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Abstract 

 

Jakobs dagar is a cultural event that takes place in the city of Jakobstad in Finland. The aim 

of this paper is to see if the place identity that Jakobstad has matches the cultural event. The 

used method in this paper is focus groups with the locals from Jakobstad and an intervju 

with the organizer of the event, which is analyzed trough an thematic analysis. Jakobstads 

image is pitted against the image that Jakobs dagar depicts. The results are showing that the 

cutural image shown during the event fits the description of what the locals is regarding as 

Jakobstads cultural identity.  
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1. Inledning 
 

De flesta städer har någon typ av evenemang. Det kan vara en konsert, konstinstallation eller 

en parad. I Jakobstad, som ligger beläget vid Finlands västra kust och har ca 20000 invånare 

(Tilastokeskus, 2016a), finns ett evenemang som sticker ut ur mängden. Det kallas Jakobs 

dagar och är främst till för dess invånare, men även personer som bor i dess omnejd. Jakobs 

dagar är en gatufestival med kulturfokus som varar i 8 dagar och har funnits sedan 1974 

(Jakobs dagar, 2016). Jakobs dagar är enligt boken ”att tända en supernova” ett lokalt 

evenemang, det som krävs för att ett evenemang ska kunna kallas supernova är enligt 

boken: ”Ett planerat evenemang som attraherar fler besökare än sina likar samt genererar 

betydande värde till sina intressenter och är det starkaste varumärket inom sin 

evenemangtyp” (Fridh, Jansson & Melander, 2014). Jakobs dagar kan ses som en supernova i 

ett finlandssvenskt perspektiv. Kulturella evenemang är generellt gjorda av och för den 

lokala befolkningen (Richards & Palmers, 2010). För att se hur andra kulturella evenemang 

kan se ut struktur- och innehållsmässigt hittades ett svenskt exempel att bekanta sig med. 

Piteå dansar och ler är ett kulturellt evenemang som finns i Piteå och är en stadsfestival som 

liknar Jakobs dagar väldigt mycket. Piteå dansar och ler är något äldre än Jakobs dagar, varar 

i fyra dagar, men till skillnad från Jakobs dagar har det inte en historisk förankring (Edström, 

2003).  

Evenemang kan i vissa fall förstärka en stads platsidentitet och i vissa fall kan det bli andra 

vägen, alltså att bilden evenemanget ger av staden inte stämmer överens med vad en stad 

säger sig vara (Richards & Palmers, 2010). I denna studie ligger fokus på att undersöka den 

kulturen som representeras på Jakobs dagar och för att kunna se detta kommer stadens och 

evenemangets kulturella bild att undersökas ur ett autenticitetsperspektiv. Jakobstads 

platsidentitet kommer även undersökas för att se hur platsen förändras under veckan som 

evenemanget äger rum. När det gäller kulturella evenemang som kommer att representera 

stadens image är det viktigt att dessa två bilder stämmer överens med varandra, alltså 

bilden som staden har och den som visas genom evenemanget, annars kan staden tappa sina 

rötter och förlora de bitarna som gör den platsen unik. Förväntningarna är att denna 

forskning ska kunna appliceras på andra städers kulturella evenemang och stadens image, 

och för att visa hur en stads platsidentitet kan tillfälligt påverkas genom evenemang.  
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Under Jakobs dagar finns mycket olika former av kultur närvarande. Att undersöka 

evenemanget kan hjälpa evenemangsarrangörerna att identifiera områden som kan 

förbättras, men även att se vilka saker som fungerar bra på evenemanget. Det är en fördel 

att ha en bra överblick på vad för kultur som lever i en stad om visionen med sitt evenemang 

är att spegla kulturen i staden även under evenemanget. 

 

1.1 Syfte 
   

Syftet är att analysera evenemanget Jakobs dagar genom att undersöka och analysera 

Jakobstads platsidentitet och platstillhörighet och också se hur kultur representeras på 

evenemanget ur ett autenticitetsperspektiv.  

 

Utifrån detta syfte har tre forskningsfrågor sammanställts som kommer hjälpa forskaren att 

hitta svaren som önskas för studien. 

i) Hur representeras stadens kulturella identitet på Jakobs dagar?  

ii) Hur definieras Jakobstads kulturella identitet av stadens befolkning?  

iii) Hur uppfattas platsen Jakobstad på Jakobs dagar, jämfört med hur den uppfattas 

under resterande dagar? 

2. Bakgrund 
 

I studien som görs krävs en bakgrund om evenemanget och staden för läsaren. I bakgrunden 

tas staden Jakobstads historik och evenemangets historiska bakgrund och hur evenemanget 

kopplas till Jakobstads historia. 

 

2.1 Språket i Jakobstad 
 

Jakobstad är en stad i Österbotten, på Finlands västra kust. Stadens finska namn är 

Pitarsaari. Jakobstad är en del av Svenskfinland. Svenskfinland är den delen av Finland där 

svenska pratas som modersmål och det är p.g.a. att Finland har hört till Sverige i ca 600 år 
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(Vries & Thorbjörnsson, 2016). Enligt författarna började Finland höra till Sverige ca 1200-

talet genom ett antal korståg och 1809, efter finska kriget, slutade Finland höra till Sverige 

och började höra till Ryssland istället. År 1917 fick Finland sin självständighet. Efter 600 år av 

att ha hört till Sverige lämnades avtryck genom att många pratade svenska i landet. År 2015 

var det 5,3 % av befolkningen som pratade svenska (Tilastoskeskus, 2016b). Svenskfinland 

sträcker sig från Jakobstad och ner till Åbo, i Jakobstad pratar majoriteten svenska 

(Reseguiden, 2016).  

 

2.2 Jakobs dagars historisk bakgrund och anknytning 

   

Edgar Hagen, Calle Snellman, Håkan Sundqvist och Kari Limnell startade år 1974 igång 

sommarevenemanget Jakobs dagar, syftet med evenemanget var att marknadsföra 

Jakobstad (Jakobs dagar, 2016). Det fanns en förbindelse över Kvarken och man ville locka 

över svenskar på samma gång som man ville roa sina egna invånare. Jakobs dagar började 

som en turistmarknad och hade under de första åren ett samarbete med Skellefteå som 

innebar musik, allsång och uppträdande från Skellefteå och från Jakobstad (Jakobs dagar, 

2016). Det var under 1980-talet som Jakobs dagar började utse en Late Jakob och även 

startades gammaldagstorg upp. Gammaldagstorg är en hantverksförsäljning där försäljarna 

är klädda i gammaldagskläder och besökarna uppmuntras klä sig så också. Det var först 

1998 som fokus medvetet lades på stadens egna kulturliv. Det hände direkt efter ett 

misslyckat försök till kommersialisering som innebar inträdesavgifter, nu är allt som 

föreningen Finn Jakobstad ordnar avgiftsfritt (Jakobs dagar, 2016). 

 

Målet med Jakobs dagar har blivit att utse årets ”Late Jakob”. För att kunna få titeln ska 

personen ha ”flaggat” för hemstaden Jakobstad, i sin verksamhet ha gett en positiv bild av 

Jakobstad och personen ska kunna hållas som förebild för att det alltid är lönt att försöka 

(Jakobs dagar, 2016). På Jakobs dagars hemsida kan läsas om den riktige Late Jakob som 

egentligen hette greve Jakob De la Gardie. Han ledde de finsk-svenska trupperna till stöd för 

tsar Suiski under striderna i Ryssland år 1609-1610 och erövrade Novograd och Kexholm 

1611 (Jakobs dagar, 2016). Varför fick han namnet Late Jakob? För att han stannade i 

Novgorod i över fem år i akt och mening att tvinga Rysslands nya regering till fred samt för 
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att få Sveriges prins Karl Philip till tsar i Ryssland. Soldaterna ansåg detta slag av 

diplomatiska finter som lättja, och gav Jakob namnet Late-Jakob. I folkmun talar man 

fortfarande om uttrycket “Sommaren går, vintern går, men inte Late-Jakob”. Late-Jakobs 

diskussioner ledde till resultat och fred slöts i Stolbov 1617 (Jakobs dagar, 2016). Denna 

historiska profil kopplas till staden Jakobstad, eftersom han blev 1618 lagman över södra 

Finland, 1630 till president över krigarkollegiet och dog år 1652. Samma år som hans död 

grundade Late-Jakobs maka Ebba Brahe staden Jakobstad till minne av sin make (Jakobs 

dagar, 2016). 

Idag är Jakobs dagar en folkfest som attraherar turister från hela Svenskfinland, enligt 

arrangören. Alla som är från Jakobstad, även om de har flyttat från Jakobstad, kommer 

tillbaka till staden och deltar under de 8 dagarna som evenemanget är. Jakobs dagar är i 

dagsläget öppet för alla och har ett mångsidigt program (bilaga 1). Ingen ska bli exkluderad, 

därför finns programmet på både svenska och finska. Programpunkter väljs ut med tanken 

att det ska tilltala alla eller att det ska finnas en målgrupp som finns på Jakobs dagar som 

det tilltalar. När KAJ spelade i skolparken tilltalade det alla, men parkrock tilltalar människor 

som lyssnar på eller annars gillar rockmusik.  
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3. Teori 
 

För att göra denna studie möjlig behövs en förståelse av evenemang, vad som menas med 

kultur, kommodifiering av kultur, begreppet plats, platsidentitet, och vad som menas med en 

autenticitet gällande kultur, evenemang och specifikt kulturella evenemang. För att få svar 

på vad dessa begrepp innebär, varför de är relevanta och hur de kan kopplas till studien har 

litteratur inom dessa områden lästs och det kommer sammanfattas nedan för att hjälpa till 

att förstå och förklara det resultat som uppstod. 

