08 organiserade kulturaktiviteter i olika stadsdelar och på 
nya platser, erbjöd gratis eller rabatterade biljetter och ordnade även transporter till en del av 
evenemangen, samt byggde upp volontärprogram. Liverpool och Luxemburg försökte ta fram 
ett  kulturprogram som inkluderade  mångfalden  i  dessa städer  (ECOTEC,  2009,  s.  121).  I 
Stavanger bidrog landskaps- och andra utomhusprojekt till att göra kultur tillgängligt för fler, 
exempelvis genom att erbjuda evenemang på mer isolerade platser (ECOTEC, 2009, s. 90) 
och genom utomhusevent (ECOTEC, 2009, s. 86). 
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Även om kulturhuvudstadsåret pågår en begränsad tid är uppfattningen i kulturhuvudstäderna 
2007-2008 att en stor del av erfarenheten finns kvar och att man lärt sig nya sätt att arbeta på 
(ECOTEC, 2009, s. 122) och även fått en stärkt självkänsla (ECOTEC, 2009, s. 93). En del 
aktiviteter kommer att fortsätta även efter årets slut och vissa festivaler blir återkommande 
evenemang (ECOTEC, 2009, s. 122).
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STUDIENS UTGÅNGSPUNKTER

3. Studiens utgångspunkter

I  den första delen av kapitlet  redogör vi  för de vetenskapliga  utgångspunkter  som utgör 
uppsatsens karaktär. Vidare beskriver vi vår praktiska och teoretiska förförståelse samt hur  
dessa kan påverka uppsatsen. Efter det presenterar vi vilken effekt vårt val av verklighetssyn,  
vetenskapssyn,  forskningsansats  och  perspektiv  kan  ha  för  uppsatsens  utformning  och 
resultat. För att öka förståelsen för läsaren presenterar vi sedan de teorier uppsatsen bygger  
på. Därefter redogör vi för hur insamlingen av sekundära data som använts i uppsatsen har  
gått till. Vi avslutar med att belysa källkritiken vi har för insamlade data.
_________________________________________________________________________

3.1.Förförståelse

Vi kan inte förstå någonting utan att redan ha en förförståelse. Med förförståelse menas den 
kunskap, erfarenhet eller uppfattning vi hade innan vi började skriva uppsatsen (Johansson - 
Lindfors, 1993, s. 76). 

Vår allmänna förförståelse d.v.s. förstahandsförförståelse bygger på personliga erfarenheter 
och kunskaper vi besitter (Johansson - Lindfors, 1993, s. 76, Bryman & Bell, 2007, s. 429). 
Henriksson har arbetat med extern kommunikation och har bland annat skrivit nyhetsbrev och 
tagit fram informations- och marknadsföringsmaterial, både för trycksaker och webb, samt 
medverkat  vid ett  större  event  -  World  Cup 2008 (skidåkning).  G.  Holmgren har  14 års 
erfarenhet inom serviceyrket med kundrelationer i fokus, och har arbetat under ett års tid som 
ungersk- svensk tolk samt medverkat i Kulturhuvudstadsåret 2010 i Ungern, Pécs under en 
kortare  period  som  mässarrangörspraktikant.  Vi  är  medvetna  om  att  våra  enskilda 
erfarenheter och upplevelser kan påverka uppsatsens resultat. Vi anser också att med denna 
typ av förförståelse kan vi inte hålla oss helt objektiva till ämnet. Men eftersom arbetets syfte 
är att finna en förklaring har vi medvetet valt att tona ner vår förförståelse samt dess roll och 
försökt anta ett distanserat och objektivt förhållningssätt till det studerande ämnet. 

Andrahandsförförståelse,  även  kallad  teoretisk  förförståelse  utgör  de  förkunskaper  och 
erfarenheter vi erhållit genom utbildningar samt läroböcker (Johansson - Lindfors, 1993, s. 
76) som påverkar ansatsens härkomst. 
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G. Holmgren läser sjätte terminen på Hotellmanagementprogrammet med företagsekonomisk 
inriktning vid Umeå Universitet medan Henriksson läser till en examen i företagsekonomi 
med inriktning på marknadsföring och kommunikation. Vi båda har även fördjupat oss inom 
ämnet kommunikation samt marknadsföring och har läst International Business Culture and 
Communication på C- nivå och därigenom skapat en djupare förståelse. Henriksson har läst 
en kurs i tjänste- och upplevelsebaserad marknadsföring, vilket ger en större förståelse för 
vikten av relationsskapande och av att erbjuda upplevelser utöver de vanliga. Henriksson har 
även läst kurser i medie- och kommunikationsvetenskap, vilket ger en större insikt i olika 
typer av planerade kommunikationsinsatser. G. Holmgren har läst bland annat kurser som 
berör Human Resource samt Hospitality Management som ger en ökad förståelse om hur 
kommunikationssvårigheter  kan uppstå mellan olika nivåer  i  en organisation samt  mellan 
individer med olika bakgrund vilket vi anser är till nytta för uppsatsen. 

3.2 Verklighetssyn

Med verklighetssyn menas synen forskarna har på samhällets och människans natur d.v.s. 
genom  vilken  ontologisk  ställning  världen  görs  vetbar  (Johansson  -  Lindfors,  s.  44). 
Ontologin  eller  verklightssynen  beskriver  hur  verkligheten  är  beskaffad,  alltså  “vad  som 
finns”.  Ontologin  har  två  olika  synsätt  nämligen  objektivism respektive  konstruktionism. 
Objektivism är en ontologisk ståndpunkt som innebär att verkligheten är entydig inte kan 
påverkas utan dess existens är helt oberoende av aktörerna (Patel & Davidson, 2007, s. 16). 
Konstruktionism  går  däremot  ut  på  att  verkligheten  är  mångtydig  och  beroende  av 
iakttagaren.  Hur  vi  ser  verkligheten  beror  också  på  vilken  verklighet  som studeras  samt 
vilken typ studieobjektet är (Bryman & Bell, 2007, s. 23).

Redan vid problemformuleringen kan läsaren få en antydan om vad vi som författare  till 
denna uppsats har för ontologisk ställning. Vår verklighetssyn kommer även att ge riktlinjer 
senare  i  uppsatsen  för  vilka  problem  vi  undersöker  samt  hur  vi  analyserar  resultaten 
(Johansson - Lindfors, 1993, s. 39). 

Då vår  problemformulering  utformats  i  syfte  att  tydliggöra  medborgarnas  inställning  och 
delaktighet  gällande  kulturhuvudstadsåret  2014,  har  vi  i  denna  uppsats  antagit  en 
objektivistisk verklighetssyn. 
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3.3 Kunskapssyn

Man  skiljer  mellan  två  ledande  vetenskapssyner:  positivismen  och  hermeneutiken. 
Positivistisk  kunskapssyn  har  som ändamål  att  ge  en  genomgripande  struktur  genom att 
tillämpa naturvetenskapens metoder på studien av den sociala verkligheten (Saunders et al., 
2009, s.114). Eftersom vi i denna studie vill beskriva medborgarnas syn på delaktighet och 
motivation och därefter  finna en förklaring till  denna anser vi  att  vår kunskapssyn ligger 
närmast positivismen. Positivism innebär ett objektiv förhållningssätt där forskarna intar en 
värderingsfri  ställning  och  ser  människan  som  ett  objekt.  Man  utgår  från  teori  för  att 
därigenom generera hypoteser som man sedan tar ställning till, d.v.s. bekräftar eller förkastar 
(Bryman & Bell,  2005, s.  26-27;  Jacobsen,  2002, s.  65).  Då vi  som författare  till  denna 
uppsats  strävar  efter  fakta  och  exakthet  gällande  medborgarnas  uppfattning  och  syn  på 
kulturhuvudstadsåret ligger enkäten som grund till vår undersökning. Med hjälp av de resultat 
som  vi  genererar  genom  vår  enkätundersökning  vill  vi  visa  en  generell  bild  av  Umeås 
medborgare.  Vi  har  som mål  att  undvika  personligt  intresse  som kan  påverka  resultatet 
eftersom vi vill “mäta” och förklara. 

Hermeneutik som är motsatsen till positivism “tror” inte på det objektiva förhållningssättet 
utan  intar  en  mer  subjektiv  ställning  och  försöker  att  finna  betydelse  samt  en  djupare 
förståelse hos forskningens objekt där de delar som förklaras och tolkas alltid måste sättas i 
sitt  sammanhang (Bryman  & Bell,  2007, s.  574).  Skulle  vi  ha intagit  en hermeneutistisk 
kunskapssyn hade vi istället frågat om vilka svårigheter Umeå kommun upplever gällande 
medborgarnas motivering till delaktighet.

Figur nr. 4. Studiens utgångspunkter.
Sammanställd utifrån Patel & Davidson, 
(2007), Forsknings-metodikens grunder.
s. 23-28.  
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3.4. Ansats

Vetenskap kan beskrivas som en process där man försöker finna sanningen om hur någonting 
uppträder  i  verkligheten.  Efter  att  forskaren har studerat  verkligheten måste  han/ hon dra 
slutsatser av sina observationer och erfarenheter.  De vanligaste  teorierna att  dra slutsatser 
genom i vetenskapligt arbete är induktion och deduktion (Patel & Davidson, 2007, s. 23). 

Att använda oss av den deduktiva ansatsen i uppsatsen kändes som ett naturligt val eftersom 
vi använder de utvalda teorierna som utgångspunkt i arbetet för att sedan analysera och se hur 
dessa  förhåller  sig  till  våra  slutsatser  d.v.s.  det  verkliga  resultatet.  Som första  steg  i  vår 
deduktiva  ansats  utgår  vi  ifrån  teorier  som  berör  kommunikation,  marknadsföring, 
imageskapande,  place  branding,  delaktighet,  knowledge  sharing  och  empowerment.  Vår 
process avviker dock från den deduktiva processen då man i nästa steg väljer ut en eller fler 
antaganden, så kallade hypoteser som man sedan analyserar och bryter ner i små delar. Vi har 
valt att inte formulera hypoteser då detta inte är en experimentell undersökning (Bryman & 
Bell, 2007, s. 11). utan  teorierna används som stöd för att skapa vår problemformulering. 

Genom enkäter samlar vi in nödvändig data från Umeås medborgare som vi använder för att 
framställa resultat. Beroende på resultaten kan vi då som sista steg i den deduktiva ansatsen 
diskutera våra resultat relaterade till den teoriram som vi utvecklat (Saunders et al., 2009, s. 
61).

Figur nr 5. Vår tolkning av den deduktiva processen (Bryman & Bell, 2007, s. 11).

Den deduktiva ansatsen kallas även för “bevisandets väg” eftersom forskaren utvecklar först 
en vetenskaplig teori som sedan testas empirisk med teorierna som utgångspunkt (Patel & 
Davidson,  2007,  s.  23).  Man  provar  sig  alltså  fram om teorin  som skapades  fungerar  i 
verkligheten (Bryman & Bell, 2007, s.14; Jacobsen, 2002, s. 34). 

Om undersökningen genomförs enligt den induktiva metoden studerar forskaren verkligheten 
i första hand, hittar mönster som sedan kan föras ihop till allmänna principer som i sin tur kan 
byggas upp till en teori. Denna ansats kallas även för “uppäckandets väg” som syftar på att 
forskaren som använder sig av en induktiv ansats skall upptäcka något utifrån empirin som 
kan formuleras i en teori (Patel & Davidson, 2007, s. 24; Jacobsen, 2002, s. 35).

Figur nr 6. Induktiv ansats, “upptäckandets väg” Patel & Davidson, (2007), s. 24.
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Vår  frågeställning  -  Hur  har  Umeå  kommun  lyckats  hittills  i  sina  ambitioner  att  göra  
umeborna delaktiga i kulturhuvudstadsåret, Umeå2014? - kommer vi att belysa med hjälp av 
en  enkätundersökning,  d.v.s.  en  kvantitativ  ansats.  Vi  valde  ett  kvantitativt  angreppssätt 
eftersom  vi  vill  att  vårt  resultat  ska  kunna  generaliseras  och  vara  representativt  för 
medborgarna i Umeå. Genom en enkät får vi tillgång till ett brett svarsunderlag. 

Vid studier med kvantitativ forskningsansats antas det att resultatet skulle bli detsamma om 
studien upprepades (Patel & Davidson, 2007, s. 28). Resultatet ska även kunna avläsas och 
uppfattas på samma sätt av olika personer. Kvantitativ forskning har i första hand som mål att 
kunna dra allmänna slutsatser för en större grupp än den som studeras och genom det kunna 
ta fram generell kunskap (Saunders et al. , 2009, s. 144). Meningen är att tydliggöra generella 
sammanhang som används som empirisk metod. Detta angreppssätt hör därför samman med 
den positivistiska vetenskapssynen där naturvetenskapens  metoder tillämpas på studien av 
den sociala verkligheten (Bryman & Bell, 2005, s. 593; Jacobsen, 2002, s. 30). 

Enkäten är den vanligaste utgångspunkten vid insamling av kvantitativ data som förknippas 
med den deduktiva ansatsen.  Den främsta fördelen med enkäter är  tillgången till  ett  stort 
urval  (Saunders  et  al.,  2009,  s.  144).  Dessutom  kan  man  genom  mätning  dra  allmänna 
slutsatser  samt  förklara  orsakssamband.  Mätning  och  generalisering  är  bland  de  mest 
viktigaste faktorer i  kvantitativ forskning (Bryman & Bell, 2005, s. 99 - 102).

Den kvalitativa forskningen i motsats till den kvantitativa har inte som mål att generalisera, 
här  har  man  som  avsikt  att  få  en  djupare  förståelse  för  det  studerande  fenomenet.  En 
huvudsaklig  egenskap  som  kännetecknas  av  kvalitativ  forskning  är  att  försöka  se  och 
beskriva  händelser,  principer  och  värderingar  utifrån  de  studerades  perspektiv. 
Angreppssättet  kan  sägas  stämma  överens  med  en  hermeneutistisk  vetenskapssyn.  En 
hermeneutistisk vetenskapssyn bygger på förståelse och tolkning där de delar som förklaras 
och  tolkas  alltid  måste  sättas  in  och  förstås  i  sitt  sammanhang.  En  förutsättning  för 
hermeneutistisk forskning är insamlandet av material.  För att kunna dra slutsatser utan att 
generalisera måste därför forskningen baseras på stora underlag. Djupintervjuer anses vara de 
vanligaste insamlingsmetod vid kvalitativ forskning (Bryman & Bell, 2005, s. 29).

Nedan visar vi i tabellen utmärkande drag som skiljer kvantitativ forskning från kvalitativ 
forskning. Vårt metodval är markerat med fet stil i tabellen.

Figur nr.7.  Utmärkande drag för kvalitativ och kvantitativ metod ur 
Bryman & Bell, 2005 ., s.  39-41

22



STUDIENS UTGÅNGSPUNKTER

3.5 Perspektiv

Vi  vill  studera  i  hur  stor  utsträckning  kommunen  med  sina  kommunikationsinsatser  har 
lyckats  göra  medborgarna  delaktiga  i  kulturhuvudstadsåret.  Vi  antar  då  medborgarnas 
perspektiv och vill på ett objektivt sätt identifiera medborgarnas delaktighet.

3.6 Val av teorier

Vi valde olika teorier relaterade till kommunikation för vår studie. Samtliga teorier behandlar 
olika aspekter av kommunikationen mellan  kommunen och medborgarna  och har därmed 
också  betydelse  för  hur  medborgarna  uppfattar  kulturhuvudstadsåret  2014.  Eftersom 
delaktighet  är  en  central  del  i  Umeå2014  och  delaktighet  bland  annat  sker  genom 
kommunikation  har  vi  valt  teorier  som  berör  kommunikationsprocessen,  envägs-  samt 
tvåvägskommunikation. Vi valde vidare teorier om platsmarknadsföring eftersom Umeå2014, 
trots att det är ett tidsbegränsat projekt, förknippas med staden Umeå. En viktig målgrupp när 
det  gäller  platsmarknadsföring  är  lokalbefolkningen.  Ett  av  målen  med  Umeå2014  är  att 
medborgarna ska vara delaktiga - det är därför nödvändigt att förmedla en positiv bild av 
kulturhuvudstadsåret. Teorier om place branding beskriver hur en plats kan skapa en positiv 
image relaterat till varumärket som är ett platsnamn.

Vi  valde  även  teorier  om  planerade  kommunikationsinsatser  och  val  av 
kommunikationskanaler,  eftersom  planeringen  av  kommunikationen  är  avgörande  för  att 
resultatet  ska bli  lyckat.  Vi anser att  teorier  som Knowledge sharing,  Empowerment  och 
Word  of  mouth  kan  kopplas  till  uppsatsen  eftersom  de  kan  erbjuda  lösningar  på  hur 
individers kunskap kan frigöras och spridas samt hur de kan motiveras och involveras. 
Slutligen använder vi teorier som berör kommunikation via massmedier eftersom de också 
har betydelse för hur medborgarna uppfattar kulturhuvudstadsåret. 

3.7 Datainsamling

Vi  har  använts  oss  av  både  primär-  och  sekundärdata  i  uppsatsen.  Primärdata  är 
förstahandsinformation  som  består  av  information  forskaren  själv  samlar  in  genom 
enkäter/intervjuer (Saunders et al., 2009, s. 69). En primär källa har ett högre värde än en 
sekundär källa eftersom informationen är anpassad till problemet och innehåller mer aktuell 
information.  Fördelen  med  primärdata  i  allmännhet  är  att  informationen  är  anpassad  till 
problemet och innehåller mer aktuell information. Problemet med primärdata är att den ofta 
är svårtillgänglighet då det ofta krävs en dyr och tidskrävande informationssamling (Saunders 
et al., 2009, s. 278).

Sekundärdata består av information som samlats  in av andra och finns tillgängliga i olika 
former  och  som  med  tanke  på  sin  stora  tillgänglighet  anses  vara  den  vanligaste  källan 
(Saunders et al., 2009, s. 69). Vid val av sekundärdata är det dock viktigt att forskaren har ett 
kritiskt förhållningssätt (Olsson, M., 2011).
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Vår primärdata utgörs i största del av vår enkätundersökning men för att få mer information 
om Umeå2014 kontaktade vi dem via e-mejl vid tre tillfällen; svarstiden var i samtliga fall c:a 
tre  veckor.  Vi  ansåg  det  även  intressant  att  kunna  göra  egna  observationer  vid 
informationsmöten  om  Umeå2014  och  deltog  därför  i  en  föreläsning  om  Project  
Management på Umeå universitet som riktade sig till studenter, samt ett möte på Rådhuset 
där målgruppen var de som eventuellt var intresserade av att engagera sig i ett framtida arbete 
som volontärer eller ambassadörer för Umeå2014. 

Vår  sekundärdata  består  av  en  blandning  av  internetkällor,  kurslitteratur,  vetenskapliga 
artiklar  och  tidigare  forskning  kring  ämnena  kommunikation,  marknadsföring, 
destinationsutveckling,  delaktighet,  varumärke,  empowerment,  knowledge  sharing, 
knowledge  management,  platsmarknadsföring  och  place  branding.  För  att  bilda  en 
uppfattning om de olika teorierna som är centrala för vårt problem  har vi som första steg 
bekantat oss med de olika utvärderingsrapporter gällande tidigare kulturhuvudstäder samt läst 
igenom Umeås ansökan. Efter detta har vi grupperat ihop teorierna och kommit fram till olika 
sökord som vi använt för att få fram vetenskapliga artiklar inom de olika ämnesområdena.

Informationssökningen  till  uppsatsen  skedde  på  Umeå  Universitetsbiblioteket  där  vi  har 
tillgång till vetenskapliga databaser. Databaserna vi har använt oss bestod av Business Source 
Premier, Web of Science, Emerald Journals, Ebsco samt Affärsdata. För att kunna försäkra 
oss om artiklarnas vetenskapliga ursprung har vi markerat rutan “Peer Review” som tyder på 
att artikeln har granskats av andra samt att den håller hög standard (Olsson, M., 2011). 
Eftersom vi ville använda oss av aktuell litteratur i så stor utsträckning som möjligt letade vi 
efter artiklar skrivna mellan januari 1990 och november 2011.

Vi  använde  sökord  som  City  branding,  Brand  equity,  Branding,  Communication  + 
Involvement,  Communication  +  Customer  relations,  Diversity,  Empowerment,  European 
Capital of Culture, Knowledge sharing, Marketing + Co – creation, Marketing + Consumer  
attitudes, Word-of-mouth + Culture samt Place branding.

Efter detta gick vi igenom de funna artiklarna och valde bort ett antal då deras titlar inte 
verkade  passa  för  vårt  studieområde.  Därefter  läste  vi  igenom  sammanfattningen  i  de 
återstående artiklarna för att välja ut de som berörde vårt område och bestämde oss för 45 
stycken. Vi läste sedan igenom de utvalda artiklarna och gjorde sammanfattningar, eventuella 
översättningar och diskuterade över de delar som vi ansåg var passande i vårt teoriavsnitt. 
Efter detta hade vi 28 stycken artiklar kvar som vi ansåg som mest relevanta. Eftersom några 
artiklar kring teorier som place branding, symbol samt kommunikation tog upp samma teorier 
och författarna refererade till varandra har vi sållat artiklarna ytterligare. 
I  artikeln  av  Kavaratzis  och  Ashworth  (2005)  fanns  referenser  till  andra  författare  som 
verkade intressanta för vår uppsats. Vi sökte därför efter artiklar av Cova i databasen och 
valde att använda en av de artiklar vi fann. I artikeln av Aitken och Campelo (2011) hittade vi 
en referens till en artikel av Muniz och O’Guinn som verkade intressant och letade därefter 
fram denna artikel i databasen för att använda även den i vår uppsats.  Till slut hade vi 19 
stycken  vetenskapliga  samt  två  stycken  icke-vetenskapliga  artiklar  kvar  som  kom  till 
användning i uppsatsen. Artikelsökningen sammanfattas i den följande tabellen. 
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När det gäller böcker vi har använt så har de flesta utgjorts av tidigare kurslitteratur från 
kurser  i  företagsekonomi  samt  hotellmanagementprogrammet.  Vi  har  även  använt  annan 
litteratur som behandlar kommunikation, massmedier, marknadsföring och place branding. Vi 
valde ut den information vi ansåg var relevant utifrån vår frågeställning och syfte. 

3.8 Källkritik mot sekundära källor

De flesta av våra källor är relativt nya och härstammar från 2000-talet. Inom teoriområdet om 
kommunikationsprocessen fann vi dock att det var svårare att hitta aktuella källor, eftersom 
en  stor  del  av  teorierna  är  skrivna  redan  i  mitten  av  1900-talet  och  många  författare 
fortfarande refererar till dessa. Inom place branding var det å andra sidan lätt att hitta många 
nya källor, eftersom det är ett aktuellt ämnesområde. Dock refererar den moderna branding 
litteraturen  till  källor  från  60-,  70-,  80-  och  90-talet.  Vi  antar  att  detta  beror  på  att 
brandingteorierna inte  är  isolerade fenomen utan bygger  på tidigare teorier  i  kombination 
med  ny  forskning.  Vi  har  även  använt  oss  av  en  bok  om  vetenskaplig  metod  som  är 
publicerad 1993, men eftersom de teorier som nämns i boken inte har förändrats under de 13 
åren samt att boken var rekommenderad av vår handledare har vi valt att inkludera den i vår 
sekundär källa.

De tidigare brandingteorierna behandlade främst produkter och därefter utvecklades teorier 
inom corporate branding. Dessa teorier ses i viss mån giltiga även för platser, men många 
författare  menar  att  det  fortfarande  behövs mer  forskning inom  place branding,  eftersom 
platsers egenskaper skiljer sig från produkter och företag.

På grund av att många författare anser att det skulle behövas mer samlade teorier kring place 
branding och även teorier som beskriver hur man i praktiken går tillväga i place branding 
valde vi även att inkludera en bok som beskriver hela place branding processen steg för steg. 
Boken har dock inte en särskild plan för  city branding utan uppger att för städer kan man 
välja att följa planen för  country branding eller  destination branding. Författarna menar att 
city branding befinner sig någonstans mittemellan. 
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Det är svårt att hitta  place branding teorier som är skrivna för just ett kulturhuvudstadsår, 
eftersom det inte är exakt detsamma som place branding av en stad, men det är inte heller 
endast  ett  turistmål.  I  viss  mån  kan  Umeå2014  betraktas  som ett  event,  fast  det  är  mer 
omfattande i  och med att  det  pågår under ett  helt  år  och är en del  av en mer långsiktig 
utvecklingsplan för Umeå. 

När  det  gäller  vilken  effekt  word-of-mouth kan  ha  för  ett  varumärkes  spridning  samt 
marknadsföringsteorier  om  hur  känslomässiga  faktorer  påverkar  vår  inställning  till  ett 
varumärke behandlar de existerande teorierna huvudsakligen produkter eller tjänster. 

Att hitta relevanta källor som tar upp teorier kring  empowerment visade sig vara svårt då 
empowerment endast tas upp i samband med organisationsledning mellan arbetsgivare och 
anställda där de anställda är mer beroende av organisationen än Umeås medborgare gentemot 
en  organisation  som  liknar  Umeå2014.  Vi  har  dock  valt  att  utgå  från  dessa 
organisationsteorier eftersom tillvägagångssättet att utveckla tillit och uppnå delaktighet är en 
liknande process som vi anser kan tillämpas i uppsatsen.

Vi har även använt oss av andra källor, varav en del inte är vetenskapliga studier, såsom 
rapporter, webbsidor, informationsmaterial och tidigare studier. Dessa källor har använts för 
att  ge  väsentlig  bakgrundsinformation  som är  viktig  för  att  få  en  mer  komplett  bild  av 
Umeå2014, vad det innebär att vara European Capital of Culture och se kulturhuvudstadsåret 
i ett större sammanhang. 

