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Förord 

Den här uppsatsen är författad inom turismvetenskap på C-nivå, under vårterminen 2011 vid 
Södertörns Högskola.  

Det empiriska materialet är insamlat med hjälp av intervjuer, och vi vill tacka de som har 
ställt upp och bidragit med viktig information som vi har kunnat bygga vår uppsats på. 

Vi vill även tacka vår handledare Gustaf Onn för vägledning och goda råd. 

Eftersom detta projekt är ett grupparbete har vi fokuserat mycket på samarbete mellan oss 
författare. För att underlätta arbetet har vi delat upp vissa avsnitt. Nedan följer en redovisning 
för vem av oss som varit ansvarig för vad. 

L. Bergström – Inledning, Avgränsningar, Nätverk, Produktlivscykel, Festivalers påverkan på 
ekonomiska, fysiska, politiska och sociokulturella faktorer och Empiri. 

E. Grafström – Metod, Ledning och Strategier, Innovation, Misslyckande och Medias 
inverkan på festivaler. 

L. Bergström och E. Grafström – Bakgrund och problemformulering, Syfte, Analys, Slutsats 
och Slutdiskussion och vidare forskning. 

Trots denna uppdelning har vi båda hjälpts åt, rättat varandra och gett varandra råd och stöd. 
Vi är båda ansvariga för hela arbetet och tillsammans har vi sett till att det finns en röd tråd 
genom hela uppsatsen. 

Vi hoppas att vi med denna uppsats skapar ett intresse och större förståelse för ämnet som 
behandlas.  

	  
 

 

____________________                 ____________________ 

Lisa Bergström   Emily Grafström 

 	  



 

Abstract 

The purpose of this paper is to examine how events can be successful and stay competitive. 
Festivals are a big part of the event world and it can be difficult to understand why certain 
festivals are successful and others not. In this paper we have conducted a comparison between 
two major festivals in Stockholm. Both of them reached success, but nevertheless one of them 
failed, while the other one is still successful. With this comparison, it appeared that there are 
many aspects that help a festival to reach success but also factors that can make a festival a 
failure. To conduct this study, a number of interviews have been carried through; these have 
later been put in relation to different theories about festivals. The results of this study provides 
insight into festivals ups and downs and why these happen, and can hopefully be a help to 
both new and existing festivals to achieve good results. 

Keywords: Events, Festivals, Stockholm Pride Festival, Stockholm Water Festival, 
Qualitative study. 

 	  



 

Sammanfattning 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur evenemang kan nå framgång och hålla sig 
konkurrenskraftiga. Festivaler är en stor del av evenemangsvärlden och det kan vara svårt att 
förstå varför vissa festivaler når framgång och andra inte. I denna uppsats har en jämförelse 
mellan två stora festivaler i Stockholm genomförts. Båda av dem var framgångsrika, men 
trots det blev den ena nedlagd, medan den andra fortfarande gör succé. I och med denna 
jämförelse har det framkommit en förekomst av många aspekter som hjälper en festival att 
lyckas men även faktorer som kan göra att en festival går i stöpet. För att kunna genomföra 
studien har ett antal kvalitativa intervjuer utförts, dessa har sedan satts i förhållande till olika 
teorier om festivaler. Resultatet av denna studie ger en inblick i festivalers upp- och 
nedgångar och varför dessa sker, och kan förhoppningsvis vara en hjälp för både nya och 
befintliga festivaler att nå goda resultat. 

Nyckelord: Evenemang, Festivaler, Stockholm Pride, Stockholm Vattenfestival, Kvalitativ 
studie. 
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1. Inledning 
Wow! En uteservering! (Ticoalu 2011) 

I samband med starten av Stockholm Vattenfestival för 20 år sedan började de första 
uteserveringarna blomma på Stockholms gator. På den tiden var det en unik företeelse att 
kunna sitta och dricka en öl på stan, och en slags frihetskänsla rusade genom stockholmare 
och besökare till staden. Idag ser synen på uteserveringar annorlunda ut eftersom det numera 
är ett vardagligt inslag för de flesta människor. Det blir allt svårare att skapa unika 
upplevelser på grund av samhällets explosiva utveckling de senaste 20 åren (Ticoalu 2011). 

I alla tider har människor sökt anledningar för att förgylla vardagen, med tillställningar av 
olika slag. Dagens event har ursprung från ceremonier och religiösa firanden, men 
allteftersom åren närmat sig samtid, har det anordnats event av alla möjliga slag vid olika 
tillfällen. Därför är ämnet komplext, det innefattar ett brett område av variation och eventens 
roll i det sociala samhället. Eventens omfattning blir allt större världen över och kräver därför 
en stabil organisation bakom, det märktes tydligt 1986 då begreppet ”event management” 
började användas (Gelder & Robinson, 2010:128-129). 

Event står för en stor del av besökarantalet och det turismekonomiska inkomstflödet till en 
destination. Detta betyder att en stor del av de pengar som spenderas av besökarna inte bara 
går till eventorganisationen, utan till näringslivet i allmänhet. Exempelvis spenderar 
besökaren sina pengar på boende, mat, transporter och andra aktiviteter utöver själva eventet. 
Detta sker under hela resan, vilket betyder att pengar även spenderas i områden utanför den 
bestämda slutdestinationen. Vad eventarrangören vill uppnå är nya ekonomiska intäkter från 
besökarna, ökade vinstgivande satsningar i företag, samt minskade läckage i form av pengar 
som direkt går till staten utan att gynna den lokala ekonomin (Getz, 2005:389). 

En form av event är festivaler som det har lagts allt mer fokus på sedan början av 1990-talet. 
Festivaler är ofta temainspirerade och koncentrerade till ett specifikt område under ett visst 
antal dagar (Gelder & Robinson, 2010:133). Getz (2005:21) förklarar festivaler som den 
vanligaste typen av kulturella event och definierar festivaler som ”ett allmänt, tematiserat 
firande”. Kulturella och historiska inslag i festivaler kan ha stor inverkan på destinationen då 
en kulturell autenticitet, det vill säga verklighet, har en förmåga att locka besökare. Vissa 
festivaler sätter etniska frågor i centrum och det förknippas ofta med kulturell identitet (både 
individuellt och i grupp), stolthet och ett sätt att förmedla känslor (Getz (2005:334).   

En del festivaler kan attrahera flera tusen besökare från hela världen medan andra lockar 
endast ett par hundra. Eftersom festivaler inte bara lockar lokalbefolkning utan dessutom 
blivit en dragningskraft för turister, är festivaler en viktig inkomstkälla inom turismindustrin. 
Festivaler genererar även arbetskraft och hjälper till att sätta värdstaden på kartan, vilket gör 
att turister lockas att återkomma, även vid andra tillfällen. Lokalbefolkningen får ofta en 
möjlighet under festivalperioden att visa upp och dela sin kultur med besökarna, och därmed 
utbyta värdefulla erfarenheter och tankar parter emellan. Det kan leda till en social och lokal 
utveckling. Positiva effekter som festivaler bidrar med, kan även vara utveckling av 
infrastruktur, miljö, affärsmarknad och service. Dessutom kan värdstadens image stärkas, det 
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vill säga den uppfattning som förknippas med staden. Festivaler kan också medföra en viss 
negativ påverkan; satsningar på en festival kan göra att lokalbefolkningen kommer i andra 
hand, vilket kan leda till missnöje och irritationer (Gelder & Robinson, 2010:133-134). 

Syftet med en festival kan variera beroende på typ av evenemang. I grunden är det att dela 
gemensamma intressen med andra människor, och fira en specifik form av kultur, konst eller 
musik. Forskning i ämnet event och festivaler anses, av både forskare och stadsplanerare, 
betydelsefull då det genererar värdefull information om förståelse för uppbyggnad, styre och 
planering. Detta för att kunna förebygga risker och förutse handlingar inför kommande 
festivaler (Gelder & Robinson, 2009:142). 

En framgångsrik festival är uppbyggd av olika beståndsdelar som är avgörande för festivalens 
lönsamhet. Ett exempel kan utgöras av en fallstudie av Gladmatfestivalen i Stavanger i Norge, 
som gjordes av Einarsen & Mykletun (2009). Studien indikerar flera faktorer som ligger 
bakom festivalens framgång. Festivalorganisationen, som är en ideell verksamhet, visar en 
stor entusiasm och engagemang i festivalen, vilket är en betydelsefull del av 
framgångskonceptet. Dessutom får de stöd i utvecklingen av festivalen från närliggande 
organisationer, individer och företag i näringslivet. Att nätverka är en stor del i arbetet och 
visar sig både lönsamt och värdefullt, samt underlättar ledningens arbete. Nätverk öppnar 
flöden av nya resurser, kontakter, kompetenser, stöd och inlärningsprocesser. Vad som också 
gör festivalen framgångsrik är stödet från lokalbefolkningen, samt festivalens nischade 
inriktning på lokalproducerad mat som skapar en attraktionskraft bland besökarna. Festivalen 
gynnar även Stavanger som stad och turistdestination, då Stavanger stärker sin image och sitt 
varumärke på marknaden (Einarsen & Mykletun, 2009). 