 

3.1 Ett kulturellt evenemang 
 

Det finns olika typer av evenemang och eftersom Jakobs dagar är ett kulturellt evenemang 

har fokus legat på att definiera kulturella evenemang. Ett vanligt evenemang definieras av 

Anderson et al (2009) som att det har ett program. Att beskriva ett evenemangs 

programinnehåll är vanligaste kriteriet för att kunna beskriva ett evenemang. Det kan vara 

musik-, kultur-, idrott- och affärsevenemang. Evenemang konsumeras via våra sinnen, främst 

syn- och hörselsinnen. Det är därför viktigt att tänka på det beroende på vilken typ av känsla 

som vill skapas på ett evenemang. En specifik tid och rum och det är en viktig del gällande 

evenemang fortsätter Andersson et al. (2009) evenemanget ska ha en specifik plats och 

tidsram. Även om vissa evenemang är återkommande kan de vara på olika plaster varje år 

t.ex. stora sportevenemang har vanligtvis olika lokaliseringar för varje år (Andersson et al, 

2009). Det finns även en rumslig uppdelning som innebär att det delas upp i inomhus och 

utomhus evenemang. Andersson et al (2009) menar också att det ska finnas en arrangör. Det 

kan vara vinstdrivande företag, ideell organisation eller en offentlig myndighet som står 

bakom evenemanget. Vidare skriver Andersson et al (2009) att på ett evenemang ska finnas 

åskådare och/eller deltagare, en allmän publik som är attraherad eller inbjuden att delta 

t.ex. Göteborgskalaset där evenemanget är öppet för allmänheten. Det finns även 

evenemang som bara har deltagare och då kan det vara olika typer av styrelsemöten och 

konferenser. Dessa är där för att bevittna evenemanget och måste därför fysiskt dras till 

evenemanget eller engagerad att delta virtuellt.  
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Enligt Richards och Palmers (2010) har kulturella evenemang andra specifika drag. Där 

definitionerna skiljer sig åt är att ett kulturellt evenemang har ett kulturellt innehåll istället 

för bara ett program. Även att det tas upp om intressenter istället för arrangör i Richards och 

Palmers beskrivning. En av skillnaderna som fanns är att ett kulturellt evenemang ska ha 

kulturellt innehåll, alltså inte bara ett program, utan det måste ha kultur i fokus, men det kan 

även innehålla annat. Det ska täcka kulturella produkter från det specifika samhället t.ex. 

konst, mode, musik, litteratur och även täcka den kulturella process som finns i samhället 

t.ex. kultur som livsstil och tradition. Det kan vara allt från högkultur till mer populär kultur. 

Utöver de som deltar i evenemanget menar Richards och Palmers (2010) att det finns 

vanligtvis intressenter som påverkas eller själva påverkar evenemanget. Intressenter kan 

vara grupper eller individer som har ett direkt intresse, involvering eller investering i det 

kulturella, finansiella, politiska eller andra koncerner som är relaterade till evenemanget. 

Detta kan vara sponsorerna till evenemanget eller en grupp som deltar på evenemanget 

med en egen kulturell aktivitet. 

Van Winkle & Backman (2008) fokuserade på besökarnas mindfulness på evenemanget, en 

annan undersökte social kapital inom kulturella evenemang (Reverté & Izard, 2011), en 

tredje behandlade besökares skäl till att besöka evenemanget First Night (Kerstetier & 

Mowrer, 1998) och de två sista handlade om kulturhuvudstaden. Den första undersökte hur 

kulturhuvudstadsåret kan användas som ett strategiskt verktyg (Richards, 2000) och den 

sista, som kändes mest relevant, behandlade hur evenemanget har påverkat en stads image 

(Richards & Wilson, 2004). Den tog upp hur år 2001 Rotterdam hade evenemanget och 

försökte stimulera stadsutveckling, attrahera besökare och investeringar. Det kan 

sammankopplas med denna studie p.g.a. att det också är ett kulturellt evenemang som 

försöker attrahera besökare. Vidare stämmer det också överens eftersom i studien var 

stadens syfte att stimulera invånare till mer kulturell konsumtion och positionera Rotterdam 

som en kulturell destination, vilket också kommer upp i denna studie genom att stadens 

kulturella identitet och identiteten som infinner sig på Jakobs dagar ska undersökas.  
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3.2 Betydelsen av kultur, kommodifiering och autenticitet 
 

Kultur kan definieras på flera sätt och kommer ofta i samband med ordet autenticitet. I en 

artikel skriven av Eunju Ko, Seulgi Lee och Haesung Whang diskuteras Koreas kulturella 

identitet och hur autentisk den koreanska kulturen är efter att den koreanska popen blev 

vanligare i omvärlden (Ko, Lee & Whang, 2013). Här används en syn på kultur som är 

lättförståelig och relevant i ämnet. Kulturella aspekten delas upp i artifact culture och 

mentifact culture. Den förstnämnda är livsstilskultur t.ex. traditionell mat, boende, kläder. 

Den andra är de kulturella värderingarna som finns, såsom tro, värderingar och idéer. Denna 

definition liknar begreppen om kultur som process och kultur som en produkt (Wall & 

Mathieson, 2006, 259). Kultur som en process beskrivs som individers beteenden inom en 

specifik grupp eller en process genom vilken människor försöker förstå sig själva och sina liv. 

Som en produkt beskriver de vidare som hur kulturen manifesteras genom symboler, t.ex. 

flaggor, uppvisningar, konserter, souvenirer; det är också detta kulturbegrepp som kommer 

att användas för studien.  

Kommodifiering av kultur är att kommersialisera kulturen (Wall & Mathieson, 2006). Med 

detta menas att kulturen görs säljbar genom ex. kläder, mat, dryck och konst. Författarna 

skriver att konceptet autenticitet togs upp i sammanhanget gällande turism upplevelser och 

motivering, men att konceptet autenticitet är ett komplext begrepp, men för simpelt för att 

kunna förklara all typ av turism, förutom när det gäller arv, etnisk och kulturell turism (Wall 

& Mathieson, 2006). Slås begreppet upp i svenska akademiens ordlista beskrivs ordet 

autentisk som äkta eller tillförlitligt (SAOL, 2016). Begreppet autenticitet är rätt 

omdebatterat ämne, specifikt hur det ska definieras. Ko, Lee och Wang skriver i sin artikel 

om att det finns en generellt accepterad definition och den menar att det är ett grundat 

koncept där moderna turister vill fly sitt ”konstgjorda” liv till ett mer ”äkta” och naturligt liv 

som har en rikare mening än det var innan (Ko, Lee & Whang, 2013). De skriver också att 

begreppet kan definieras som: ” feelings of specialness and self-conceptual distinctiveness, 

can be obtained through the acquisiton of authentic products” (Ko, Lee & Whang, 2013). 

Vidare sammanfattas många sociologiska aspekter till studerandet av autenticitet inom 

turism, två teman som Wall och Mathieson (2006) nämner är kommodifiering och iscensatt 

autenticitet. Med Kommodifiering tas upp en autentisk upplevelse kontra behovet av att 

kommodifiera kulturella tillgångar för att den ska kunna säljas till turister. Lokal kultur, som 



10 
 

tar sig i uttryck genom kläder, ritualer, folk och etnisk konst som används för turister 

konsumtion sägs ofta byta mening för att passa turisters smak och förlorar därför sin 

autenticitet som en lokalt kulturell produkt. För att kulturella arv ska kunna konsumeras av 

turister via paketering och marknadsföring krävs ofta en standardisering av kulturen. 

Förlorad mening för befolkningen och trycket att fortsätta utbudet till turister kan leda till 

uppkomsten av iscensatt produktion som manipuleras för att verka autentisk. Iscensatt 

autenticitet betyder att det skapas en påhittad attraktion eller upplevelse som en utspädning 

av turisters törst efter autentisk kultur. Kommodifiering kan skada kulturen och förstöra 

autenticiteten för både befolkningen och turister, men kan också leda till nya meningar och 

betydelser för lokal befolkningen. Att vidare kommodifiera den iscensatta kulturen kan inte 

skada autenticiteten, eftersom turisterna är beredda att se och acceptera en sådan produkt 

som autentisk.   

 

3.3 Platsidentitet 
 

Med tanke på hur världen blir mer och mer globaliserad har städer börjat marknadsföra sig 

med en bild av sin stad till sina invånare och besökare (Richards & Palmer, 2010). Begreppet 

plats är ett ställe som har fått mening genom människors erfarenheter, relationer, känslor 

och tankar om en plats (Stedman, et al, 2004). En identitet är ett antal betydelser och 

meningar som fästs vid en plats som leder platsens, eller människorna på platsen, beteende i 

olika situationer; därför kan sägas att en platsidentitet inte bara är bestämd utifrån fysiska 

komponenter, utan också de värdering och meningar som utvecklas mellan människor och 

plats (Wang & Chen, 2014). Massey menar att platser inte bara har en enda identitet, utan 

att en plats rymmer flera identiteter (Massey, 1991). Vidare tar Massey upp Kilsburn i 

London som hon har en stark koppling till och skriver att platsen har en väldigt säregen 

karaktär, men att detta inte betyder att den har en enda platskänsla, utan att alla uppfattar 

platsen på olika sätt, även om den enligt Massey har en unik karaktär. Massey säger att 

platser är sociala konstruktioner, alltså att platser skapas genom sociala sammanhang och 

det är vad som ger en viss platskänsla eller platsidentitet (Massey, 2013).     