Informationsmaterial  för  Umeå2014  kan  inte  anses  vara  en  objektiv  informationskälla, 
eftersom de inte bara vill informera om utan även marknadsföra kulturhuvudstadsåret. När 
man läser detta material är det därför viktigt att vara medveten om att det är skrivet för att 
vara säljande. De utvärderingsrapporter  som utförts för EU kan inte heller anses som helt 
objektiva eftersom de är starka förespråkare för ECOC-projektet och vill att det ska framstå 
som positivt.
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4. Teori

I  det  här  kapitlet  gör  vi  en  sammanfattning  av  våra  teorier  som  vi  sedan  utvecklar  och 
argumenterar för. Sedan presenterar vi vår teorimodell i syfte att belysa kommunikationens vikt 
i dess olika delar och förklara hur dessa kopplas samman. Vidare belyser vi de faktorer vi anser 
kan påverka hur medborgarna uppfattar Umeå 2014.
____________________________________________________________

 

 
4.1 Sammanfattning av teori
 
För att förtydliga detta kapitel och dess innehåll för läsaren har vi valt att kort sammanfatta de 
olika teorier som vi ansåg var relevanta för vår studie. I och med att  kommunikation  utgör en 
betydlig del av uppsatsen har vi valt att inleda detta kapitel med att redogöra för grundläggande 
teorier om kommunikationsprocessen, envägs - och tvåvägskommunikation, samt störningar som 
kan uppstå i kommunikationsprocessen. I den följande delen av kapitlet förklarar vi hur man kan 
bygga upp en positiv bild av Umeå som stad med hjälp av teorier rörande platsmarknadsföring 
och place branding. Vidare nämns teorier om empowerment och co-creation som vi anser kan 
bidra till ökad involvering från medborgarnas sida. Därefter tar vi upp knowledge sharing och 
word of mouth som handlar om hur budskap sprids i olika typer av nätverk. I denna del nämns 
även brand communities som är en annan form av nätverk. Avslutningsvis behandlas teorier om 
planerad kommunikation  som går in lite djupare i framtagningsprocessen av det budskap som 
önskas kommuniceras.
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4.2 Vår teorimodell

Vi utgår från vår modell där kommunikation är placerad i centrum eftersom vi anser att alla de 
olika delarna - förankring, involvering och nätverksskapande - är relaterade till kommunikation.

4.3 Kommunikationsprocessen
 
Kommunikation är en avgörande aspekt i situationer där två eller fler personer deltar samt
interagerar med avsikt att uppnå ett mål (Bloisi et al., 2007, s. 355).  Utifrån vårt problem har 
kommunikation en viktig roll med tanke på att Umeå2014 genom sin kommunikation vill väcka 
medborgarnas  intresse för kulturhuvudstadsåret  samt uppnå ökat delaktighet.  Kommunikation 
betraktas som en process där en person (sändaren) skickar ett meddelande till en annan person 
(mottagaren)  och  har  som  ändamål  att  framkalla  respons  från  den  andra  parten.  Effektiv 
kommunikation uppstår när mottagaren tolkar innebörden av meddelandet så att det stämmer 
överens med sändarens avsikt (Bloisi et al., 2007, s. 355). I detta fall kan Umeå 2014 betraktas 
som sändaren och medborgarna i Umeå som mottagaren.
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4.3.1 Tvåvägskommunikation
 
Kommunikationen mellan två parter kan beskrivas med kommunikationsprocessmodellen.
Låt  oss  säga  att  sändaren,  d.v.s.  Umeå  2014-gruppen,  vill  kommunicera  med  medborgarna 
(mottagaren) om det kommande kulturhuvudstadsåret. Först måste sändaren koda in budskapet, 
vilket  innebär  att  informationen  måste  översättas  till  ett  format  som  gör  idén  överförbar. 
Beroende på sändarens avsikt samt  vilket  resultat  denna hoppas att  få  ut  av mottagaren kan 
budskapet  kodas  in  i  olika  former  (Bloisi  et  al.,  2007,  s.  355).  Eftersom  tanken  är  att 
medborgarna ska vara delaktiga i Umeå2014 är avsikten att kommunikationen som sänds ut ska 
stimulera till återkoppling, d.v.s. att det ska uppstå en tvåvägskommunikation.
 

Figur 8. Kommunikationsprocessmodellen
Rogers & Agarwala- Rogers modell (1976 )ur Bloisi et al., 2007, s. 358.

 
 
Kommunikationens  karaktär  kan vara  verbal,  icke  verbal  eller  en  kombination  av dessa två. 
Verbal kommunikation utgörs av språk i olika form; både muntlig, skriftlig och elektronisk. Icke 
verbal kommunikation utgörs av kroppsspråk, mimik och gester, underförstådda budskap, och 
även  hur  man  använder  rösten  (Lewicki  et  al.,  2011,  s.  172).  Efter  inkodningen  gjorts  är 
meddelandet redo för vidareförmedling till mottagaren genom kommunikationskanalen i form av 
ett brev, telefonsamtal, mejl, direktkontakt o.s.v. Efter mottagaren har tagit emot meddelandet 
från  sändaren  måste  budskapet  kodas  av och  tolkas.  Mottagaren  måste  förstå  innebörden av 
budskapet så att denna kan skicka gensvar (feedback) tillbaka och sändaren kan i och med detta 
mäta upp om budskapets innebörd har förståtts på det sättet sändaren hoppats på (Bloisi et al., 
2007, s. 356). Umeå2014 för fram sitt budskap huvudsakligen genom skriftliga medier i form av 
elektronisk kommunikation vilket ger tillgång till en bred målgrupp. Däremot är möjligheterna 
till direktkommunikation färre. 
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Direktkommunikation ger bättre förutsättnigar för att skapa en uppfattning om hur medborgarna 
tolkar  och  förstår  budskapet  om  delaktighet  och  erhålla  direkt  feedback.  Därför  kan  en 
kombination  av  verbal  och  icke  verbal  kommunikation  mellan  Umeå2014  och  medborgarna 
tänkas vara passande. Mediet och bilden sändaren och mottagaren har av varandra kan också 
påverka budskapet.  Sammanhanget kommunikationen sker i har också betydelse (L. Larsson, 
2008, s. 49).
 
I  den  tidigare  uppsatsen  om  kulturhuvudstadsåret  definieras  den  externa  kommunikationen 
mellan Umeå2014 och medborgarna av en respondent som “väldigt tyst”. För tillfället pågår en 
planering  av  de  tänkta  kommunikationsinsatserna.  Umeå2014  har  dock  ingen  avsikt  att 
kommunicera om förloppet med medborgarna ännu, och det kan ge en känsla av att det  inte 
händer  någonting  (S.  Lindholm,  2011).  Vi  anser  att  detta  mönster  är  avvikande  från  ovan 
beskrivna kommunikationsmodell, eftersom det måste ske tillräckligt med kommunikation för att 
denna ska stimulera till en dialog.
 
 
4.3.2 Envägskommunikation
 
Envägskommunikation som även kallas linjär kommunikaton är en enklare process som utgör en 
fullkomlig sändning där avsändaren formulerar sitt budskap och skickar det till mottagaren i tron 
att denna mottagit och förstått innebörden (Lewicki, s. 173).
 

 

Figur nr 9. Envägskommunikation

 
 
Exempel  på  enkelriktad  d.v.s.  envägskommunikation  är  TV,  radio,  tidningar  men  även 
nyhetsbrev av både elektronisk och pappersform (Lewicki et al.  , 2010, s. 172). Envägs- och 
tvåvägskommunikation  kan förekomma samtidigt  i  en organisation,  beroende på vad som är 
lämpligast för kommunikationssyftet. Kommunikationsprocessen har traditionellt sett beskrivits 
som linjär men enligt det modernare interaktionsperspektivet kan relationer  byggas upp till följd 
av våra behov, exempelvis  om vi har  gemensamma intressen,  men det  är  också viktigt  med 
förtroende, öppenhet och involvering för att relationen ska fungera (L. Larsson, 2008, s. 32, 42).

I  och  med  att  ett  av  huvudmålen  med  Umeå2014  är  att  medborgarna  ska  vara  delaktiga  i 
kulturhuvudstadsåret  vill  man  genom  kommunikationsinsatserna  skapa  en  dialog  med 
medborgarna.  Umeå2014  skickar  ut  nyhetsbrev  till  sina  prenumeranter  varannan  månad  där 
prenumeranterna får information om de senaste nyheterna kring kulturhuvudstadsåret. 
Antalet prenumeranter uppgår idag (november 2011) till 2500 personer. Nyhetsbrevet, hemsidan 
men även glashuset har som funktion att kommunicera med Umeås medborgare och göra dem 
medvetna om kulturhuvudstadsåret.
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 4.3.3 Störningar i kommunikation
 
För  att  Umeå2014  ska  lyckas  med  att  involvera  medborgarna  anser  vi  att  en  effektiv 
kommunikation  är  ett  måste.  Det  kan  dock  finnas  barriärer  som  försvårar  tolkningen  av 
innebörden  så  att  medborgarna  tolkar  meddelandet  på  ett  annorlunda  sätt  än  sändaren, 
Umeå2014, hoppats på.
 
Bloisi  et  al.  (2007) tar  upp fem barriärer  som störande element  i  kommunikationsprocessen. 
Dessa  barriärer  har  sin  grund  i  människors  mentala  inställning  som  är  baserat  på  tidigare 
livserfarenheter och förväntningar som utgör en individs referensram och bestämmer hur något 
uppfattas och tolkas (Bloisi et al., s. 366). 
 

 
Figur 10. Störningar i kommunikationen
Sammanställd ur  Bloisi et al., (2007), s.366-368.

 
Hur medborgarna tolkar budskapet om kulturhuvudstadsåret anser vi kan bero på bland annat hur 
de  ser  på  kultur  och  traditioner,  deras  uppväxtmiljö,  tidigare  erfarenheter  av  kulturella 
evenemang och även socialt umgänge.
 
Värdebedömning  utgör  en  källa  av  brus  som  uppstår  när  mottagaren  utvärderar  värdet  av 
sändarens budskap innan sändaren har hunnit avsluta överföringen av detta. Brus är störningar 
som uppstår  mellan  sändaren och  mottagaren.  Det  består  av allt  som läggs  till  meddelandet 
mellan sändningens och mottagningens gång och som kan försvåra avkodningen för mottagaren 
(Bloisi et al., 2007, s. 367). I vårt fall med Umeå2014 kan det röra sig om stadsbrus som annan 
reklam,  evenemang  och  trafik  som  tar  uppmärksamhet  från  information  som  distribueras  i 
staden. Internet är förstås fullt av brus i form av reklam, flashbaserade annonser och intressanta 
länkar som gör det svårt att synas och föra fram sitt budskap.
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Vidare kan mottagaren ha ett beteende som medför att han eller hon förvränger information för 
att  den ska passa in i dennes förutfattade uppfattningar.  Detta beteende kallas selektiv hörsel 
(Bloisi et al., 2007, s. 367). Medborgarna i Umeå kan således medvetet blockera ut information 
om kulturhuvudstadsåret om de har en sådan inställning. Motsatsen till selektiv hörsel kallas för 
filtrering och är ytterligare ett hinder i kommunikationen. Filtrering innebär att sändaren endast 
förmedlar vissa delar av informationen till mottagaren. Misstro kan leda till att sändaren filtrerar 
bort viktig information om mottagaren anses vara opålitlig. Det kan också vara omvänt, alltså att 
mottagaren drar slutsatser och bara lyssnar selektivt på sändare de anser opålitliga (Bloisi et al., 
2007,  s.  368).  Upplevs  Umeå2014  som  pålitlig  har  de  således  lättare  att  nå  ut  med  sin 
information.
 
Thomas et al. (2009, s. 291) har tagit fram en modell som i tre steg visar hur informationens 
mängd och kvalitet kan leda till en ökad involvering av de anställda. De menar att det finns ett 
starkt  samband  mellan  kommunikation  och  tillit.  Både  kvalitet  och  kvantitet  på 
informationsflöden  spelar  en  viktig  roll  vid  utveckling  av  tillit  mellan  organisationen  och 
anställda. De anställda uppvisar en högre grad av tillit när de känner att informationen de får är 
relevant, aktuell och användbar (Thomas et al. 2009, s.291). Med god och adekvat information 
minskar  känslan  av  otydlighet  hos  medborgarna  samtidigt  som de  känner  sig  mer  tillit  mot 
Umeå2014. Nedan visas första steget av modellen.
 
 

 
Figur 11. Modellen är översatt från Thomas et al., 2009, s. 289; Communication and trust
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4.4 Förankring

4.4.1 Allmänt om förankring
 
Enligt  Svenska  Akademiens  ordlista  (2011)  innebär  förankring  att  “skaffa  stöd  för  en 
uppfattning”. Det första steget i vår modell är förankring vilket handlar om att skapa en positiv 
image för Umeå 2014 European Capital of Culture. Det är viktigt att medborgarna kan identifiera 
staden med den skapade bilden och även att den skapade imagen är något unikt som skiljer Umeå 
från andra städer.
 
Umeå som “den nordligaste kulturhuvudstaden“ vill skapa en bild av staden och hela regionen 
som lockar hit besökare inte bara från Sverige men också från olika delar av världen (Umeå 
kommun,  2008,  s.  3).  I  imageskapandet  har  man  pratat  om ett  samarbete  med  Ice  Hotel  i 
Jukkasjärvi och VisitSweden. I syfte att utvidga marknadsföringen kommer man att åka runt i 
större europeiska huvudstäder och marknadsföra Umeå2014 (Umeå kommun, 2008, s. 2) genom 
att bygga ishus och samekåtor för att människor ska få en positiv, nästan exotisk bild av den här 
världsdelen.
 
När det gäller lokalbefolkningen måste denna bild av Umeå vara mer “verklighetsanknuten” så 
att invånarna kan identifiera sig själva och staden med bilden de försöker förmedla. Enligt EU:s 
utvärderingsrapport  (ECOTEC,  2009,  s.  100f)  är  det  mycket  viktigt  att  staden  väljer  att 
genomföra  kulturhuvudstadsåret  på ett  sätt  som är  lämpligt  för  just  den staden.  Framgången 
bygger  på en vision som passar både övriga intressenter och lokalbefolkningen och är starkt 
förankrad i stadens vardag och historia, men som också visar tydligt var staden skulle kunna nå i 
framtiden. Visionen kan skapas genom media och lokala forum, men det är viktigt att komma 
medborgarna så nära som möjligt för att kunna få en uppfattning om deras behov och synpunkter 
på mål, teman och aktiviteter.
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Figur nr.12. Uppfattning om Umeå2014

 
Vi har tagit  fram en modell  utifrån de faktorer vi  anser påverkar  hur medborgarna uppfattar 
Umeå2014. Förutom de planerade kommunikationsinsatserna för Umeå2014 finns även andra 
faktorer  som  kan  ha  betydelse  för  medborgarnas  uppfattning  om  kulturhuvudstadsåret.De 
planerade delarna av kommunikationen kring Umeå2014, d.v.s. information och marknadsföring, 
måste inrikta sig mot dess påtänkta målgrupp, i denna studie medborgarna, genom olika kanaler 
med syfte att skapa en positiv image av Umeå2014. Kommunikation och hur man marknadsför 
Umeå2014 är enligt oss viktiga faktorer i planeringsfasen då Umeå2014 har uttryckt sig om att 
vilja involvera invånarna i stor utsträckning. Att i ett tidigt skede gå ut med information som 
talar  om  för  medborgarna  vilka  möjligheter  de  har  till  delaktighet  är  därför  viktigt. 
Marknadsföringen  måste  planeras  i  god  tid  och  ha  en  karaktär  som  väcker  intresset  hos 
medborgarna.
 
Medelåldern i Umeå är 38 år vilket gör att staden förknippas med ungdomlighet och nyskapande 
samt en kreativ anda (Umeå kommun, 2011a). Umeå har potential att utvecklas och ge goda 
förutsättningar för framtida företagsetableringar men siktar även på en ökad befolkning. Många 
kända  kulturella  profiler  kan  också  förknippas  med  Umeå  som  bland  annat  författare  och 
musiker. Umeå har också en utbredd forskning samt en levande universitetskultur.

Tidigare erfarenheter av kulturella evenemang, både i Umeå och på andra platser, och av andra 
kulturhuvudstäder  formar  också  en  inställning  till  och  förväntan  hos  medborgarna  inför 
Umeå2014. Vidare kan Umeå2014 uppfattas på olika sätt, beroende på hur aktiv man själv är i 
kulturella sammanhang och i vilken utsträckning man deltar i andra typer av aktiviteter.
 
Det  kulturella  utbudet  d.v.s.  tillgången  till  kultur  som råder  i  Umeå idag  kan upplevas  som 
tillfredsställande eller bristfällig beroende på individens behov samt kulturella bakgrund, vilket 
kan  påverka  attityden  till  Umeå2014.  Enligt  Nyfikenhet  och  passion karakteriseras  Umeå  av 
kreativitet  och nytänkande och kulturen  har  alltid  haft  en central  roll  i  Umeå.  Västerbottens 
invånare är de som deltar mest i studiecirklar i Sverige och även lånar mest böcker. Umeå har 
700 ideellt drivna föreningar och flest författare i förhållande till folkmängd. Det ordnas med 
gratis kulturupplevelser på campus minst en gång i veckan. Västerbottens museum är tillika det 
populäraste besöksmålet i regionen med 200 000 besökare/år (Umeå kommun, 2009, s. 65-73).
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4.4.2 Platsmarknadsföring
 
Platsmarknadsföring  innebär  att  platser,  städer,  regioner  och  länder  kan  produceras, 
marknadsföras  och  konsumeras  som  om  de  vore  produkter  (Ek  &  Hultman,  2007,  s.  29; 
Moilanen & Rainisto, 2009, s. 5). Följaktligen konkurrerar olika platser med varandra på den 
globala marknaden (Ek & Hultman, 2007, s. 29; Moilanen & Rainisto, 2009, s. 8).  Att lyckas 
med platsmarknadsföring är särskilt viktigt  när det gäller ett  sådant brett evenemang som ett 
kulturhuvudstadsår.

Platsmarknadsföring handlar om att förmedla utvalda bilder av ett geografiskt område, riktat mot 
en eller flera målgrupper (Ek & Hultman, 2007, s. 28; Kavaratzis & Ashworth, 2005, s. 507). 
Tanken är att förmedla en positiv bild genom att skapa en image eller ersätta en tidigare negativ 
image.  För  att  platsen  ska  framstå  som  attraktiv  framhävs  exempelvis  kultur,  miljö,  social 
utveckling, platsens atmosfär eller den image som förknippas med platsen (Moilanen & Rainisto, 
2009, s. 8ff). Umeå som kulturhuvudstad kan vända sig till olika målgrupper; de har som mål att 
öka befolkningsantalet och locka hit besökare, men även företagsetableringar kan vara tänkbara 
(Umeå kommun, 2011c).  

Ek och Hultman (2007, s.  28) menar att  om lokalbefolkningen och det lokala näringslivet är 
delaktiga i platsens marknadsföring så blir den utåtriktade marknadsföringen mer trovärdig. Den 
framtagna bilden för kommersiellt syfte stämmer inte alltid överens med bilden de som bor på 
platsen har, eftersom verkligheten vanligen är mer komplex.  Exempelvis  reser turister för att 
uppleva nya saker och turistplatser marknadsförs därför genom att lyfta fram det extraordinära 
och  skapa  distans  till  vardagen.  Man  använder  ofta  mytologier  och  försöker  framhäva  det 
autentiska och ursprungliga (Ek & Hultman, 2007, s. 30ff). Umeå beskrivs som den nordligaste 
kulturhuvudstaden i ECOC:s historia i sin ansökan och försöker förmedla en exotisk bild av hela 
regionen. Dock kan denna typ av marknadsföring  innebära att den skapade imagen av Umeå inte 
stämmer överens med verkligheten. Enligt Ashworth och Kavaratzis (2010) är en annan nackdel 
att negativa eller motsägelsefulla sidor av en plats inte visas upp. För att förstå invånarnas behov 
behövs en förståelse för hur de upplever sin egen plats, vad som gör dem nöjda och gör att de 
känner en anknytning till en plats (Ashworth och Kavaratzis, 2010, s. 12).

Det blir allt vanligare att sälja platser via internet. Internetmarknadsföringen skiljer sig i det att 
konsumenten aktivt  söker information.  Platsernas tillgänglighet  via  internet  gör att  en global 
marknad  konstrueras  där  olika  platser  konkurrerar  med  varandra.  Via  internet  är  graden  av 
interaktivitet  av  hög  betydelse  för  konsumentens  uppfattning.  Faktorer  som  snabbheten  i 
dataöverföring, 3D-tekniker, virtuella verkligheter och multimedia bidrar till  interaktivitet och 
engagemang  (Ek  &  Hultman,  2007,  s.  154).  Internet  är  en  av  Umeå2014:s  främsta 
kommunikationskanaler.
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4.4.3 Place branding

Place  branding  kan  användas  för  att  öka  turismen  och  investeringar,  men  även  för 
samhällsutveckling, för att stärka den lokala identiteten och bidra till att invånarna identifierar 
sig med sin stad, samt för att förebygga social exkludering (Ashworth och Kavaratzis, 2010, s. 
7).  För  att  lyckas  med  detta  är  möjligheten  till  delaktighet  och  metoderna  som  används 
avgörande  (Ashworth  och  Kavaratzis,  2010,  s.  12).  Umeå2014  ingår  i  en  långsiktig 
utvecklingsplan och tanken är att kulturen ska få en central roll i en hållbar samhällsutveckling. 
Bland målen ingår även att alla ska kunna känna sig inkluderade i kulturen och att detta ska leda 
till ökat självförtroende och stolthet hos umeborna (Umeå kommun, 2011c). Eftersom platser är 
mer  komplexa än produkter bör särskilda modeller  avsedda för just  place branding användas 
(Kavaratzis & Ashworth, 2005, s. 510; Moilanen & Rainisto, 2009, s. 3).  

Varumärkets uppbyggnad
 
Brand  construct,  eller  hur  ett  varumärke  byggs  upp,  kan  illustreras  genom att  ena  sidan  av 
varumärket handlar om företagets aktiviteter  och den andra sidan fokuserar på konsumentens 
upplevelse.  För ägarna handlar  det  om varumärkets  egenskaper  och fördelaktiga  attribut,  för 
marknadsförare kan även symboliska, sociala eller känslomässiga  värden inkluderas i skapandet 
av   varumärkets  identitet,  och  den  sista  delen  av  varumärkesbyggandet  handlar  om  hur 
konsumenterna  uppfattar  och  värderar  varumärket.  Branding  handlar  således  om 
tvåvägskommunikation (Kavaratzis & Ashworth, 2005, s. 508). Det uppstår en speciell typ av 
dialog där företag pratar med konsumenterna genom varumärket (Aitken & Campelo, 2011, s. 
914).  Inför  Umeås  ansökan om att  bli  kulturhuvudstad  försökte  man  genom webbsidan  och 
öppna möten skapa en dialog med medborgarna för att  få deras synpunkter (Umeå kommun, 
2008, s. 31).
 
Varumärken kan erbjuda konsumenterna fördelar på olika plan. De kan vara funktionella, d.v.s. 
hur en produkt eller tjänst används. De kan också vara symboliska vilket handlar mer om hur 
varumärket bidrar till socialt accepterande, att uttrycka sig själv och om självkänsla. Slutligen 
finns  också  experentiella  fördelar  som  har  att  göra  med  känslan  man  får  av  att  använda 
produkten/tjänsten (Keller, 1993, s. 4).  
 
Skillnader mellan produkt- och place branding
 
När det gäller produkter är varumärkesidentiteten det som skiljer en produkt från en annan och 
positionerar produkten. Varumärkesbyggande handlar både om att lyckas med en kreativ start 
och därefter  krävs underhåll  av varumärket (Kavaratzis  & Ashworth, 2005, s.  509). En plats 
behöver också utmärka sig genom en unik varumärkesidentitet för att göra sin existens gällande, 
upplevas som att den har mer att erbjuda än andra platser och slutligen också för att den ska 
konsumeras  på  ett  sätt  som  sammanfaller  med  platsens  objektiv.  Alltså  kan  identitet, 
differentiering, positionering och personlighet överföras från teorierna om product branding, men 
det är viktigt att förstå platsernas speciella egenskaper och använda en form av marknadsföring 
som tar hänsyn till dessa. 
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Inte bara platserna i sig är mer komplexa och varierande utan producenternas mål för en och 
samma plats kan variera och även konsumentens bruk av platsen (Kavaratzis & Ashworth, 2005, 
s.  511).  Eftersom  Umeå2014  vänder  sig  till  hela  Umeås  befolkning  kan  deras  plats-  och 
kulturkonsumtion skilja sig åt betydligt.
 
På grund av att  det  finns  många intressenter  med olika mål  kan det  vara svårt  att  fastställa 
varumärkets  identitet  (Moilanen  & Rainisto,  2009,  s.  20-21).  Place  branding  är  vanligen  ett 
samarbete mellan intressenter från både den offentliga och privata sektorn och ibland finns även 
politiska  och sociala  mål  förutom de  ekonomiska  och marknadsföringsmålen  (Ashworth  och 
Kavaratzis, 2010, s. 19).  Umeå2014:s kommunikationsinsatser utgår från 2014-projektgrupper 
inom  kommunen,  turistbyrån,  samt  kommunens  informationsenhet  och  näringslivsavdelning 
(Umeå  kommun,  2008,  s.  53-58).  Den  framtida  marknadsföringen  kommer  att  ske  i  nära 
samarbete med regionen, näringslivet och Umeå universitet samt nationella och internationella 
samarbetspartners, (Umeå kommun, 2009, s. 44) exempelvis Ice Hotel (Umeå kommun, 2011b).
 
Slutligen kan även årstiderna påverka platsen som produkt (Moilanen & Rainisto, 2009, s. 21). 
Umeå 2014 har byggt upp kulturhuvudstadsprogrammet efter de åtta samiska årstiderna för att 
lyfta fram det nordliga rummet och hur dess årstider skiljer sig från övriga europeiska länder.

 
Hur ett place brand skapas
 
En plats kan göras mer igenkännlig genom exempelvis en logotype, trycksaker, annonser och 
annan  publicitet  i  massmedier  (Moilanen  &  Rainisto,  2009,  s.  12-13).  Dock  är  begreppet 
varumärke  mer  komplext  än  bara  själva  namnet  en  produkt  får.  Slogans  och  logotyper  kan 
användas  som instrument  i  place  branding  strategin,  men  de  kan  inte  ge  platser  en  helt  ny 
identitet (Kavaratzis & Ashworth, 2005, s. 507-8). Ett varumärke är inte bara en symbol som 
skiljer  olika  produkter  åt,  utan  innefattar  alla  de  attribut  som  konsumenter  förknippar  med 
produkten (Moilanen & Rainisto, 2009, s. 6). 

Umeå2014 vill försöka förmedla en komplett bild av varumärket för att umeborna ska kunna 
bilda sig en uppfattning om detta. Det är även viktigt att ta hänsyn till hur medborgarna uppfattar 
sin stad för att de ska kunna identifiera sig med varumärket. Tre centrala begrepp relaterade till 
varumärken är identitet, image och kommunikation (Moilanen & Rainisto, 2009, s. 7). Identitet 
är  hur sändaren vill  att  varumärket  ska uppfattas,  medan image är hur mottagaren verkligen 
uppfattar varumärket och kommunikationen av varumärket innebär att man väljer ut de delar av 
varumärkets identitet man vill kommunicera ut (Moilanen & Rainisto, 2009, s. 13). I Nyfikenhet  
och passion vill Umeå2014 framstå som nyskapande, kreativ och öppen där medskapandet har en 
central roll (Umeå kommun, 2008, s. 7-8). 
 