Stockholm är en central punkt i Östersjöregionen som idag är en av de mest ekonomiskt 
expansiva regionerna i världen. För att behålla sin position på marknaden och kunna stå emot 
internationell konkurrens, strävar Stockholm efter att vara en upplevelserik stad, där både 
stora och små evenemang anordnas. En stor del av dem är årligt återkommande evenemang 
såsom Stockholm Marathon, DN Galan, Nobelpriset, Stockholm Fashion Week, Stockholm 
Film Festival, Kulturfestivalen och Stockholm Pride Festival (Event Stockholm, 2010). 

Stockholm eftersträvar ett väl utformat samarbete mellan offentligt och privat näringsliv. 
Evenemangsavdelningen på Stockholm Visitors Board (SVB), som marknadsför Stockholm 
som turistdestination, har bildat Event Stockholm som hjälper till att arbeta för att uppnå 
Stockholms stads vision 2030 om ”att vara en evenemangs- och upplevelsestad i världsklass”. 
Evenemangen i Stockholmsregionen står för fem miljarder svenska kronor (SEK) av den 
totala turismomsättningen i Stockholms län på 22 miljarder SEK. Intäkterna stärker den 
ekonomiska situationen i regionen liksom efterfrågan på varor och tjänster, vilket gör 
evenemangen betydelsefulla (Event Stockholm, 2010). 

1.1 Bakgrund och problemformulering 
I denna uppsats undersöker vi hur staden Stockholm ställer sig till en ökad turism, i samband 
med ett ökat utbud av event och festivaler. Dessutom om det finns intresse i att anordna nya 
festivaler eller återuppta nedlagda projekt. Som exempel på detta kommer vi i denna uppsats 
belysa Stockholm Vattenfestival. Frågan är varför festivalen upphörde trots den framgång den 
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hade och har politiker och kommunansvariga lagt ner någon kraft för ett nytt liknande 
projekt? Tror de att nationella och internationella turister samt Stockholmarna själva har 
intresse av en ny vattenfestival eller en festival i liknande stil? Hur kunde arrangörerna för 
vattenfestivalen gjort saker annorlunda för att rädda festivalen? Samtidigt vill vi med denna 
uppsats belysa och jämföra dessa fakta med en annan framgångsrik festival, Stockholm Pride 
som sedan starten 1998 fortfarande är verksam efter 13 år. Vad gör Pridekonceptet så 
framgångsrikt, hur fungerar deras organisation och hur tror politikerna att denna festival ses 
ur lokalbefolkningens synvinkel? Kan andra event och festivaler ta del av deras koncept för 
att lyckas lika bra? 

1.2 Syfte 
Syftet med vår uppsats är att undersöka varför vissa evenemang kan nå positiva resultat och 
hålla sig konkurrenskraftiga, medan andra läggs ner. 

1.3 Frågeställning 
• Vilka faktorer påverkar en festivals nedläggning? 
• Vilka faktorer står bakom en festivals positiva resultat? 

1.4 Avgränsningar och definitioner 
Den här uppsatsen är begränsad till storstadsfestivaler, med geografiskt fokus på Stockholm. 
Begreppen event och evenemang som vi använder oss av i uppsatsen, har en liknande 
betydelse, där festivaler utgör en specifik sort av dessa begrepp. Anledningen till att vi i 
uppsatsen blandar begreppen, beror på att vi vill skapa en variation i språket. 

1.5 Disposition 
Uppsatsen disponeras på följande sätt: Syfte och frågeställningar presenteras. Sedan förklaras 
vald metod för att klargöra vilken vetenskapssyn som är grunden till uppsatsen, vilka urval 
som gjorts och hur genomförandet av informationsinhämtningen gick till. Vidare diskuterar vi 
tidigare forskning som anknyter till uppsatsen; terori. Teorin är uppbyggd av åtta olika 
teoretiska begrepp i ordningen; Nätverk, Produktlivscykel, Ledning och strategier, 
Innovation, Misslyckande, Framgång, Festivalers påverkan på ekonomiska, fysiska, politiska 
och sociokulturella faktorer och Medias inverkan på festivaler. Dessa begrepp har vi valt att 
lägga fokus på då de behövs för att klargöra och analysera den information vi erhållit från de 
intervjuer vi utfört. Därefter redovisas intervjuerna i empirin, som följs av analys, där den 
tidigare forskningen och empirin sammanknyts. Resten av uppsatsen omfattas av egna 
slutsatser och funderingar om framtida forskning. 
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2. Metod 
En forskningsmetod är ett tillvägagångssätt för insamling av information och material som 
behövs för den aktuella vetenskapliga undersökningen (Bryman, 2011:48). Kvantitativ metod 
grundas i vetenskapliga studier och tillvägagångssätt, samt bygger på prövning av teorier. 
Kvalitativ metod ligger närmare ett socialt individuellt plan då metoden bortser från redan 
prövade vetenskapliga tester. Fokus ligger på individuella uppfattningar om den sociala 
verkligheten (Bryman, 2011:40). Dalen (2008) menar att det är människors upplevelser som 
ligger i fokus, hur de upplever olika händelser, men också att få insikt i hur olika personer 
anpassar sig till sin livssituation. Detta skapar begreppet, livsvärld. (Dalen, 2008:11-12) 

Det kvalitativa synsättet är konstruktivistiskt, vilket betyder att sociala händelser tycks vara 
en i framtiden kommande verklighet och människor befinner sig oavbrutet i en 
förändringsprocess. Bilden av världen som en forskare uppvisar är inte äkta, då forskaren 
själv har utformat verkligheten utefter egen uppfattning. Alla människor konstruerar sin egen 
verklighet, eftersom den upplevs på olika sätt beroende på olika tolkningar och handlingar 
(Bryman, 2011:36-40). Information som framkommer har unika kvaliteter och egenskaper 
och kan därför inte mätas eller vägas, som i kvantitativa metoder (Andersen, 1994:71) 

En av de vanligaste metoderna i kvalitativ forskning är kvalitativa intervjuer, där ett antal 
personer intervjuas för att genom direkt kommunikation få fram intressant fakta om ett 
specifikt område eller fall (Bryman, 2011:412-413). Kvalitativa intervjuer är mest lämpade 
för att få fram bra och icke-analytisk information om hur olika människor upplever sin 
livssituation. Det ges även en insikt om intervjupersonens egna känslor, tankar och 
erfarenheter (Dalen, 2007:9). Tanken bakom kvalitativ forskning är att få en inblick i det 
sociala samspelet mellan människan och hennes omgivning och att som forskare se 
situationen utifrån de studerade personernas synvinkel (Bryman, 2011:344). 

2.1 Induktiv ansats 
Utgångspunkten för vårt valda uppsatsämne, var att vi önskade veta mer om festivaler och 
event i stort. Vi avsåg undersöka vad som får en festival att lyckas eller misslyckas, med 
fokus på Stockholm Vattenfestival och Stockholm Pride. Vi har valt att i första hand samla 
information om vårt ämne utifrån intervjuer, istället för att utgå från redan fastställda teorier. 
Eftersom vi insamlat intervjuer innan vi beaktat teorier om ämnet menar vi att en induktiv 
ansats har använts, eftersom författaren där väljer att studera sitt problem utan att först ha 
bundit forskningen till en vetenskaplig teori (Patel & Davidsson, 1994:21). Induktivismen 
hävdar att det är empirisk fakta och upplevelser som är grunden till all vetenskap. Denna 
information kan samlas in genom till exempel observationer eller intervjuer. Ett induktivt 
resonemang kan vara att någonting som händer varje dag på samma sätt, kommer att fortsätta 
göra det. Exempelvis går solen upp varje morgon och ner varje kväll, ett påstående som kan 
göras av den observationen, är att solen därför kommer att fortsätta att gå upp och ner 
(Andersen, 1994:100). Men en induktiv metod kräver ett stort antal observationer för att ett 
påstående ska vara legitimt, observationerna ska även utföras i många olika situationer 
(Andersen, 1994:101-102). En induktiv tankeprocess börjar med en idé eller åsikt, sedan 
utforskas den information som finns om idén (DePoy & Gitlin, 1999:322). Forskaren befinner 
sig på fältet och har en ständig strävan att få ihop alla de olika bitarna i sitt material till en 
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helhet eller ett sammanhang. Detta är ett måste för att se den större bilden, eller för att se hur 
bitarna passar ihop för att kunna bilda den helhet som eftersträvas. (DePoy & Gitlin, 
1999:323). Alltså skapar forskaren utifrån sitt insamlade material en egen teori (Patel & 
Davidsson, 1994:21). 