Autenticitet bör utforskas mer genom ett geografiskt perspektiv t.ex. hur ett kulturellt 

evenemang kan både växa fram från och förstärka en distinkt känsla av en plats (Getz, 2012). 

http://www.sciencedirect.com.proxy.ub.umu.se/science/article/pii/S0160738315000389#b0295
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Plats inom evenemang kan ännu specificeras ännu mer och kallas då evenemangsplats. Getz 

(2012) menar att evenemangsplats är en plats som tar på sig, åtminstone temporärt, en 

speciell kulturell betydelse. Det kan vara historiska torg, gator och parker. Ibland byggs 

platser upp endast för evenemang ex. sportarenor och konstinstallationer, dessa blir i sig 

själva monument och urbana ikoner som attraherar turister som anser dessa som måsten 

när de besöker staden (Getz, 2012). För att veta om det blir autentiskt bör evenemanget 

kulturella betydelse vara i åtanke.  
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4. Metod 
 

I detta stycke kommer det att framgå vilken typ av metod som användes för att samla in den 

empiri som var av intresse. Det kommer även att beskriva den empiri som önskades och 

redogöras för hur den analyserades. Hela delen kommer att avslutas med en 

metoddiskussion som tar upp viktiga aspekter som forskaren hade i åtanke eller beaktade 

under empiriinsamlingen och under analysen. 

 

4.1 Empiri 
 

Empirin samlades in genom att genomföra en semistrukturerad djupgående intervju med en 

föregående arrangör bakom evenemanget Jakobs dagar. Det gjordes även datainsamling via 

tre stycken fokusgrupper som var ostrukturerade i sin intervjuform; de innehöll människor 

som bor i Jakobstad och har en uppfattning om hur evenemanget ser ut och som har en klar 

uppfattning om vad Jakobstad är för typ av stad, med och utan evenemanget. Denna metod 

av insamling har valts eftersom den typ av empiri som önskades styrdes av syftet och 

frågeställningarna; enligt forskaren kommer syftet och frågeställningarna besvaras på bästa 

sätt genom intervju och fokusgrupper. Det är p.g.a. den typ av data som är att föredra d.v.s. 

en mer djup och detaljerad data. Både intervjun och alla tre fokusgrupperna gjordes på 

svenska, eftersom alla deltagare hade svenska som modersmål var det naturligt att det 

gjordes på svenska. Fokus i studien ligger på kultur och platsidentitet vilket är teman som 

ofta behövs läsas mellan rader och inte kan besvaras genom en generell enkätundersökning. 

Denscombe menar att intervjuer är att föredra när syftet är att utforska mer komplexa och 

subtila fenomen (Denscombe, 2009). Kultur och platsbegrepp är exempel på två komplexa 

och subtila fenomen som dyker upp i denna studie. Intervjuer är till en fördel om forskaren 

vill ha människors åsikter, värderingar, uppfattningar, tankar osv. med hjälp av intervju och 

fokusgrupper kommer dessa alla aspekter att besvaras bäst. Intervjuns och fokusgruppernas 

frågor kommer att bifogas i slutet av dokumentet (bilaga 2). 
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4.1.1 Intervju 
 

Som tidigare nämnt hade djupintervjun en semistrukturerad intervjuform. En 

semistrukturerad intervju betyder att forskaren har en lista med frågor och ämnen som hen 

vill behandla och få svar på (Denscombe, 2009). Intervjuaren måste i denna intervjuform 

vara flexibel gällande ordningsföljd på frågorna och även låta den intervjuade utveckla sina 

ideér och prata utförligt om de ämnen och frågor som ställs (Denscombe, 2009). Svaren blir 

öppna och fokus ligger på att låta den intervjuade utveckla sina synpunkter (Dencombe, 

2009).  

Arrangörer nåddes via evenemangets hemsida ”jakobsdagar.fi”. Respondenten kontaktades 

och ett datum bestämdes för intervjun. Intervjufrågorna formulerades utifrån syftet och 

frågeställningarna och skickades på förhand till den intervjuade för att hen skulle få en 

uppfattning om vilka frågor som skulle ställas och kunna förbereda sig. Innan intervjun 

utfördes en pilotintervju, vilket innebär att intervjun utförs på en andra part innan själva 

intervjun för att det inte ska förekomma frågor som kan vara ledande eller formulerade på 

ett sätt så att inte den intervjuade förstår den. Intervjun pågick så länge som forskaren 

kände nödvändigt d.v.s. att intervjun avslutades när forskaren ansåg att alla frågor hade 

blivit besvarade och hade tillräckligt med material för att kunna göra en analys. Intervjun 

varade i 30 minuter. 

 

4.1.2 Fokusgrupper 
 

Fokusgrupperna hade däremot en ostrukturerad intervjuform vilket innebär att ett tema 

eller frågor presenteras som sen diskuteras. Detta liknar mycket ett vanligt samtal. En 

ostrukturerad intervju går ännu djupare i att betona de intervjuades tankar och forskarens 

roll blir att ingripa så lite som möjligt för att låta de intervjuade utveckla sina idéer och 

fullfölja sina tankegångar (Denscombe, 2009).  

Fokusgrupper är en intervjuform som går ut på att samla en liten grupp människor för att 

diskutera ett ämnesområde som de alla har någon erfarenhet inom. Tre viktiga drag för en 

fokusgrupp är att sammankomsten har ett fokus och diskussionen inom gruppen baseras då 

på den sak eller erfarenhet som deltagarna har en kännedom om, stor vikt läggs vid 
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interaktionen inom gruppen för att få fram den information som är önskvärd och att 

moderatorns roll är att underlätta gruppinteraktionen (Denscombe, 2009). För att starta 

diskussionen inom fokusgruppen behövs ett ”stimulus”, detta kan vara någon gemensam 

erfarenhet som deltagarna har, i denna studies fall är det deltagandet på Jakobs dagar och 

att bo i staden (Denscombe, 2009). Eftersom fokusgrupper handlar om att gruppen ska 

interagera med varandra och delge sina synpunkter kommer de även att jämföra sina 

synpunkter med andra och motivera varför de tycker på ett specifikt sätt, så en bra 

fokusgrupp berättar inte bara vad deras åsikter är, utan också varför de tänker som de gör 

(Denscombe, 2009). Moderatorns roll i en fokusgrupp är att välja ut deltagarna och samla 

dessa på ett ställe, utöver det ska moderatorn se till att uppmuntra deltagarna att prata med 

varandra och till skillnad från en intervjuare som leder är moderatorns uppgift mer att hjälpa 

fokusgruppen att skapa en diskussion (Denscombe, 2009).  

Fokusgruppernas storlek var tre till fyra stycken deltagare, eftersom det var svårt att 

schemalägga med många deltagare, många deltagare kan hämma mindre självsäkra 

deltagare. Det kan också vara svårt att dokumentera större gruppers diskussioner 

(Denscombe, 2009). Någon specifik tidsram för fokusgrupperna lades inte, utan 

fokusgruppen avslutades när moderatorn känner att gruppens svar blev mättade d.v.s. ingen 

ny information tillkommer. Deltagarna nåddes via Facebook, för att där fanns möjligheten 

för forskaren att nå så många invånare Jakobstad som möjligt. Ett inlägg lades in i en grupp 

enbart för Jakobstads invånare. För att få så många som önskades användes 

snöbollsmetoden d.v.s. de som var intresserade bads tipsa eller ta med någon lämplig 

person till gruppen. Risken med snöbollsmetoden är att grupperna kan bli för homogena och 

att alla har samma eller liknande åsikter som i sin tur leder till att det inte blir en lång 

diskussion. Av de som nås på Facebook kommer det att byggas upp tre fokusgrupper som 

innehåller Jakobstadbor som känner till evenemanget, har en uppfattning om vad 

evenemanget är och besökt det själva. Risken som finns med en fokusgrupp är att det blir 

många människor som inte känner varandra, vilket kan leda till osäkerhet och långa 

tystnader (Denscombe, 2009). Jakobstad är en liten stad där de flesta känner varandra, så 

den risken undveks. Under fokusgrupperna och intervjun hålls alla respondenterna 

anonyma, så att dessa inte kan fara illa av någon åsikt eller vad de säger. Både intervjun och 

fokusgrupperna spelades in så att forskaren kunde genomföra en transkribering för att 
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bättre minnas vad som sades under intervjutillfällen och underlätta analysen. De involverade 

i intervjun och fokusgrupperna blev informerade om detta och fick ge sitt medgivande eller 

om de inte känner sig bekväma med det fick de lämna intervjun eller gruppen. För att 

underlätta läsning kommer fokusgrupperna döpas om (tabell 1). Fokusgrupp 1 blir ”män”, 

fokusgrupp 2 bir ”mix” och fokusgrupp 3 blir ”kvinnor”. 

Tabell 1: Fokusgruppernas uppbyggnad. 

 

 

4.2 Analys 
 

Denna studie kommer att användas sig av en tematisks analys. Tematisk analys är en metod 

för att identifiera, analysera och hitta mönster i data (Braun & Clarke, 2006). I en tematisk 

analys analyseras data och utifrån det bildas olika teman eller kategorier. Denna tematiska 

analys kommer att ha en deduktiv och teoretisk tematisk analys. Med detta menas att 

forskaren har en ”top-down” approach, vilket innebär att forskarens teoretiska intresse inom 

området driver forskningen, alltså teorin blev framtagen innan datainsamlingen och 

kategoriseringen (Braun & Clarke, 2006).  