Brand  equity  handlar  om  konsumentens  mentala  associationer  kring  ett  varumärkes  namn 
(Jobber & Fahy, 2006, s. 163) och består av bland annat brand awareness, brand loyalty och 
brand associations (Aaker, 1996, refererad av Moilanen & Rainisto, 2009, s. 12). ECOC brand 
equity är något av en paradox, eftersom det har ett stort symboliskt värde samtidigt som varje 
kulturhuvudstad får skapa sitt eget varumärke och program. 
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Ett lyckat kulturhuvudstadsår kan innebära stora framgångar för en stad, medan motsatsen skulle 
kunna ge staden dåligt rykte. Innan kulturhuvudstadsprogrammet är utvecklat är det svårt att visa 
vad  varumärket  står,  vilket  kan  leda  till  tvivel  i  media  på  vad  som  faktiskt  kommer  att 
genomföras och även göra det svårt att få sponsorer (ECOTEC, 2009, s. 100). Umeå2014 ställs 
inför utmaningen att skapa ett kulturhuvudstadsår unikt för Umeå samtidigt som de också måste 
uppfylla de krav EU ställer på kulturhuvudstäder.

 

Figur nr.13. Olika steg i varumärkets utveckling

För att skapa en bra platsimage krävs inte bara god kommunikation utan även handling. Genom 
kommunikationen kan löften som framstår som pålitliga ges om något unikt och önskvärt för 
målgruppen,  men dessa löften måste  följas av handling för att  den positiva imagen ska vara 
hållbar  (Moilanen  &  Rainisto,  2009,  s.  12-13).  Umeå  2014  har  valt  att  inte  gå  ut  med  ett 
detaljerat  program  i  ett  tidigt  skede  eftersom  finansiering  och  sponsring  av  de  olika 
programdelarna ännu inte är färdigställda (S. Lindholm, 2011). Branding handlar inte om att säga 
att vårt ställe är bra utan att göra det bra och låta världen veta att vi försöker (Kavaratzis, 2008, 
refererad av Ashworth och Kavaratzis, 2010, s. 38).
 
Många platser brister  i  den interna kommunikationen i  tron att  personal och lokalbefolkning 
redan  känner  till  vad  som händer  och  satsar  mer  på  extern  kommunikation.  Om målet  och 
visionen som kommuniceras ut är tillräckligt tydliga och upplevs som värda att kämpa för kan de 
motivera  människor  (Moilanen  &  Rainisto,  2009,  s.  17).  Rapporter  från  tidigare 
kulturhuvudstäder  visar  att  de  i  vissa  fall  lyckades  bättre  med  den  internationellt  riktade 
marknadsföringen  än  den  regionala,  vilket  tros  ha  haft  en  negativ  inverkan  på 
marknadskampanjen som i sin tur kan ha lett till att man tappade potentiella besökare (ECOTEC, 
2009, s. 84, 91).
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Brand contacts
 
Brand contacts är ett begrepp som innebär att konsumenter inte endast bildar en uppfattning av 
varumärket  genom  den  planerade  kommunikationen,  i  form  av  exempelvis  annonser  och 
broschyrer, och genom det produkten i sig förmedlar. För konsumenten, oavsett om det gäller ett 
land,  stad  eller  en  turistort,  bildas  en  helhetssyn  kring  en plats.  Alla  brand contacts,  såsom 
personal i olika serviceprocesser, fysiska produkter, platsens invånare, annonser och broschyrer, 
word-of-mouth,  internetforum  m.fl.,  skapar  tillsammans  platsens  varumärke.  När  det  gäller 
Umeå2014  kan  uppfattningen  påverkas  av  webbsidan,  informationsmaterial,  det  direkta 
bemötandet  från kommunen,  svarstider  vid exempelvis  mejlkommunikation  m.m.  Umeå som 
stad  kan  inte  helt  separeras  från  Umeå2014,  vilket  kan  påverka  hur  varumärket  uppfattas. 
Dessutom  är  den  planerade  kommunikationen  ofta  av  mindre  betydelse  än  word-of-mouth 
(Moilanen & Rainisto, 2009, s. 15).
 
Medierna spelar en viktig roll när det gäller att förmedla det som sker i vår omgivning och som 
vi själva inte kan ta del av personligen (Hadenius et al., 2011, s. 19). Uppfattningen om en plats 
kan även påverkas av de bilder vi får genom medierna och av att medierna ibland väljer att lyfta 
fram vissa perspektiv medan andra kanske inte nämns. Medierna har särskilt stor betydelse för 
platser man har begränsad kunskap om eller som är geografiskt och kulturellt avlägsna (Ek & 
Hultman, 2007, s. 129ff). Umeå 2014 är omdebatterat i de lokalamedierna vilket kan påverka 
medborgarnas bild av kulturhuvudstadsåret.

Delaktighet i place branding skapandet
 

“Brands play an integrative role when related to places because at the core of the brand is  
culture and the people who live and create it” (Aitken & Campelo, 2011, s. 913).
 

Varumärkets design, det så kallade brand architecture, handlar dock ofta mer om politikers och 
företags  syn  på  varumärket  än  lokalbefolkningens  (Kapferer  2001,  refererad  av  Aitken  & 
Campelo,  2011,  s.  917).  Om lokalbefolkningen inte  identifierar  sig  med varumärket  kan det 
framstå som oäkta och ha svårt för att bli accepterat (Aitken & Campelo, 2011, s. 917), vilket 
även  kan  leda  till  brist  på  förtroende  (Ashworth  och  Kavaratzis,  2010,  s.  11-12).  I  Umeå 
skapades  “Dialog  2014”  i  syftet  att  göra  medborgare  delaktiga  i  ansökan  för 
kulturhuvudstadsåret  och  få  en  uppfattning  om medborgarnas  intressen,  visioner  och  tankar 
(Umeå kommun, 2008, s. 31). Effektiv place branding måste också ha minoriteternas kulturer i 
åtanke (Ashworth och Kavaratzis, 2010, s. 11).  Umeå2014 har valt att lyfta fram den samiska 
kulturen i sin ansökan och i utformningen av kulturhuvudstadsprogrammet. 

Enligt  EU:s  rekommendationer  är  det  mycket  viktigt  att  varje  stad  väljer  att  göra 
kulturhuvudstadsåret på ett sätt som är lämpligt för just den staden. Framgången bygger på en 
vision starkt förankrad i stadens vardag och historia men som också visar tydligt  vart staden 
skulle kunna nå i framtiden. 

39



TEORI

Visionen måste passa inte bara intressenter utan även lokalbefolkningen. Detta kan ske genom 
media och lokala forum, men det är viktigt att komma medborgarna så nära som möjligt för att 
kunna  få  en  uppfattning  om  deras  behov  och  synpunkter  på  mål,  teman  och  aktiviteter 
(ECOTEC, 2009, s. 100f).
 
Ett varumärkes mening skapas hela tiden genom en process av medskapande där hela samhället 
ingår och återspeglar de vardagliga upplevelserna (Aitken & Campelo, 2011, s. 927). Branding 
handlar till  stor del om att interagera genom kommunikation vilket kan skapa ny mening för 
varumärket och ha en integrerande effekt eftersom människor delar samma identitet och image 
(Aitken & Campelo, 2011, s. 915-916).  
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4.5 Involvering
 
Andra  steget  är  att  göra  medborgarna  medvetna  om  deras  möjligheter  att  vara  delaktiga  i 
kulturhuvudstadsåret, med hjälp av empowerment, vilket kan leda till ett ökat engagemang
hos medborgarna.  Co-creation  handlar  om hur  människor  tillsammans  kan skapa något  nytt, 
vilket exempelvis kan ske genom samverkan mellan Umeå2014 och medborgarna.
 
 
4.5.1 Empowerment
 
I en artikel av Conger och Kanungo (1998, refererad i Bloisi, 2007, s. 269), beskrivs begreppet 
empowerment som de förutsättningar som tillåter individer att ta ansvar, fatta egna beslut och 
känna sig kompetenta. Genom att göra individer delaktiga, involvera dem i beslutsfattande och 
ge tillgång till  information kan en mer demokratisk arbetsmiljö främjas. Om man “plattar ut” 
organisationen kan individer känna sig mer bekväma att delta och ta egna initiativ (Bloisi et al., 
2007, s.  269). Empowerment förekommer och används i hög grad inom organisationsledning 
samt management.  Dock anser vi att empowerment kan tillämpas i studien då involvering av 
medborgarna utgör en stor del av de uppsatta mål och visioner som Umeå2014 tar upp i sin 
ansökan. Umeå2014 vill framstå som öppet och tillgängligt för alla där vem som helst kan bidra 
med förslag och idéer och medborgarna står i fokus. Dock kan graden av hur en individ tar åt sig 
och påverkas av empowerment variera mellan olika människor och deras kulturella bakgrund 
samt perception (Varner & Beamer, 2011, s. 142-143).
 
Om vi tittar på Umeås andra ansökan (Umeå kommun, 2008, s. 44) kan vi se att Umeå2014 vill 
involvera medborgarna på olika nivåer nämligen “Open Source”,  “Empowerment of people”, 
“Empowerment of the city”, “Empowerment of culture” samt “Empowerment of the Northern 
Region”.  Umeå2014  har  planer  på  att  erbjuda  empowerment  till  medborgarna  i  olika 
utsträckningar då individen själv får bestämma till  vilken grad denna vill engagera sig. Open 
Source  är  ett  nätbaserat  projekt  med  en  öppen  struktur  som vill  förmedla  öppenhet  och  ett 
gemensamt ägande mellan staden och medborgarna. Umeå2014 har som avsikt att Open Source 
skall fungera som en kommunikationskanal under kulturhuvudstadsåret  där enskilda individer 
kan vara med genom att bjuda in andra till sina egna kulturella projekt. Det kan innefatta allt som 
har  med  kultur  att  göra,  som till  exempel  visa  upp  sin  frimärkessamling,  tavlor,  hantverk, 
matlagning, föreläsningar och liknande. Det kommer även att finnas möjlighet att söka sponsring 
av eget  projekt online där  människor  kan komma in och bidra till  olika projekt med valfria 
belopp (F. Lindegren, 2011).
 

41



TEORI

“Empowerment  of  people”  har  som avsikt  att  ge  människor  nya  upplevelser  samt  en  ökad 
kunskap  om  Europa  samtidigt  som  nätverk  kan  bildas.  Istället  för  att  begränsa  sig  till 
marknadsföringskanaler, exempelvis media och reklam, har tidigare kulturhuvudstäder med hjälp 
av empowerment utsett  medborgarna till  ”kulturambassadörer” med avsikt att  både involvera 
medborgarna och sprida informationen vidare.  Kulturambassadörskap innebär att  man arbetar 
volontärt under kulturhuvudstadsåret och agerar som ett språkrör som delar med sig information 
om kulturhuvudstadsåret. Detta kan bidra till att en ökad medvetenhet skapas hos medborgarna. 
Genom kulturambassadörer kan en dialog mellan kommunen och medborgarna underlättas och 
aktivt deltagande uppnås. Ett bra exempel på en omfattande ambassadörsverksamhet hos tidigare 
kulturhuvudstäder  är  franska  Lille  som  höll  Europas  kulturhuvudstadsårtitel  år  2004  och 
lyckades involvera över 17.000 kulturambassadörer, vilket är det högsta antalet hittills i ECOC:s 
historia (Varbanova, L., 2011, s. 8).

“Empowerment of the city” innebär ett stadsutvecklingsprojekt med kultur i centrum.
Det pågår omfattande byggnationer i hela Umeå. Konstnärliga Campus kommer att ta form vid 
Designhögskolan  samtidigt  som andra  byggnader  som kulturhuset  och  den  nya  simhallen  är 
planerad att vara färdiga till år 2014 (F. Lindegren, 2011). Detta är även en vanlig följd i andra 
kulturhuvudstäder.
 
“Empowerment of culture” har som avsikt att uppnå en ökad konsumtion av kultur med hjälp av 
nya  arbets-  och  uttrycksformer.  Irländska  Cork  som höll  titeln  år  2005  har  lyckats  att  öka 
konsumtionen  av  kultur  genom  att  det  arrangerades  olika  program  även  i  fängelse  och  på 
sjukhus. För poesi och dess översättning utvecklades ett system då den lokala befolkningen som 
talade just det specifika språket fick agera som tolk för att översätta poeternas verk vilket fick 
irländska Council of the Arts uppmärksamhet (Mittag, J., 2011, s.16). Det planeras ett samarbete 
mellan Umeå2014 och kulturverket där man involverar och låter barn ta del av medskapandet i 
olika  kulturella  evenemang.  Umeå2014  har  uttalade  planer  om  att  sprida  kultur  genom  att 
arrangera olika program på universitetssjukhuset i Umeå (Kulturverket, 2011).
 
“Empowerment of the Northern Region” vill uppmärksamma och sätta Umeå samt den nordliga 
regionen på kartan, vilket på längre sikt kan bidra till en ökad befolkning.
 
Empowerment  har  en  bevisad  förstärkande  effekt  på  relationer  mellan  organisationen  och 
anställda  då  det  skapar  förtroende  och  en  ökad  tillit  mellan  parterna.  Dessutom  förbättras 
individens självbild och ökar känslan av kompetens (Linjuan, R., M., 2011, s. 436). Därför är det 
viktigt  att  Umeå2014 tydliggör  medborgarnas involvering med hjälp av empowerment  på ett 
effektivt sätt.
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4.5.2 Co-creation
 
För  att  lyckas  med  co-creation  är  det  viktigt  att  inte  endast  ”höra  det  man  vill  höra”,  som 
stämmer överens med ens egna erfarenheter  och åsikter,  utan verkligen  lyssna  på vad andra 
personer säger och låta andra att komma till tals. Det är därför viktigt att skapa en miljö som 
tillåter öppenhet och kreativitet (Langmaid, 2009, s. 132-4). Öppen kommunikation bidrar till en 
större  grad av öppenhet  hos individen som är  mer  benägen att  dela  med sig av sina åsikter 
(Thomas et al. 2009 s. 291).
 
 

Figur 14. Modellen är översatt från Thomas et al., 2009, s. 289; Communication and trust

 
 
Bra idéer  kan  komma  från vem som helst  så  man  behöver  inte  leta  efter  speciella  kreativa 
personer, det handlar mer om att gå utanför sina vanliga gränser. Det är också viktigt att lyssna 
efter  nya  möjligheter.  Även  kulturen  påverkar  vår  möjlighet  till  co-creation.  Vissa  platser 
associeras med en viss typ av beteende, vilket kan ha en hindrande effekt på kreativiteten. Det är 
viktigt med en avslappnad miljö som tillåter nya tankegång och kreativitet. För att lyckas med 
co-creation  krävs  inte  endast  att  samla  en  grupp människor,  utan  det  viktigaste  är  att  bryta 
rutinerna och skapa en kultur som inte följer de vanliga mönstren och som är mer tillåtande 
(Langmaid, 2009, s. 132-4). 
 
För att det överhuvudtaget ska finnas en möjlighet till  samverkan och medskapande är första 
steget  en  inbjudan  (Langmaid,  2009,  s.  133)  som  tydligt  visar  att  man  är  intresserad  av 
människors aktiva deltagande och idéer. Umeå 2014 vill att medborgarna ska vara delaktiga och 
kunna påverka utformningen av kulturhuvudstadsåret.  Det är  därför viktigt  att  budskapet om 
delaktighet  förmedlas  till  medborgarna  på  ett  tydligt  sätt  så  att  de  känner  sig  inbjudna. 
Relationsskapande är nästa steg. Det är viktigt att få människor att känna sig trygga och lita på 
att de inte kommer att bli utskrattade eller exkluderade. För att göra detta krävs att man förflyttar 
sig från ett rent professionellt plan till att skapa mer personliga relationer och att man sätter upp 
regler så att alla får komma till  tals. Nästa steg är att tänka i nya banor och vara öppen mot 
innovativa  lösningar,  men  människor  måste  tro  att  detta  är  möjligt  och  det  måste  kännas 
inspirerande  för  dem.  Sista  steget  i  medskapandeprocessen  är  att  det  kreativa  resultaten  får 
användning i praktiken (Langmaid, 2009, s. 133f).
 

43



TEORI

 
 Figur 15. Modellen är översatt från Thomas et al., 2009, s. 289; Communication and trust
 

 
Thomas et al. påpekar vidare att organisationer som saknar en öppen kommunikation med de 
anställda eller om de anställda inte känner sig betrodda av organisationen kan detta leda till att 
graden  av  involveringen  påverkas  negativt  (2009,  s.  292).  Oavsett  vilken  utsträckning  av 
empowerment människor väljer kan själva vetskapen om att man har rätten att kunna uttrycka sig 
och ventilera sina idéer ge en känsla av bekräftelse (Biron., M., & Bamberger., P. A., 2011, s. 
260).  Upplever  medborgarna  kommunikationen  med  Umeå2014  som  öppen  kan  en  ökad 
involvering av umeborna uppnås.
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4.6 Nätverksskapande
 
Tredje  steget  i  vår  modell  handlar  om  nätverksskapande.  Efter  att  Umeå2014   involverar 
medborgarna med empowerment och förser dem med information kan man i nästa steg skapa ett 
nätverk.  Samtidigt  som kulturambassadörerna  förmedlar  sina  kunskaper  till  andra  skapas  en 
kunskapsplattform. Inom olika individers nätverk kan också information och rekommendationer 
spridas på ett mer informellt sätt.
 
 
4.6.1 Knowledge sharing
 
Knowledge  sharing  d.v.s.  kunskapsförmedling  används  av  organisationer  där  individer  som 
besitter olika kunskaper och erfarenheter förmedlar denna till andra personer (Kianto, 2011, s. 
112).  I  det  här  fallet  ser  vi  Umeå  2014  som  organisationen  och  Umeås  medborgare  som 
individer. Knowledge management kan beskrivas som ett tillvägagångssätt som exploaterar och 
bevarar kunskap inom organisationen. Den samlade kunskapen som redan finns i en organisation 
påverkar, begränsar och styr hur organisationen klarar av att ta till sig och integrera ny kunskap 
från sin omgivning.  För att  kunna hålla upp en fortsatt förnyelse måste organisationen ha en 
strategi för att  sköta kunskapen. Denna strategi har sin grund i  att  kunna identifiera  de mest 
viktiga  och  användbara  kunskapstillgångar  inom  organisationen.  Strategin  borde  också 
uppmärksamma de brister som kan finnas i den redan existerande kunskapen och kompetensen 
samt hur dessa brister kan hanteras (Kianto, A. , 2011, s. 112). Umeå2014 har vid ett flertal 
tillfällen bjudit in allmänheten till öppna möten för att dela med sig samt erhålla ny kunskap.
 
Fontaine (2007) menar att de anställdas kunskap är den viktigaste tillgången i en organisation 
och att organisationer därför ska ta tillvara och utnyttja fördelarna som Knowledge management 
kan erbjuda. (Fontaine, 2007, s. 129). För att individen ska ha viljan att dela med sig av sina 
kunskaper krävs dock en välfungerande kommunikation samt tillit  mellan organisationen och 
individen (Varner & Beamer, 2010, s. 302).
 
I  en  undersökning  baserad  på  studenter  med  föräldrar  från  både  samma  och  olika  etniska 
bakgrunder kom Fontaine (2007) fram till att de beter sig olika när det gäller kulturtillhörighet. 
Studenter med blandad etnicitet agerade som ”kulturella ambassadörer” hemma och beblandade 
sig i större utsträckning med människor från andra grupper. 
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De homoetniska studenterna berättade att  de däremot inte beblandade sig med andra grupper 
utan  höll  sig  till  sin  egen grupp (Fontaine,  2007,  s.  127).  Med tanke  på de  över  100 olika 
nationaliteter som finns representerade i Umeå (Umeå kommun, 2011a) kan det vara svårt att nå 
ut till alla. Detta ser vi som en svårighet i att göra medborgarna delaktiga.

I  Avignon  2000  skapades  en  webbsida  med  fokus  att  ge  en  inblick  i  minoritetskulturers 
vardagsliv.  Syftet  med projektet  var att  göra denna population hörd men också att  ge större 
allmänt  erkännande genom diskussion och  samarbete.  På det  sättet  kan  negativa  stereotyper 
minskas och en bredare förståelse av europeisk identitet bedrivas. En viktig aspekt av projektet 
“Unity  in  diversity”  var  att  påverka  den  nationella  diskursen -d.v.s.  de  ojämnlika 
maktförhållandena inom nationella kulturer -  om identitet och medborgarskap (Ingram, 2010, s. 
18). I Nyfikenhet och passion tas upp att Umeå2014 vill lyfta fram samerna och skapa en rättvis 
bild om denna urbefolkning  och göra den samiska kulturen synlig (Umeå kommun, 2008, s. 10).
 
4.6.2 Word-of-mouth
 
Om de  formella  kanalerna  inte  tillgodoser  människors  informationsbehov  använder  man  sig 
istället i högre utsträckning av informella informationskanaler (Larsson, 2008, s. 80-81). Det vi 
inte  själva  har  erfarenhet  av kan  vi  få  kunskap om genom exempelvis  vänner,  bekanta  och 
arbetskamrater (Larsson, 2008, s. 50).  

Konsumenter använder sig av referenser från andra för att  minska mängden information som 
behöver processeras (Duhan et  al.  1997, refererad av Lam et al.,  2009, s.  56).  Konsumenter 
förlitar sig mer på word-of-mouth från människor de personligen känner, så kallade in-groups 
(Keller, 2007, refererad av Lam et al., 2009, s. 56). Men både in-groups och out-groups påverkar 
hur en produkt accepteras (Lam et al., 2009, s. 56). Med in-gropus menas nära vänner och familj, 
medan out-groups är andra människor en individ kommer i kontakt med men inte har en nära 
relation till (ibid). Ju mer individualistiskt orienterad en person är desto större är sannolikheten 
att han/hon tar del av word-of-mouth i out-groups (Lam et al., 2009, s. 64). Medborgarna i Umeå 
ser vi som konsumenter av kultur som kan sprida både positiv och negativ word of mouth i sina 
personliga nätverk, vilket kan få fördelaktiga följder om många medborgare har en positiv attityd 
till Umeå2014 men detta är svårt att kontrollera för Umeå2014-gruppen.
 
 
4.6.3 Brand communities
 
Brand communities baserade på identitet och samhörighet byggs upp kring varumärken. Dessa 
bygger  på  ett  postmodernistiskt  identitetsbegrepp  som kan sträcka  sig  över  nationsgränserna 
(Muniz & O’Guinn, 2001, s. 412).
 
I  samhället  finns  nätverk  av  mikrogrupper,  inom vilka  individerna  har  starka  gemensamma 
emotionella band och det bildas en slags subkultur. Varje individ kan tillhöra flera olika grupper 
och spela olika roller i varje. Dagens konsument letar inte endast efter produkter/tjänster som ger 
dem mer frihet, utan även produkter, service, anställda, fysiska miljöer som kan binda dem till 
andra, till en tribe. 
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En tribe definieras som ett nätverk av heterogena personer, beträffande ålder, kön, inkomst etc., 
som binds samman av en delad passion eller  känsla. Medlemmarna är inte bara konsumenter 
utan även förespråkare, till skillnad från ett segment vilket består av homogena
personer  som  delar  liknande  egenskaper  men  inte  är  bundna  till  varandra  utan  de  är  bara 
konsumenter (Cova & Cova, 2002, 599-603).

I Umeå2014:s kommunikationsplan nämns att de vill starta upp en Umeå2014 community (Umeå 
kommun, 2011b). Umeå2014 har även gått med i det sociala nätverket facebook i syfte att kunna 
nå ut till flera olika människogrupper och vända sig till internetgenerationen så att budskapet kan 
få en global spridning över gränserna. Enligt vår åsikt kan alla dessa tre - knowledge sharing, 
positiv word of mouth och brand communities -  bidra både till en ökad motivation och kunskap 
om kulturhuvudstadsåret inte bara bland Umeås medborgare utan även bland individer i andra 
delar av landet samt utanför Sverige.
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 4.7 Planerad kommunikation
 
Som sista steg kommer vi återigen till teorier som berör planerad kommunikation och presenterar 
de olika delarna som krävs för att budskapet som önskas kommuniceras ska utgå från de mål 
man vill uppnå och med kommunikationen och passa mottagaren både när det gäller typen av 
information, språk, kommunikationskanaler och strategin man väljer för att nå ut till målgruppen.
 
 
4.7.1 Mål med kommunikationen
 
En informationsinsats ska relateras till ett mål  för att kunna genomföras med ett lyckat resultat 
(Larsson, 2008, s. 109). Mål kan delas in i olika delar såsom vision, affärside/mission, mål och 
strategi vilket gör dem lättare att mäta (Larsson, 2008, s. 112-113). Det finns olika målnivåer när 
det gäller att förändra kunskaper, attityder eller beteenden. Det är ändå väsentligt att mäta alla 
målnivåerna eftersom de som ändrar sitt beteende är färre än de som uppmärksammar budskapet 
(Larsson, 2008, s. 120f).  Umeå2014 följer denna målindelning med  visionen ”the culturalized 
city” där kulturen ska ha en central roll i en hållbar samhällsutveckling, målen om främjande av 
mänsklig tillväxt och en förstärkt kulturell  roll som drivkraft,  missionen  ”stay cool” som har 
avsikten att påverka människors konsumtions- och beteendemönster (Umeå kommun, 2008, s. 
11) och strategin “open source” som handlar om att genom nyfikenhet väcka kreativiteten och 
därigenom skapa nya idéer och kulturella uttryck (Umeå kommun, 2008, s. 22).
 

4.7.2 Målgruppsanalys
 
Vid målgruppsanalys bör man ha i åtanke yttre faktorer såsom storlek, geografisk belägenhet, 
demografi,  social  bakgrund,  livssituation,  referensgrupper  och  deras  påverkan  samt 
medietillgång, medievanor och mediepreferenser (L. Larsson, 2008, s. 150-152).

Det  är  även  viktigt  att  ta  hänsyn  till  inre  faktorer  hos  målgruppen.  För  att  nå  fram måste 
budskapet vara anpassat till mottagarens behov, och inte endast utgå från sändarens önskningar. 
Vidare är det lättare att ta till sig ett budskap om man är beredd på det, så det är bättre att öka 
kunskapen och nyfikenheten hos målgruppen först. Kommunikationen är lättare om målgruppen 
har  ett  positivt  förhållande  till  ämnet  och  om de  känner  sig  involverade.  Informationen  bör 
anpassas till kunskapsnivån och varken vara för komplicerat eller enkelt. Attityder kan förändras 
genom ny information  och  kunskap,  men  det  är  viktigt  att  sändaren,  budskapet  och  mediet 
uppfattas som trovärdiga och tillförlitliga (L. Larsson, 2008, s. 153-154).
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Umeå2014 uppger att deras målgrupp är alla umebor, vilket innebär att det handlar om ett stort 
antal personer med olika bakgrund, erfarenheter, kulturuppfattning och preferenser när det gäller 
kommunikation.  Tillräckliga  resurser  i  form av  tid  och  pengar  finns  dock inte  alltid  för  att 
undersöka  alla  dessa  faktorer  hos  målgruppen  och  målgruppsanalysen  baseras  ofta  i  stor 
utsträckning på tidigare erfarenheter (L. Larsson, 2008, s. 162).
 