2.2 Hermeneutiskt förhållningsätt 
Hermeneutik är en vetenskaplig riktning, som är motsatsen till positivism och betyder att 
forskaren genom att tolka, studera och försöka förstå människans existens, uppnår en öppen, 
subjektiv och mer engagerad syn på det som undersöks (Patel & Davidsson, 1994:25-26). Vi 
har valt att arbeta med en hermeneutisk ståndpunkt eftersom vi tolkar olika människors 
handlingar och funktioner. Hermeneutiken bygger även på att människors olika syften och 
viljor visar sig i språk och handling, som sedan kan tolkas och förstås av oss (Patel & 
Davidsson, 1994:26). Genom en förförståelse om ämnet, tankar, intryck, känslor och kunskap, 
blir forskningen subjektiv. Detta ska inte ses som ett hinder, däremot ses det som en tillgång i 
det hermeneutiska förhållningssättet, forskningsproblemet blir mer fullständigt (Patel & 
Davidsson, 1994:26-27). Vid forskning genom detta förhållningssätt skriver forskaren 
noggrant ner sina intervjuer, läser dem och försöker se helheten för att sedan studera vissa 
delar mer ingående för större förståelse. En pendling sker hela tiden mellan sin egen och 
intervjupersonens synvinkel då problemet studeras, och forskaren använder sin egen 
förståelse som ett verktyg i forskningen (Patel & Davidsson, 1994:27). 

2.3 Förförståelse 
När vi börjar vår studie är vi väl medvetna om att olika erfarenheter i våra liv har inflytande 
på vår förförståelse. Som turismstudenter har vi olika förkunskaper om turismvetenskap. Vi 
har tidigare skapat oss olika uppfattningar och kunskaper om event, festivaler och deras 
uppbyggnad. Tolkningen av en studie kan påverkas av förförståelse om ett ämne (Dalen, 
2008). Vi tycker dock att det har varit en styrka att vi har haft olika syn och kunskap om 
ämnet, som vi har kunnat tillämpa i resultatet av studien. Att forskaren är medveten om sin 
förförståelse gör det lättare att se fler möjligheter i utvecklingen av teori, genom sina egna 
intervjuer (Dalen, 2007:13). 

2.4 Urval 
Dalen (2008) säger att det är viktigt att bestämma sig för vilka och hur många informanter 
som ska vara med i forskningen innan studien börjar (Dalen, 2008:54). Medan Ryen (2004) 
menar att det ofta svårt att bestämma hur många informanter som ska vara med i studien, i 
inledningsfasen (Ryen, 2004:85). Utbudet av intervjuer får inte vara för stort, på grund av 
tidsaspekten. Men det måste vara tillräcklig stort och kvaliteten så pass bra, att informationen 
kan ligga som grund för tolkning och analys (Dalen, 2008:54). Det viktiga är inte hur många 
personer som intervjuas men det innehåll som utfås (Ryen, 2004:86). Vårt urval av 
informanter gjordes till stor del beroende av tillgång och tid. Vi ville finna informanter som 
kunde presentera värdefull information för vår undersökning, därför sökte vi efter personer 
som ansvarade för olika områden, relaterade till turism, festivaler och event, i Stockholm. Vi 
bestämde oss för att ha med informanter från fem olika områden; Stadsledningskontoret, 
Stockholm Pride, Stockholm Vattenfestival, Kulturförvaltningen och SVB. Detta för att få 
bredare information om ämnet. Vi sökte efter informanterna på Internet, på sidor som 
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relaterade till de områden vi ville ha med. Tillslut fann vi fem personer som vi ansåg passa 
bra för vår studie. 

2.5 Informanter 
I vår studie har vi för avsikt att samla berättelser med olika synsätt, på festivaler i Stockholm. 
Vi ville finna personer med olika kunskaper och erfarenheter av festivaler. Vi valde 
informanter som har arbetat eller fortfarande arbetar med olika delar av festivaler, och fick då 
varierande perspektiv. 

Presentation av informanterna: 

Brogren, Hanna. Kommunikationsdirektör, Stadsledningskontoret, Stockholm. 

Fredman, Kenny. Marknadschef, Stockholm Pride. 

Karlsson, Claes. Projektchef, Kulturförvaltningen, Stockholm. 

Malmros, Caj. Generalsekreterare, Stiftelsen Stockholm Water Festival 1989-1995. 

Rindberg, Mattias. Avdelningschef, Evenemangsavdelningen, Stockholm Visitors Board. 

Ticoalu, Roger. Avdelningschef, Evenemangsavdelningen, Kulturförvaltningen, Stockholm. 

2.6 Genomförande 
För denna uppsats har en kvalitativ metod utförts och utifrån det har sex intervjuer genomförts 
med personer från Stockholms stad, Kulturförvaltningen, Stockholm Visitors Board, 
Stockholm Pride och Stockholm Vattenfestival. Dessa intervjupersoner är tillfrågade via e-
post, om att ställa upp på en personlig intervju. En av intervjuerna genomfördes via telefon 
för att denna informant inte hade möjlighet till ett personligt möte, på grund av tidsbrist. Vi 
avsåg helst genomföra personliga intervjuer då vi önskade ha en mer öppen diskussion, där 
informanten kan berätta mer ingående om sin livssituation och inte vara bunden till frågor. 
Mer bunden skulle informanten vara om intervjuerna skulle skett via e-post. Också genom en 
telefonintervju är intervjupersonen mer bunden till de frågor vi ställer, och det är lätt att gå 
miste om den öppna dialog som eftersträvas (Dalen, 2008:30). Telefonintervjuer blir i regel 
kortare än personliga intervjuer, vilket kan innebära att inte tillräcklig fakta samlas in 
(Bryman, 2011:433). Vår telefonintervju med Hanna Brogren visade sig bli betydligt kortare i 
jämförelse med de övriga personliga intervjuerna som vi utförde. Hennes svar visade sig ändå 
vara tillräckliga för vår undersökning, och vi har inte behövt söka upp henne i efterhand för 
ytterligare kommentarer. 

Det är möjligt att använda sig av strukturerade frågor vid ett personligt möte (Dalen, 
2008:30), men vid våra intervjuer har vi valt en mer öppen, ostrukturerad intervjumetod. 
Öppna intervjuer har en låg grad av standardisering och betyder att variationsmöjligheterna är 
stora. Det går att använda samma språkbruk som informanten, ställa sina frågor i passande 
ordning och formulera följdfrågor beroende på informantens tidigare svar. (Trost, 2010:39). 
Vi har använt oss av en tratt-teknik på intervjuerna. Det innebär att vi i början av intervjuerna 
ställde större, öppnare frågor och i slutet övergick till att ställa mer specifika. På detta sätt får 
informanten uttrycka sig som han vill och det anses vara en mer motiverande och aktiverande 
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teknik (Patel & Davidson, 1994:65). Intervjuaren ska lyssna och ställa frågor, men inte 
ifrågasätta. Det går att få ut mer av intervjun om inte informanten blir pådriven att tänka på ett 
visst sätt. (Trost, 2010:57). Vi lyssnade och reflekterade över vad våra informanter berättade 
och kom därefter med följdfrågor om vi tyckte att det var någon information som saknades. 

En intervju är vanligen inte strukturerad eller ostrukturerad men någonting däremellan. Det är 
bra att låta informanten känna frihet att prata om det som han tycker är viktigast. Men struktur 
är viktigt eftersom vi då har större kontroll över om vi får med all den information som 
behövs. En helt ostrukturerad intervju är relativt ovanlig. Struktur innebär i förväg uppställda 
frågor med förbestämt tema för intervjun. (Bell, 2000:122). Under de intervjuer som vi 
genomfört personligt, har vi båda uppsatsförfattare deltagit. På grund av tidsbrist bestämde vi 
dock att en av oss på egen hand skulle genomföra telefonintervjun. Eftersom vi båda 
medverkade på nästan alla intervjuer har vi kunnat jämföra våra olika intryck från 
intervjuerna i analysen. Vi är även medvetna om att det alltid finns en risk för att 
informationen vi inhämtar kan bli vinklad. Detta sker främst på grund av att vi som intervjuar 
är människor och inte apparater, detta gör att vi kan påverka informanterna trots att det inte är 
vår avsikt att göra det. Det är bättre att inse att denna skevhet kan uppstå än att helt försöka 
undvika den. En större självkontroll och medvetenhet minskar problemet (Bell, 2000:123). 