Första fasen beskriver Braun och Clarke som att bekanta sig med data. Om det är verbal data 

ska det transkriberas. Det hjälper med att bekanta sig med datasetet, eftersom 

informationen skrivs ner på samma gång som forskaren lyssnar till det. Vidare förklaras det 

att det är bra att transkribera för att det under den processen utvecklas en större och 

bredare förståelse för datasetet (Braun & Clarke, 2006).  

Nästa fas börjar enligt Braun och Clarke när forskaren har bekantat sig med materialet och 

har en uppfattning om vad i materialet är intressant och vad som gör det intressant. Här 

kodas data och eftersom denna studie är teoridriven kommer det kodas kring teorierna, 

syftet och frågeställningarna.  

Grupper Ålder Kön     

Grupp 1 20, 20 & 20 Bara män     

Grupp 2 48, 48, 21 & 25 Hälften män & hälften kvinnor     

Grupp 3 25, 26 & 21 Bara kvinnor     
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Nästa steg är att hitta teman eller kategorier. Här samlas de föregående kodningarna under 

gemensamma teman eller kategorier. Efter att tematiseringen är klar, kontrolleras de olika 

teman för att ofta framgår det efter tematiseringen att vissa teman inte håller p.g.a. att det 

inte finns tillräckligt med data som stöder dem eller att koderna inom temat är för olika 

varandra. När detta steg är färdigt ska det finnas en förståelse för de olika teman som 

utformats, hur de passar tillsammans och att det finns en röd tråd genom alla teman.  

I nästa steg definieras och namnges de olika teman. Det går nu att definiera det essentiella 

inom varje tema för att se vilken aspekt av datasetet som varje tema representerar (Braun & 

Clarke, 2006). Varje tema ska nu detaljerat analyseras och det ska även identifieras 

”berättelsen” som forskaren berättar med varje tema. Vidare berättar Braun och Clarke att 

det är nu som underteman identifieras, om sådana finns. Underteman är teman som finns i 

ett tema. Det sista steget är när alla teman och underteman är utformade och resultatet 

presenteras och skrivs ner (Braun & Clarke, 2006).      

Det data som används i denna analys är röstinspelningen från intervjun och de fokusgrupper 

som genomfördes. Första steget var att transkribera intervjun och fokusgrupperna. 

Transkriberingen blev genomläst många gånger och sedan valdes ut kategorier, meningar 

som bidrog till att svara på syftet och dess frågeställningar. Alla dessa meningar eller citat 

samlades under den kategori de liknade mest, kategorierna är framtagna genom syftet och 

frågeställningarna. Kategorierna har också delats upp i underkategorier för att förtydliga 

vilka ämnen som dyker upp i varje kategori.  

Diskussionerna i fokusgrupperna började med att deltagarna skulle beskriva Jakobstad med 

egna tankar och ord. Detta för att få en uppfattning om vilken bild de ha av sin egen stad. 

Vidare diskuterades hur Jakobstad är, vad är det som definierar Jakobstad och gör den till 

den stad den är? De ombads också diskutera hur människan i Jakobstad är och hur Jakobstad 

uppfattas vid specifika tidpunkter på dagen och om det skiljer sig mellan helg och kväll. 

Utifrån dessa frågor uppstod kategorin ”Platsbilden Jakobstad” och inom kategorin uppstod 

3 underkategorier: vad är Jakobstad, människan i Jakobstad och livet i Jakobstad. 

Evenemanget som diskuterades i fokusgrupperna var Jakobs dagar. Det som diskuterades 

var vad Jakobs dagar egentligen är, sedan också vad som händer med stadsbilden under 

evenemanget, hur förändras stadens dynamik under de 8 dagarna som evenemanget äger 

rum? Gruppen ombads att tänka på likadant sätt som de gjorde när de berättade om hur 
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Jakobstad ser ut under kvällar, dagar, mitt i veckan och på helgen, men denna gång tänka att 

det var Jakobs dagar. Vidare också diskuterades vad det är som gör Jakobs dagar till vad det 

är och deltagarna ombads dela med sig om de varit medverkande i evenemanget. Denna 

kategori fick namnet ”Evenemanget” och delades upp i fyra underkategorier: vad är Jakobs 

dagar, staden under Jakobs dagar, vad definierar Jakobs dagar och medverkande på Jakobs 

dagar.  

Vad är det som händer där platsbilden av Jakobstad, dess invånare och kulturella identitet 

möter evenemanget Jakobs dagar och dess representation? Ombyggandet av Jakobstads 

centrum har påverkat platsbilden temporärt för invånarna. Utifrån de två tankeställarna 

utformades kategorin ”Autenticiteten och stadsbilden i förändring”. Det identifierades två 

underkategorier utifrån denna kategori: ett kluvet och ett enat Jakobstad och en förändrad 

stadsbild. 

 

4.3 Reflektion över metod 
 

Med tanke på att forskaren är från Jakobstad så bör detta tas i beaktande under studien. 

Den största risken är att forskarens egna åsikter skiner genom studien och därmed drabbas 

studiens trovärdighet. Undersökningar har gjort om intervjuer och de visar på att människor 

svarar olika beroende på personen som ställer frågorna (Denscombe, 2009) Detta betyder 

att data som fås av intervjun och fokusgrupperna kan påverkas av intervjuarens identitet. 

Eftersom de intervjuade kommer med stor sannolikhet att veta vem forskaren är kan detta 

bli ett problem om deras svar blir påverkade av att alla inblandade är eller har varit bosatta i 

Jakobstad under en längre period. Under analysen får endast respondenternas svar vara 

delaktiga och resultatet måste analyseras objektivt. 

Fokusgrupperna är uppdelade så att det finns en grupp med killar i 20-års ålder, en grupp 

med tjejer i 20-års ålder och en grupp där både ålder och kön varierar bland deltagarna. 

Denna uppdelning är intressant för att få se på evenemanget ur ungdomars perspektiv med 

olika kön och sedan en väldigt heterogen grupp och se om dessa gruppers syn på 

evenemanget är varierande. Det hade varit önskvärt att ha en grupp som innehöll bara äldre 

människor, men detta gjordes inte p.g.a. att respondenter inte kunde identifieras inom 
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tidsramen för studien. Resultatet hade troligtvis sett annorlunda ut då, eftersom de troligtvis 

hade fokuserat på helt andra saker än den yngre generationen fokuserade på.  

Empirin i resultatet kommer att kompletteras med ett programblad över Jakobs (bilaga 1) 

som är skrivet av den lokala tidningen Österbottens tidning och även två artiklar från lokala 

nyhetsmedier. Detta för att förstärka påståenden och för att få en större förståelse över 

fenomen eller händelser som tas upp och beskrivs inom fokusgrupperna.  

Jakobstad innehåller ca 20000 invånare. Eftersom denna studie endast består av 11 personer 

som har sina egna personliga åsikter som svar är det omöjligt att generalisera och att med 

säkerhet säga att resultatet är ett absolut resultat som stämmer överens med alla 

Jakobstadbor. I denna studie kommer det inte generaliseras, utan det resultat som uppstår 

är i enlighet med Masseys påstående om att platser är sociala konstruktioner (Massey, 

2013). Denna studie kommer att se hur dessa 11 personer uppfattar att platsen konstrueras i 

deras ögon. Dessa personers uppfattning om vad platsen Jakobstads är, med och utan 

evenemanget, genom deras sociala upplevelser ligger som grund för studien. 
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5. Resultat 
 

Resultatet kommer att inledas med lite historik angående Jakobs dagar, hur och varför det 

uppkom och hur den historiska anknytningen ser ut. Senare i resultatet kommer det bli en 

analys av de tre fokusgrupperna, samt den djupgående intervjun som genomfördes. 

Den djupgående intervjun är med en tidigare arrangör av Jakobs dagar. Intervjun kommer 

att komplettera svaren som fås av fokusgrupperna för att få en helhetsbild på påståenden 

och argumenten.   

 

5.2 Platsbilden Jakobstad 

 
Jakobstad har en unik platsbild. Massey (1991) säger att alla platser är unika och Jakobstad 

är inget undantag. Nedan kommer Jakobstads platsbild enligt deltagarna att beskrivas. Det 

berör hur de uppfattar Jakobstad, människan i Jakobstad och hur de uppfattar staden 

beroende på dag och tid på dagen. 

 

5.2.1 Vad är Jakobstad? 
 

Åsikterna om vad Jakobstad är var väldigt delade både inom och mellan grupperna. Positiva, 

men också en del negativa saker kom upp i samband med platsbilden. Den positiva sidan 

nämnde Jakobstad är en mysig stad som är väldigt naturnära och nära havet. Det nämndes i 

grupperna ”mix” och ”kvinnor”.  

”Fast det är en stad är det nära till naturen och havet” 

-Kvinna, 48 

Det nämndes även i gruppen ”män” att Jakobstad är i grund och botten en bra stad, men 

människorna i staden är lite konstiga och skumma.  

Det som nämndes mest bland det negativa var grupperna ”män” och ”mix” som nämnde att 

det inte händer så mycket i Jakobstad, att det kan vara en ganska tråkig stad och att trafiken 

är dåligt planerad. Det nämndes även att det cirkulerar mycket droger i staden. 
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”De har bara höst och vårmarknad. Och sen kommer Jakobs dagar. Det är allt de har där.” 

-Kvinna, 21 

Jakobstad är en gammal stad som är väldigt drivet av tradition, enligt deltagarna. Med det 

menas viljan att ha allting som det alltid har varit, alltså de är rädda för förändring. 