 
4.7.3 Kommunikationsstrategier
 
Det  finns  två  typer  av  grundstrategier  för  kommunikation:  inifrån-  och  utifrånstrategier. 
Inifrånstrategier kan delas in i påverkansstrategier och intresseskapande strategier (L. Larsson, 
2008, s. 170ff).
Utifrånstrategier  är  service-  och  söksystem  samt  dialoger,  vilka  kräver  mer  initiativ  från 
mottagarens sida. Hur man skapar strategier för att mottagaren ska välja sin information är ännu 
ett  outvecklat  område,  men  man  kan  underlätta  för  mottagarna  genom  att  göra 
informationsmaterial,  både  fysiskt  och  elektroniskt,  tillgängligt  och  erbjuda  rådgivning  för 
informationssökandet,  samt  utveckla  nätverk  och  inomgruppskommunikation.  Dialog  kan 
initieras av både parter, men det är organisationen som planerar dialogen. Dialog är lämpligt vid 
lokala  informationsinsatser  (Larsson,  2008,  s.  178-179).  Dialogformen  kan  vara  svårare  att 
använda i större kampanjer, men det går att hålla närmare kontakt med ett urval i föranalysen för 
att förstå målgruppen bättre (Larsson, s. 131). Forskningens syn är att de aktiva modellerna är de 
bästa kommunikationsformerna, men de kan inte alltid användas beroende på om målgruppen 
bedöms aktiv eller inte och hur aktiv organisationen själv vill vara (L. Larsson, 2008, s. 181). 
Umeå2014 använder sig av utifrånstrategier eftersom kommunikationen med umeborna fråmst 
sker via internet och open source möten, vilket innebär att mottagarna måste vara mer aktiva i 
sitt informationssökande för att budskapet ska nå fram.
 
Relevans handlar om hur betydelsefull  målgruppen upplever en fråga. Behov är målgruppens 
efterfrågan på information. Om något är både relevant och behov finns är målgruppens grad av 
uppmärksamhet hög går det att nå målgruppen oberoende av informationskanal. Om något bara 
är antingen relevant eller ett informationsbehov finns går det endast att nå målgruppen med de 
medier  de  vanligen  använder.  Om det  varken  finns  informationsbehov  eller  relevans  är  det 
mycket svårt att få inledande uppmärksamhet från målgruppen (L. Larsson, 2008, s. 176-177).
 
4.7.4 Budskapets utformning och kommunikationskanaler
 
Samhället är mångkulturellt och olika grupper har olika kommunikativa förutsättningar, vilket 
kräver olika former av kommunikation för att nå ut till alla (Banks, 2000, refererad av Larsson, 
2008,  s.  144).  Budskapsutformningen  kan  ofta  vara  svårare  i  en  dialog  än  i  en  övertalande 
kommunikationsform. Det kan vara bra att ändra budskapet under processens gång, eftersom ett 
budskap kan fungera för att fånga uppmärksamheten, medan ett annat kan förändra attityder och 
det kan krävas ytterligare ett annat budskap för att åstadkomma handling (L. Larsson, 2008, s. 
185ff). Umeå2014 har en bred målgrupp och det kan krävas olika budskap för att nå ut till olika 
segment i målgruppen.
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Det är svårare att få människor att ta till sig ett budskap om kollektiv nytta än ett som kan gynna 
den enskilda individen. Budskapet upplevs som mer trovärdigt om det framställs med argument 
som är  både  för  och  emot,  än  om mottagarna  blir  överösta  med  fördelaktiga  argument.  (L. 
Larsson, 2008, s. 195). Repetition av budskapet, i samma form eller en varierad form, kan skapa 
minnesspår i hjärnan. Vidare bör informationen vara saklig utan överdrifter eller andra försök till 
att  manipulera  innehållet.  Ett  alltför  reklaminriktat  och  säljande  språk  vara  ett  hinder  för 
kommunikationen som då blockeras. (L. Larsson, 2008, s. 196ff). 
 
Konsumenter utvecklar brand values från olika externa källor och egen erfarenhet, men annonser 
anses normalt vara en viktig källa för imageskapande (Zambardino & Goodfellow, 2007, s. 29). 
Även om respondenter uppger att de inte kommer ihåg något av en reklam för ett varumärke kan 
de ändå ha blivit påverkade av reklamen (Heath & Hyder, 2004, s. 468). ”Persuasion model” är 
den modell som antas dominerande när det gäller hur reklam fungerar, men vi har fortfarande 
begränsad kunskap om de affektiva processerna i marknadsföring eftersom dessa är svåra att 
mäta (Zambardino & Goodfellow, 2007, s. 34). En del författare menar att beslutsfattande till 
största  delen  sker  i  den  del  av  hjärnan  som  har  hand  om  känslor  snarare  än  kognitiva 
tankeprocesser  (Damasio,  1994,  refererad  av  Zambardino  &  Goodfellow,  2007,  s.  30). 
Umeå2014 använder ett leende hjärta som symbol vilket kan tyda på att de vill framkalla positiva 
känslor hos tänkbara konsumenter av kultur.
 
För att nå ut till så många som möjligt i den önskade målgruppen bör man fastställa en mediemix 
bestående av alla de medier man tänkt använda. Valet av mediemix beror på vilka man vill nå ut 
till men även resurser spelar in (L. Larsson, 2008, s. 203f). Muntlig personlig kommunikation är 
på många sätt den bästa formen, men den är bara effektiv i mindre grupper. Annonser i dagspress 
ett sätt att snabbt nå ut till många, men annonsen läses bara just den dagen. Utomhus- och tv-
reklam uppmärksammas i hög grad, men är svår att använda om budskapet är mer omfattande (L. 
Larsson, 2008, s. 210ff). Umeå2014 bör överväga vilka medier som är mest lämpliga för olika 
budskap,  vilka  preferenser  målgruppen  har  samt  hur  medievalet  kan  påverka  effekten  av 
budskapet.
 
Fler medier når ut till fler personer i olika segment av målgruppen och budskapet upplevs som 
mer trovärdigt om det förmedlas genom flera olika medier. TV- och utomhusreklam kan därför 
användas tillsammans med mer detaljerad information genom exempelvis trycksaker och webb 
(L.  Larsson,  2008, s.  214).  Volym,  repetition och specialisering av kommunikationen kräver 
dock stora ekonomiska resurser (L. Larsson, 2008, s. 133). 

Vidare  tyder  studier  på  att  det  finns  en  idealnivå  upp  till  vilken  en  högre  mängd  av 
kommunikation kan bidra till att effekten blir mer positiv, men nivån varierar beroende på vilken 
kommunikationskanal som används, om flera kanaler används samtidigt och även beroende på 
individens preferenser när det gäller kommunikationskanaler. Kommunikation genom flera olika 
kanaler gör att konsumenterna upplever kommunikationen positiv upp till en högre nivå innan 
den går över till  att bli negativ, särskilt om de kommunikationskanaler konsumenten föredrar 
används (Godfrey et al., 2011, s. 96ff). Även andra faktorer spelar in såsom att mottagarna kan 
uppleva  att  deras  privatliv  inkräktas  när det  får  oönskade e-mejl/spam (Morimoto  & Chang, 
2006, s. 11). 
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Brevpost uppfattas som mindre störande än e-mejl,  eftersom denna är lättare att ignorera och 
mindre tidskrävande i och med att den inte måste klickas bort (Morimoto & Chang, 2006, s. 12).
Medievalet skiftar beroende på kommunikationskulturen – i vissa länder kan det exempelvis 
anses normalt att åka runt med megafon för att sälja sina produkter medan detta i andra länder 
kan ses som helt otänkbart (Larsson, 2008, s. 203). För att Umeå2014:s budskap ska nå ut till så 
många som möjligt är det viktigt att kommunicera på de sätt som tilltalar målgruppen.
 
 

För att läsaren lättare ska få en överblick av detta kapitel visar vi nedan en sammanfattning av de 
teorier vi utgår från för att besvara vår problemformulering;  Hur Umeå kommun lyckats i sina 
ambitioner att göra medborgarna delaktiga i kulturhuvudstadsåret, Umeå2014?
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5. Praktisk metod
 
I  detta  kapitel  beskriver  vi  hur  vi  gick  tillväga  samt  vilken  metod  som  användes  vid  
undersökningen och hur respondenterna valdes ut. Därefter redogör vi ingående om enkäten,  
hur den skapats, utformats samt hur databearbetningen har gått till.
____________________________________________________________________________

 5.1 Undersökningsmetod
 
Att välja den kvantitativa undersökningsmetoden kändes naturligt  utifrån vårt  syfte,  samt vår 
objektiva verklighetssyn och vår positivistiska vetenskapssyn. Med tanke på omfattningen av vår 
studie  anser  vi  den kvantitativa  metoden  lämplig  eftersom den möjliggör  ett  större  urval  av 
respondenter  vilket  gör  att  studien  i  högre  grad  blir  representativ  för  Umeås  medborgare 
(Bryman & Bell, 2005, s. 86-88).
 
Vid  kvantitativa  studier  baserade  på  enkäter  är  det  vanligt  att  forskaren  inte  alls  kommer  i 
direktkontakt  med  sina  respondenter,  eftersom  forskaren  överlåter  denna  uppgift  till  andra 
personer eller  enkäten skickas ut  via brev eller  elektronisk post.  I  vårt  fall  har vi  emellertid 
kommit i direktkontakt med en stor del av våra respondenter, eftersom vi personligen har delat ut 
enkäter.  Vi har därför haft möjlighet  att  göra vissa observationer,  främst när det gäller  vilka 
kategorier av respondenter som är mest benägna att svara. Dessa observationer påverkar dock 
inte det resultat som baseras på datainsamlingen, vilket är fallet när det gäller kvalitativa studier, 
eftersom vi ville analysera det genomsnittliga resultatet och inte fördjupa oss i avvikande fall.
 
 
5.2 Urval av respondenter
 
Vid en undersökning med kvantitativ karaktär är det viktigt att författarna skapar ett urval och 
därmed bestämmer vilken grupp man vill uttala sig om (Bryman & Bell, 2005, s. 110).
Medborgarna i Umeå utgjorde våra respondenter i enkätundersökningen. Vårt syfte var att visa 
en  så  rättvis  bild  som  möjligt  om  fenomenet  genom  att  kunna  jämföra  olika  gruppers 
uppfattningar  med  varandra.  Vid  urvalet  av  respondenter  valde  vi  olika  typer  av  icke-
sannolikhetsurval, nämligen bekvämlighetsurval, kvoturval och snöbollsurval (Bryman & Bell, 
2007, s. 197). 
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Icke-sannolikhetsbaserad urvalsteknik innebär att respondenterna inte väljs ut slumpmässigt utan 
vissa enheter i populationer har större sannolikhet att “komma med i urvalet” jämfört med andra 
(Jacobsen,  2002,  s.  201,  350).  I  sannolikhetsurvalet  har  däremot  alla  enheter  i  populationen 
samma möjlighet att bli utvalda (Bryman & Bell, 2005, s. 111). Genom att välja ut enheterna 
slumpvis  blir  urvalet  i  högre  grad  representativt  för  populationen  (Jacobsen,  2002,  s.  345). 
Utifrån vårt urval ville vi nå ut till olika kategorier av respondenter, d.v.s. vi ville ha ett brett 
urval i form av kvinnor och män, i alla åldersgrupper över 18 år, med olika bakgrund både när 
det gäller ursprung, utbildning, yrke och intressen, dock med villkoret att respondenterna måste 
vara bosatta i Umeå.
 
Vi använde oss av kvoturval, vilket används oftast vid opinionsundersökningar och har som mål 
att ge ett stickprov som reflekterar en population (Bryman & Bell, 2005, s. 128). Vi utgick från 
hur många invånare det finns i Umeå inom varje åldersgrupp och räknade ut hur många procent 
de olika åldersgrupperna motsvarar.  Därefter  försökte vi hitta ungefär så många respondenter 
från varje åldersgrupp som det bör finnas i förhållande till den totala populationen. Inom varje 
åldersgrupp var målet också att ha så olika respondenter som möjligt i form av studier, bakgrund 
och ursprung och även ungefär  lika många kvinnor  som män.  Eftersom vi varken fick med 
personer under 18 eller över 80 är populationen därmed avgränsad till bosatta i Umeå mellan 18 
och 80 år. 

Figur 16. Folkmängd i Umeå efter ålder och kön (SCB, 2011)

Eftersom den tänkta målgruppen för kulturhuvudstadsåret Umeå2014 bestod av alla medborgare 
i Umeå valde vi att använda oss av en enkät. Enkätundersökningsmetoden tillät oss att nå ut till 
en större grupp av respondenter samtidigt som vi kunde få en generell bild av medborgarnas syn 
på kulturhuvudstadsåret. Vi hade dessutom möjlighet att inta en objektiv ställning.
 
Vi har i ett tidigt skede använt oss av ett snöbollsurval vilket innebär att de respondenter som 
först  kontaktas  kan  bidra  med  tips  om  andra  respondenter  som  skulle  kunna  delta  i 
undersökningen (Jacobsen, 2002, s. 201). Inledningsvis mejlade vi ut 70 stycken enkäten till våra 
bekanta via facebook och e-mejl.  Respondenterna utgjordes därmed av personer som ingick i 
våra bekantskapskretser och kontaktnät som bestod av tidigare kurskamrater, kontakter genom 
arbete  och  även  student-  och  fritidsverksamhet  genom  studieförbund.  Dessa  personer 
inkluderade  både  kvinnor  och  män  med  både  svensk  och  utländsk  bakgrund  i  samtliga 
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åldersgrupper, d.v.s. 20 till 79 år. Vi uppmuntrade även respondenterna att vidarebefoga enkäten. 
Detta gjorde vi i syfte att få ett brett svarsunderlag som gjorde det möjligt att få in ett högre antal 
svar,  vilket  var  önskvärt  eftersom  vår  population  var  hela  Umeås  befolkning.  Dock  kunde 
snöbollsurvalet innebära att tillgången till respondenter begränsas till personer som ingick i våra 
eller  dessa personers nätverk.  Detta ser Bryman och Bell (2007, s.  200) som en nackdel vid 
användning av snöbollsurval.

För att öka generaliserbarheten av vår studie valde vi i nästa steg att även distribuera 130 stycken 
enkäter personligen. Eftersom vi hade kontakt med olika arbetsplatser och föreningar som gav 
oss möjlighet att finna respondenter med olika etnicitet, ålder, samt utbildningsnivå beslutade vi 
att  inte  missa  tillfället  utan  låta  denna  grupp  ingå  i  urvalet.  Slutligen  har  vi  använt 
bekvämlighetsurval, som enligt Jacobsen (2002, s. 350-351) innebär att de respondenter som är 
tillgängliga vid en viss plats och tidpunkt är de som får möjlighet att delta i enkäten, d.v.s. vi 
tillfrågade  personer  som  råkade  finnas  tillgängliga  vid  exempelvis  Umeå  universitet,  MVG 
gallerian, Komvux och Stadsbiblioteket.
 

5.3 Enkäten
 
5.3.1 Enkätens utformning
 
Enkäten består av 21 frågor varav några har efterföljande delfrågor i form av  a, b, c, d, och e. 
För att underlätta bearbetningen av data, men också för att förkorta svarstiden, har vi utformat 
enkäten med “multiple choice” svarsalternativ där respondenten kunde välja svaren som stämde 
bäst med dennes uppfattning. För att väcka respondentens intresse har vi dock valt att inte börja 
med vanliga faktafrågor såsom kön, ålder och utbildning (Bryman & Bell, 2005, s. 165) utan 
placerade dem vid slutet. Enkäten började i stället med frågor om respondenternas kännedom om 
kulturhuvudstadsåret, vilka är relativt enkla att svara på. Därefter följde känslo- och attitydfrågor 
och slutligen statistikfrågor.
 
Respondenterna tillfrågades om sin uppfattning av Umeå som kulturhuvudstad, delaktighet och 
extern  kommunikation  mellan  kommunen  och  medborgarna.  De  fick  även  beskriva  sin 
uppfattning om Umeå som stad med tre ord samt vilken påverkan kulturhuvudstadsåret kan ha på 
Umeå efter 2014. Vi ville också ta reda på vad respondenterna anser som kultur och vilka typer 
av kulturevenemang de är  mest  intresserade  av att  besöka under  kulturhuvudstadsåret.  Detta 
gjorde vi i syftet att kunna identifiera efterfrågan. Vi ville även veta om respondenterna vanligen 
deltar i evenemang eller någon form av föreningsverksamhet. Vi ställde också frågor angående 
respondenternas  användning  av  olika  kommunikationskanaler  för  att  kunna  ge 
rekommendationer  om genom vilka kommunikationskanaler  som man kan nå ut  till  de olika 
målgrupperna.
 
Eftersom vi ansåg att ord “säger” mer än siffror valde vi att formulera svarsalternativen - på de 
frågor som mäter i vilken utsträckning respondenten instämmer eller inte instämmer - i ord. Om 
svarsalternativen  anges  med  en  nummerskala  kan  det  ibland vara  svårt  för  respondenten  att 
komma ihåg vilket nummer som var det mest positiva och det mest negativa, vilket kan leda till 
felaktiga svar. 
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Dock  är  vi  medvetna  om  att,  trots  att  vi  gjort  det  möjligt  att  välja  bland  flera  olika 
svarsalternativ, respondenterna inte alltid kommer att hitta ett alternativ som helt stämmer in på 
dem, men vi tror ändå att det kan vara lättare för respondenterna att identifiera sig med ett verbalt 
uttryck än med en siffra. Vid en del frågor ansåg vi det även lämpligt att lägga till  ett öppet 
svarsalternativ för att respondenterna inte skulle vara låsta vid de existerande alternativen utan 
kunna svara fritt.
 
Vi var noggranna i vår formulering av frågor för att försäkra oss om att respondenterna, som inte 
alla har samma tidigare erfarenheter och kunskaper, skulle förstå frågorna och att de inte skulle 
kunna misstolkas.  Vi såg även till  att frågorna inte var formulerade på ett  sätt som kan vara 
ledande, d.v.s. påverka respondenternas svar genom att inta en viss ställning i frågan. Slutligen 
gjorde vi ett förtest då vi bad bekanta att fylla i enkäten och berätta vad de ansåg om frågornas 
karaktär samt svarsalternativ och även om tiden som behövdes för att fylla i enkäten.
 
 
5.3.2 Enkätfrågornas karaktär
 
Enkätfrågorna är baserade på de utvalda teorier  som återfinns i föregående kapitel  och berör 
varumärke,  förankring,  empowerment,  delaktighet,  imageskapande,  förtroende,  envägs- 
tvåvägskommunikation,  planerad kommunikation  samt  kommunikationskanaler.  För att  ge en 
bättre förståelse för läsaren har vi skapat en tabell där vi kopplar enkätfrågorna till teorier (se 
bilaga  nr.  5).  Det  var  dock  svårt  att  hitta  frågor  som  är  direkt  kopplade  till  teoriområdet 
knowledge sharing, eftersom kunskapsöverförandet först kan ske efter att man lyckats nå ut till 
medborgarna  med  kommunikation  om varumärket  och  empowerment  och  skapat  en  positiv 
inställning och förmedlat möjligheten att vara delaktig.
 
 
5.3.3 Följebrevet
 
I  syfte  att  skapa förtroende hos respondenterna och öka svarsfrekvensen och därmed minska 
bortfallet är det vanligt att koppla ett följebrev till enkäten (Bryman & Bell 2005, s. 165). I vårt 
följebrev informerade vi respondenterna om enkätens syfte samt presenterade oss som låg bakom 
undersökningen. Följebrevet hade som mål att förse respondenterna med information om vad 
enkätundersökningen  handlar  om,  vilka  som  ingår  i  undersökningen  samt  hur  enkätsvaren 
kommer att behandlas. Vi upplyste respondenterna om att deltagandet var frivilligt samt att alla 
svar  behandlas  som  anonyma.  Det  framgick  av  följebrevet  att  resultat  av  enkäten  skulle 
offentliggöras  som  underlag  i  vår  uppsats.  Vi  utgick  ifrån  att  det  var  underförstått  att 
respondenterna  godkände detta  genom att  fylla  i  enkäten  och  lämna  in  den  då  det  var  helt 
frivilligt.
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5.3.4 Utskicket
 
Den 6 december mejlade vi ut enkäten till 70 personer som i sin tur kunde mejla den vidare, om 
de så önskade.  Anledningen till att vi valde att lämna enkäten öppen för alla som ville delta, 
inom målgruppen var att vi på så sätt fick tillgång till ännu fler respondenter som vi annars inte 
skulle  ha haft  tillgång till.  Detta  kan bidra till  att  resultatet  blir  mer  representativt,  eftersom 
enkäten på detta sätt kunde spridas i olika nätverk. Vi inkluderade de svar som kom in senast den 
14 december i vårt resultat.

Vi är medvetna om att en längre svarstid samt en påminnelse om enkäten skulle ha kunnat bidra 
till fler svar; orsaken till att vi inte gav respondenterna en längre svarstid var helt enkelt tidsbrist.
 

5.3.5 Utdelning av enkäten

Enkätutdelningen sträckte sig över en vecka från den 7 december till den 14 december 2011. 
För att få tillgång till ett brett urval av respondenter - beträffande bakgrund, utbildningsnivåer 
och ålder - som kunde efterlikna en miniatyr av Umeås befolkning valde vi att dela ut enkäten 
vid olika platser. Målet var att dela ut 130 enkäter och att ungefär lika många skulle delas ut på 
varje plats för att få en jämn spridning.

Den 7 och 8 december skedde utdelningen vid MVG Gallerian och Stadsbiblioteket mellan kl 
10.00 och kl 15.00. Anledningen till att vi valde just Stadsbiblioteket och MVG-gallerian var att 
platserna gemensamt har en stor genomströmning av folk från olika grupper av respondenter. 
Tidpunkten på dygnet ansåg vi som lämplig då många människor befann sig utanför hemmet vid 
den  tiden.  Vi  kände  även att  det  skulle  vara lättare  att  locka  till  oss  respondenter  inomhus, 
eftersom  enkätundersökningen  pågick  under  en  kall  decembervecka,  och  respondenterna  då 
lättare kunde ta sig tid och överväga att fylla i enkäten. Överlag var människorna på dessa platser 
dock  inte  så  benägna  att  fylla  i  enkäten.  Vi  fick  elva  svar  på  MVG-Gallerian  och  tio  på 
Stadsbiblioteket.  De respondenter som valde att  inte delta i den fysiska enkäten vi delade ut 
uppgav som skäl att de inte hade tid, att de inte tyckte om kulturhuvudstadsåret, att de var för 
gamla, att de inte kunde svenska, samt att de inte ansåg sig vara de som bäst kunde besvara 
frågorna  eftersom de  inte  var  från  Umeå  eller  för  att  de  kände  sig  osäkra  beträffande  sina 
kunskaper om kultur. 
 
Vi hade svårigheter med att nå ut till respondenter med utländsk bakgrund på grund av bristande 
språkkunskaper eftersom enkäten var utformad på svenska men också en generell ovilja som 
gjorde att  antalet  utländska respondenter  är  underrepresenterade  i  denna uppsats.  Vidare var 
kvinnor  mer  benägna  än  män  att  fylla  i  enkäten,  vilket  kan  bero  på  att  kvinnor  generellt 
konsumerar kultur i högre grad än män (detta framgår även av resultaten i vår studie) och kanske 
därför har mer intresse för att delta i en studie relaterad till kulturevenemang. Vi observerade 
dock att de män som passerade i sällskap av en kvinna var mer benäga att delta i enkäten. 
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Den  8  december  kontaktade  vi  ett  studieförbund  för  att  få  tillgång  till  ett  brett  urval  av 
respondenter beträffande åldersspridning och bakgrund. Vi besökte en grupp kl 17 och delade ut 
enkäter till samtliga fyra deltagare och alla blev besvarade. Totalt bestod gruppen av 16 personer, 
men deltagandet var lågt denna dag.

Den 9 december besökte vi Umeå universitet för att dela ut enkäter kl 9 och blev informerade om 
att det var en tentamensdag. Då vi även upplevde att folkgenomströmningen var låg bestämde vi 
oss  för  att  återkomma  följande  vecka.  Eftersom enkätutdelningen  vid  biblioteket  och  MVG 
gallerian skedde på dagtid då de flesta som arbetar befinner sig på sina arbetsplatser valde vi att 
kontakta  Norrlands  universitetssjukhus som har  ett  stort  antal  anställda  vilket  kan underlätta 
tillgången till ett bredare urval av respondenter. Här delade vi den 9 december ut enkäter till de 
personer  som befann  sig  i  ett  fikarum och  samtliga  svarade.  Vi  fick  totalt  30  svar  och  vi 
beslutade  att  använda  alla  dessa  trots  att  det  var  mer  än  20  eftersom vi  ville  ha  så  många 
respondenter som möjligt totalt.

Vi insåg under enkätutdelningens gång, mellan den 7 och 9 december, att vi dels inte skulle få in 
tillräckligt  med  data  samt  att  vi  genom  dessa  platser  inte  skulle  lyckas  täcka  in  hela  vår 
målgrupp, det vill säga respondenter från olika grupper beträffande bakgrund, utbildningsnivåer 
och ålder som kunde efterlikna en miniatyr av Umeås befolkning. Föra att göra vår studie mer 
representativ bestämde vi oss för att även kontakta Komvux och fler arbetsplatser. Målet var att 
dela ut ungefär 15-20 enkäter på varje plats, för att få en jämn fördelning mellan olika platser.

Den 12 december återvände vi till universitetet där vi delade ut enkäter mellan kl 10 och 12, i 
Lindellhallen och i café Fikum i MIT-huset. Vi ville här nå ut till både studenter och personal. I 
Lindellhallen frågade vi de personer som passerade förbi och totalt svarade 13 personer. De som 
inte  ville  delta  i  enkäten  uppgav som orsak att  de inte  hade  tid  exempelvis  för  att  de hade 
föreläsning eller för att det inte fanns möjlighet till att vinna något genom deltagandet. I MIT-
huset frågade vi samtliga cafégäster. Vi fick där totalt sju svar och en grupp på fem personer 
tackade nej till att delta i enkäten. Vi fann att studenter, enligt våra observationer, var mer villiga 
att delta i enkäten än invånarna i Umeå i genomsnitt,  vilket delvis kan bero på att de lättare 
kunde identifiera sig med oss och därför gav oss de bemötande de själva skulle vilja ha  när de 
skriver uppsats. Vi valde därför att avsluta enkätutdelningen vid universitetet efter två timmar, 
eftersom vi då hade uppnått vårt mål, vilket var 20 stycken. 