I etiska och moraliska frågor är det ibland svårt att avgöra vilka handlingar som är rätt och fel. 
Alla personer som medverkar i en studie har rätt till information om undersökningens syfte 
och själva kunna bestämma om de vill medverka eller ej. Dessutom ska de kunna vara 
anonyma och kunna hoppa av projektet om de så önskar (Bryman, 2011:135). De informanter 
vi intervjuat är medvetna om uppsatsens syfte och att den kommer att publiceras på Internet. 
Ingen av dem har något emot detta, de har heller inte gjort någon förfrågan om att vara 
anonyma. Innan uppsatsen publiceras kommer vi att skicka ut ett exemplar till alla 
informanter så att de kan godkänna den information som använts från intervjuerna. 

Vi har vid intervjuerna valt att spela in samtalen. Enligt Ryen (2004) kan användandet av en 
ljudupptagare påverka informanter att hålla tillbaka viss information, eftersom de inte känner 
sig tillräckligt trygga att säga vad som helst under en inspelning (Ryen, 2004:60). Men hon 
menar samtidigt att det är det bästa sättet att få med all information från en intervju (Ryen, 
2004:56). Dalen (2008) tycker det är viktigt att spela in samtalet för att få med informantens 
egna ord (Dalen, 2008:33). Bell (2000) anser att det är bra med ljudupptagning, men menar att 
det enbart behövs i syfte av citat, eller vid kontroll av en källa i efterhand (Bell, 2000:124). 
Om en informant visar sig besvärad av en inspelning, måste hänsyn visas till detta (Ryen, 
2004:56). Människor är idag dock vana vid tekniska hjälpmedel och sällan påträffas den 
skepsis som kunde uppträda tidigare (Dalen, 2008:34). Vi som intervjuare har varit noga med 
att innan våra intervjuer börjar, fråga informanterna om lov att spela in intervjun. 
Informanterna har heller inte haft några problem med det. Efter varje intervju har vi skrivit en 
sammanfattning. Att skriva ner en intervju som en sammanfattning gör att allt nedskrivet 
material får samma struktur och blir då lättare att analysera. Samtidigt raderas onödig 
information och oväsentligheter som inte rör vår studie (Trost, 2010:150). 

När det gäller vald plats för intervjun, är det viktigt att låta informanten komma med egna 
förslag och önskemål om tid och plats för intervju, helst låta dem få avgöra helt (Bell, 
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2000:124). Vi har därför låtit alla informanter bestämma tid och plats för intervjun. Tre av 
intervjuerna har genomförts i ett mötesrum på informantens arbetsplats. Intervjun med 
Fredman genomfördes på ett café, med Malmros i hans hem och med Brogren via telefon. 

Det är även viktigt att organisationens image inte på något sätt vinklas eller skadas, självklart 
vill organisationen att undersökningen istället ska gynna företaget. Ett framtida samarbete 
med forskare och organisation är inte alltid att räkna med och detta måste accepteras av 
forskaren (Bryman, 2011:143-145). Vi som författare till denna uppsats har uppmärksammat 
detta och därför inte vinklat de organisationer som valts för undersökning på ett felaktigt sätt. 
Vi har även varit aktsamma med detaljer i vår metod, så att rätt fakta författas i sluttexten. 

När vi sökt och valt ut fakta från Internet, har vi tagit hänsyn till att många tar illa upp om 
deras upplagda dokument eller bilder används till något som de inte gett samtycke till. Detta 
är ett stort problem även om människor idag är medvetna om att upplagda uppgifter på 
Internet kan övervakas av andra (Bryman, 2011:142). Vi är även medvetna om att en 
Internetkälla kan bli inaktuell med tiden (Bryman, 2011:584). De sidor vi har använt oss av, 
tycker vi trots allt har visat sig tillförlitliga för vårt ändamål. 

Vissa gånger märker man som intervjuare att en person har mindre information än väntat att 
bidra med till studien, då är det viktigt att inte lägga ner för mycket tid på denna. Det är också 
viktigt att upptäcka detta på en gång. (Ryen, 2004:85) Intervjun med Karlsson, märkte vi 
tidigt inte gav oss all den information vi behövde om Stockholm Vattenfestival, Karlsson 
hjälpte oss då att kontakta Caj Malmros, för mer ingående information om festivalen. Efter att 
vi genomfört sex intervjuer kände vi dock att vi hade samlat in tillräcklig information för vår 
studie och avslutade vår empiriinsamling, sedan påbörjade vi analysprocessen. Vi analyserade 
intervju för intervju och satte dem i förhållande till våra teorier. Vi uteslöt information som 
låg för långt bort från våra frågeställningar. Efter att vi analyserat alla intervjuer fick vi en 
tydlig bild av alla informanters berättelser och svar. Dessa kopplade vi sedan till teorierna. 

2.7 Metodkritik 
De informanter vi valt att ha med i vår studie utgör en mycket liten grupp av de som arbetar 
med eller på andra sätt är engagerade i festivaler, vi är medvetna om att det inte är möjligt för 
dem att tala för alla festivalers organisationer. Vi har även reflekterat över att de som arbetat 
med Stockholm Vattenfestival, och gett oss information om denna, mycket väl kan ha glömt 
vissa aspekter av festivalen eftersom starten skedde för 20 år sedan. Vi anser att våra 
informanter har givit oss trovärdiga svar och har därför inte haft skäl att ifrågasätta den 
information som inhämtats.  

Vi vet också om att informanterna kan ha sökt information om festivalerna, innan de ställt upp 
på intervju. Men vi tror att alla de informanter vi har intervjuat, haft en stor förkunskap om 
ämnet eftersom de arbetar eller har arbetat med detta under en lång tid. Även om de skulle ha 
läst på om ämnet innan intervjun anser vi att de trots det, har kunnat bidra till resultatet, 
eftersom de ändå medverkat med bra information. Vi ser därför inte det som något som 
påverkar studiens resultat. Vi tror att det är en fördel att vi intervjuat informanter från olika 
områden, då vi får se hur olika sidor upplever samma problem. Under hela tiden i vår studie 
har vi reflekterat över tillförlitligheten i den information vi insamlat. Vi kan inte till 100 
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procent veta om informanterna har gett svar som är riktiga. Någon svarar kanske på ett sätt för 
att anpassa sig till intervjun. 

Att vi är turismstudenter och har kunskap i ämnet, gör att vi möjligen haft förutfattade 
meningar om vad informanterna ska säga. Vi försökte påverka dem så lite som möjligt genom 
att be dem beskriva sin erfarenhet och kunskap om festivaler, istället för att fråga många 
frågor. Det är också svårt att inte jämföra intervjuerna under datainsamlingen och att inte 
börja analysera för tidigt i studien, eftersom risken för påverkan på de senare informanterna 
ökar. 
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3. Teori 

3.1 Nätverk 
I sociala sammanhang kan nätverk förklaras som ett system uppbyggt på noder som kan bestå 
av exempelvis individer eller företag. Dessa noder är sammankopplade med band som 
transporterar flöden i form av kommunikation, detta gör att en relation uppstår mellan 
noderna (Barney, 2004:26). I eventsammanhang är detta system betydelsefullt då 
komplexiteten gällande event lättare kan förstås om projektorganisationen betraktas som den 
viktigaste punkten i ett nätverk. De noder som nätverket består av utgörs av inblandade 
projektaktörer som influerar varandra till samarbete och påverkar eventprocessen. Därför är 
det viktigt att kunna lita på sina medarbetares förmågor och beslut (Larsson, 2009). 
Projektaktörer kan till exempel vara andra branschrelaterade företag eller intressenter i form 
av besökare i festivalsammanhang (Larsson, 2009 efter Andersson & Getz, 2008). Nätverk är 
en bas i organisationers möjlighet att utvecklas och varierar i kvalitet beroende på vad som 
utgör systemet, och i vilken situation den befinner sig i (Barney, 2004:27). Utveckling och 
förnyelse är två komponenter som stärker en organisation och att aktörer nätverkar med 
varandra ökar kapaciteten för dessa två komponenter (Larsson, 2009).  