Jakobstadbor inte är rädda att prova på nya saker, men är rädda för större förändringar t.ex. 

om något ska rivas för att nya byggnader ska få plats, nämndes i gruppen ”mix”. ”Mix” tog 

upp ett exempel när de pratade om ombyggandet av stadens centrum. Det är en gammal 

lind som kallas för ”mommos pruppo”. Ingen vet hur gammalt trädet är, men när debatten 

pågick om trädet skulle få vara kvar eller inte skrevs det i den lokala tidningen att linden 

antagligen stod där redan 1850 (Österbottens tidning, 2014). Linden var en självklar del av 

stadsbilden enligt många. Under diskussionen nämns också att det är väldigt svårt att bygga 

nytt i staden, eftersom det är något muséum som lägger emot. Vidare berättar de att när det 

skulle rivas ner en äldre byggnad för att shoppingcentret skulle byggas, fick de kompromissa 

genom att lämna kvar en pelare från den äldre byggnaden, men det har jag bara hört i 

ryktesväg, tillägger ”mix”. 

Man, 25: Det som har funnits ska alltid finnas. T.ex. det där trädet de inte fick ta ner 
när de skulle bygga ut.  
Kvinna, 21: Ja, ”Mommos pruppo”. Varför skulle de ta ner det?  
Man, 48: De fick inte det, tänk det.  
Man, 25: Det är ett svettigt träd som de hade hållit på plats med strävor, bundit fast 
det så det skulle hållas.  
Man, 48: De hade satt en järnstolpe uppefter det så det kan hållas och stå.  
Man, 25: Det fick de inte röra, den var helig.  

-”Mix” 

Det alla grupper också nämner är att det finns mycket skvaller och baktalande i staden 

också, om du får ett rykte om dig sprids det väldigt snabbt. Samtliga grupper tyckte också att 

Jakobstad har mycket med hamn och skärgård att göra och ”kvinnor” lade in att Jakobstad är 

en sommarstad. Det är väldigt svårt att definiera Jakobstads kulturella identitet, fortsatte 

gruppen. Samma åsikt fanns också hos gruppen ”män”. Vidare sade gruppen ”kvinnor” att 

det är svårt att säga att Jakobstad har en kultur, det är en småstad, kuststad, men på samma 

gång inte något specifikt. ”Män” menade att Jakobstads kultur känns nergrävt så att ingen 

riktigt vet vad det är längre och går så långt att de menar att Jakobstad inte ens har en 

kulturell identitet längre. 
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”Jakobstad är som den normala killen i lågstadiet som bara försöker passa in med alla andra.” 

-Man, 20 

Det finns mycket högkultur med tanke på hur litet Jakobstad är, enligt gruppen ”kvinnor”. 

Det som då fanns i åtanke var det nya campus Allegro som byggdes. De fortsätter med att 

berätta om att det finns en musikutbildning och mycket med konst att göra och säger att det 

till lika är en liten studiestad. Campus Allegro nämns också av ”mix” när de blir tillfrågade om 

Jakobstads kulturella identitet. 

Sammanfattningsvis är Jakobstad en liten sommarstad som ligger vid kusten som inte har en 

självklar identitet. En stad där det finns mycket droger, på samma gång som det är en mysig 

liten stad som rymmer många olika identiteter; Skärgårdsmänniskor, traditionsdrivna 

människor, högkulturella och studenter för att nämna några av dem. 

 

5.2.3 Människan i Jakobstad 
 

Befolkningen i Jakobstad väldigt blandad, enligt deltagarna. Det finns lite av allt. Det finns de 

som trivs med musikhuset, det finns de som vill bo lite utanför, det finns många som hör till 

de frikyrkliga församlingarna, det finns de som inte gör det, många som håller på med någon 

idrottsförening eller körsång på fritiden o.s.v. I huvfudstadsbladet finns en artikel som kallas 

”välkommen till bibelbältet” som tar upp frikyrkliga rörelser i Jakobstad (HBL, 2010). Där 

jämställs Jakobstad med bl.a. bibelbältet i Jönköping. ”Män” och ”kvinnor” nämner 

frikyrkliga rörelser när de ska beskriva en av typerna som finns i Jakobstad. ”Män” och ”mix” 

tycker att det är också en sak som definierar invånaren i Jakobstad är att försöka passa in 

med alla andra och att någon inte vill sticka ut och skilja sig ur mängden. ”Mix” beskriver den 

genomsnittliga invånaren som väldigt fjollig och utseendefixerad. De fortsätter med att säga 

att alla tränar, skryter och ska synas. 

”Alla känner alla och därför måste man hålla sig högre än alla andra. Man kan inte 

vara sämre än någon annan.” 

-Kvinna, 21 
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”Kvinnor” håller med om att det är väldigt aktiva människor som bor i Jakobstad. De säger 

också att människor i Jakobstad blir stolta om det är något som går bra. Detta diskuterades i 

samband med en relativt ny hamburgerkedja som öppnades 2014 i Jakobstad och har nu 

öppnat på 4 ställen runt i Finland. Det uppstår en stolthet när något från Jakobstad sprids 

och sätter Jakobstad på kartan. 

När grupperna beskrev människan i Jakobstad dök det upp igen att det är väldigt 

traditionsbundet. Jakobstads människor beskrivs som traditionsbundna och att det alltid 

växer fram en diskussion och debatt om det händer något nytt. Det som också nämndes igen 

av ”mix” är att det finns mycket skvaller bland befolkningen i Jakobstad. 

 

5.2.4 Livet i Jakobstad 
 

Alla fokusgrupperna beskrev hur det ser ut i Jakobstad när det inte är några tillställningar 

som evenemang eller dylikt. Det som togs direkt upp av alla grupper är ombyggnaden av 

centrum. Inga är längre i centrum, Jakobstad saknar ett centrum, man bara kör genom 

staden och liknande påståenden sades. Angående helgen verkar det vara något mer liv på 

helgdagar än mitt i veckan p.g.a. att då är de flesta lediga. Mitt i veckan på dagen är det bara 

människor som är på lunch och senare också och handlar för veckan. Det är mest trafik och 

rörelse när människor slutar jobbet mellan 3-5. Helgkvällen beskrevs som rätt livlig, 

åtminstone kring barer och klubben. De nämner även att det är många människor vid ABC, 

en stor bensinstation och restaurang. Mitt i veckan beskrivs kvällen som att det är nästan 

helt dött i Jakobstad. Det finns några få människor där då, beskriver gruppen ”män”. 

5.3 Evenemanget  
 

Jakobs dagar påverkar mycket om hur Jakobstads platskänsla och platsidentitet uppfattas. 

Det syns en stor skillnad när evenemanget är kontra hur det är när inte evenemanget äger 

rum. Den största skillnaden är folkmängden och vilka typer av människor som är aktiva i 

staden. Nedan kommer beskrivas hur Jakobs dagar uppfattas och hur staden förändras. 
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5.3.1 Vad är Jakobs dagar? 
 

Jakobs dagar beskrevs av alla grupper att det är otroligt mycket människor i staden. Det 

nämns inte som något negativt, tvärtom i ”mix” säger en att det är roligt, för det är enda 

gången det går att träffa vettiga människor i staden och säger sedan att Jakobs dagar är 

egentligen en mötesplats.  

”Viktigaste saken är att du inte får korv Görans (lokal grill) hur mycket du än vill ha det, 

för det är så otroligt lång kö.” 

-Man, 20 

”Mix” säger att Jakobs dagar är en orsak för de som flyttat från staden att komma hem igen, 

även om de bor utomlands, för att det är där alla träffas. Befolkningen brukar också ta ut 

semester när Jakobs dagar är. I ”kvinnor” beskrivs det som att människorna på staden är 

glada på ett helt annat sätt under evenemanget. Det förklaras med att  på Jakobs dagar finns 

inget annat mål än att umgås med varandra till skillnad från en vanlig dag när människor är 

stressade och har tydligt mål t.ex. någon kan inte stanna och prata för att de ska och köpa 

kläder eller dylikt. Staden blir full av skräp och tomma ölburkar lägger ”män” till. Det går 

bussar från alla närliggande städer och från södra Finland säger arrangören och tillägger att 

det är en av orsakerna till att det är så många människor som deltar i evenemanget.  

 

5.3.2 Staden under Jakobs dagar 

 

Det som alla grupper verkar överens om är att det inte spelar någon roll vilken dag eller 

vilken tid på dagen det är så kommer det finnas mycket människor i staden. I ”kvinnor” 

beskrivs en dag mitt i veckan som en dag då mycket barn är i farten. Det förklaras med att 

det är många marknadsstånd som säljer godisremmar, ballonger och leksaker. Arrangören 

berättar att det finns en särskild dag för barnen som kallas barnens dag, i programbladet för 

Jakobs dagar finns det utlagt på den första dagen mellan 12-16 på dagen (bilaga 1). 

”På morgon är det inte så farligt. Jag har varit på gratis gymnastik på morgonen och då har 

man bra kunnat ta sig genom staden, men åker man typ efter 12 är det i princip fullt.” 

-Kvinna, 26 
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Samma grupp beskriver kvällen mitt i veckan som en tid då det är många ungdomar, typ 

högstadieålder och uppåt, men även människor i 40-50 års ålder som går på en öl eller äter 

någonting på staden. ”Mix” säger att det också är mycket människor i staden under kvällen 

mitt i veckan för att många har tagit ut semester och att det nästan är lika mycket liv som 

under en helgkväll. I ”män” menar de att det syns en skillnad på kvällarna mitt i veckan och 

på helgen p.g.a. att det kommer många turister från alla delar av Finland. 