Därefter besökte vi Komvux där vi tog kontakt med lärare i olika ämnen för att fråga om de 
själva eller deras klasser skulle kunna tänka sig att delta i enkäten. Lärarna som inte ville delta 
uppgav att de inte hade hunnit äta lunch eller att de skulle hålla i en lektion eller att de saknade 
intresse. Däremot hjälpte en lärare oss med att dela ut enkäter i hennes klass där samtliga 17 
studenter svarade. I övrigt var det svårt att dela ut enkäten i klasser p.g.a. nationella prov eller att 
studenterna hade tagit “tidigt jullov”.

Eftersom vi ville uppfylla vårt kvoturval och även få fler respondenter med lägre utbildningsnivå 
besökte vi ett hotell den 14 december. Klockan 10 delade vi  ut tio stycken enkäter och fick åtta 
svar. 
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Vi fick sammanlagt 100 stycken ifyllda enkäter: 30 stycken från landstingsanställda, 8 stycken 
från  hotellanställda,  4  stycken  från  studieförbundet  samt  17  stycken  från  komvuxstudenter. 
Resterande  antal  fördelades  mellan  Universitetet  där  vi  fick  20  stycken  enkäter  ifyllda, 
Stadsbiblioteket med 10 stycken och till sist MVG Gallerian med 11 stycken enkäter. 
 

5.3.6 Externt bortfall
 
Externt bortfall uppstår när respondenten på grund av ointresse, ovilja eller tidsbrist väljer att 
inte besvara enkäten (Ekström & Larsson, 2010, s. 94). Det externa bortfallet är svårt att mäta i 
siffror  eftersom  det  var  möjligt  att  skicka  vidare  vår  enkät  och  beträffande  de  enkäter  vi 
personligen delade ut vet vi mer om varför respondenterna valde att inte delta än hur många som 
valde  att  inte  delta.  I  vår  webbenkät  var  bortfallet  dock 33 av totalt  70 utskickade  enkäter. 
Bortfallen för den fysiska enkäten var totalt 30 stycken varav två  respondenter avbröt och inte 
fyllde i hela enkäten, i ena fallet för att respondenten tyckte att enkäten innehöll för många frågor 
och i det andra för att respondenten var drogpåverkad.

5.3.7 Internt bortfall
 
Med internt bortfall menas när respondenten lämnar vissa enkätfrågor obesvarade (Ekström & 
Larsson, 2010, s. 95). På frågorna 2. “Vad är kultur för dig?”, 3. “Med vilka tre uttryck skulle du 
beskriva Umeå som stad?”, samt 16a. “Vilken typ av aktivitet skulle du vilja se på sommaren 
under  kulturhuvudstadsåret?”  och  16b.  “på  vintern”,  där  vi  bad  respondenterna  välja  tre 
alternativ bland ett stort antal möjliga svarsalternativ valde enstaka respondenter inget alternativ 
på någon utav dessa fyra frågor. Emellertid fick vi ett brett svarsunderlag på dessa frågor i och 
med att en del respondenter valde fler än tre alternativ, medan andra valde färre än tre. Vissa 
respondenter är följaktligen mer representerade än andra i dessa svar. Vi valde därför att ange 
svaren med antal markeringar istället för med ett procenttal.
 
 
5.3.8 Borttagna enkätfrågor
 
Vi beslutade att inte använda resultaten av två av våra frågor i analysen. I båda fallen beror detta 
på att vi inte varit tillräckligt  tydliga i vår formulering av frågan eller svarsalternativen.  Den 
första  frågan  var  “Hur  mycket  pengar  tror  du  att  den  totala  insatsen  i  kulturhuvudstadsåret 
kommer  att  vara?”.  Eftersom  vi  vid  utdelandet  av  enkäter  hade  möjlighet  att  komma  i 
direktkontakt med respondenterna hörde vi hur ett antal respondenter tolkade frågan och förstod 
att den kunde tolkas både som att det handlade om Umeå kommuns insats eller som den totala 
beräknade  budgeten  för  Umeå2014.  Den andra frågan var “Var bor du?” Svarsalternativen  i 
denna fråga ger oss inte en uppfattning om hur långt ifrån Umeå invånarna bor, vilket vi anser 
mer intressant, eftersom vi antar att de respondenter som bor i en angränsande kommun kanske 
besöker Umeå mer regelbundet och kan ha ett större intresse för vad som händer i Umeå än de 
som bor längre bort. Dock uppgav de tillfrågade som inte bodde i kommunen att de inte ville 
medverka i enkäten - vi fick följaktligen inga svar från sådana respondenter.
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5.4 Bearbetning av enkätsvaren
 

För att få fram datamaterialet bearbetades alla 137 besvarade enkäter i Google Documents vilket 
är  ett  verktyg  inom Google.com.  Vi skapade  webbenkäten  i  Google  Documents  och på  den 
svarade 37 personer. De övriga 100 enkätsvaren i pappersformat förde vi sedan över manuellt till 
webbenkäten så vi hade alla svar samlat digitalt.  All data fördes i och med detta automatiskt 
vidare  till  ett  excelprogram.  Åldern  på  respondenten  beräknade  vi  genom  att  vi  tog  2011 
subtraherat med det årtal respondenten angivit som födelseår.
 
I nästa steg valde vi ut de variabler från excelblanketten som vi ansåg vara intressanta som vi 
sedan förde över till SPSS. För att försäkra oss om att datainförseln blev korrekt gjorde vi detta 
arbete tillsammans, eftersom två par ögon ser mer än ett par och vi ansåg att det är lätt att råka 
göra något misstag när det handlar om en så stor mängd data. Därefter använde vi oss av olika 
former av diagram samt korstabeller. Diagramen användes för att resultaten över hur många som 
valt varje alternativ på de olika frågorna skulle bli mer lättöverskådligt. 

Korstabeller skapas med två variabler som används för att kunna se hur olika variabler förhåller 
sig  till  varandra  (Ekström  &  Larsson,  2010,  s.  112).  Våra  korstabeller  visar  hur  de  olika 
variablerna  såsom  kön,  ålder  eller  utbildning  förhåller  sig  till  andra  variabler  såsom 
rekommendation av kulturhuvudstadsåret eller inställning. Slutligen använde vi oss av chi²-test 
för att analysera eventuella samband mellan olika variabler i korstabellerna.
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6. Empiri
 
I detta kapitel redogör vi de resultat vår enkätundersökning genererade. Vi inleder med att  
presentera  allmän  statistik  om  respondenternas  kön,  ålder  samt  utbildning.  Efter  detta  
redogör vi vad respondenterna har för allmänna kunskaper gällande kulturhuvudstadsåret.
Sedan  går  vi  in  i  specifika  frågor  gällande  kommunikation  och  informationskanaler,  
delaktighet och inställning. Avslutningsvis presenterar vi våra korstabeller. 
________________________________________________________________________

6.1 Allmän statistik
 
6.1.1 Åldersfördelning

Eftersom  enkäten  representerar 
populationen i Umeå i en mindre skala 
har  vi  hämtat  statistik  från  Statistiska 
centralbyrån  för  att  kunna  jämföra 
antalet  kvinnor  och  män  i  de  olika 
åldersgrupperna  i  vår  studie  med  den 
totala  folkmängden  i  Umeå.  Vid 
jämförelse  mellan  våra  grupper  av 
respondenter konstaterade vi att vi hade 
flest  respondenter  mellan  20-29  år, 
vilken även är den grupp invånare som 
är störst till antal i Umeå.

Mängden  invånare  som 
finns  i  varje  åldersgrupp  i 
Umeå minskar med stigande 
ålder.  Detta är  även fallet  i 
vår  studie.  Dock  kan  vi  se 
att gruppen mellan 20-29 år 
är något överrepresenterad i 
vår studie.
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6.1.2 Könsfördelning

Den totala folkmängden mellan 20 och 80 år i Umeå består av ungefär lika många kvinnor 
och män. I vår studie är 63 % av respondenterna kvinnor och 37 % är män, vilket gör att män 
är underrepresenterade.

6.1.3 Utbildning
 

I vår enkätundersökning är även gruppen respondenter med högskole-/ universitetsutbildning 
något överrepresenterad då 60 % anger högskola/ universitet som högsta utbildning. Andelen 
invånare med högskole-/ universitetsutbildning är relativt hög i Umeå, nämligen 36 % enligt 
SCB (2010).

6.2 Allmän kunskap om kulturhuvudstadsåret

Vår enkät visar att de allra flesta medborgare känner till att Umeå ska vara kulturhuvudstad, 
de vet att detta kommer att ske år 2014 och de känner också till hjärtat som är symbolen för 
kulturhuvudstaden.  När det  gäller  symbolen  för  kulturhuvudstaden,  identifierade  drygt  två 
tredjedelar  hjärtat  som  symbol.  87  %  vet  vilket  år  Umeå  har  titeln  som  Europas 
kulturhuvudstad, medan 9 % uppgav fel år och endast 4 % var osäkra. 
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6.3 Medborgarnas syn på Umeå och kultur
 
6.3.1 Uppfattning om kultur
 
Respondenterna fick välja de tre alternativ som bäst beskriver deras egen uppfattning om vad 
kultur är. Den högsta andelen uppger teater och musik med 93, respektive 91 markeringar.

6.3.2 Uppfattning om Umeå som stad
 
Respondenterna  uppfattar  Umeå  främst  som  ”ungdomlig”,  vilket  fick  flest  markeringar, 
medan ”lugn miljö” och ”öppenhet” delar andraplats.
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6.4 Kontakt med de ansvariga i Umeå kommun

Mer än två  tredjedelar  av respondenterna vet 
inte var de  ska vända sig  om de vill  ha  mer 
information  eller  komma  med  förslag  för 
kulturhuvudstadsåret,  medan  en  femtedel  vet 
delvis  och  bara  en  tiondedel  uppger 
svarsalternativet ”ja, absolut”.

En knapp tiondel  av respondenterna har  tidigare  kontaktat  de ansvariga i  Umeå kommun 
angående  frågor  eller  information  om  kulturhuvudstadsåret  medan  majoriteten  uppger 
svarsalternativet ”aldrig”. 
 

Vidare på frågan om 
de har kontaktat 
ansvariga för att bidra 
med idéer eller förslag 
svarar majoriteten 86 
% ”nej, aldrig”, medan 
7 % har gjort det och 
övriga 7 % ”funderar 
på att göra det”.
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6.5 Delaktighet
 
6.5.1 Bidrag med idéer och förslag
 
De flesta respondenter uppger ”varken ja eller nej” på frågan om de känner sig välkomna att 
bidra  med  synpunkter  eller  förslag  angående Umeå2014.  Antalet  respondenter  som anger 
”nej, inte särskilt” och ”nej, inte alls” utgör nästan hälften medan cirka en fjärdedel svarar 
”ja”.
 
 

 

6.5.2 Grad av involvering
 
De  flesta  markerar  alternativet  ”vill  besöka  evenemang”  och  ”vill  inte  delta”  medan  en 
betydligt mindre del ”vill bidra med eget projekt”, ”vill bli ambassadör” eller ”vill bidra med 
förslag”.
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6.5.3 Kulturambassadörskap
 
Av de  137 respondenterna  är  det  endast  13  % som känner  till  ambassadörskapet  medan 
majoriteten inte vet om att möjligheten att arbeta som kulturambassadör för Umeå2014 finns.
  

6.6 Grad av aktivitet
 
6.6.1 Förenings- och kursverksamhet
 
Mer än hälften av respondenterna uppger ”nej, inte alls” på frågan om de är aktiva i någon 
form av förenings- eller kursverksamhet.
 

6.6.2 Besök av evenemang
 
Majoriteten  av  respondenterna  har  besökt 
evenemang  under  senaste  året  i  Umeå 
kommun.
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6.7 Medborgarnas syn på kulturhuvudstadsåret
 
6.7.1 Inställning till kulturhuvudstadsåret
 
Mer än tre femtedelar svarar ”ganska nyfiken, måttlig förväntning” eller ”väldigt nyfiken, hög 
förväntning” på frågan om inställning  till  kulturhuvudstadsåret,  medan en femtedel  svarar 
”inte särskilt nyfiken, låg förväntning” och 14 % bryr sig inte.
 

6.7.2 Besök av evenemang i kulturhuvudstadsprogrammet
 
Majoriteten av respondenterna uppger att de troligtvis kommer att besöka de evenemang
som anordnas under kulturhuvudstadsåret.
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6.7.3 Vinteraktiviteter
 
I vår enkät ber vi respondenterna välja vilken typ av aktivitet de skulle vilja se på vintern 
under  kulturhuvudstadsåret.  Flest  markeringar  får  ”Isskultpurtävling”  och  ”Snöskulptur 
workshop” men även ”Skidtävling”. Respondenterna föreslår exempelvis  Skridskobanor vid 
alternativet ”Annat” som får 19 markeringar.
 

 
 
  
6.7.4 Sommaraktiviteter
 
De flesta  av  respondenterna  vill  se  ”Teater”  och  ”Internationellt  gatukök”  på  sommaren 
medan som ”Annat” uppger de flesta Popkonsert som alternativ.
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6.7.5 Långsiktig påverkan till följd av Umeå2014
 
De flesta markerar ”ökat kulturutbud” och ”utveckling” med 71 respektive 57 markeringar 
medan  ”bättre  företagsklimat”  och  ”höjda  bostadspriser”  får  det  lägsta  antalet  med  21 
respektive 19 markeringar.
 

6.7.6 Viktigaste aktörer
 
Flest  markeringar  får  svarsalternativen  ”Umeå  kommun”  och  ”medborgarna”  men  även 
”politikerna” och ”näringslivet” får ett högt antal markeringar.
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6.8 Informations- och kommunikationskanaler
 
6.8.1 Vanligaste informationskanaler
 
Drygt  hälften  av  respondenterna  får  information  från  tidningar  om  kulturhuvudstadsåret 
medan en femtondedel inte brukar läsa om kulturhuvudstadsåret. En femtedel får information 
via internet angående kulturhuvudstadsåret och 15 personer uppger alternativet ”annat” då de 
för  första  gången  fick 
information via vår enkät. 
Resterande  andelen  får 
information  via  vänner 
och bekanta samt de olika 
kulturella  events  som 
arrangeras i staden.
 
 
6.8.2 Uppfattning om 
information
 
40 % av respondenterna vill få mer information om kulturhuvudstadsåret medan 29 %
känner sig ”mycket” eller ”ganska nöjda”. Resterande andel uppger ”inte intresserad av att få 
information”.

6.8.3 Webbsidan
Ungefär hälften av respondenterna uppger att de aldrig besökt webbsidan medan en tredjedel 
av respondenterna inte känner till att webbsidan finns och endast en sjättedel uppger att de 
besökt hemsidan vid något eller ett flertal tillfällen.
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6.8.4 Glashuset
 
Mer än hälften av respondenterna har aldrig besökt Glashuset samtidigt som 68 % svarar att 
dess roll är ”att väcka intresse för kulturhuvudstadsåret”.
 

 
 
6.8.5 Nyhetsbrevet
 
Nästan  hälften  av  respondenterna  uppger  att  de inte  visste  att  nyhetsbrevet  fanns,  medan 
endast 15 stycken svarar ”vill bli” eller ”är redan” prenumerant. Resterande andel vill inte ta 
emot nyhetsbrev.
 

6.8.6 Massmediernas framställning
 
Majoriteten av respondenterna har en positiv uppfattning om hur massmedierna framställer 
kulturhuvudstadsåret  medan  cirka  en  femtedel  upplever  mediernas  bild  som ganska  eller 
mycket negativ. En annan femtedel uppger ”ingen uppfattning” och resterande andel uppger 
”varken positivt eller negativt”.
 

Ganska 
positivt

Hur upplever du att massmedierna föreställer 

kulturhuvudstadsåret?

Mycket

 negativt

Ingen 

uppfattning

Mycket

 positivt

Varken positivt 

eller negativt

Ganska

 negativt

42 28 23 18 18 8

    31 %     20 %     17 %     13 %     13 %     6 %
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6.9 Korstabeller
 
Vi ville se om olika faktorer såsom kön, utbildning och ålder har en påverkande effekt på 
respondenternas attityder. För att underlätta tolkningen av data har vi gjort olika korstabeller 
som visas nedan.
 
 
6.9.1 Rekommendation av kulturhuvudstadsåret till andra kontra Kön
 
Tabellen  nedan  visar  att  kvinnor  skulle  rekommendera  kulturhuvudstadsåret  i  högre 
utsträckning jämfört med män.
 
 

6.9.2 Rekommendation av kulturhuvudstadsåret till andra kontra Utbildning
 
I  tabellen  nedan  kan  vi  se  ett  visuellt  samband  mellan  respondenternas  utbildning  och 
rekommendationen  av  kulturhuvudstadsåret.  83  %  av  respondenterna  med  högskole-/ 
universitetsutbildning skulle rekommendera kulturhuvudstasåret jämfört med andra gruppen 
där  61  %  av  respondenterna  som  inte  har  högskole-/  universitetsutbildning  skulle 
rekommendera kulturhuvudstadsåret.
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 6.9.3 Besök av hemsidan kontra Ålder
 
Majoriteten av respondenterna har antingen aldrig besökt webbsidan eller känner inte till dess 
existens. Här kan vi utesluta åldern som påverkande effekt.
 

6.9.4 Välkommen med idéer kontra Kön
 
Här kan vi se att majoriteten väljer svarsalternativet ”varken ja eller nej” på frågan om de 
känner  sig  välkomna  med  sina  idéer  till  kulturhuvudstadsåret.  Av  de  resterande 
respondenterna svarar de flesta män ”nej”, medan fördelningen bland kvinnor är densamma 
mellan alternativen ”ja” och ”nej”.
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6.9.5 Inställning till kulturhuvudstadsåret kontra Kön
 
Lite mer än hälften av 
männen  är  inte 
nyfikna  och  har  låga 
eller  inga 
förväntningar, medan
80 % av kvinnorna är 
ganska  eller  väldigt 
nyfikna  på 
kulturhuvudstadsåret.

6.9.6 Massmediernas framställning av kulturhuvudstadsåret kontra Inställning till 
kulturhuvudstadsåret
 
 
Majoriteten av respondenterna är ganska nyfikna oavsett om  de upplever massmediernas 
framställning av kulturhuvudstadsåret som negativt eller positivt. Därmed kan vi bekräfta att 
massmedierna inte påverkar respondenternas inställning till kulturhuvudstadsåret.
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7. Analys
Utifrån de resultat vi erhållit i vår empiri analyserar vi i detta kapitel de mest signifikanta  
punkterna  som  påvisar  medborgarnas  syn  på  delaktighet  som  vi  sedan  jämför  med 
Umeå2014:s  mål  och  vision.  Vi  förklarar  med  hjälp  av  våra  teorier  de  tänkbara 
bakomliggande orsakerna som kan påverka eventuella avvikelser mellan Umeå2014:s mål  
och medborgarnas uppfattning gällande kulturhuvudstadsåret.
________________________________________________________

7.1 Umeå2014:s kommunikationskanaler

Umeå2014-gruppen  ser  webbsidan  som en  av  de  viktigaste  kommunikationskanalerna  för 
kulturhuvudstadsåret (Umeå kommun, 2011b).Dock visar resultaten tydligt på att invånarna i 
Umeå i hög grad inte känner till att det är möjligt att få mer information om Umeå 2014 via 
deras egen webbsida. Förvånansvärt är att även i gruppen mellan 20-29 år, vilka är uppväxta 
med  internet  och  därmed  vana  internetanvändare,  har  de  flesta  antingen  aldrig  besökt 
webbsidan eller så känner de inte till dess existens. 

I ansökan, Nyfikenhet och passion (Umeå kommun, 2008, s. 20), nämns att de flesta invånarna 
i Umeå kommun har tillgång till internet. Internettillgång i sig leder dock inte per automatik 
till  att  många  besöker  en  viss  hemsida,  utan  det  krävs  att  medborgarna  är  medvetna  om 
hemsidans existens och detta kan inte ses som en självklarhet. Om vi jämför hur många som 
är medvetna om att Umeå ska vara kulturhuvudstad och att de även känner till vilket år, så 
tyder detta på att informationen om webbsidans existens inte har nått fram till umeborna. 

Vidare finns en rad olika faktorer som påverkar en webbsidas attraktivitet. För konsumentens 
uppfattning om en webbsida är möjligheten till interaktivitet av hög betydelse, vilket påverkas 
av snabbheten  i  dataöverföring,  3D-tekniker,  virtuella  verkligheter  och multimedia  (Ek & 
Hultman, 2007, s. 154). Enligt kommunikationsplanen för Umeå2014 finns planer på att göra 
hemsidan  mer  interaktiv  och  även  på  att  översätta  den  till  olika  språk  (Umeå  kommun, 
2011b).
Eftersom  prenumeration  till  nyhetsbrev  sker  via  webbsidan  kan  vi  anta  att  de  flesta 
medborgarna  inte  heller  känner  till  möjligheten  att  få  nyhetsbrev.  Enligt 
kommunikationsplanen (Umeå kommun, 2011c) utgör Glashuset en del av de olika aktiviteter 
som ingår i de planerade kommunikationsstrategierna mellan 2011-2014. Umeå2014 har som 
mål att öka antal besökare både fysiskt och virtuellt genom Glashuset. Vi kan dock konstatera 
att Glashuset och dess roll är otydlig bland respondenterna. 

Däremot känner de allra flesta medborgare till att Umeå ska vara kulturhuvudstad, vilket år 
detta kommer att ske och de känner även till hjärtat som är symbolen för kulturhuvudstaden. 
Detta tyder på att Umeå2014-gruppen har lyckats bra med att göra medborgarna medvetna om 

74



ANALYS

Umeå2014:s  existens,  vilket  innebär  att  de  flesta  känner  till  varumärket.  De  har  således 
lyckats med ett första steg i kommunikationen av varumärket till medborgarna. 

Eftersom de flesta av respondenterna aldrig har kontaktat de ansvariga inom kommunen för 
att  ställa  frågor  eller  bidra  med  förslag  kan  vi  konstatera  att  Umeå2014  i  begränsad 
utsträckning  lyckats  få  gensvar  från  medborgarna  genom  sin  kommunikation. 
Kommunikation  via  webbsidan,  glashuset  och  nyhetsbrevet  visar  därför  mest  på 
envägskaraktär. 

Bristen på gensvar från medborgarnas sida kan bero på att de saknar motivation för att de inte 
är  intresserade  av  kultur  i  allmänhet  eller  för  att  de  har  en  negativ  inställning  till 
kulturhuvudstadsåret. Bristen på intresse för Umeå2014 hos en del medborgare kan göra att 
de  uppmärksammar  och  tar  emot  mindre  information  (L.  Larsson,  2008,  s.  176-177). 
Emellertid uppger två tredjedelar av medborgarna i vår enkät att de känner sig ganska eller 
mycket nyfikna på kulturhuvudstadsåret. Nästan hälften uppger också att de skulle vilja veta 
mer om Umeå2014. Dessa tal tyder på att ett intresse finns hos medborgarna och att det kan 
gå att nå ut till fler om man går ut med mer information, ett tydligt budskap och använder sig 
av rätt kommunikationskanaler. Olika individer inom målgruppen har olika preferenser när 
det gäller kommunikationskanaler (L. Larsson, 2008, s. 203f; Godfrey et al., 2011, s. 95). Det 
är dock inte heller bra att överösa medborgarna med information, utan man bör försöka finna 
en adekvat nivå. Det finns en idealnivå där kommunikationen kan nå sin maximala effektivitet 
och efter  den punkten är nådd får ytterligare  kommunikation snarare  negativa än positiva 
konsekvenser (Godfrey et al., 2011, s. 95).

I  EU:s  utvärderingsrapport  anges  bristen  på  marknadsföringsmaterial  ha  haft  en  negativ 
påverkan på marknadskampanjen (ECOTEC, 2009, s. 91). I Umeå upplevs i nuläget, att döma 
från vår enkät och ambassadörsmötet, en brist på informations-/marknadsföringsmaterial. Att 
framställa och få ut detta material i tid kan leda till att antalet medskapare och besökare ökar. 
I Umeå2014:s kommunikationsplan nämns att ett ambassadörskit kommer att tas fram (Umeå 
kommun, 2011b).

Studier visar att  påverkan från nära vänner och familj,  och i viss utsträckning även andra 
personer  i  en  individs  nätverk,  vanligen  har  större  betydelser  för  hur  individen  bildar  en 
uppfattning om olika företeelser än exempelvis annonser (Moilanen & Rainisto, 2009, s. 15). 
Ambassadörs- och volontärverksamheten är därför en god satsning av Umeå2014-gruppen - ju 
fler som intresserar sig för Umeå2014 och har en positiv inställning till kulturhuvudstadsåret 
desto  fler  kan  bidra  till  att  sprida  budskapet  i  sina  nätverk.  Fördelen  med  detta  sätt  av 
kunskapsspridning  är  att  resultatet  lättare  kan  mätas  eftersom  ambassadörerna  förmedlar 
informationen  via  muntlig  personlig  kommunikation,  som  på  många  sätt  den  bästa 
kommunikationsformen  (L.  Larsson,  2008,  s.  210ff),  vilket  ger  bra  förutsättningar  för 
tvåvägskommunikation samt  omedelbar  feedback.  Dock visar vår  studie att  budskapet  om 
möjligheten  att  arbeta  volontärt  under  kulturhuvudstadsåret  inte  heller  har  nått  ut  till 
medborgarna då endast var åttonde person känner till kulturambassadörskapet. 

Enligt  resultaten  i  vår  enkät  är  tidningar  den  kommunikationskanal  genom  vilken 
medborgarna  i  dagsläget  huvudsakligen  får  information  om  kulturhuvudstadsåret,  vilket 
innebär att  den största delen av informationen de tar  emot förmodligen inte är skriven av 
Umeå2014 själva utan ur utomståendes perspektiv såvida det inte handlar om annonser.  

75



ANALYS

Enligt Umeå2014:s  kommunikationsplan för åren 2011-2014 är avsikten att  under de åren 
“utveckla/fördjupa målgrupps/intressentanalys,  huvudbudskap/stödjande budskap”,  samt “ta 
fram kommunikationsmål  som skall  följas upp”,  vilket  tyder  på att  man ännu inte  hunnit 
planera  för  de  stora  kommunikationsinsatserna.  Detta  var  även  fallet  för  andra 
kulturhuvudstäder som inte heller kom igång med sin kommunikation i större utsträckning 
förrän en kort tid innan kulturhuvudstadsårets början (ECOTEC, 2009, s. 91; Final report, 
2007, s. 66).