För att närmare få förståelse för hur en festival är uppbyggd förklarar Larsson (2009) tio 
byggstenar som utgör en festivals nätverk. De består av: Festivalens organisation, det vill 
säga management, medarbetare och volontärer; Besökarna, som är den viktigaste byggstenen; 
Staden och kommunen, som ger tillstånd; Branschinriktade aktörer, till exempel 
musikindustrin; Restauranger, försäljare och volontärer, som bidrar till en fungerande 
festival; Media, som bevakar festivaldagarna genom TV, radio, tidningar och Internet; 
Leverantörer, som levererar materiella produkter och service; Sponsorer, som bidrar 
finansiellt till festivalen i utbyte mot ett marknadsföringstillfälle; Säkerhetsaktörer, som kan 
vara från allierade festivaler; Allmänheten, som främst är i form av lokalbefolkning. Dessa 
byggstenar fungerar som en insats i projektet, som med hjälp av sin kreativitet och sitt arbete 
för festivalen resulterar i den slutliga produkten (Larsson, 2009 efter Andersson et al., 2007). 
	  

3.2 Produktlivscykel 
En produkt genomgår ett antal faser i sin utveckling och denna livscykel baseras på teorier 
grundade av Theodor Levitt på 60-talet. En produkts livscykel består av de fem stegen 
produktutveckling, introduktion, tillväxt, mognad och förfall/förnyelse (se bilaga 1). Alla 
produkter hinner emellertid inte gå igenom samtliga steg innan de når förfall. Produkter är 
ofta trendkänsliga, vissa har en ytterst kort livscykel, medan andra fortsätter att utvecklas år 
efter år (Armstrong et al., 2009:282). Då produktlivscykeln kan appliceras på de flesta 
produkter, fungerar även teorin ur ett turismperspektiv. Nejad & Tuluram (2010) presenterar 
produktlivscykel i en nyare tappning grundat på Richard. W. Butlers teori från 1980. Butler 
utvecklade produktlivscykeln till en destinationslivscykel och döpte de fem stegen till 
utforskning, involvering, utveckling, befästning och stagnation (Nejad & Tularam, 2010). 
Butlers idé visade hur en destinations popularitet påverkas av förändringarna genom 
utvecklingen (Nejad & Tularam, 2010).  

Då den här uppsatsen belyser festivaler följer nedan ett exempel på att produktlivscykeln även 
är lämplig inom denna kategori av produkt. Livscykeln är ett hjälpmedel som kan användas 
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vid planering av återkommande festivaler för att kunna förutspå möjliga händelser i 
evenemangets utveckling. Livscykeln är också användbar när det gäller att förebygga och 
förhindra alltifrån enklare omstruktureringar i festivalprogrammet till akuta krissituationer 
(Getz, 2005:173). Fridh (2011) kopplar också livscykeln till event och festivaler och använder 
sig av liknande begreppsnamn inom cykeln som Armstrong et al. (2009:282). Gällande event 
och festivaler väljer Fridh (2011) att kalla faserna för idé, etablering, tillväxt, mognad och 
dödsdans.  

Det första steget enligt Armstrong et al. (2009:282) är produktutveckling och det är i detta 
stadium som produkten är i sin allra första utvecklingsfas. Ännu är produkten okänd på 
marknaden och genererar ingen omsättning Detta kan liknas med Fridhs (2011) första steg 
som är idé. Eventet börjar planeras, aktörer försöker samordna sig, nätverk skapas och 
tillstånd söks. I nästa steg etableras eventet vilket innebär att det fortfarande krävs mycket 
marknadsföring för att locka besökare och få människor att få upp ögonen för eventet. 
Armstrong et al. (2009:282) nämner detta steg som introduktion. Produkten börjar stegvis 
lanseras på marknaden, men lönsamhet har ännu inte uppnåtts eftersom stora kostnader satsas 
på marknadsföring. Alltfler intressenter dyker upp och branschrelaterade företag blir mer och 
mer involverade. I det tredje steget av cykeln, tillväxt, spelar dessa företag en viktig roll för 
produktens utveckling, främst i form av ekonomiska intäkter (Armstrong et al., 2009:282).  

Fridh (2011) förklarar steg fyra som mognad och i denna fas har eventet uppnått en stabil 
framgång, besökarna är många och ekonomin är under kontroll. Armstrong et al. (2009:282) 
poängterar att det är under mognaden som företaget bakom produkten bör vara vaksam för 
förändringar, då det är i detta stadium som produkten ofta går ner i försäljning. De potentiella 
kunderna är nöjda med produkten, men det finns risk för att de börjar vända sig till 
konkurrenter för att utforska nya produkter. Därför bör företaget i detta steg se över sina 
resurser för att stå emot det sista steget i livscykeln, förfall. Detta tillstånd når produkten då 
försäljningen har dalat kraftigt och produkten inte längre är lönsam (Armstrong et al., 
2009:282). Fridh (2011) nämner denna fas som dödsdansen. Risken för deltagartapp av 
eventet är hög, konkurrenter börjar växa sig starkare och ekonomin är ostadig. Här krävs det 
ett gemensamt beslut om eventets framtid och för att överleva krävs förbättrade resurser och 
en förnyelse av konceptet (Fridh, 2011). 

Förnyelse handlar ofta om att hitta något unikt som fångar uppmärksamhet på marknaden. 
Produkten måste skilja sig från konkurrenterna, men det är viktigt att behålla kvalitet. 
Förändring kräver förbättring. För att kunna skapa kvalitet och förbättring krävs en 
marknadsundersökning för att ta reda på kundernas behov. Därefter är det möjligt att bygga 
vidare på en idé och med större säkerhet lyckas (Getz, 2005:177). Kvalitet inom evenemang 
handlar om att skapa en produkt som är anpassad efter marknadens behov, därför bör man 
som arrangör känna sin målgrupp (Getz, 2005:178 efter Swarbrook, 1995:295). 

3.3 Ledning och strategier 
Det finns en begränsad förståelse för de utmaningar och strategier olika festivalorganisationer 
kan ha, inom den offentliga, privata och ideella sektorn. Dessa strategiska frågor som alla 
festivaler ställs inför, är i första hand finansiella frågor som leder vidare till frågor om 
kostnader, intäkter, sponsring och stöd (Carlsen & Andersson, 2011 efter Getz et al., 2010). 
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Även om festivaler kan anta många former och fokusera på kulturella, kommersiella, 
idrottsliga eller flera olika teman, kräver alla en sund ledning, om de ska förbli ekonomiskt 
lönsamma, behålla samhällets stöd och fortsätta att ta upp en plats inom turism och fritid. 
Framtiden för festivaler beror inte bara på nuvarande resurser, utan också en framtida förmåga 
att möta olika utmaningar som har identifierats i redan gjorda undersökningar (Carlsen & 
Andersson, 2011 efter Getz et al., 2010). 

Det är viktigt för en festival att ses som institution, ha en unik nisch, underhålla engagerade 
intressenter och att arbeta med att ständigt förnya sig. Dessa områden är betydande för de 
flesta festivalarrangörer i Sverige (Carlsen & Andersson, 2011 efter Andersson & Getz, 
2008). Festivaler är verksamma på starkt konkurrensutsatta miljöer och det finns många 
alternativa val för potentiella kunder, därmed blir intäkter och kostnader mycket viktiga 
frågor för en festivals ledning. Festivaler kan betraktas som mycket lätta att imitera (Carlson 
& Andersson, 2011 efter Carlsen et al., 2009), vilket gör dem sårbara. Det beror på att en 
ökad konkurrens uppstår och för att de lätt kan ersättas av en annan likvärdig festival. 
Framgång och överlevnad kommer att bero på tillgången av materiella och immateriella 
resurser, som tillhandahålls av intressenter såsom kunder och leverantörer. Detta gör 
intressentrelationer till en annan viktig fråga som bör övervägas av festivalens ledning 
(Carlsen & Andersson, 2011). 

Relationer till intressenter en festival har, kan vara starka eller svaga. Om festivalen är stark i 
förhållande till sina leverantörer, det vill säga att beroendet av leverantörers resurser inte är så 
stort, är det möjligt för dem att hålla en mycket stramare kontroll av kostnaderna, jämfört med 
en festival som är mycket resursberoende. Samma effekt av resursberoende finns i 
relationerna med kunderna (Carlsen & Andersson, 2011 efter Andersson & Getz, 2007). 