”På fredag och lördag kommer människor från nyland eller varifrån som helst, de 

kommer långt ifrån till Jakobstad för att människor är lediga.” 

-Man, 20 

I ”mix” beskrivs helgdagen som otroligt mycket folk och att det spelar ingen roll vad det är 

för väder så kommer människor ändå dit. Det är mer på helgdagar än mitt i veckan p.g.a. att 

många fler evenemang hålls på helgen. Det som även nämns är att människor är ofta ledig 

på helgar, därför finns det även fler människor i staden. På helgen är det fler ungdomar som 

dricker sig fulla och mitt i veckan är det fler äldre personer, sägs det i ”mix”. ”Kvinnor” håller 

med och säger att det är på helgen som ungdomar dricker och att de flesta barnfamiljer 

håller sig bort på helgkvällen under Jakobs dagar. 

 

5.3.3 Vad definierar Jakobs dagar? 
 

Det som verkar definiera Jakobs dagar enligt grupperna är allt som händer kring de olika 

aktivitetspunkterna under evenemanget. Att träffa alla människor, prata med varandra och 

att människor kommer till Jakobs dagar för människor. I ”mix” tycks det att marknaden som 

håller på under evenemanget är vad som definierar Jakobs dagar. Många stånd som säljer 

mat, erbjuder bungyjump, olika spel där priser kan vinnas. Människorna är ute för att umgås 

enligt ”kvinnor”. Arrangören förstärker det genom att berätta att Jakobs dagar alltid har varit 

en folkfest. Utöver den sociala biten av Jakobs dagar nämns ett antal återkommande 

evenemang som gammaldagstorg, fotbollsmatch och väldigt intressant nämns ett lokalt 

band som har spelat där 2 år i rad som en sak som definierar Jakobs dagar; bandet KAJ 

nämns av alla grupper.   
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”Jag tycker att KAJ passar väldigt bra in, alltså att spela på Jakobs dagar.” –”Män” 

”Det som är Jakobs dagar nuförtiden är KAJ.” –”Mix” 

”KAJ har kanske blivit en sådan sak. Det tycker alla om.” –”Kvinnor” 

Det intressanta i sammanhanget är att fast de bara har spelat 2 år i rad så anser varje grupp 

att det redan är något som definierar Jakobs dagar. Arrangören berättade att när KAJ 

spelade förra året (2015) var det ca 10000 åskådare. För att sätta i perspektiv är det halva 

Jakobstads befolkning som var i skolparken och lyssnade till deras spelning. Föregående år 

när de spelade berättar arrangören att efter KAJs spelning försvann majoriteten av alla 

människor från skolparken, fast det fanns band som skulle spela efteråt. 

 

5.3.4 Medverkande på Jakobs dagar 

  

Medverkande betyder i detta fall att personer har varit medverkande genom en 

programpunkt eller volontärer av olika slag på evenemanget. I ”män” hade inte en enda av 

varit medverkande på evenemanget. I ”mix” hade de två äldre varit medverkande och i 

”kvinnor” hade också de två äldre varit medverkande. Alla som hade varit medverkande 

hade verkat under helgen. Alla de medverkande hade även haft liknande uppgift, men för 

olika föreningar eller grupper som inte egentligen har någon koppling till själva 

evenemanget. Deras uppgift var att övervaka situationen på lördags och fredagskvällen, 

prata med folk och hjälpa de som såg ut att de behövde hjälp. I ”mix” förklarades uppgiften 

som att det verkligen behövdes. I ”kvinnor” beskrev de att det var skönt att känna sig 

behövd och givande att ha en uppgift på evenemanget för att de fick se ungdomar på ett 

helt annat sätt. De som medverkade ur ”mix” var medverkande under namnet ”vuxna på 

stan”. De var föräldrar som gick omkring på staden och försökte hjälpa och se till att 

situationen förblev hanterbar. De som medverkade i ”kvinnor” var via församlingen. De 

kallades ”bullaligan” och delade ut kaffe och bullar till de som ville ha och fanns på en fast 

punkt i skolparken och pratade med de som ville och tog hand om de som inte mådde så bra. 

Att dessa människor deltog på evenemanget visar på ett kulturellt engagemang. Richards 

och Palmers (2010) skriver att kulturella evenemang är gjorda av och för lokalbefolkningen. 

När dessa ställde upp som volontärer visar det på att de ville vara en del av det lokala 

evenemanget. 
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5.4 Autenticiteten och stadsbilden i förändring 
 

Turister och lokalbefolkning som besöker ett kulturellt evenemang letar efter autenticitet i 

evenemanget. Även på Jakobs dagar vill besökaren ha en autentisk upplevelse. Om en 

programpunkt enar eller klyver lokalbefolkningen på ett evenemang kan ifrågasättas ifall 

evenemanget är, enligt lokalbefolkningen, autentiskt. 

5.4.1 Ett kluvet och ett enat Jakobstad 
 

Av alla aktiviteter och evenemang som funnits på Jakobs dagar genom åren har inget varit 

lika omdiskuterat som när det blev klart att Jakobstad skulle få sin första Pride parad 2014. 

Grupperna blev tillfrågade om det fanns något som hade väckt debatt angående Jakobs 

dagar. ”Mix” kunde inte komma på något, men ”män” och ”kvinnor” svarade att när de 

skulle ordna Pride blev det mycket debatt och att det klöv staden. Det var inte Finn 

Jakobstad som ordnade det, utan fristående arrangörer. ”Män” beskrev det som att det 

skapade en stor debatt och att det skrevs mycket om det i de finlandssvenska medierna. 

Kvinna, 26: Prideparaden.  

(Alla instämmer)  

Kvinna, 26: Det klöv Jakobstad. Definitivt. Där var det många åsikter som krockade.  

Kvinna, 25: Det skrevs länge om det på förhand. Direkt folk fick veta att det skulle hända, delades 

Jakobstad upp i typ 2 läger. Plus de där som var lite ”jag bryr mig inte”.  

-”Kvinnor” 

Pride är ett exempel på hur en del av Jakobstad engagerades och ville bidra med sin syn på 

kultur i Jakobstad. Jakobs dagar är en temporär plattform som skapas för att kunna 

reflektera den kultursyn som människor i Jakobstad har. Eftersom åsikter krockade med 

varandra i detta fall betyder det att det fanns en del av människorna som inte tyckte att 

Pride är en del av Jakobstads kulturbild. Människorna i Jakobstad hade i detta fall olika syn 

på vad Jakobstads kulturella identitet är.  

Som redan tidigare nämnt så är KAJ något som har enat Jakobstad och något som alla har 

känt tillhörighet till. ”Mix” och ”kvinnor” berättar att det mesta på Jakobs dagars program 

matchar staden. I ”mix” läggs även till att det ibland matchar mer med vad Jakobstad har 

varit förut, alltså dess historia. ”Kvinnor” säger att Jakobs dagar beskriver bra vad Jakobstad 
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är, vad människor i staden sysslar med. I ”män” fanns en helt annan åsikt. Där ansåg de att 

Jakobs dagar inte alls matchar Jakobstad. 

”Alla i Jakobstad med omnejd går ju dit. De skulle inte gå dit om det inte skulle matcha.” 

-Man, 25 

Arrangören berättar om hur urvalet av programpunkter går till på följande sätt: 

Arrangör: Först börjar folk ringa och bjuder ut sig. Vi har ju alltid haft 2 scener, utom nu när torget är 

uppgrävt. Då har man ju scenen i skolparken och sen har vi haft en scen här. Så vi har haft som två 

olika program. Dagsprogram och kvällsprogram så att säga.  

Arrangör: Samtidigt så att den som är verksamhetsledare sitter och följer med hela året vem eller vad 

är det som är populärt och kollar upp var finns de då och vad kostar de, alltså är de inom vad vi kan 

betala för dem, för att folk får ju betalt för att uppträd. Inte alla, men då är det någon egen förening 

som är bakom. 

Intervjuare: När du söker om vad som skulle kunna passa in, vad har du då för kriterier?  

Arrangör: Vi tänker på det att det ska intressera en viss grupp och att ha ett ganska bra allmänt, men 

det är klart att har du en hårdrockgrupp så vet du ju vem vi tänker på då. 

Hen lägger även till att om det är någon som tar kontakt och vill ordna ett program kan de 

tacka nej om de inte tycker det passar sig. Evenemanget kräver en viss kvalité också. Senare 

kommer det också upp att det är ca 360 föreningar som är med och har något med Jakobs 

dagar att göra, inte som samarbetspartner, men de är där och visar vad de gör o.s.v. 

Programbladet som kom ut i samband med evenemanget finns på både finska och svenska. 

Programpunkterna i de båda programbladen samma, men artiklarna som finns i 

programbladet skiljer sig åt. Ungefär hälften av artiklarna behandlar samma saker, men 

skrivs på annorlunda sätt och andra hälften handlar om olika saker, det leder till att det lyfts 

fram och förstärks olika punkter under Jakobs dagar. I det svenska programbladet finns ett 

program för svenska församlingen som inte finns i den finska versionen. 