 

7.2 Varumärket Umeå2014

Enligt  vår  enkät  känner  två  tredjedelar  av  umeborna  till  hjärtat  som  är  symbolen  för 
kulturhuvudstadsåret. Dock är begreppet varumärke mer komplext än bara själva namnet en 
produkt får och logotyper kan användas som instrument i place branding strategin, men de 
kan inte ge platser en helt ny identitet (Kavaratzis & Ashworth, 2005, s. 507-8). Varumärket 
är inte endast en symbol som skiljer olika produkter åt, utan innefattar alla de attribut som 
konsumenter  förknippar  med  produkten  (Moilanen  &  Rainisto,  2009,  s.  6).  Det  är  även 
nödvändigt att umeborna ska förknippa varumärket med positiva associationer och en positiv 
helhetsbild. 

Brand equity består av brand awareness, brand associations och brand loyalty (Aaker, 1996, 
refererad av Moilanen & Rainisto, 2009, s. 12). Enligt resultaten i vår studie känner de flesta 
respondenter till Umeå2014, vilket innebär att brand awareness är ganska stark, och många 
medborgare  har  även  en  positiv  inställning  till  Umeå2014.  Brand  associations  behöver 
däremot utvecklas mer eftersom många inte riktigt vet vad varumärket står för och inte känner 
till sina egna möjligheter till delaktighet. När det gäller lojalitet menar vi att om medborgarna 
ska ha en fortsatt positiv attityd krävs det att de får mer kunskap om vad varumärket står för. 
Lojaliteten  är  dock  tydligare  när  det  gäller  produkter  eftersom  det  inte  är  sannolikt  att 
umeborna kommer att vara mer lojala mot en annan kulturhuvudstad med tanke på att det är i 
Umeå de är bosatta, men de kan utveckla en negativ uppfattning om Umeå2014 och därmed 
välja att inte vara delaktiga och sannolikheten är då även större för att eventuell word-of-
mouth blir negativ. 

Figur nr.17. Olika steg i varumärkets utveckling
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Våra resultat visar att Umeå2014 befinner sig i steg 2 när det gäller varumärkets utveckling.

Eftersom vi anser att umebornas syn på kulturhuvudstadsåret inte helt kan separeras från deras 
uppfattning om Umeå som stad samt  om kultur  ville  vi  göra en jämförelse  mellan  denna 
uppfattning och den identitet Umeå2014 vill förmedla. I vår enkät framgår att medborgarna 
huvudsakligen skulle beskriva Umeå som en ungdomlig stad som karakteriseras av en lugn 
miljö  och  öppenhet.  Vidare  förknippar  de  även  Umeå  med  ett  brett  kulturellt  utbud  och 
kreativitet. Umebornas image av deras stad stämmer därför delvis överens med den skapade 
image  som  Umeå2014  vill  förmedla,  d.v.s.  öppenhet,  nytänkande  och  kreativitet,  vilket 
uttrycks i Nyfikenhet och passion (Umeå kommun, 2008, s. 7-8). Vidare understryks vikten av 
medborgarnas medskapande i genomförandet av Umeå2014 (Umeå kommun, 2008, s. 8) och 
enligt vår enkät identifierar sig de flesta umebor som en av de viktigaste aktörerna för ett 
lyckat kulturhuvudstadsår, vilket visar att de anser sin egen insats som viktig. Detta tyder på 
att fler medborgare i högre grad skulle kunna vara delaktiga i kulturhuvudstadsåret om de 
känner sig tillräckligt uppmuntrade av Umeå2014. 

När det gäller  långsiktig  påverkan så kan vi konstatera  att  majoriteten tror  att  Umeå2014 
kommer  att  bidra  positivt  i  form  av  ökat  kulturellt  utbud  och  utveckling.  Umebornas 
uppfattning om hur kulturhuvudstadsåret kommer att påverka Umeå på lång sikt stämmer här 
överens med Umeå2014:s mål och även EU:s kriterier för kandidatstäder (Decision on the 
European Capital of Culture, 2007). Den tredje vanligaste uppfattningen bland medborgarna 
var dock att kulturhuvudstadsåret kan få negativa konsekvenser på grund av mindre resurser 
för exempelvis skola och omsorg. 

Hur Umeå som plats upplevs kan skilja sig mellan invånarna som bor på platsen och turisterna 
som reser hit för att uppleva saker. I marknadsföringen av turistplatser vill man skapa distans 
till  vardagen,  vilket  ofta  sker  genom att  framhäva det  autentiska  och ursprungliga  (Ek & 
Hultman, 2007, s. 30ff). Nyfikenhet och passion, Umeås ansökan om att bli kulturhuvudstad, 
kan möjligen ge en bild av Umeå som känns främmande för stadens egna invånare eftersom 
den är skriven ur ett ”säljande” syfte, för att tilltala besökare från andra platser. Även om 
Umeå2014 huvudsakligen kommer att arrangeras i Umeå så är avsikten att lyfta fram hela den 
nordliga  regionen,  som förutom Sverige  även avser  Norge,  Finland  och  Ryssland  (Umeå 
kommun, 2008, s. 8). Ett exempel är att Umeå2014 ska genomföra en marknadsföringsturné 
runtom i Europa tillsammans med Ishotellet i Jukkasjärvi. 

Enligt Moilanen och Rainisto (2009, s. 25) kan strategiska allianser med andra orter leda till 
en värdeökning för alla parter. Det kan dock vara svårt för umeborna att se kopplingen mellan 
Umeå och Ishotellet och hur detta kan gynna Umeå, vilket har fått mycket uppmärksamhet i 
medierna och även läsarna har deltagit i debatten. Nedan följer några exempel (Västerbottens 
folkblad, 2011):

“Ishotell och även samekultur finns ju inte här. Lura inte hit turister i framtiden som blir  
besvikna . Det är den allra sämsta marknadsföring man kan ha.”

“Lite som att London skulle marknadsföra sig med Eiffeltornet!?”

”Vad ger detta Umeå?”
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I vår studie var “renskötsel” det alternativ som minst respondenter valde när de blev ombedda 
att beskriva vad kultur är för dem, vilket också kan tyda på att de inte helt identifierar sig med 
den  samiska  kulturimage  Umeå2014  vill  lyfta  fram.  Dock  är  en  viktig  punkt  för  alla 
kulturhuvudstäder att framhäva rikedomen av den kulturella mångfalden i Europa, samtidigt 
som kulturhuvudstäderna måste göra sina medborgare delaktiga genom att väcka intresse hos 
dem  och  sträva  efter  en  långsiktigt  hållbar  kulturell  och  social  utveckling  eftersom 
involvering  av  medborgarna  utgör  en  viktig  del  i  kulturhuvudstadsåret  (Decision  on  the 
European Capital of Culture, 2007). Effektiv place branding måste också ha minoriteternas 
kulturer i åtanke (Ashworth och Kavaratzis, 2010, s. 11).

Enligt  Moilanen och Rainisto (2009, s.  148, 165) kan det ta mycket lång tid att skapa en 
image för ett land, en stad eller en turistdestination. Det kan därför hända att om en liknande 
studie skulle göras om ett  eller två år, eller  under själva kulturhuvudstadsåret,  kanske fler 
medborgare skulle ha hunnit bilda sig en mer komplett image av Umeå2014. 

Enligt  vår  enkät  skulle  i  dagsläget  nästan  90  %  av  kvinnorna  skulle  rekommendera 
kulturhuvudstadsåret  för andra,  medan motsvarande  siffra  för män endast  var  lite  mer  än 
hälften. Med respondenternas utbildningsbakgrund som utgångspunkt skulle 80 % av de med 
eftergymnasial utbildning eller universitetsstudier rekommendera kulturhuvudstadsåret, vilket 
kan  jämföras  med  ungefär  hälften  av  respondenterna  i  gruppen  med  grundskole-  eller 
gymnasieutbildning. Den höga andel respondenter som uppger att de skulle rekommendera 
kulturhuvudstadsåret visar på att Umeå2014 skapat en positiv attityd hos medborgarna.
 
Vidare fann vi att de respondenter som uppgav att de vanligen besöker evenemang även var 
de som i  högst grad uppgav att  de kommer  att  besöka kulturhuvudstadsårets  evenemang, 
medan de som vanligtvis inte besöker evenemang var de som i högst utsträckning svarade att 
de troligtvis  inte  kommer  att  besöka kulturhuvudstadsårets  evenemang.  Detta  tyder  på att 
varumärket Umeå2014 huvudsakligen nått ut till de som normalt redan konsumerar kultur.

7.3 Empowerment – vägen till medskapande

Umeå2014  erbjuder  möjligheter  till  delaktighet,  men  vår  studie  visar  på  att  många 
medborgare inte känner till  detta, vilket  kan bero på att  metoderna som använts inte varit 
tillräckligt effektiva.
De  flesta  respondenter  känner  sig  inte  välkomna  att  bidra  med  synpunkter  eller  förslag 
angående Umeå2014 eller svarade “varken ja eller nej”, vilket snarare kan tolkas negativt än 
positivt. Vid en jämförelse mellan kvinnor och män kan vi se att fördelningen hos kvinnor är 
jämn mellan de som känner och inte känner sig välkomna att bidra med förslag, medan den 
stora majoriteten av männen inte känner sig välkomna att bidra. Att så få respondenter känner 
sig uppmuntrade till att bidra kan bero på att budskapet om medborgarnas delaktighet inte 
varit tillräckligt tydligt eller att det inte har nått fram till dem på grund av att man inte valt rätt 
kommunikationskanal.  Kommunikationsprocessen  verkar  stämma  överens  med 
envägskommunikation eftersom Umeå2014 har gått ut med information utan att ta reda på om 
budskapet uppfattats av medborgarna eller om de tilltänkta mottagarna överhuvudtaget känner 
till att dessa kommunikationskanaler existerar.

I EU:s utvärderingsrapport (ECOTEC, 2010) framgår att i två av kulturhuvudstäderna 2007-
2008 medverkade medborgarna i att ta fram en symbol för kulturhuvudstadåret. Detta är ett 
sätt  att  göra medborgarna delaktiga och få dem att  känna att  de kan vara med och skapa 
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varumärket när deras stad ska vara ECOC. I Umeås fall fick medborgarna inte tillfälle att vara 
medskapare  av  symbolen  för  kulturhuvudstaden.  Av vår  enkät  framgår  dock att  de flesta 
känner till hjärtat, symbolen för Umeå2014, som för övrigt verkar vara populärt eftersom man 
titt  som tätt  kan se folk som tar bilder  av sig själva vid hjärtat.  Att  hjärtat  är  en populär 
symbol kan bidra till att kännedomen om dess existens sprids via informella kanaler, vilket 
kan medföra en spridning även utanför Umeå och regionen. Information och budskap sprids 
inte endast via planerade kommunikationsinsatser (Moilanen & Rainisto, 2009, s. 15). 

I  dagens  globala  värld  bildas  nätverk  över  nationsgränserna  inom  vilka  olika  typer  av 
information delas (Ek & Hultman, 2007, s. 22). Dock är det tveksamt om det framgår vad 
hjärtat representerar och om människor, särskilt på andra platser, relaterar det till Umeå2014. 
Inför den första ansökan om att bli kulturhuvudstad år 2014 försökte man få igång en dialog 
med medborgarna genom att  låta  dem ge sina åsikter  via  en webbenkät  och genom open 
source möten (Umeå kommun, 2008, s. 32). Dialogform kan vara svårare i större kampanjer, 
men det går att hålla närmare kontakt med ett urval i föranalysen för att förstå målgruppen 
bättre (Larsson, s. 131). 

Eftersom det är omöjligt att föra en dialog med alla medborgare anser vi att det är en bra 
metod att ha närmare kontakt med ett antal och att detta kan ge större insikt i målgruppens 
uppfattning.  Dock  anser  vi  att  många  medborgare  antagligen  inte  visste  om att  de  hade 
möjlighet att få ge sina åsikter eftersom de flesta, enligt vår studie, aldrig har besökt eller inte 
känner till webbsidan och inte heller har kontaktat ansvariga i Umeå kommun för att bidra 
med förslag.

Enligt Langmaid (2009, s. 132-134) är första steget till co-creation att skapa en inbjudan som 
gör  att  människor  verkligen  känner  sig  inbjudna  och  att  man  vill  ha  deras  hjälp  som 
medskapare.  Vår enkät visar att endast en femtedel av umeborna känner sig välkomna att 
bidra med åsikter eller förslag. 

Detta kan bero på att inbjudan inte har nått ut till dem, kanske beroende på att Umeå2014 
huvudsakligen  använt sin webbsida som kommunikationskanal  och många inte  känner  till 
webbsidan. Det kan också bero på att, även om de uppmärksammat inbjudningarna till möten, 
inte känner sig tillräckligt trygga och saknar tillit (Thomas et al., 2009, s. 292). Vi baserar vår 
tillit utifrån den information vi erhåller från andra parten, med information som anses vara 
användbar  kan man bidra  till  en  ökad tillit  hos  individen  medan  för  lite  information  kan 
minska graden av tillit (Thomas et al. 2009, s. 290).

Langmaid (2009, s. 132-134) menar att en avslappnad miljö är nödvändig för att främja nya 
tankegångar och kreativitet. Det är viktigt att lyssna efter nya möjligheter och sätta upp regler 
så att alla får komma till tals (Langmaid, 2009, s. 132-134). Enligt våra egna observationer 
när vi deltog i  ett  möte för blivande ambassadörer  och volontärer fick vi  intrycket  av att 
miljön var ganska avslappnad, deltagarna satt spridda i olika soffgrupper i ett av Rådhusets 
rum, och efter en presentation om Umeå2014 blev deltagarna ombedda att ge sin syn på vad 
det innebär att vara ambassadör eller volontär - detta för att ge deltagarna möjlighet att vara 
med och utforma denna del av verksamheten. Enligt vår uppfattning var Umeå2014-gruppen 
mycket intresserade av och öppna för förslag från medborgarna. Vi tror därför att problemet 
ligger i att kommunicera en tydlig inbjudan till medborgarna så att de blir medvetna om sina 
möjligheter till delaktighet.
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7.4 Övriga faktorer som påverkar uppfattningen av Umeå2014

EU:s  utvärderingsrapport  nämner  att  tidigare  kulturhuvudstäder  också upplevt  en brist  på 
kommunikation efter det att staden blivit utsedd till ECOC och man ännu inte hunnit ta fram 
och  publicera  kulturhuvudstadsprogrammet.  I  en  del  tidigare  ECOC  har  mediernas 
framställning  av kulturhuvudstadsprojektet  då varit  negativ.  Med tanke på att  massmedier 
spelar en stor roll när det gäller att förmedla det som sker i vår omvärld till oss (Hadenius et 
al.,  2011, s.  19) skulle  umebornas  inställning  till  kulturhuvudstadsåret  kunna påverkas  av 
massmediernas framställning. 

Vår  studie  visar  dock  motsatsen  eftersom  endast  en  femtedel  av  medborgarna  anser  att 
massmediernas framställning har varit negativ, och 75 %  av dessa respondenter har själva en 
positiv  inställning.  Vår  korstabell  som  kombinerar  medborgarnas  åsikt  om  mediernas 
framställning av kulturhuvudstadsåret med medborgarnas egen inställning tyder därför på att 
mediernas  framställning  påverkar  uppfattningen  i  begränsad  utsträckning,  eftersom  lika 
många  av  de  respondenter  med  högst  förväntningar  anser  att  mediernas  framställning  är 
positiv som negativ och bland de som inte bryr sig om kulturhuvudstadsåret uppger de flesta 
att mediernas framställning är positiv. 

Konsumenter förlitar  sig mer på word-of-mouth från människor  de personligen känner, så 
kallade in-groups, men även andra personer i deras nätverk såsom arbetskamrater och andra 
bekanta kan påverka en individs attityd (Keller, 2007, refererad av Lam et al., 2009, s. 56). 
Ambassadörs- och volontärverksamheten är därför en god satsning av Umeå2014-gruppen - ju 
fler som intresserar sig för Umeå2014 och har en positiv inställning till kulturhuvudstadsåret 
desto fler kommer att bidra till att sprida budskapet i sina nätverk. 
Detta  kan  ske  både  genom  knowledge  sharing,  d.v.s.  kunskapsöverföring,  och 
rekommendationer i form av word-of-mouth.

Även  serviceprocessen  påverkar  uppfattningen  om  ett  varumärke  (Moilanen  &  Rainisto, 
2009, s. 14ff). Detta innebär att om medborgarna försöker kommunicera med Umeå kommun 
angående Umeå2014 och upplever att  de inte får  det  bemötande  eller  den information  de 
förväntat sig, kan detta bidra till att de bildar en negativ helhetsuppfattning om Umeå2014. 
Själva  upplevde  vi  svarstiden  som väldigt  lång  då  vi  kontaktade  Umeå2014-gruppen  via 
hemsidan och e-post och inte fick svar förrän c:a 3 veckor senare. 

Enligt  kommunikationsplanen  för  Umeå2014  kommer  det  att  skapas  ett  webbforum  där 
intresserade  personer  kan diskutera  kring kulturhuvudstadsåret,  vilket  kan leda  till  att  det 
bildas en slags brand community eftersom dessa, enligt Muniz och O’Guinn (2001, s. 412), 
baseras  på  identitet  och  samhörighet  som  byggs  upp  kring  varumärken.  Enligt  det 
postmodernistiska  identitetsbegreppet  kan  brand  communities  sträcka  sig  över 
nationsgränserna (Muniz & O’Guinn, 2001, s. 412), vilket därmed kan hjälpa till att sprida 
kännedomen om Umeå2014. 

7.5 Mål med Umeå2014

Det finns olika nivåer av mål som går ut på att påverka kunskaper, attityder eller beteende. 
Men det är ändå väsentligt att mäta alla målnivåerna eftersom de som ändrar sitt beteende är 
färre än de som uppmärksammar budskapet (Larsson, 2008, s. 120f). Eftersom Umeå2014 har 
som mål att medborgarna ska vara delaktiga - inte endast känna till eller ha en positiv attityd 
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till kulturhuvudstadsåret - så är målet man vill uppnå ett beteendemål. Genom vår studie kan 
vi konstatera att kunskapsmålet är delvis uppfyllt, vilket även har lett till en positiv attityd hos 
många medborgare, men det krävs fortfarande mer insatser i form av kunskapsspridning och 
empowerment för att fler ska bilda sig en positiv attityd och även ta det sista steget, d.v.s. 
ändra sitt beteende och bli mer delaktiga i Umeå2014.

7.6 Umeå2014:s målgrupper och deras behov  

För att nå fram måste budskapet vara anpassat till mottagarens behov, och inte endast utgå 
från sändarens önskningar. Det är också lättare att ta till sig ett budskap om man är beredd på 
det, så det är bättre att öka kunskapen och nyfikenheten hos målgruppen först (L. Larsson, 
2008,  s.  153-154).  Vidare  underlättas  kommunikationen  om  målgruppen  har  ett  positivt 
förhållande till ämnet och om de känner sig involverade (L. Larsson, 2008, s. 154). Vi anser 
att  Umeå2014-gruppen har  lyckats  väcka  nyfikenheten  hos  umeborna  eftersom vår  studie 
visar på att de flesta känner till Umeå2014 och många har en positiv inställning. Nästa steg 
blir därför att involvera medborgarna.
 
Relevans handlar om hur betydelsefull målgruppen upplever en fråga. Behov är målgruppens 
efterfrågan på information. Om något är både relevant och behov finns är målgruppens grad 
av uppmärksamhet hög går det att nå målgruppen oberoende av informationskanal. Om något 
bara är antingen relevant eller ett informationsbehov finns går det endast att nå målgruppen 
med de medier de vanligen använder. Om det varken finns informationsbehov eller relevans 
är det mycket svårt att få inledande uppmärksamhet från målgruppen (L. Larsson, 2008, s. 
176-177). Enligt resultaten i vår enkät finns ett informationsbehov hos medborgarna, eftersom 
40 % uppger att de skulle vilja ha mer information. Det bör därför vara möjligt att nå ut till 
fler genom de medier målgruppen föredrar. 

7.7 Budskapets utformning och spridning

Utifrånstrategier  är  service-  och  söksystem samt  dialoger,  vilka  kräver  mer  initiativ  från 
mottagaren (Larsson, 2008, s. 178-179). Umeå kommun har valt strategier där det krävs att 
målgruppen  är  mer  aktiv  eftersom  internet  är  den  främsta  kommunikationskanalen  och 
mottagarna måste då själva leta upp informationen. Aktiva kommunikationsstrategier är de 
senaste  trenderna  inom  forskningen  vars  syn  är  att  de  aktiva  modellerna  är  de  bästa 
kommunikationsformerna, men de kan inte alltid användas beroende på hur aktiv målgruppen 
bedöms  (L.  Larsson,  2008,  s.  181).  Vi  anser  att  de  aktiva  informationsstrategierna  kan 
innebära att personer som inte har tillräckligt mycket kunskaper om internet kan behöva stöd i 
sin informationssökning, annars finns det risk att de inte tar del av informationen. De aktiva 
strategierna förutsätter  också att  mottagaren är medveten om Umeå2014:s och webbsidans 
existens. Vår enkät visar att de flesta umebor inte känner till webbsidan. Vidare kan delar av 
målgruppen föredra fysiskt informationsmaterial. 
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8. Slutsats och Rekommendationer 

Utifrån beskrivningen och analysen av de reslutat som vår undersökning genererat kommer 
vi i detta kapitel besvara vår frågeställning. Vi fortsätter sedan med våra rekommendationer  
till  de ansvariga inom Umeå2014, här redogör vi för vad vi anser kan bidra till  en ökad  
delaktighet av Umeås medborgare. Avslutningsvis ger vi förslag till  fortsatta studier inom 
området.
__________________________________________________________

Vi har i denna uppsats utgått från vår problemformulering: “Hur har Umeå kommun lyckats  
hittills i sina ambitioner att göra umeborna delaktiga i kulturhuvudstadsåret, Umeå2014?”

Syftet  med  uppsatsen  var  att  studera  de  eventuella  skillnader  som kan ha  funnits  mellan 
kommunens mål och uttalade vision och medborgarnas syn gällande uppfattningen av Umeå 
som kulturhuvudstad. 
Vidare ämnade vi också att redogöra för och kritiskt analysera de avgörande faktorer som 
påverkar kommunikationen, angående Umeå2014, mellan kommunen och medborgarna.
Slutligen ville vi ge rekommendationer om vad de ansvariga bör göra, samt vilka faktorer som 
skulle kunna vara viktiga att effektivisera för att de skulle lyckas nå sitt mål.

Studien har haft sin utgångspunkt i vår teorimodell som visar hur de olika processerna kan 
leda till en ökad involvering av Umeås medborgare. Vi har genom analysen kommit fram till 
de slutsatser vi redogör nedan.

8.1 Slutsatser 

Ineffektiv kommunikation

Det vi har kommit fram till är att de flesta umebor aldrig har kontaktat kommunen för att 
ställa frågor eller bidra med förslag; de har inte heller besökt hemsidan eller glashuset, vilka 
är  Umeå2014:s  viktigaste  kommunikationskanaler.  Därmed  har  Umeå2014  med  sin 
kommunikation  varken  lyckats  nå  ut  till  umeborna  eller  uppmuntra  till 
tvåvägskommunikation. Med tanke på Umeå2014:s mål om att göra medborgarna delaktiga är 
envägskommunikation både otillräckligt och ineffektivt.
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De flesta har en positiv inställning

De flesta av medborgarna i Umeå känner till Umeå2014 och har även en positiv inställning till 
kulturhuvudstadsåret, vilket tyder på att Umeå2014-gruppen har lyckats fånga medborgarnas 
initiella  uppmärksamhet  och  gjort  dem  nyfikna.  Däremot  behövs  fler 
kommunikationsinsatser, framför allt med lite mer djupgående information, för att ge en mer 
komplett bild av vad Umeå2014 står för. Detta är av stor betydelse för att medborgarna ska 
vara medvetna om de möjligheter som finns till delaktighet och kunna ta ställning till om och 
i vilken grad de vill vara delaktiga. I nuläget svarar de flesta medborgare att de inte vill vara 
delaktiga i kulturhuvudstadsåret överhuvudtaget eller att de endast vill besöka de evenemang 
som anordnas. De flesta känner sig inte heller välkomna att bidra med förslag.

Låg medvetenhet om möjligheterna till delaktighet

Vi har därför kommit fram till att Umeå2014-gruppen har lyckats komma en bit på vägen i 
den process som krävs för att göra medborgarna delaktiga, men för att kunna nå ut till så 
många  som  möjligt  i  målgruppen  krävs  att  man  gör  en  tydlig  segmentering  av  olika 
målgrupper:  barn, studenter, föräldrar, barnfamiljer,  äldre, män, kvinnor, låginkomsttagare, 
högutbildade, invånare med utländsk bakgrund, o.s.v. Umeå2014 bör även ta reda på genom 
vilka  kanaler  de  här  grupperna  tar  emot  mest  information  och  kartlägga  deras  olika 
mediepreferenser,  för  att  därefter  genomföra  en  marknadsföringskampanj  via  de  olika 
kanalerna. Vi tror dock, baserat på kommunikationsplanen för Umeå2014 samt föreläsningen 
om project management vid Umeå universitet, att det finns planer på att analysera de olika 
målgrupperna och ta  fram olika budskap utformade efter  dessa vilket  kommer att  synas  i 
framtida kommunikationsinsatser.

Få känner till webbsidan

Vår enkätundersökning visar att de flesta aldrig har besökt eller inte känner till Umeå2014:s 
webbsida och denna är den viktigaste kommunikationskanalen för kulturhuvudstadsåret. 

Brist på information

Många respondenter upplever en brist på information om Umeå2014. Vi anser därför att det 
behövs mer information om vad Umeå2014 står för och vad kulturhuvudstadsåret innebär, 
vilket  skulle  kunna  bidra  till  att  öka  insikten  om  Umeå2014  och  öka  förväntan  och 
engagemang hos umeborna. Detta skulle kunna öppna upp en kommunikationskanal mellan 
Umeå2014 och medborgarna vilket kan skapa en grund som gör umeborna mer mottagliga för 
vidare  kommunikation.  Vi  anser  att  större  tillgång  till  fysiskt  informationsmaterial  såsom 
broschyrer  skulle  kunna  underlätta  informationsspridningen.  Om  informationen  skulle 
översättas till fler olika språk blir den tillgänglig för fler. 
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Umeå2014 har nått ut till redan befintliga konsumenter av kultur

Vår undersökning har bekräftat att kvinnor konsumerar kultur i högre utsträckning än män. 
Orsaken till att vi inte lyckades att få fler män fylla i enkäten kan vara att männen antingen 
inte känner sig tilltalade av Umeå2014 eller inte ser sig själva som konsumenter av kultur.
Även högutbildade har en mer positiv inställning än lågutbildade. Umeå 2014 måste därför 
sträva efter att ta bort “stämpeln” om att kultur tillhör eliten och göra den folklig så att den 
breda massan kan identifiera sig med det kulturella utbudet.