Strategier för att omvandla svagheter till styrkor bör vara det första en festivalorganisation tar 
fram och genomför (Carlsen & Andersson, 2011). Styrkor för en festival kan vara fullständig 
kontroll över sitt festivalvarumärke, att de ser sig själva som en permanent institution i 
samhället, att de är innovativa i sin planering, och att de klarat sig genom en kris. Svagheter 
kan vara att de är beroende av stora utomstående aktörer, eller av intäkter från 
biljettförsäljning snarare än sponsorintäkter. Otillräcklig marknadsföring eller marknadsföring 
i stort kan vara ett problem och även att personalen inte räcker till. Möjligheter för en festival 
kan vara att arrangören nischar sig på ett speciellt sätt. Det kan även vara att arbeta mer med 
turism som bakgrundssyfte. Stora intressenters åtagande gentemot festivalen blir också en 
möjlighet. Dåligt väder är det största hotet för en festival eftersom de för det mesta hålls 
utomhus. Hot kan även innebära brister i finansieringen, vilket hindrar en säker och långsiktig 
finansieringsplan. Ökande kostnader i allmänhet, och de höga kostnaderna för artister vid 
musikfestivaler, hotar många festivaler, men också brist på volontärer eller svårigheter att 
behålla dem. Ett mindre hot kan vara konkurrensen från andra evenemang (Carlsen & 
Andersson, 2011). 

3.4 Innovation 
Hyland och Soosay (2008) menar att innovation är införandet av nya och användbara 
produkter, tjänster, metoder eller processer som tillför värde till organisationen. Således kan 
innovation omfatta någon eller alla aspekter av en organisation och eftersom det i första hand 
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handlar om att lära sig, så krävs det en strategisk inriktning (Carlsen et al., 2010 efter Hyland 
& Soosay 2008). 

Det finns behov av att förnya sig inom en rad olika områden inom festivaler, bland annat 
schemaläggning, ekonomisk planering, marknadsföring och tillhandahållande av tjänster, om 
de ska förbli livskraftiga. Andra områden där innovation kan ske är inom produkter och 
tjänster, organisation, marknad, finansiering och festivaldeltagare. Med innovation kommer 
risken för fel i de olika delarna av festivalen, och i värsta fall kan det leda till att festivalen får 
läggas ner. På vilket sätt festivalarrangörerna hanterar utmaningen i att både förnya sig och 
undvika misslyckande, avgör framtiden för alla festivaler. Det är viktigt att kunskapen hela 
tiden utvecklas. Dessutom är dessa förändringar och utmaningar universella, alla ledare 
kommer alltså någon gång att möta dem i festivalens livscykel (Carlsen et al., 2010). 

Begrepp som kunskap och kreativitet anses vara de viktigaste förutsättningarna för innovation 
och en del av värdekedjan. Roper et al. (2008) definierar värdekedjan som en återkommande 
process genom vilken företag får den kunskap de behöver för att göra innovation, omvandla 
denna kunskap till att skapa nya produkter och processer, och sedan använda sina 
innovationer för att generera mervärde. 

Det krävs olika typer av kunskap för innovation, att kunna omvandla kunskap till fysisk 
innovation, samt användandet av innovationen av organisationen. Innovation är en process 
som följs av kreativitet (Carlsen et al., 2010 efter Roper et al., 2008). Festivalorganisationer 
som värdesätter kreativitet och innovation har en företagskultur (Carlsen et al., 2010 efter 
McGuire, 2003) som är bäst lämpad att ta tillvara på marknadsmöjligheter och skapa 
mervärde (Carlsen et al., 2010 efter Getz et al., 2010). Detta kan ske genom en ökad 
delaktighet av intressenter, anställda eller volontärer och andra aktörer i värdekedjan. 
Festivalorganisationens värdekedja består av kunskap och kreativa beslut som införs, och 
processen för produktion av festivalen kan då börja. I början av denna process undersöks 
festivalens egna attribut, hanteringsrutiner, struktur och marknadsförhållanden. Denna 
kunskap fås genom ett kreativt genomförande och lärande, och kan därför medföra bättre 
prestanda och en eldsjälsanda i festivalorganisationen. Berörda parter, personal och volontärer 
uppför information för att kunna fastställa modeller för finansiering, marknad och 
festivaldeltagare. De har också förmånen att uppleva festivalens innovation genom sitt aktiva 
deltagande och kan se hur en festival framgångsrikt kan förbättras genom kreativitet och 
innovation. Med utgångspunkt i denna scen för kunskap och kreativitet kan nya produkter och 
tjänster utvecklas i enlighet med modeller för finansiering, marknad och festivaldeltagare. 
Innovation kan alltså ses som en process för kunskapsgenerering, omvandling och utnyttjande 
av festivalorganisationen i samarbete med berörda parter, personal och volontärer som är 
engagerade i festivalens värdekedja (Carlsen et al., 2010). 

3.5 Misslyckande 
Getz (2002) undersökte orsaker till festivalers misslyckande från ett antal teoretiska och 
praktiska perspektiv. Anledningarna sträcker sig långt utanför ekonomiskt misslyckande, och 
är indelade i fem problemområden relaterade till marknadsföring och planering, yttre krafter, 
mänskliga resurser, finansiella resurser och organisationskultur. Ett festivalmisslyckande kan 
ske om en organisation har en alltför stark tro på en annan organisations kontroll, och utbudet 
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av resurser. Festivaler är ofta helt beroende av en inkomstkälla, till exempel en enda sponsor 
eller finansiär. Andra resursfrågor rör bristen på sponsorer eller leverantörer, omfattningen av 
konkurrens om resurserna, kontinuitet i resursutbudet och variation av de resurser som krävs 
(Carlsen et al., 2010 efter Getz, 2002). 

Befolkningstäthet och det relaterade begreppet mättnad är ytterst relevant för en 
festivalsituation och tillväxten av nya festivaler. Deras motsvarande livscykel kan ge upphov 
till alltför många festivaler under vissa tidsperioder, vilket oundvikligen leder till 
diskontinuitet och minskning i antal festivaler (Carlsen et al., 2010 efter Porter, 1980). 

Det finns också ett antal realistiska orsaker för en festivals misslyckande utöver de dynamiska 
krafter som anges ovan. Problem som dåligt väder, brist på finansiering och finansiella 
resurser, brist på stöd från samhället, asocialt beteende på festivaler och att intressenter och 
sponsorer drar sig ur, kan vara bidragande faktorer till ett misslyckande (Carlsen et al., 2010 
efter Getz, 2002; Yeoman et al., 2004; Getz & Carlsen, 2006). Dåligt väder är ett universellt 
hot mot festivaler, men Getz (2002) hävdar att ett beroende av bra väder är ett misslyckande 
från festivalarrangörerna sida eftersom de inte har skapat en beredskapsplan i händelse av 
dåligt väder (Carlsen et al., 2010 efter Getz, 2002). 

3.6 Positiva resultat 
Det finns många festivaler som påstår sig vara resultatrika baserat på ökande biljettförsäljning 
eller kundkrets. Dessa påståenden grundar sig dock enbart på tillväxt i festivaldeltagande och 
ökad turismaktivitet, snarare än hur effektiva processer och program utarbetats. Efterfrågade 
festivaler kan även avskräcka turister som vill undvika trängsel, högre priser och olägenheter, 
särskilt om den sammanfaller med perioder då turismen skjuter i höjden. Litvin och Fetter 
(2006) kallar detta för förskjutningseffekt och har skett i städer som Göteborg, Atlanta, Utah 
och Boston (Carlsen et al., 2010 efter Litvin och Fetter, 2006). 

Festivaler har en nyckelroll i att ombilda destinationer och organisationer genom ekonomiska, 
sociala och politiska processer. Men för att dessa förändringar ska kunna ske, måste 
festivalledarna vara medvetna om sin egen prestationsförmåga, när det gäller finansiering, 
marknadsföring och planering. I vilken utsträckning de påverkas av dessa utmaningar och 
möjligheter, kommer att avgöra deras förmåga till innovation och undvikandet av ett 
nedläggande (Carlsen et al., 2010). 

Som även beskrivs ovan, verkar det som att festivalledningar ändå inser vikten av innovation, 
särskilt i planeringen, men i mindre utsträckning inom varumärkning och marknadsföring. 
Imitation snarare än nyskapande är vanligt för festivaler, då mycket få personer förstår 
kärnvärdet i sin festival. Viktiga positiva effekter faller ofta bort då en festival imiterar en 
annan, dessa skulle annars kunna ge unika försäljningsargument och grund för differentiering 
och konkurrensfördelar (Carlsen et al., 2010). 

Slutligen är det viktigt att notera att förnyelse och misslyckande i vissa delar av festivalens 
ledning kan ske samtidigt. Festivalledningar kan befinna sig i en innovations- och 
misslyckandecykel, som relaterar till en rad olika finansierings- och planeringssystem och 
tekniska förändringar och utmaningar i olika skeden i livscykeln av festivalen. 
Sammanfattningsvis är det uppenbart att på grund av konkurrenskraftiga och kreativa 
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karaktärer av festivaler, finns det ett ständigt behov av festivalarrangörer som är innovativa. 
Denna kontinuerliga förnyelse får oundvikligen en viss grad av misslyckande att uppstå. I 
själva verket bör det erkännas att innovation och misslyckande går hand i hand, i alla 
festivalorganisationer.  