  

5.4.2 En förändrad stadsbild 
 

En aspekt som dök upp rätt ofta, i olika sammanhang, var att staden håller på att få en 

förändrad stadsbild. Det är ett ombygge som har pågått sedan början av 2015 och beräknas 

ska stå klart lagom till julhandeln 2016 (Yle, 2015). Det kommer upp både positiva och 
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negativa saker med ombyggandet, men generellt är det mest positivt. Det negativa sakerna 

är temporära t.ex. nämns det att centrum är fult just nu, det första som syns i staden är en 

halvfärdig rondell, staden har inget centrum för tillfället o.s.v. De positiva aspekterna av 

bygget som nämns är att de äntligen har börjat få igång förändring, det kan locka till 

inflyttande, Jakobstads image blir bättre o.s.v.  

”Mer invånare, för att få mer pengar, för att utveckla ännu mer. Eventuellt få folk som är… få in 

mer… civiliserade folk.” 

-Man, 20 

”Jag tycker det ändrade jättemycket när de började bygga här, när det inte är gaturally längre. 

Folk åker till ABC istället.” 

-Kvinna, 25 

Det som de flesta också verkar tycka är att p.g.a. att Jakobstad inte har något centrum 

förflyttas den tidigare huvudsamlingsplatsen, som var torget, till bensinmacken ABC. Det 

nämns att det är där som människorna håller till nu istället för att köra omkring i staden och 

träffa människor. I ”kvinnor” kommer det fram att Jakobstad är för tillfället bara en stad som 

körs igenom, ingen stannar till i staden längre som de gjorde förr.  

Detta ombygge var igång förra Jakobs dagar och påverkade evenemanget med att det fanns 

mindre utrymme att ha program på. I ”kvinnor” kom det fram att människor hade blivit 

oroliga över var vissa aktiviteter skulle hållas under Jakobs dagar p.g.a. ombyggandet. 

Gammaldagstorg har alltid varit på torget, men det löstes med att flytta det till en annan 

plats. Arrangören berättade att det fanns bara en scen, till skillnad från tidigare år då det 

funnits två scener. Den andra scenen kunde inte användas för att torget var uppgrävt under 

förra året. Ombygget kommer ännu vara på gång under årets Jakobs dagar, men eftersom 

det redan varit ett år med samma situation borde det inte bli ett problem. Enligt arrangören 

kommer inte de nya byggnaderna påverka Jakobs dagar, eftersom det är shoppingcenter 

som byggs där. Möjligtvis att det kommer mer människor, tillägger hen på slutet. 
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6. Diskussion 
 

Att Jakobs dagar är ett kulturellt evenemang är det inga tvivel om. Om Richards och Palmers 

(2010) definition appliceras på Jakobs dagar stämmer alla fyra punkterna i definitionen 

överens med evenemanget Jakobs dagar. Ett kulturellt innehåll har Jakobs dagar. Det finns 

musik, gammaldags torg, föreläsning om akvarellmålning o.s.v. (bilaga 1) Arrangören 

berättade om hur det går till att sätta ihop programmet. Människor själva ringer in och vill 

delta, så det finns inga tvivel om att kulturen från samhället står i fokus under evenemanget. 

Tid och lokalisering uppfylls också, eftersom evenemanget är i 8 dagar och på en specifik 

plats, Jakobstad. Publiken som kommer är lokala invånare och turister från resterande 

Svenskafinland. Det finns en publik som är intresserade av evenemanget och deltar varje år. 

När det gäller intressenter finns det många lokala företag som intresserar sig av Jakobs dagar 

och deltar genom att sponsra med direkta pengar eller själva har programpunkter under 

evenemanget. Dessa intressenter har en påverkan och/eller påverkas av evenemanget på 

olika sätt. De kan påverka genom att de har programpunkter och kan påverkas genom den 

ovanligt stora folkmassan i staden som ökar deras intäkter rejält.   

Jakobstads identitet beskrivs i resultatet på väldigt olika sätt. Jakobstad är en gammal stad 

som har genom sin existens fått mening från olika människors upplevelser i staden. Tankar, 

relationer och känslor om platsen har gett staden sin identitet (Stedman, Beckley, Wallace, & 

Ambard, 2004). Det är genom denna identitet som gör att staden, eller rättare sagt 

invånarna i staden, beter sig på olika sätt. Dess identitet byggs inte bara på de fysiska 

attributen i staden, utan också på människornas värderingar och meningar (Wang & Chen, 

2014). Ett fysiskt attribut som påverkade Jakobstads unika identitet var linden ”mommos 

pruppo”. Linden var en självklar del av stadsbilden. När det kom på tal om att ta ner den var 

det hela debatten och diskussionerna som dök upp i samband med linden som definierar 

invånarna i staden. I grupperna sades att Jakobstad är bakåtsträvande, traditionsbundna, 

tycker om historisk kultur o.s.v. Det framkom tydligt också när beslut om stadens 

ombyggnad skulle tas. Många var emot p.g.a. att det var en gammal byggnad som hade en 

lång historia. I både fallet om linden och ombyggandet skedde kompromisser. I fallet med 

linden slutade det med att trädet klonades och kommer planteras i Jakobstad igen så att 

trädet på så sätt kan leva vidare och gällande byggnaden som skulle rivas framkom en 

http://www.sciencedirect.com.proxy.ub.umu.se/science/article/pii/S0160738315000389#b0295
http://www.sciencedirect.com.proxy.ub.umu.se/science/article/pii/S0160738315000389#b0295


30 
 

kompromiss om att det lämnas kvar en pelare från äldre byggnaden som ett minne. Som 

tidigare nämnt var det något som diskuterades innan ombyggandet, så det finns inga källor 

som kan styrka detta, men utifrån beskrivningen av Jakobstad och invånarna är det ingen 

omöjlighet, för i Jakobstad är de väldigt måna om sitt kulturella arv. 

Massey (1991) skrev om att platser kan ha sin helt unika karaktär, men att det fortfarande 

finns fler än en identitet på en plats och det kan ses väldigt bra när deltagarna i studien 

försökte förklara Jakobstad. Det beskrevs aldrig bara som ett ord. Det nämndes skärgård, 

droger, trist stad, mysig stad o.s.v. Många av dessa beskrivande ord är långt ifrån varandra 

gällande deras definition och klang. Många av grupperna nämnde några liknande 

karaktärsdrag, men det fanns i varje grupp något de beskrev som inte togs upp i de andra 

grupperna. Platser uppfattas olika beroende på ur vilket perspektiv som platsen ses ifrån. 

Ordet droger kom upp i gruppen ”män”, följt av meningen: ”En vanlig människa kan inte 

förstår hur stort droger är i Jakobstad.”. Att det bara kom upp i en av grupperna beror 

mycket på vilka erfarenheter olika människor har. Alla i gruppen var män i 20-års ålder och 

de berättade vidare också att drogkulturen har växt mycket under senare år.  

Det var inte så svårt för grupperna att beskriva en typisk invånare i Jakobstad. Det som 

hände var att det kom förklarning på flera olika typer, vilket är förståeligt. Eftersom om en 

plats har många olika identiteter, beroende på vem som frågas, kommer det även att finnas 

en heterogen befolkning. Genom att få en uppfattning om vilka människor som bor i staden 

fås även en uppfattning om kulturen, värderingarna och beteendet hos invånarna kan 

identifieras.  

Om Jakobstads kultur ska undersökas ur Wall och Matheison perspektiv (2006, 259), alltså 

kultur som process och kultur som produkt, behövs en förståelse för människan på platsen. 

Jakobstads kultur som process är de ord och uttryck som användes för att beskriva invånaren 

i Jakobstad. Det som nämns är att befolkningen är väldigt blandad och olika, det finns de 

som trivs med musikhuset och de som trivs på utkanten av staden, finns många som hör till 

frikyrkliga församlingar, träning, inte sticka ut, utseendefixerade, aktiva människor, 

traditionsbundna, mycket skvaller, skärgård o.s.v. Det verkar ha tydliga karaktärsdrag av en 

småstad vid kusten. De saker som nämndes fler gånger och i de flesta grupperna är skärgård, 

skvaller/baktalande, inte sticka ut, aktiva människor, starkt fäste för frikyrkliga rörelser och 

finkultur. Med fin kultur syftade de på det nya musikhuset, och hela det kvarteret som är 
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ägnat åt en mer högklassad kultur, men även för lokala körer. Att skärgård nämns är p.g.a. 

att det är en kuststad med närhet till en fin skärgård, skvaller/baktalande och inte sticka ut 

är troligtvis kopplade till varandra och återspeglar det faktum att Jakobstad är en liten stad 

där alla känner alla och aktiva människor kan till en viss del också kopplas samman med 

dem. För att passa in och hålla sig själv högt kan fallet vara att träning kommer in i bilden. Ett 

starkt fäste för frikyrkliga rörelser i staden visar på att staden kan vara lite konservativ, 

eftersom religion i sig är ofta präglat av konservativa åsikter. Bandet KAJ som nämndes av 

alla grupper när diskussionen kring vad som definierar Jakobs dagar säljer den österbottniska 

kulturen genom att deras sånger handlar ofta om specifika österbottniska situationer eller 

livsstilar i Österbotten med komiska inslag.   

När det gäller kultur som produkt handlar det om produkter som uppstår till följd av 

kulturen som en process. Det uttrycks genom symboler eller saker som följd av en kultur. 

Produkten av skärgården blir att många äger eget fritidshus i skärgården där stora delar av 

sommaren spenderas, även också Pavis som erbjuder en restaurangupplevelse på en 

segelpaviljong. Finkulturens produkt kan förklaras genom att grupper sade att det fanns 

mycket aktiviteter och byggnader för detta, fast det är en liten stad finns det en 

musikutbildning, utställningslokaler och muséer. 