Umeå2014 gör bra saker på fel sätt

När det gäller efficiency och effectiveness kan vi konstatera att Umeå2014 har många bra och 
intressanta idéer gällande kulturhuvudstadsåret samt hur medborgarna ska involveras. Vi ser 
också att Umeå2014 har lyckats att väcka umebornas nyfikenhet. För att kunna göra rätt sak 
på rätt sätt krävs dock en förbättring av kommunikation mellan Umeå2014 och medborgarna.

8.2 Rekommendationer 

8.2.1 Lyfta fram Umeå2014

Vi anser att en tydligare marknadsföring av hemsidan skulle kunna bidra till att fler besöker 
den. Vi föreslår att en del av marknadsföringsmaterialet för Umeå2014 skulle kunna innehålla 
adressen till webbsidan också, förutom logotypen med hjärtat. Detta material kan placeras ut 
på strategiska ställen, såsom reklampelare, universitet, bibliotek, busshållplatser, turistbyråer, 
TV m.m. Det kan även vara bra att satsa på reklammaterial med längre livscykel, d.v.s. något 
som folk vill spara, exempelvis pennor eller cykelsadelskydd av plast som samtidigt är relativt 
billiga. Genom att översätta hemsidan till  fler språk och även anpassa den för synskadade 
skulle den göras tillgänglig för ännu fler besökare. 

Umeå2014  kan  även  marknadsföras  på  ett  effektivare  sätt  genom  att  använda 
kulturambassadörer som “reklampelare”, med webbsidans adress på deras kläder, keps, mössa 
o.s.v.  Även  Umeå  kommun  skulle  kunna  bidra  till  att  marknadsföra  Umeå2014  på  ett 
tydligare sätt på sin egen webbsida. Umeå kommuns webbsida anser vi som mer känd bland 
allmänheten och har troligtvis både fler och återkommande besökare än umea2014.se. För att 
kunna hitta information om kulturhuvudstadsåret  på Umeå kommuns webbsida måste man 
idag klicka sig fram genom olika underrubriker vilket är både tidskrävande och svårt om man 
inte vet att informationen finns tillgänglig. Därför rekommenderar vi att man skulle kunna 
göra sökningen lättare genom att placera hjärtat redan på första sidan, vilket är ett enkelt och 
kostnadseffektivt sätt genom vilket Umeå2014 kan marknadsföras eftersom Umeå2014 är en 
del av Umeå kommun och därför kan nyttja samma kommunikationskanaler. 

För att väcka intresset och sprida informationen om Umeå2014 kan även olika evenemang 
arrangeras  med  varierande  tema.  Fördelarna  med  evenemang  är  att  de  ger  möjlighet  till 
direktkommunion, personligt bemötande och ibland även att delta i någon form av aktivitet. 
Umeå2014 skulle exempelvis kunna närvara vid andra kulturevenemang i Umeå.

84



SLUTSATS OCH REKOMMENDATIONER

8.2.2 Öka deltagandet

Umeå2014 definierar sin målgrupp som ”alla medborgare” och vill nå ut till alla invånare med 
kulturhuvudstadsåret.  Med  tanke  på  den  mångfaldiga  kulturen  som  finns  representerad  i 
Umeå,  c:a  154 nationer  (scb.se,  2010)  står  Umeå2014 inför  en stor  utmaning.  Att  kunna 
kommunicera  samt  nå  ut  till  en  sådan  bred  publik  kräver  en  genomarbetad 
kommunikationsplan. Vi rekommenderar därför att sträva efter en mångfaldig representation 
bland ambassadörer för att säkerställa att budskapen kan nå ut till de olika nationer som finns 
i Umeå. Ju mer mångkulturell bakgrund man har desto bättre acceptans och samarbete har 
man  gentemot  individer  med  andra  kulturella  och  etniska  bakgrunder.  Dessutom  är 
direktkommunikation ett effektivt sätt att få ut ett budskap och göra människor involverade 
eftersom  det  kan  skapas  en  relation  mellan  ambassadörerna  och  medborgare  i 
kommunikationsutbytet.

8.2.3 Skapa identitet och väcka stolthet 

Marknadsföring  av  kulturhuvudstaden  kan  delvis  ske  i  samarbete  med  personer  som 
invånarna kan relatera kulturen till. Tillvägagångssättet för att genomföra detta skulle kunna 
vara att låta medborgarna rösta fram kända profiler (som är födda eller blivit kända i Umeå) 
som  i  någon  form  har  bidragit  till  Umeås  kultur  och  kanske  även  gjort  Umeå  mer 
uppmärksammat nationellt eller internationellt. Dessa kända profiler får därefter beskriva vad 
Umeå och kultur betyder för dem för att visa hur mångfacetterad kulturen kan vara. Olika 
medborgare kan identifiera sig med olika profiler vilket kan bidra till att styra word of mouth i 
en positiv inriktning samtidigt som det kan leda till en ökad stolthet hos medborgarna över att 
vara  umebor.  Denna marknadsföring  skulle  kunna  utföras  genom exempelvis  mjölkpaket, 
reklamaffischer, eller reklam på bussar. Dessa personer kan kanske tänka sig att ställa upp 
gratis för ändamålet vilket ändå skulle ändå ge god PR och marknadsföring oavsett pengar.

8.2.4 Främja lokala kulturella traditioner 

Med hjälp av Open Source kan man till exempel uppmuntra aktiva pensionärer, då de besitter 
värdefulla färdigheter och kunskap, att föra kulturella traditioner vidare och samtidigt sprida 
vardagskulturen  vidare  till  unga  genom  evenemang  där  man  kan  lära  sig  om  att  baka 
tunnbröd,  koka  palt  eller  sticka  raggsockor/  torgvantar,  vilket  utgjorde  en  stor  del  av 
vardagskulturen på våra far- och morföräldrars tid. 
Att kunna bevara deras kunskap möjliggör att vi sedan kan föra den vidare till våra barn och 
på det sättet hålla denna kultur levande som en del av norra Sveriges identitet. Dessa till synes 
vardagliga kulturevenemang kan även vara lockande för turister  som vill  uppleva svenska 
folkliga  kulturtraditioner.  Med tanke  på  att  Open Sorce  är  en  online  strategi  som kräver 
internetvana,  samt  att  informationen  om  open  source  möten  kommuniceras  via  internet, 
behövs  dock  mer  information  och  stöd  från  Umeå2014:s  sida  då  den  äldre  generationen 
kanske inte har tillgång till  internet eller inte är lika vana vid datoranvändning. Det skulle 
behövas en ansvarig person från Umeå2014:s sida som kan hjälpa vid de praktiska utförandet.
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8.2.5 Lyfta fram mångfalden

Som enkäten visar så finns ett intresse för internationella matkulturer bland medborgarna. För 
att  kunna  involvera  de  olika  nationer  med  utländska  bakgrund  som  bor  i  Umeå 
rekommenderar  vi  att  planera olika matprovningsevenemang där medborgarna förutom att 
visa upp sina traditionella maträtter exempelvis även kan spela musik eller dansa. På det sättet 
kan man föra de olika nationerna samman samtidigt som man skapar en samhörighet samt 
kulturell identitet. 

8.2.6 Lär från andras erfarenheter

Svenskar är allmänt kända för att vara innovativa och uppfinningsrika (se IKEA och Skype) 
vilket i detta fall kan vara ett hinder då Umeå2014-gruppen inte vill framstå som okunnig vid 
planeringen av ett så brett evenemang. För att undvika de kommunikationsfällor som tidigare 
huvudstäder  råkade  ut  för  rekommenderar  vi  att  Umeå2014  tar  del  av utvärderingar  eller 
samarbetar med andra kulturhuvudstäder, eftersom många kulturhuvudstäder verkar stöta på 
liknande svårigheter. På det sättet kan Umeå2014-gruppen undvika att uppfinna hjulet gång 
på gång, vilket är både tidskrävande och kan innebära onödiga kostnader med tanke på att 
man har begränsade resurser gällande pengar och tid.

8.2.7 Kostnadseffektiv involvering

Ett förslag som inte baseras på vår enkät utan har sin grund i vår förförståelse är att 
Umeå2014  kan  involvera  långtidssjukskrivna  och  arbetslösa  i  volontärskap  med  syfte  att 
uppnå  kostnadseffektiv  involvering.  Deltagandet  kan  samtidigt  göras  till  en  del  av 
rehabiliteringen,  genom  ett  samarbete  mellan  sjukvård  och  Umeå2014  då  individer  får 
mindre, skräddarsydda uppgifter och kan känna sig viktiga. Det kan leda till att sjukskrivna 
och arbetslösa får tillbaka sitt  självförtroende,  vågar leta efter jobb igen, utvecklar sociala 
förmågor, vågar träffa och prata inför folk o.s.v.

8.3 Rekommendationer för framtida studier

Vi anser  att  det  skulle  vara  intressant  med  en  liknande  studie  längre  fram för  att  se  om 
medborgarnas kunskaper om Umeå2014 ökar när kulturhuvudstadsåret närmar sig och efter 
att kommunikationen mellan Umeå2014 och medborgarna pågått en längre tid. Även en studie 
om delaktigheten hos regionens befolkning skulle kunna bidra med nya perspektiv på hur 
kulturhuvudstadsåret  uppfattas.  Ett  annat  möjligt  studieområde  är  Umeå2014:s 
marknadsföring och kommunikation riktad mot resten av Sverige, Europa och övriga världen. 
Det  skulle  även vara  intressant  med  en  studie  om hur  Umeå2014  samarbetar  med  andra 
kulturhuvudstäder.  Vidare  skulle  framtida  studier  om  Umeå2014  kunna  behandla  andra 
aspekter av kulturhuvudstadsåret såsom project management, sponsring eller finansiering. Vi 
skulle även finna det mycket intressant med en uppföljande studie efter kulturhuvudstadsårets 
genomförande för att se vad det faktiskt bidragit till i ett mer långsiktigt perspektiv. 
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9. Sanningskriterier

För att underlätta granskningen av vår studie för läsaren diskuterar vi i  detta avslutande 
kapitel  begreppen reliabilitet,  validitet  samt  generaliserbarhet  och  dess  påverkan på  vår  
studie.

_______________________________________________________

För  att  fastställa  graden  av  tillförlitlighet  i  uppsatsen  använder  man  sig  av  olika 
sanningskriterier. Eftersom olika forskningsmetoder kräver olika mått då insamlingen av data 
sker på olika sätt skiljer man mellan sanningskriterier för kvantitativ och kvalitativ forskning 
(Johansson – Lindfors, 1993, s. 160). I denna uppsats kommer vi att granska sanningskriterier 
som  berör  kvantitativ  forskning,  nämligen  reliabilitet,  validitet  och  generaliserbarhet. 
Begreppen  reliabilitet  och  validitet  beskriver  hur  bra  datainsamlingen  har  fungerat  vid 
kvantitativ metod (Bryman & Bell, 2005, s. 95).
  

Sanningskriterierna  validitet  och  reliabilitet,  i  vårt  fall  med  en  kvantitativ  metod,  måste 
hanteras redan inför insamlingen av data (Johansson – Lindfors, 1993, s. 160) medan detta vid 
en kvalitativ metod görs fortlöpande under hela processen. 
 
 

9.1 Reliabilitet

Reliabilitet  innebär  att  kunskap  är  framtagen  på  ett  tillförlitligt  sätt,  att  det  inte  finns 
okontrollerade fel som stör. Reliabilitet är lika med upprepbarhet d.v.s. hur väl mätningen kan 
reproduceras (Bryman & Bell,  2007, s.156).  Det finns tre  faktorer  inblandade då man tar 
ställning till om ett mått är reliabelt: stabilitet, intern reliabilitet och interbedömarreliabilitet.

9.1.1 Stabilitet

Stabilitet mäter hur pass stabilt ett resultat är, det vill säga om undersökningen “fluktuerar” 
eller inte om testet sker på samma grupp av respondenter två gånger. Ett av de sätt vi kan 
mäta stabilitet på är att göra testet flera gånger och sedan jämföra resultaten (Bryman & Bell, 
2007, s.163). På grund av tidsbristen hade vi inte möjlighet att  upprepa mätningen för att 
därmed kunna konstatera stabiliteten i undersökningen. 
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9.1.2 Intern reliabilitet

Intern reliabilitet visar om mätningen är fri från skevhet, det vill säga om indikationerna som 
består av en skala är följdriktiga. Intern reliabilitet kan prövas genom att vi låter flera personer 
mäta och sedan jämföra hur de olika mätningarna stämmer överens (Bryman & Bell, 2007, s. 
163). För att säkerställa den interna reliabiliteten ville vi eliminera risken för att indikatorerna 
inte är relaterade till samma mått. Vi har därför i denna studie valt att ställa tydliga frågor men 
inte  mätt  korrelationen  mellan  dessa.  Utifrån  den  kvantitativa  enkätundersökningen  som 
genomfördes har varje fråga varit genomtänkt med en teoretisk förankring.

9.1.3 Internbedömarreliabilitet

Interbedömarreliabilitet  handlar  om  subjektiva  bedömningar  gällande  observation  eller 
dataöversättning. Om det finns flera observatörer inblandade vid översättning av data kan det 
finnas risk för att observatörernas tolkning skiljer sig (Bryman, 2005, s. 94-95). Detta har vi 
löst  genom  att var  och  en  analyserat  samt  tolkat  resultaten  för  sig  och  därefter  har  vi 
diskuterat och dragit en gemensam slutsats.

9.2 Validitet
 
Validitet är ett mått som syftar på hur väl vi mäter det vi vill få besvarat. Validitet beskriver 
mätningens  kvalité  och  bedömer  om de  slutsatser  som genererats  från  vår  undersökning 
hänger ihop eller inte (Bryman & Bell, 2005, s. 48).  Det finns  två tumregler som man ska 
komma ihåg vid kvantitativa undersökningar nämligen att hög reliabilitet inte garanterar hög 
validitet och att hög validitet förutsätter hög reliabilitet.

För att redogöra uppsatsens validitet utgår vi från  intern- och  extern validitet.  Den interna 
validiteten  besvarar  frågan  hur  resultaten  i  undersökningen  överensstämmer  med 
verkligheten, medan den externa validiteten försöker ge svar på hur tillämpliga resultaten från 
undersökningen är i andra situationer (Bryman & Bell, 2007, s. 41-42).

9.2.1 Intern validitet

Intern validitet handlar om en slutsats som rymmer ett kausalt förhållande mellan två eller fler 
variabler är hållbar eller inte (Bryman & Bell, 2007, s. 42). Vid validering av samband kan vi 
dra slutsatser om kausalitet och att det inte endast handlar om samvariation (Jacobsen, 2002, 
s. 427). I vår undersökning drog vi slutsatsen att kön kan ha en påverkande effekt både när det 
gäller konsumtion av kultur och rekommendation av Umeå som kulturhuvudstad som vi med 
statistisk analys kan bekräfta. Vi utgick i hög utsträckning från andra forskares teorier vid 
utformningen av vår enkät och formulerade konkreta frågor som skulle vara lättbegripliga för 
respondenterna. Konkretiseringsprocessen är av stor betydelse för att man ska lyckas mäta det 
man verkligen vill mäta i en studie (Jacobsen, 2002, s. 417-419). För att kunna utesluta eller 
identifiera  eventuella samband, exempelvis  mellan respondenternas vanliga konsumtion av 
kultur och deras uppskattade konsumtion under kulturhuvudstadsåret,  ställde vi frågor som 
möjliggjorde en jämförelse. Vi anser därför att vi lyckats mäta det vi verkligen ville mäta.
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9.2.2 Extern validitet

Extern  validitet  innebär  hur  resultaten  från en  undersökning kan generaliseras  utöver  den 
specifika  undersökningskontexten  (Bryman  & Bell,  2005,  s.  49).  För  att  försäkra oss  om 
studiens yttre validitet gjorde vi olika diagram och tabeller för att resultaten skulle bli mer 
lättöverskådliga och vi diskuterade resultatens rimlighet.  Vid utformning av våra frågor som 
speglar medborgarnas delaktighet fick vi synpunkter från vår handledare. Vid val av variabler 
och dess relevans till mätningen rådfrågade vi personer som hade erfarenheter inom området. 
Vid insamling av data kan det finnas risk för misstolkning då samtliga av de vetenskapliga 
artiklar  och  begrepp  vi  kopplade  till  våra  teorier  var  skrivna  på  engelska.  Vi  kan  dock 
minimera denna risk eftersom vi besitter goda kunskaper i det engelska språket. 

9.3 Generaliserbarhet

Generalisering  innebär  att  undersökningens  resultat  hade  blivit  detsamma  om  hela 
populationen undersökts vid samma tidpunkt (Saunders et al., 2009, s. 158).
 
Respondenterna  i  vår  studie  har  valts  ut  genom  ett  icke-sannolikhetsurval,  baserat  på 
medborgarna i Umeå. Detta typ av urval garanterar inte generaliserbarhet då vissa enheter i 
populationen hade större chans att komma med i urvalet (Johansson - Lindfors, 1009, s. 162), 
vilket  vi  är  medvetna  om.  Med  hjälp  av  kvoturvalet anser  vi  att  vi  lyckades  på  ett 
tillfredställande sätt att återspegla en miniatyr av populationen, både beträffande köns- och 
åldersfördelning, som kan representera Umeås befolkning. I och med detta samt med tanke på 
omfattningen samt bredden av vår urvalsram anser vi att de resultat som genererades tillåter 
oss  att  visa  en  generell  bild  av  hur  Umeås  medborgare  uppfattar  delaktighet  gällande 
kulturhuvudstadsåret och vi bedömer därmed urvalet som representativt. 

Resultaten i vår studie angående medborgarnas delaktighet beror på den specifika kontexten 
som råder i Umeå och hur kommunikationen hittills har skett här. En liknande studie som 
utförs inom en snar framtid skulle troligtvis få ungefär samma resultat. Däremot ser vi det 
sannolikt  att  en liknande studie  i  Umeå om ett  år  eller  två  inte  skulle  få  samma resultat 
eftersom  kulturshuvudstadsåret  då  ligger  närmare  inpå  och  det  har  hunnit  ske  mer 
kommunikation om Umeå2014. 

Resultaten i vår studie kan i viss utsträckning vara användbara för andra kulturhuvudstäder 
med liknande förutsättningar som Umeå, d.v.s. av ungefär samma storlek och som inte heller 
är  världskända  kulturstäder  sedan  tidigare,  eftersom  andra  städer  kan  stöta  på  liknande 
svårigheter i sin kommunikation. Studien kan även vara användbar för andra städer som vill 
engagera sina medborgare i andra större evenemang eller utvecklingsplaner. 
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KOMMUNIKATIONSPLATTFORM  
Umeå 2014 – Europas kulturhuvudstad 
 

Inledning 
Ett företags eller organisations varumärke är grunden för all kommunikation; intern, 
extern, marknadsföring och relationer. Den ger inriktningen för produkterna/tjänsterna 
och verksamheten inom ramen för varumärket. 
 
Umeå 2014 har formulerat sitt varumärke i ett dokument kallat ”kommunikationsplatt-
form”. Kommunikationsplattformen är ett strategiskt styrdokument för Umeå 2014. I 
utformandet av andra strategiska dokument är kommunikationsplattformens innehåll 
både stöd och styrning. 

Plattformen skapar intresse och bygger lojala relationer, engagerar medarbetarna, orga-
niserar marknadsföring, utvecklar vårt uppdrag och koncept samt underlättar små och 
stora beslut.  
 

2011-02-18 
2011-04-04 

Rev 2011-05-27 

 



Uppdraget  
Vi skall genomföra ett framgångsrikt kulturhuvudstadsår i Umeå år 2014.  
 
Vision 
“The Culturized City” - ett samhälle där kulturen genomsyrar all mänsklig verksam-
het: 

 Kultur som njutning, glädje, lust och passion 

 Kulturen som arena för engagerade, skapande, kritiska och aktiva medborgare 

 Kulturen som inspiration för ett hållbart samhälle och global utveckling 
 
POSITIONERING 
Umeå – Europas kulturhuvudstad 2014 tar positionen som ledande i Europa på med-
skapande (co-creation). 
 
Intressenter 
För att lyckas med kulturhuvudstadsåret och dess intentioner krävs ett brett medska-
pande i Umeå (staden och medborgaren) men också i Europa (den europeiska dimen-
sionen).   
 
Våra intressenter kan delas in i: 

 Medskapare – som ska bygga och bidra innehållsligt och/eller ekonomiskt till 
kulturhuvudstadsåret 

 Deltagare – besökare och publik som ska uppleva kulturhuvudstadsåret 
 
Dessa intressenter finns i Umeå, i regionen, i Sverige, i Europa men även i övriga 
världen. 
 
Möjligheter 
Umeå 2014 
… ska fokusera på medskapande och open-sourceidén 
… ska möjliggöra att kulturlivet stärks på sikt 
 
Begränsningar 
Umeå 2014  
… ska inte fokusera på kortsiktiga eller spektakulära händelser som saknar regional 
förankring 
 



IDENTITET 
 
Egenskaper 
Egenskaperna berättar det som gör 
Umeå 2014 unikt.  
 
En europeisk kulturhuvudstad i det 
europeiska husets nordliga rum med 
ambitioner att utveckla kulturlivet 
långsiktigt, byggt på delaktighet och 
medskapande. 
 
Fördelar 
Fördelarna är hämtade ur egenskaperna och ska ses ur mottagarens perspektiv. 
 
Sverige och Umeå har kunskapen och modellerna som krävs för att bygga kulturhuvud-
stadsåret på medskapande (co-creation).  Det geografiska läget innebär att kulturhuvud-
stadsåret genomförs i de åtta årstidernas landskap och med tillgång till de samiska kul-
turtraditionerna. 
 
Värden 
Värdena är till skillnad från fördelar och egenskaper upplevda av mottagaren.  

 
Alla kan kultur. 
 
Karaktär 
Karaktären är den ton och på det sätt varumärket ska kommuniceras. 
 
Nyfikenhet, Passion, Mod, Stolthet  
 
Kärnan / löftet 
Löftet sammanfattar vad Umeå 2014 ska stå för, hur det ska kännas och upplevas. Det 
ska inte alltid kommuniceras ordagrant, men det ska genomsyra kommunikationen och 
fungera som en ledstång. 
 
Medskapande.  
 
Medskapande för Umeå 2014: Umeå utvecklar social öppenhet, kulturell öppenhet och ett brett 
medskapande i konsten att leva tillsammans, det vill säga det som är grunden för oss som med-
borgare, samhälle och civilisation. Umeå fyller kulturhuvudstadsåret med mycket passion, ny-
fikenhet och glädje i alla projekt inom kultur och även idrott. Kulturhuvudstadsåret skapas och 
genomförs av kulturarbetare, kulturinstitutioner, frivilligorganisationer, föreningar, enskilda 
människor, offentliga sektorn och företag – ibland tillsammans med olika samarbetspartners 
lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Kulturhuvudstadsårets alla aktörer ska åstad-
komma ett brett medskapande från vår snabbt växande befolkning och Umeås 30 000 universi-
tetsstudenter.  
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BILAGA 4.

Hej! 

Vi är studenter från Handelshögskolan vid Umeå universitet som skriver vår kandidatuppsats i marknadsföring och 
kommunikation som handlar om kulturhuvudstadsåret i Umeå. 
Vi inriktar oss mot medborgarnas synvinkel och skulle vilja veta dina åsikter. 
Eftersom kulturhuvudstaden riktar sig mot alla medborgare i Umeå har vi som mål att fråga människor med olika kön, ålder, 
bakgrund osv. 
Det är helt frivilligt att svara på enkäten. Dina svar är anonyma och kommer att användas i vår analys men vår kandidatuppsats 
kommer dock att offentliggöras och finnas tillgänglig på nätet. 

Tack så mycket för din medverkan!

Zsuzsanna G. Holmgren och Ann - Sofie Henriksson

Markera rätt alternativ

1.a. Känner du till att Umeå ska vara Europas kulturhuvudstad?
  
 Ja     
 Osäker     
 Nej

1.b. Vet du vilket år Umeå ska vara kulturhuvudstad? 

 2012    
 2013    
 2014    
 2015    
 Vet ej 

1.c. Vilken annan stad ska också vara Europas kulturhuvudstad samma år som Umeå?  

 Köln    
 Marseille    
 Riga    
 Vasa    
 Nice    
 Venedig   
 Vet ej

1.d. Vet du vad Umeå som kulturhuvudstad har för symbol?   

 En ren   
 En björk   
 Umeälven  
 Ett äpple  
 Ett hjärta    
 Ett glashus   
 Vet ej 

1
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2. Vad är kultur för dig? Välj 3 alternativ    
 Opera   
 Teater   
 Dans   
 Musik    
 Språk   
 Idrott    
 Renskötsel 
 Hantverk    
 Konstverk  
 Matlagning    
 Trädgårdsskötsel
 Annat, nämligen: ____________

3. Med vilka tre uttryck skulle du beskriva Umeå som stad?   

 Tråkig miljö   
 Spännande miljö   
 Lugn miljö
 Kreativ kultur   
 Öppenhet   
 Ungdomlig   
 Gammalmodig   
 Brett kulturellt utbud   
 Inte tillräckligt brett kulturellt utbud   
 Nyskapande   
 Trångsynt

4.a. Har du besökt Glashuset på Rådhustorget?    

 Ja, ofta   
 Ja, vid några tillfällen   
 Ja, en gång   
 Nej, aldrig
 Känner inte till Glashuset 

4.b. Vet du viken roll Glashuset har på Rådhustorget?  
 
 Att samla in pengar för fattiga barn  
 Att stödja Röda Korset   
 Att väcka intresse för kulturhuvudstadsåret  
 Att göra folk medvetna om växthuseffekten  
 Att sprida kunskap om samisk kultur  
 Ingen aning

5.a. Känner du, som invånare i Umeå, dig välkommen att komma med idéer och förslag till 
kulturhuvudstadsåret? 

 Ja, absolut   
 Ja, delvis   
 Varken ja eller nej   
 Nej, inte särskilt   
 Nej, inte alls

2



BILAGA 4.

5.b. Vet du var du ska vända dig om du vill ha mer information eller komma med förslag för 
kulturhuvudstadsåret?   

 Ja, absolut     
 Ja, delvis     
 Nej

5.c.  Har du kontaktat ansvariga i Umeå kommun för att ställa frågor eller få mer information om 
kulturhuvudstadsåret?     