3.7 Festivalers påverkan på ekonomiska, fysiska, politiska och sociokulturella faktorer 
Arcodia & Witford (2006) beskriver fyra faktorer inom det sociala samhället som påverkas 
både positivt och negativt av festivaler. 

3.7.1 Ekonomiska faktorer 
Festivaler gynnar oftast destinationers ekonomiska tillstånd då de har en förmåga att bidra 
med positiva effekter på turism och marknadsföring av platsen. Exempelvis har festivalen The 
Sydney Gay and Lesbian Mardi Grass i Australien bidragit med mångmiljonbelopp i 
omsättning till staden Sydney, där festivalen hålls. Däremot kan festivaler även orsaka 
negativa effekter såsom inflation, förflyttning av lokalbefolkning och ekonomiska avbrott för 
övriga företag på destinationen. 

3.7.2 Fysiska (miljömässiga) faktorer 
Vid planering av en festival spelar infrastruktur en viktig roll. I många fall där en festival 
hålls i en stadsmiljö görs investeringar för en förbättrad och utvecklad infrastruktur. Detta för 
att höja kvalitet på både festival och destination. Men vid planering måste det finnas lösningar 
för att förhindra eventuella negativa miljöpåverkningar, främst av hänsyn till 
lokalbefolkningen. Miljöpåverkningar kan vara till exempel utsläpp, buller, avspärrningar av 
vägar, överbeläggning på hotell och alltför stor mängd av människor på gatorna. 

3.7.3 Politiska faktorer 
På grund av de positiva effekterna som event och festivaler ofta bidrar med, ökar politikers 
intresse att använda festivaler som en plattform för en destinations eller regions ekonomiska 
och industriella utveckling. Dessutom stärker festivaler en destinations image. För festivaler 
som till exempel The Sydney Gay and Lesbian Mardi Grass spelar politiken en viktig roll, 
både för festivalen och för gaykulturen i allmänhet, då politiken stödjer de ståndpunkter som 
festivalen förmedlar genom bland annat politiska debatter. Dock kan de politiska faktorerna 
påverkas negativt om festivaler får små, men inflytelserika och extrema grupper, att växa sig 
starka med syfte att bedriva en roll i samhällsutvecklingen. Dessa grupper är ofta kritiserade 
från politiskt håll. 

3.7.4 Sociokulturella faktorer 
En festivals inflytande på miljömässiga, infrastrukturella och sociala faktorer i ett samhälle 
kan visa sig vara både positivt och negativt. Planeringen av festivaler bör innehålla åtgärder 
för att skydda mot negativa påverkningar av sociokulturella faktorer. Exempelvis berör dessa 
åtgärder lokalbefolkning, trafikomläggningar, vandalisering, överbefolkning och brottsliga 
handlingar. En festival representerar platsen den är etablerad på och då kan det vara viktigt att 
festivalen framstår som en kulturell företeelse, som stödjer festivalens relation till 
destinationen. För att lokalbefolkningen ska gynnas och känna att de är delaktiga i 
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samhällsutvecklingen, bör de involveras i festivalen och exempelvis få vissa förmåner 
(Arcodia & Witford, 2006). 

3.8 Medias inverkan på festivaler 
Mossberg och Getz (2006) menar att media är avgörande för den process där aktörerna 
samarbetar för att bygga upp och förvalta ett events varumärke. De konstaterar vidare hur 
nödvändigt det är för festivalledningar att inse hur stor roll media spelar som aktörer. De kan 
ge en positiv utveckling av en festivals image, som stöds av både festivalbesökare och de 
bofasta (Robertson & Rogers, 2009 efter Mossberg & Getz, 2006). Det är dock svårt att 
bedöma värdet av samverkan mellan festivaler och media (Robertson & Rogers, 2009 efter 
Chalip & Green, 2001).  

Undersökningar av relationen mellan mediebevakning och orsakade effekter på 
festivalplatsen är begränsad (Robertson & Rogers, 2009 efter Getz & Fairley, 2004; 
Falkheimer, 2007; Getz, 2008). Detta trots det faktum att analyser av medieinnehåll kan 
användas till att besvara frågor som dyker upp i nya undersökningar, som bildas av behovet 
för förståelse och hantering av det slutgiltiga resultatet av en festival (Robertson & Rogers, 
2009 efter Getz, 2008). 

Festivaler som drivs statligt ökar (Robertson & Rogers, 2009 efter Larson & Wikstrom, 2001; 
Wood & Thomas, 2008; Robertson et al., 2009) och har även dem inflytande på media. Detta 
kan uppenbaras på ett mer samordnat sätt, som behovet av politisk framgång. Vid en 
bedömning av medias påverkan vid 2005 års Amerika pre-gatta i Malmö, antyder Falkheimer 
(2007) att medias roll är föremål för både politiska och kommersiella påtryckningar, men 
nivåerna av inflytande är beroende på storlek och efterfrågan av eventet. Han konstaterar även 
att ett events identitet både är betydelsefullt och ifrågasatt när de representeras i media 
(Robertson & Rogers, 2009 efter Falkheimer, 2007). Dessa yttranden stöds av Brennan-
Horley et al. (2007), vars analys av en festival på landsbygden i New South Wales, 
Australien, noterade betydelsen och framgången av att festivalen bevakades nationellt. 
Tidningarna utformade en iscensatt identitet som var mycket attraktiv för dem som var 
bosatta utanför det område och påverkades av bevakningen, men däremot var det brist på stöd 
för festivalen från lokalbefolkningen och lokala tidningar (Robertson & Rogers, 2009 efter 
Brennan-Horley et al., 2007). 

I Norden och större europeiska sammanhang, finns det möjlighet till positiv påverkan i och 
med aktörernas ifrågasättande, och ett stärkt samarbete kan vara värdefullt för både eventet 
och för den plats där den är belägen (Robertson & Rogers, 2009 efter Kiousis, 2001, 2004). 
Media på både lokal och nationell nivå framkommer som en stark faktor, i festivaldeltagares 
och festivalledningens uppfattning om det sociokulturella genomslaget av festivaler. Lokal 
påverkan har högre betydelse när den uppfattas genom och av de lokala medierna. Lokal 
media har en tendens att sprida negativa nyheter snarare än positiva, särskilt när festivaler och 
evenemang är utformade för att nå nya marknader eller främja ny ekonomisk utveckling 
(Robertson & Rogers, 2009 efter Ensor et al., 2007; Robertson et al., 2009). 
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4. Empiri 
 

4.1 Stockholms stads syn på event och festivaler 
Visionen som Stockholm stad har är ”att bli en evenemangs- och upplevelsestad i 
världsklass” (Rindberg 2011). För att Stockholm ska kunna stärka sin profil som destination 
behövs ett ökat utbud av evenemang och festivaler som lockar besökare till staden. Men i 
grunden är det inte antalet evenemang som är av högsta prioritet, främst behöver Stockholm 
evenemang på högre nivå, som lockar en betydligt större och bredare publik än de nuvarande 
festivalerna (Ticoalu 2011). Stockholm kan dock ha svårt att jämföra sig med städer som 
redan har evenemang på en sådan hög nivå, som New York, London och Paris. Därför måste 
Stockholm hitta något som är unikt, och utifrån vad staden kan leverera, skapa ett evenemang 
i världsklass (Brogren 2011). 

Stockholms stad, som är en omfattande organisation bestående av både politiker och 
tjänstemän med Stadsledningskontoret i spetsen (www.stockholm.se), har en vision som 
sträcker sig nästan 20 år framåt i tiden; ”vision 2030”, som består av tre delar. Den ena delen 
är att finnas till för invånarna, vilket innebär att sätta stockholmarna i centrum. En annan del 
är att vara en drivkraftig region, där det är viktigt att attrahera framgångsrika företag, 
besökare och investerare, för att Stockholm ska bli en innovativ och växande stad. Det 
handlar om att attrahera företag, besökare och investerare. Den tredje delen är att vara en 
mångsidig och upplevelserik stad. De här delarna skapar funderingar kring evenemang, som 
ligger till grund för det stora intresset från politikerna, när det kommer till satsningar 
beträffande evenemang i Stockholm. Viktigt är att ta fram en samlad strategi, för att en 
gemensam tanke bakom Stockholms evenemang ska nå samtliga aktörer inom Stockholms 
stad (Brogren 2011). 