Kommodifiering av kultur är liknande som kultur som process och produkt. Att kommodifiera 

är att göra det säljbart. Det främsta exemplet är gammaldagstorg. Det är en 

hantverksmarknad där försäljare och även besökare uppmanas klä sig som det gjordes förr i 

Jakobstad. Där används den lokala kulturen som fanns i Jakobstad förr och görs säljbar 

genom en hantverkarmarknad där det säljs saker de tillverkat själva. Det är inte helt 

autentiskt, invånarna hade de kläder som används vid gammaldagstorg, men de satt inte förr 

på ett torg och tillverkade hantverk på plats som sen såldes. Eftersom det inte riktigt finns 

någon som utövar den kulturformen d.v.s. har den klädstilen, lever utan bekvämligheter 

o.s.v. längre kan den inte skada människors identitet, men den kan förlora meningen genom 

att den används för andra ändamål än tidigare, som enligt Wall och Matheison (2006) är en 

av riskerna med att kommersialisera en kultur. Under fokusgrupperna nämndes att det som 

Jakobs dagar visar är hur det var förr i Jakobstad mer än vad som händer i Jakobstad idag. 

När det utses årets late Jakob kan det ses som en iscensatt autenticitet, vilket Wall och 

Matheison vidare förklarar som en påhittad attraktion som en utspädning till besökarna som 
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vill åt det autentiska. Det har gått i Jakobstad som de skrev, alltså att attraktionen har fått en 

ny mening och betydelse för invånarna. Nu är den delen av evenemanget något som alltid 

förväntas ska finnas med och är en av de större programpunkterna.   

I fallet Jakobs dagar kan autenticitet utforskas från ett geografiskt perspektiv, hur känslan av 

en plats kan förstärkas genom ett kulturellt evenemang. Under Jakobs dagar förstärks 

Jakobstads kulturella identitet. Den gamla kulturella delen som är närvarande vid 

gammaldagstorg, historien om late Jakob och samhörigheten som uppstår när KAJ sjunger 

sånger om Österbotten är exempel på hur platsens karaktär stärks. Evenemangsplatsen är 

en hel stad under Jakobs dagar och den gamla stadens historia väcks till liv genom att det 

arrangeras guideturer genom stadens områden och inte minst när late Jakobs ska utses.  

 

6.1 Framtida forskning 
 

Som framtida forskning i ämnet skulle det vara intressant med en jämförelsestudie. Sätta 

denna forskning jämsides med en studie om exempelvis Piteå Dansar Och Ler eller ett annat 

kulturellt evenemang i Sverige för att se om det syns skillnader p.g.a. land och stad gällande 

hur befolkningen uppfattar kulturella evenemang i sin egen hemstad. Det skulle också gå att 

ta denna studie ett steg längre och kolla de ekonomiska effekterna och där intervjua de olika 

företagen som finns i Jakobstad. Det skulle vara en kompletterande och ge en bredare 

kunskap om specifikt Jakobs dagar. 

 

7. Sammanfattning 
 

Alla frågeställningar blivit besvarade. Första frågan behandlade hur stadens kulturella 

identitet representeras på evenemanget. Stadens kulturella identitet representeras genom 

de programpunkterna som finns på evenemanget. Det finns program från församlingen, från 

olika föreningar, från lokala band, arrangörer o.s.v. Det är befolkningen som står för den 

största delen av programmet som händer under Jakobs dagar. De som har programpunkter 

visar sin kultursyn genom sina aktiviteter. Den kulturella identiteten kan till stor del 
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identifieras utifrån programbladet (bilaga 1). Där finns olika program från gym, församlingar, 

olika typer av konserter och en segelbåtstävling.  

Andra frågan handlade om hur Jakobstad definieras av befolkningen. Stadens kultur 

definieras på olika sätt. På samma gång som det sägs att Jakobstad inte har någon egentlig 

specifik kultur berättar deltagarna av fokusgrupperna att Jakobstad är en småstad, kuststad 

och sommarstad. Det finns mycket droger, det handlar om skärgård, det är mysigt, det är en 

händelselös stad. Det är en stad där invånarna är aktiva och tränar mycket. I Jakobstad vill 

inte någon sticka ut i rädsla för att någon ska börja skvallra eller baktala dem. Jakobstad 

gillar högkultur, muséer, bandet KAJ. Kulturen är förklarad som traditionsbundna och 

bakåtsträvande.   

Med den tredje frågan ville forskaren veta hur platsen Jakobstad uppfattas med och utan 

evenemanget. På Jakobs dagar uppfattas staden som livlig och full av människor. Det är 

roligt att det kommer turister från hela Svenskfinland, för då får invånarna interagera med 

nya människor i sin hemstad, som vanligtvis är tråkig och innehåller de samma vanliga 

människorna. Jakobstad känns mer demografisk uppdelad på Jakobs dagar. Det är ofta 

ungdomar kvällen, speciellt på helgkvällar, barnfamiljer på dagen under helgen, äldre 

människor är i staden mitt i veckan, många medelåldersmänniskor som är i staden under 

kvällen mitt i veckan. Det nämns också att många använder Jakobs dagar för att se vem som 

dricker sig fulla för att senare kunna skvallra om det och även baktala dem.  

Syftet med studien har uppfyllts. Jakobstads platsidentitet framgick genom 

frågeställningarna. Autenticitetsperspektivet fås genom att jämföra den första 

frågeställningen med den andra frågeställningen. Om de två jämförs finns det mycket som 

matchar varandra. Det kan dras direkta paralleller mellan fråga ett och två. Evenemanget 

äger rum på sommaren och enligt invånarna är Jakobstad en sommarstad. Skärgårdslivet 

syns genom segelbåtstävlingen som finns, gym är och visar upp sin aktivitet, vilket 

återspeglar de aktiva människorna som tränar i Jakobstad. Musiken som spelas på Jakobs 

dagar faller in bra hos Jakobstadbor t.ex. KAJ. Baktalandet och skvallret matchar även ihop. 

Den mest tvetydiga kopplingen som görs är att drogkulturen som existerar i Jakobstad kan 

dras samman med att många dricker sig berusade under helgen. Det går att argumentera att 

så är fallet, men å andrasidan kan det handla om olika substanser och känns därför 

tvivelaktig att dra den parallellen.  
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Sammanfattningsvist kan konstateras att Jakobs dagar är ett kulturellt evenemang som 

tilltalar Jakobstads befolkning. Den kultur som representeras på evenemanget stämmer 

överens med den kulturella identiteten på staden. Stadsbilden förändras märkbart under 

evenemanget och blir livligare. Gällande autenticiteten tyckte majoriteten av deltagarna att 

kulturen känns autentisk och att evenemanget reflekterar bra hur Jakobstad och dess 

invånare är och vad de sysselsätter sig med t.ex. spenderar mycket tid i skärgården. Det är 

ett tecken på att evenemanget har lyckats med att förmedla en rättvis bild av Jakobstad och 

att kulturen inte har kommodifierats till den grad att kulturen tar skada. Avslutningsvist är 

det uppenbart att Jakobs dagar är gjord av och för Jakobstads befolkning. 
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Bilaga 1 
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Bilaga 2 

Intervju 

 

Introduktion:  
- Presentera dig själv! 
 
Om evenemanget: 
- Berätta om evenemanget: 
      - Vad är din roll i evenemanget? 
      - Hur länge har Jakobs dagar funnits? 
      - Varför finns Jakobs dagar, varför startades det? 

- Hur har festivalens varumärke förändrats? 

      -vad ingick i det kommersiella? Varför fungerade det inte? 

      - har festivalens representation av staden varit konstant? 

-Hur har den fastnat i det lokala? Hur har staden och festivalen växt ihop? Har det alltid varit så? 

Frågor: 
 
- Finns en policy att en viss procent ska vara lokala?  
 
- Hur sker ansökan till att ha en programpunkt? 
 
- Hur väljs vilka programpunkter som ska vara med? 
 
- Hur många evenemang är återkommande? 
 
- Vad sker för utbyte mellan evenemanget och sponsorer, vad får ni av varandra? 
 
-Hur ser engagemanget ut bland lokala aktörer? Passar andra aktörer på att ordna saker? 
 
- Finns det ett politiskt stöd/samarbete? Ex. stad, kommun el. politiker 
 
- Krävs några förändringar i Jakobstad under evenemanget? (ex. scener, avstängningar av vägar osv.) 
     - Om det finns en förändring, hur påverkar det invånarna? 
 
- Finns det aktiviteter som har en demografisk inriktning? Ex. program som lockar mest äldre, unga, 
studenter osv. 
        - Är dessa strategiskt placerade tidsmässig, platsmässigt under evenemanget? 
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Fokusgrupper 

 

Plats: Beskriv Jakobstad med egna tankar och ord! 

 

Kultur: Hur beskriver ni den genomsnittliga invånaren i Jakobstads med omnejd? Vad äter hen? Vad 

lyssnar hen på? Vad har hen för värderingar? 

 

Plats: Veckodag vs helg? Kväll vs dag? 

Utan Jakobs dagar: Tänk dig att du kommer in till Jakobstad, vad ser du? Vad reagerar du på? 

Under Jakobs dagar: Tänk dig att du kommer in till Jakobstad, vad ser du? Vad reagerar du på? 

 

Har ni själva någon gång varit medverkande under evenemanget? Tankar? 

 

Kultur: Finns det någon aspekt som känns/har känts extra välkomnande under något av 

evenemangen som varit under alla år? Vice versa 

 

Kultur: Matchar Jakobs dagars kultur staden Jakobstad? Något som skapat debatt/kluvit staden? 

 