 Ja, vid flera tillfällen    
 Ja, vid något tillfälle   
 Nej, aldrig

5.d  Har du kontaktat ansvariga i Umeå kommun för att bidra med idéer eller förslag?  

 Ja, vid flera tillfällen   
 Ja, vid något tillfälle   
 Nej, aldrig    
 Inte än, men jag funderar på att göra det

6. Skulle du vilja få mer information om kulturhuvudstadsåret via nyhetsbrev?  

 Jag är redan prenumerant
 Jag vill bli prenumerant    
 Nej, jag vill inte få nyhetsbrev    
 Jag visste inte att det fanns nyhetsbrev

7. Tycker du att du får tillräcklig information om kulturhuvudstadsåret?    
 
 Jag är mycket nöjd 
 Jag är ganska nöjd   
 Jag är inte helt nöjd och vill få mer information    
 Jag är missnöjd och vill få mer information    
 Jag är inte intresserad av att få information

8. Genom vilken kanal har du tagit emot mest information och nyheter om kulturhuvudstadsåret? 

 Internet   
 Tidningar   
 Vänner och bekanta  
 Events  
 Brukar inte läsa om kulturhuvudstadsåret 
 Annat, nämligen:_________________

9.  Hur upplever du att massmedierna framställer kulturhuvudstadsåret?   

 Mycket positivt  
 Ganska positivt   
 Varken positivt eller negativt   
 Ganska negativt   
 Mycket negativt   
 Har ingen uppfattning
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10. Har du besökt hemsidan till kulturhuvudstadsåret?   

 Ja, vid flera tillfällen   
 Ja, vid något tillfälle
 Nej, aldrig    
 Känner inte till hemsidan

11.a.  Är du aktiv i någon form av föreningsverksamhet/ kursverksamhet? 
  
 Ja, några gånger i veckan   
 Ja, några gånger i månaden   
 Ja, några gånger per år     
 Nej, inte alls 

11.b. Jag har under senaste året besökt evenemang i Umeå kommun      

 Aldrig    
 1-3 gånger    
 4-6 gånger   
 Fler än 6 gånger

12. Känner du till att det är möjligt att frivilligt arbeta som ambassadör och sprida information om 
kulturhuvudstadsåret? 

  Ja
  Nej

13. I vilken utsträckning skulle du vilja vara involverad i kulturhuvudstadsåret? 

 Jag skulle vilja bidra med förslag    
 Jag skulle vilja delta med eget projekt   
 Jag skulle vilja delta som volontär
 Jag vill besöka evenemang    
 Jag vill bli kulturambassadör    
 Jag vill inte delta

14. Vad har du för inställning till kulturhuvudstadsåret?  

 Jag är väldigt nyfiken och har höga förväntningar
 Jag är ganska nyfiken och har måttliga förväntningar   
 Jag är inte särskilt nyfiken och har låga förväntningar   
 Jag bryr mig inte och har inga förväntningar

15. Tror du att du kommer att besöka de evenemang som anordnas under kulturhuvudstadsåret? 

 Ja, vid flera tillfällen    
 Ja, vid något tillfälle     
 Nej, troligtvis inte    
 Nej, definitivt inte

16.a. Vilken typ av aktivitet skulle du vilja se på sommaren under kulturhuvudstadsåret?
 Välj de 3 du är mest intresserad av  

 Gatucirkus  
 Opera  
 Teater  
 Dans  
 Fotboll  
 Popkonsert  
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 Kocktävling  
 Konstutställning
 Hantverk workshop  
 Dans workshop  
 Internationellt gatukök
 Trädgårdsutställning
 Annat, nämligen:____________________

16.b. Vilken typ av aktivitet skulle du vilja se på vintern under kulturhuvudstadsåret?
 Välj de 3 du är mest intresserad av  

 Skidtävling  
 Fisketävling  
 Snöskulptur workshop  
 Hundslädstävling  
 Pepparkakshustävling
 Isskulpturutställning
 Annat, nämligen:____________________

17. Vilka har mest betydelse för ett lyckat kulturhuvudstadsår? Välj 3   

 Politikerna  
 Idrottsföreningar
 EU
 Norrlands Opera  
 Näringslivet  
 Umeå kommun  
 Medborgarna i Umeå  
 Samerna  
 Andra, nämligen:_________ 

 18. Hur mycket pengar tror du att den totala insatsen i kulturhuvudstadsåret kommer att vara?

 50 miljoner kronor    
 100 miljoner kronor    
 200 miljoner kronor    
 400 miljoner kronor

19. Hur tror du att Umeå kommun kommer att påverkas efter kulturhuvudstadsåret på lång sikt? Välj 3 

 Höjda skatter   
 Höjda bostadspriser    
 Utveckling    
 Förbättrat företagsklimat   
 Ingen förändring
 Fler jobb   
 Ökat kulturutbud   
 Mindre pengar till övriga kommunala verksamheter som t.ex. skola och omsorg
 Idrott och kultur utvecklas på lång sikt   
 Ökad befolkning
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20. Skulle du rekommendera kulturhuvudstadsåret för vänner/familj/bekanta/turister m.fl. ?  

 Ja, absolut  
 Ja, troligtvis     
 Nej, troligtvis inte     
 Nej, definitivt inte

21.a.  Du är

 Man          
 Kvinna
_________________________________________________________________________________

21.b. Vilket år är du född?   19
21.c. Vad har du för högsta utbildning?   

 Grundskola   
 Gymnasium, Komvux    
 Eftergymnasial nivå, Yrkesutbildning    
 Högskola, Universitet

21.d. Var bor du?     

 Umeå stad    
 Umeå kommun     
 Västerbotten län

21.e. Hur länge har du bott i Umeå/ Umeå kommun?  
 Mindre än 1 år   
 Mellan 1 och 4 år 
 Mellan 5 och 9 år      
 10 år eller längre

TACK SÅ MYCKET FÖR DIN MEDVERKAN!
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Varumärke

Känner du till att Umeå ska vara Europas kulturhuvudstad?
Vet du vilket år Umeå ska vara kulturhuvudstad?
Vilken annan stad ska också vara Europas kulturhuvudstad samma år som Umeå?
Vet du vad Umeå som kulturhuvudstad har för symbol?
Vad är kultur för dig?
Med vilka tre uttryck skulle du beskriva Umeå som stad?
Har du besökt Glashuset på Rådhustorget?
Vad har du för inställning till kulturhuvudstadsåret?
Tror du att du kommer att besöka de evenemang som anordnas under kulturhuvudstadsåret?
Skulle du rekommendera kulturhuvudstadsåret för vänner/familj/bekanta/turister m.fl.?

Delaktighet

Känner du, som invånare i Umeå, dig välkommen att komma med idéer och förslag till 
kulturhuvudstadsåret?
Vilka har mest betydelse för ett lyckat kulturhuvudstadsår?  
Har du kontaktat ansvariga i Umeå kommun för att bidra med idéer eller förslag?
Har du kontaktat ansvariga i Umeå kommun för att ställa frågor eller få mer information om 
kulturhuvudstadsåret?
I vilken utsträckning skulle du vilja vara involverad i kulturhuvudstadsprojektet?

Kommunikation

Skulle du vilja få mer information om kulturhuvudstadsår via nyhetsbrev?
Tycker du att du får tillräcklig information om kulturhuvudstadsåret?
Hur upplever du att massmedierna framställer kulturhuvudstadsåret?
Känner du till att det är möjligt att frivilligt arbeta som ambassadör och sprida information om 
kulturhuvudstadsåret?
Vet du vilken roll Glashuset har på Rådhustorget?
Har du besökt hemsidan till kulturhuvudstadsåret?
Genom vilken kanal har du tagit emot mest information och nyheter om kulturhuvudstadsåret?
Vet du var du ska vända dig om du vill ha mer information eller komma med förslag med 
kulturhuvudstadsåret?

Identifiering av aktivitet och engagemang

Är du aktiv i någon form av föreningsverksamhet/ kursverksamhet?
Jag har under det senaste året besökt evenemang i Umeå kommun
Vilken typ av aktivitet skulle du vilja se under kulturhuvudstadsåret? 



BILAGA 6.

Bilaga  Sammanställning av enkätsvaren

1.a. Känner du till att Umeå ska vara Europas kulturhuvudstad?

Ja 126               Osäker         5         Nej                6               
1.b. Vet du vilket år Umeå ska vara kulturhuvudstad?

2012   5
2013    5
2014                         120
2015    1
Vet ej      6  
1.c. Vilken annan stad ska också vara Europas kulturhuvudstad samma år som Umeå? 
 
Köln 1
Marseille 1
Riga                                         62
Vasa                                           7
Nice                                          1
Venedig                                         2
Vet ej                                           63
 
 1.d. Vet du vad Umeå som kulturhuvudstad har för symbol?  
 
En ren                                            3
En björk                                        12
Umeälven                                       0
Ett äpple                                         2
Ett hjärta                                       96
Ett glashus                                      5
Vet ej                                            19

2. Vad är kultur för dig? Välj 3 alternativ    
Opera                                             41
Teater                                             93
Dans                                               55
Musik                                            91
Språk                                              32
Idrott                                            21
Renskötsel                                        4
Hantverk                                          25
Konstverk                                        46
Matlagning                                       20
Trädgårdsskötsel                              9
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3. Med vilka tre uttryck skulle du beskriva Umeå som stad?  
 
Tråkig miljö                                       31
Spännande miljö                              11
Lugn miljö                                        57
Kreativ kultur                                   42
Öppenhet                                        57
Ungdomlig                                       63
Gammalmodig                                 10
Brett kulturellt utbud                        46
Inte tillräckligt brett kulturellt utbud  34
Nyskapande                                    20
Trångsynt                                        12

4.a. Har du besökt Glashuset på Rådhustorget?    
 
Ja, ofta                                             2
Ja, vid några tillfällen                     30
Ja, en gång                                    26
Nej, aldrig                                      75
Känner inte till Glashuset                 4
 
 4.b. Vet du viken roll Glashuset har på Rådhustorget? 
 
Att samla in pengar för fattiga barn                 1
Att stödja Röda Korset                                    0
Att väcka intresse för kulturhuvudstadsåret  93
Att göra folk medvetna om växthuseffekten    0
Att sprida kunskap om samisk kultur              0
Ingen aning                                                   43 

5.a. Känner du, som invånare i Umeå, dig välkommen att komma med idéer och förslag till 
kulturhuvudstadsåret?
 
Ja, absolut                                       12
Ja, delvis                                      19
Varken ja eller nej                         56
Nej, inte särskilt                               32
Nej, inte alls                                     18

5.b. Vet du var du ska vända dig om du vill ha mer information eller komma med förslag för 
kulturhuvudstadsåret?  
 
Ja, absolut        13                      Ja, delvis      28                        Nej                 96

5.c.  Har du kontaktat ansvariga i Umeå kommun för att ställa frågor eller få mer information om 
kulturhuvudstadsåret? 
 
Ja, vid flera tillfällen     0         Ja, vid något tillfälle   12                    Nej, aldrig         125
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5.d  Har du kontaktat ansvariga i Umeå kommun för att bidra med idéer eller förslag? 
 
Ja, vid flera tillfällen                                     1
Ja, vid något tillfälle                                     8
Nej, aldrig                                       118
Inte än, men jag funderar på att göra det  10

6. Skulle du vilja få mer information om kulturhuvudstadsåret via nyhetsbrev?  
 
Jag är redan prenumerant                          6
Jag vill bli prenumerant                           10
Nej, jag vill inte få nyhetsbrev               56
Jag visste inte att det fanns nyhetsbrev    65

7. Tycker du att du får tillräcklig information om kulturhuvudstadsåret?
 
Jag är mycket nöjd                                                   4
Jag är ganska nöjd                                                 35
Jag är inte helt nöjd och vill få mer information   35
 Jag är missnöjd och vill få mer information   19
Jag är inte intresserad av att få information           44
 
 8. Genom vilken kanal har du tagit emot mest information och nyheter om kulturhuvudstadsåret?
 
Internet                                                                    26
Tidningar                                                                 71
Vänner och bekanta                                                13
Events                                                                      3
Brukar inte läsa om kulturhuvudstadsåret                9
Annat, nämligen: Genom enkäten                          15

  9.  Hur upplever du att massmedierna framställer kulturhuvudstadsåret?  
 
Mycket positivt                                   23
Ganska positivt                                  42
Varken positivt eller negativt             18
Ganska negativt                              18
Mycket negativt                                    8
 Har ingen uppfattning                       28

10. Har du besökt hemsidan till kulturhuvudstadsåret?  

Ja, vid flera tillfällen                       6
Ja, vid något tillfälle                      13
Nej, aldrig                            69
Känner inte till hemsidan             49        
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11.a.  Är du aktiv i någon form av föreningsverksamhet/ kursverksamhet?
 
Ja, några gånger i veckan           20
Ja, några gånger i månaden       24
Ja, några gånger per år              16
Nej, inte alls                                77
 
 11.b. Jag har under senaste året besökt evenemang i Umeå kommun  
 
Aldrig                                        21
1-3 gånger                          72
4-6 gånger                                  18
Fler än 6 gånger                         26

12. Känner du till att det är möjligt att frivilligt arbeta som ambassadör och sprida information om 
kulturhuvudstadsåret?

                                             Ja  18                                   Nej  119
 
 13. I vilken utsträckning skulle du vilja vara involverad i kulturhuvudstadsåret

Jag skulle vilja bidra med förslag        10
Jag skulle vilja delta med eget projekt              2
Jag skulle vilja delta som volontär                  16
Jag vill besöka evenemang                     78
Jag vill bli kulturambassadör                           7
Jag vill inte delta                                             59

14. Vad har du för inställning till kulturhuvudstadsåret? 
 
Jag är väldigt nyfiken och har höga förväntningar         23
Jag är ganska nyfiken och har måttliga förväntningar   67
Jag är inte särskilt nyfiken och har låga förväntningar  28
Jag bryr mig inte och har inga förväntningar                 19

15. Tror du att du kommer att besöka de evenemang som anordnas under kulturhuvudstadsåret?
 
Ja, vid flera tillfällen 52
Ja, vid något tillfälle 69
Nej, troligtvis inte 15
Nej, definitivt inte              1

16.a. Vilken typ av aktivitet skulle du vilja se på sommaren under kulturhuvudstadsåret?
 Välj de 3 du är mest intresserad av 
 
Gatucirkus                    41
Opera                           16
Teater                           57
Dans                             31
Fotboll                          29
Popkonsert                   45
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Kocktävling                   21
Konstutställning            31
Hantverk workshop       26
Dans workshop             12
Internationellt gatukök   55

16.b. Vilken typ av aktivitet skulle du vilja se på vintern under kulturhuvudstadsåret?
 Välj de 3 du är mest intresserad av 
 
Skidtävling                                                        54
Fisketävling                                                      21
Snöskulptur workshop                                      69
Hundslädstävling                                              43
Pepparkakshustävling                                      40
Isskulpturutställning                                          71
Annat, nämligen: Skridskobanor, barnprogram 19

17. Vilka har mest betydelse för ett lyckat kulturhuvudstadsår? Välj 3   
 
Politikerna                             74
Idrottsföreningar                      7
EU                                         28
Norrlands Opera                   18
Näringslivet                            55
Umeå kommun                      88
Medborgarna i Umeå             88
Samerna                                10

18. Hur mycket pengar tror du att den totala insatsen i kulturhuvudstadsåret kommer att vara?
 
50 miljoner kronor       17
100 miljoner kronor       40
200 miljoner kronor       49
400 miljoner kronor              31

19. Hur tror du att Umeå kommun kommer att påverkas efter kulturhuvudstadsåret på lång sikt?
 Välj 3

Höjda skatter                                                                                                                 33                  
Höjda bostadspriser                                                                                                19
Utveckling                                                                                                             57
Förbättrat företagsklimat                                                                                               21
Ingen förändring                                                                                                           30
Fler jobb                                                                                                                       24
Ökat kulturutbud                                                                                                           71
Mindre pengar till övriga kommunala verksamheter som t.ex. skola och omsorg         44
Idrott och kultur utvecklas på lång sikt                                                                          24
Ökad befolkning                                                                                                           24

20. Skulle du rekommendera kulturhuvudstadsåret för vänner/familj/bekanta/turister m.fl. ? 
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Ja, absolut                       27
Ja, troligtvis               73
Nej, troligtvis inte  35
Nej, definitivt inte              2
21 a, Könsfördelning Man: 51
                                    Kvinna:86

21.c. Vad har du för högsta utbildning?  
 
Grundskola                                                  8
Gymnasium, Komvux                             28
Eftergymnasial nivå, Yrkesutbildning   19
Högskola, Universitet                                82

21.d. Var bor du? 
 
 Umeå stad                                        107
Umeå kommun                                          23
Västerbotten län                                           7

 21.e. Hur länge har du bott i Umeå/ Umeå kommun? 

Mindre än 1 år                                           8
Mellan 1 och 4 år                                     30
Mellan 5 och 9 år                             19
Längre än 10 år                                         80
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BILAGA 7. CHI² Tabeller

1. Rekommendation av kulturhuvudstadsåret till andra kontra Kön

Hͦͦypotes noll = Det finns inget beroende mellan Kön och Rekommendation av kulturhuvudstadsåret.
Hypotes ¹ = Det finns ett beroende mellan Kön och Rekommendation av kulturhuvudstadsåret.

Case Processing Summary

Cases

Valid Missing Total

N Percent N Percent N Percent

Kön * Rekommendera 

kulturhuvudstadsåret

137 100,0% 0 ,0% 137 100,0%

Kön * Rekommendera kulturhuvudstadsåret Crosstabulation

Count

Rekommendera kulturhuvudstadsåret

TotalJa, absolut Ja, troligtvis

Nej, troligtvis 

inte

Nej, definitivt 

inte

Kön Man 7 20 23 2 52

Kvinna 20 55 10 0 85

Total 27 75 33 2 137

Chi-Square Tests

Value df

Asymp. Sig. (2-

sided)

Pearson Chi-Square 23,106a 3 ,000

Likelihood Ratio 23,519 3 ,000

Linear-by-Linear Association 16,454 1 ,000

N of Valid Cases 137

Chi² blev 23,106 vilket med tre frihetsgrader ger ett p- värde på 0,000 vilket är mindre än 
0,05. Skillnaden mellan män och kvinnor gällande rekommendation av kulturhuvudstadsåret 
är statistiskt säkerställd. Det finns alltså ett signifikant samband mellan kön och 
rekommendation av kulturhuvudstadsåret och kan därmed Hypotes¹ bekräftas.
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2. Rekommendation av kulturhuvudstadsåret till andra kontra Utbildning

Hͦͦͦͦypotes noll = Det finns inget beroende mellan Utbildning och Rekommendation av 
kulturhuvudstadsåret.
Hypotes ¹ = Det finns ett beroende mellan Utbildning och Rekommendation av kulturhuvudstadsåret.

Cases

Valid Missing Total

N Percent N Percent N Percent

Utbildning * Rekommendera 

kulturhuvudstadsåret

137 100,0% 0 ,0% 137 100,0%

Utbildning * Inställning kulturhuvudstadsåret Crosstabulation

Count

Utbildning

Inställning kulturhuvudstadsåret

Total

Väldigt nyfiken, 

höga 

förväntningar

Ganska 

nyfiken, 

måttliga 

förväntningar

Inte särskilt 

nyfiken, låga 

förväntningar

Bryr mig inte, 

inga 

förväntningar

Grundskola 0 3 1 4 8

Gymnasium, komvux 3 10 7 9 29

Eftergymnasial, yrkesutbildning 2 8 8 1 19

Högskola, universitet 17 48 11 5 81

Total 22 69 27 19 137

Chi-Square Tests

Value df

Asymp. Sig. (2-

sided)

Pearson Chi-Square 19,146a 9 ,024

Likelihood Ratio 15,704 9 ,073

Linear-by-Linear 

Association

10,018 1 ,002

N of Valid Cases 137

Chi² blev 19,146 vilket med nio frihetsgrader ger ett p- värde på 0,024 vilket är mindre än 
0,05. Skillnaden mellan utbildning gällande rekommendation av kulturhuvudstadsåret är 
statistiskt säkerställd. Det finns alltså ett signifikant samband mellan utbildning och 
rekommendation av kulturhuvudstadsåret och kan därmed Hypotes¹ bekräftas.
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3. Välkommen att bidra med idéer kontra Kön

Hͦͦͦͦͦypotes noll = Det finns inget beroende mellan Kön och att känna sig välkommen att bidra med 
idéer.
Hypotes ¹ = Det finns ett beroende mellan Kön och att känna sig välkommen att bidra med idéer.

Case Processing Summary

Cases

Valid Missing Total

N Percent N Percent N Percent

Välkommen bidra * Kön 137 100,0% 0 ,0% 137 100,0%

Count                                                         Crosstabulation

Känner du, som invånare i Umeå, dig välkommen 
att bidra med idéer?

Kön

TotalMan Kvinna

Ja, absolut 1 11 12

Ja, delvis 5 13 18

Varken ja eller nej 21 37 58

Nej, inte särskilt 17 15 32

Nej, inte alls 8 9 17

Total 52 85 137

Samtliga förväntade frekvenser är större än fem, chi ² - värdet är 9,063 vilket med fyra 
frihetsgrader ger ett p-värde på 0,060 > 0,05. Skillnaden mellan män och kvinnor som 
tabellen visar är inte signifikant utan avvikelserna ligger inom den statistiska felmarginalen. 
Nollhypotesen kan därför bekräftas.
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Chi-Square Tests

Value df Asymp. Sig. (2-sided)

Pearson Chi-Square 9,063a 4 ,060

Likelihood Ratio 10,062 4 ,039

Linear-by-Linear 

Association

7,433 1 ,006

N of Valid Cases 137
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4. Inställning till kulturhuvudstadsåret kontra Kön

Hͦͦͦͦͦypotes noll = Det finns inget beroende mellan Kön och Inställning till kulturhuvudstadsåret..
Hypotes ¹ = Det finns ett beroende mellan Kön och Inställning till kulturhuvudstadsåret..

Case Processing Summary

Cases

Valid Missing Total

N Percent N Percent N Percent

Kön * Inställning 

kulturhuvudstadsåret

137 100,0% 0 ,0% 137 100,0%

Kön * Inställning kulturhuvudstadsåret Crosstabulation

Count

Inställning kulturhuvudstadsåret

Total

Väldigt nyfiken, 

höga 

förväntningar

Ganska nyfiken, 

måttliga 

förväntningar

Inte särskilt 

nyfiken, låga 

förväntningar

Bryr mig inte, 

inga 

förväntningar

Kön Man 3 20 15 14 52

Kvinna 19 49 12 5 85

Total 22 69 27 19 137

Chi-Square Tests

Value df

Asymp. Sig. (2-

sided)

Pearson Chi-Square 21,733a 3 ,000

Likelihood Ratio 22,294 3 ,000

Linear-by-Linear Association 21,197 1 ,000

N of Valid Cases 137

Samtliga förväntade frekvenser är mindre än 5, chi² värdet är 21,733 vilket med tre 
frihetsgrader ger ett p-värde på 0,000 vilket är mindre än gränsen på 5 %.
Hypotes ¹ kan därför bekräftas eftersom det finns ett samband mellan kön och inställning till 
kulturhuvudstadsåret.
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BILAGA 7. CHI² Tabeller

5. Massmediernas framställning kontra Inställning till kulturhuvudstadsåret

Hͦͦͦͦͦypotes noll = Det finns inget beroende mellan Massmediernas framställning och Inställning till 
kulturhuvudstadsåret.
Hypotes ¹ = Det finns ett beroende mellan Massmediernas framställning och Inställning till  
kulturhuvudstadsåret.

Case Processing Summary

Massmediernas 
framställning * Inställning 

kulturhuvudstadsåret

Cases

Valid Missing Total

N Percent N Percent N Percent

137 100,0
%

0 ,0% 137 100,0
%

Chi-Square Tests

Value df

Asymp. Sig. (2-

sided)

Pearson Chi-Square 8,315a 15 ,911

Likelihood Ratio 9,291 15 ,862

Linear-by-Linear Association ,182 1 ,670

N of Valid Cases 137

Chi² blev 8,315 vilket med femton frihetsgrader ger ett p- värde på 0,911 vilket är större än 
0,05. Det finns alltså inget signifikant samband mellan massmediernas framställning och 
Inställning till kulturhuvudstadsåret. Därmed Hypotes noll kan bekräftas.

5

Count                                                                                  Crosstabulation

Massmediernas framställning

Inställning till  kulturhuvudstadsåret

Total

Väldigt nyfiken, 

höga förväntningar

Ganska nyfiken, 

måttliga 

förväntningar

Inte särskilt 

nyfiken, låga 

förväntningar

Bryr mig inte, 

inga 

förväntningar

Mycket positivt 4 11 4 3 22

Ganska positivt 4 24 8 6 42

Varken positivt eller negativt 4 9 3 3 19

Ganska negativt 5 9 2 2 18

Mycket negativt 2 4 2 0 8

Har ingen uppfattning 3 12 8 5 28

Total 22 69 27 19 137



BILAGA 8.

År Stad Land År Stad Land
1985 Aten Grekland 2001 Oporto

Rotterdam
Spanien
Belgien

1986 Florence Italien 2002 Salamanca
Bruges

Spanien
Belgien

1987 Amsterdam Holland 2003 Graz Österrike
1988 Dåvarande 

Västberlin
Tyskland 2004 Lille

Genua
Frankrike
Italien

1989 Paris Frankrike 2005 Cork Irland
1990 Glasgow Storbritannien 2006 Patras Grekland
1991 Dublin Irland 2007 Luxemburg

-region
Sibiu

Luxemburg

Rumänien
1992 Madrid Spanien 2008 Liverpool

Stavanger
England
Norge

1993 Antwerpen Belgien 2009 Linz
Vilnius

Österrike
Litauen

1994 Lissabon Portugal 2010 Essen
Pécs
Istanbul

Tyskland
Ungern
Turkiet

1995 Luxemburg Luxemburg 2011 Turku
Tallinn

Finland
Estland

1996 Köpenhamn Danmark 2012 Guimarães
Maribor

Portugal
Slovenien

1997 Thessaloniki Grekland 2013 Marseille
Košice

Frankrike
Slovakien

1998 Stockholm Sverige 2014 Umeå
Riga

Sverige
Lettland

1999 Weimar Tyskland 2015 Mons
Pilsen

Belgien
Tjeckien

2000 Avignon
Bergen
Bologna
Bryssel
Helsingfors
Krakow
Prag
Reykjavik
Santiago de
Compostela

Frankrike
Norge
Italien
Belgien
Finland
Polen
Tjeckien
Island

Spanien

2016

2017

Ej bestämt

Ej bestämt

Spanien
Polen

Cypern
Danmark
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