I många år har Stockholms stad satsat på evenemang och Stadsledningskontoret håller i 
nuläget på att ta fram en form av evenemangspolicy. Denna policy ska fungera som ett 
underlag för hur Stockholm väljer att anordna evenemang. Det är många aspekter att ta 
hänsyn till, bland annat vilken typ av evenemang som ska arrangeras, vem eller vilka aktörer 
som ska gynnas och hur eventen ska genomföras. Det är många faktorer som påverkar men 
som inte är lätta att styra över, till exempel infrastruktur, hotell och trafik. Därför är det 
viktigt att både direkta och indirekta inblandade aktörer i ett evenemang samarbetar (Ticoalu 
2011). 

Stockholm Business Region (SBR) är ett företag i det offentliga näringslivet som arbetar med 
att attrahera företag och investerare till Stockholm. SBR äger dotterbolaget SVB, som arbetar 
med marknadsföring av Stockholm som turistdestination (www.stockholmbusinessregion.se). 
Evenemangsavdelningen på SVB har tre arbetsuppgifter: Att arbeta med service till 
evenemangsarrangörer i Stockholm, marknadsföra Stockholm som evenemangsdestination 
riktat mot arrangörer samt att hantera kommunens ekonomiska stöd till evenemang i enlighet 
med stadens evenemangspolicy. Evenemangsavdelningen arbetar bara med arrangörer, det vill 
säga business-to-business. Alltså riktar de inte marknadsföringen av Stockholm mot besökare, 
utan fokuserar på arrangörerna av festivaler. (Rindberg 2011).  
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Evenemangsavdelningen har skapat projektet Event Stockholm som stödjer arbetet i 
marknadsföra Stockholm som evenemangsdestination att uppnå Stockholm stads vision om en 
evenemangsstad i världsklass (Event Stockholm, 2010). Service till arrangörer upprätthålls 
med hjälp av en evenemangslots som hjälper bland annat till med vem arrangören ska vända 
sig till gällande tillstånd, alltså till exempel trafikkontoret eller miljöförvaltningen (Brogren 
2011). Årligen konsulterar evenemangslotsen ungefär 200 evenemang i Stockholmsregionen 
(Event Stockholm, 2010). 

För Stockholm är det viktigt med event och festivaler eftersom det ökar turistströmmen till 
staden, vilket innebär ökade ekonomiska intäkter (Ticoalu 2011). Det här är en trend som inte 
bara visar sig i Stockholm utan berör hela Sveriges turismekonomi. En rapport från 
Tillväxtverket (2011) som bygger på en undersökning mellan åren 1998 och 2008, visar att 
evenemang ökade besökarantalet med 135 procent i Sverige under dessa år (Tillväxtverket, 
2011). Det är sällan en turist kommer till en stad enbart i syfte att besöka ett event eller 
festival, och det gör att pengar spenderas på andra aktiviteter i staden utöver evenemanget. 
Stockholm i sig lockar turister på grund av Stockholms skärgård och sin vackra och rena 
image, och i och med specifika evenemang som exempelvis festivaler, kan Stockholm stärka 
sin attraktionskraft på marknaden (Ticoalu 2011). 

Stockholm behöver en festival på högre nivå än de som finns i nuläget, en festival i 
världsklass är något som Stockholm saknar (Ticoalu 2011). Dock är det mer aktuellt att satsa 
på de idag redan befintliga festivalerna i Stockholm, snarare än att utöka antalet. På det sättet 
är det lättare att behålla fokus på de festivaler som finns, för att stärka Stockholms profil som 
destination (Brogren 2011). Det är många frågor som måste besvaras för att kunna uppnå en 
festival av världsklass. En efterfrågan finns och ligger i dagsläget hos flera aktörer såsom 
lokalbefolkning, handel, industri, och hotell- och restaurangnäring. Den som planerar en 
festival eller ett event bör ställa sig frågorna; Vilken typ av festival? Hur ska evenemanget 
förankras med stockholmarna? Hur ska hållbarheten fungera? (Ticoalu 2011). 

I dagsläget finns det redan en grund att stå på, för att kunna utveckla ett redan befintligt 
festivalkoncept. Det är Kulturfestivalen som idag främst lockar kulturintresserade människor. 
Dock är det inte denna målgrupp som arrangörerna (Stockholm Kulturförvaltning) ser som 
den primära, utan istället eftersträvas en bredare målgrupp. Men frågan är hur Stockholms 
stad ska kunna bredda den gruppen (Ticoalu 2011). I starten av Kulturfestivalen var det 
betoning på kulturkvalitet och öppenhet. Allteftersom åren gått har utvecklingen öppnat upp 
för restaurangutbud och mångfald i programkonceptet (Karlsson 2011). Att börja på ett nytt 
projekt för att nå ut till en bredare målgrupp är dock inte angeläget, det är bättre att bygga på 
något som redan fungerar i grunden. Utifrån det kan moduler byggas, det vill säga andra 
enheter inom festivalen, till exempel mode, litteratur, musik i alla dess genrer, design eller 
arkitektur. Det skulle få konceptet att mer likna en stadsfestival och det gäller att tematisera 
för att få mångfald och blandade målgrupper. Det kan jämföras med närliggande restauranger 
som tillsammans attraherar folk, som ett kluster. ”Flera delar tillsammans gör att Stockholm 
kan marknadsföras som ett enda paket. Det handlar om bättre samarbete” (Ticoalu 2011). 

Stockholms stad genomförde en storsatsning den 8:e augusti 2008 (080808) och skapade Go 
08 som blev ett unikt evenemang. Steve Angelo och Sebastian Ingrosso från Swedish House 
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Maffia fick förfrågan att spela för hela Stureplan, som då förvandlades till en enda 
utomhusnattklubb. Besökarantalet beräknades till 20 000 personer, men konceptet blev så 
lyckat att hela 57 000 personer kom för att uppleva eventet. Blandningen av folk, allt från 
barnfamiljer, ungdomar till pensionärer, blev lyckad men antalet blev precis på gränsen till 
vad som säkerhetsmässigt kunde hanteras (Ticoalu 2011). 

4.2 Möjliga faktorer till en framgångsrik festival 
Ett framgångsrikt koncept bygger på en idé, vilket utgör grunden. Vissa festivaler är nischade, 
det vill säga specifikt inriktade på ett visst tema, och det kan vara en faktor för att lyckas 
(Karlsson 2011). Förutom en bra idé bör även arrangören även vara väl organiserad och ha en 
tanke kring en långsiktighet (Brogren 2011). Malmros (2011) poängterar värdefulla faktorer 
såsom finansiering och förnyelse. Att ha en vision och ett mål samt ett innehåll som matchar 
det, menar Rindberg (2011) kan vara avgörande faktorer, speciellt om det rör sig om en 
återkommande festival. Han pekar på tre viktiga bakomliggande faktorer: 1) Vision, 2) 
Internationellt innehåll – som attraherar internationella besökare, 3) Bra arrangör som känner 
målgruppen, kan känna av framtiden samt kan förutse kommunikationsvägar och infrastruktur 
(Rindberg 2011).  

Festivalen behöver också en spektakulär plats. Det finns till exempel en anledning till varför 
morgondagens evenemang som exempelvis DN-galan och Winter Jam, som är en 
internationell skid- och snowboardtävling, anordnas på Stockholms stadion, där det unga och 
nya möter det gamla och rustika. Det är kombinationen som är viktigt och som ligger i linje 
med vad Stockholms stad planerar och bygger. Till exempel är de kommande nya arenorna, 
Swedbank Arena och Stockholmsarenan, framtidens möjlighet för festivaler, 
idrottsevenemang och konserter i en spektakulär miljö (Rindberg 2011). 

En fälla man som arrangör bör undvika är att den kommersiella delen blir för uppenbar, och 
att det tydligt framgår att festivalen endast är anordnad i syfte att tjäna pengar. Festivalen bör 
inte bara vara driven med kommersiella aspekter. Grundläggande är att människor lockas till 
platser där andra människor är. Det vill säga mötesplatser (Karlsson 2011).  

Ska det vara en folklig attraktion, då måste det finns ett hjärta och värme i det och en välkomnande attityd 
(Karlsson 2011) 

2010 genomfördes rockfestivalen Sonisphere, som med 50 000 besökare blev klassad som 
världens största festival genom tiderna inom rockgenren och dessutom den största festivalen 
som någonsin arrangerats i Sverige. Det finns alltid utrymme i Stockholm för festivaler av 
olika karaktär. Rätt målgrupp och innehåll gör att det finns något att bygga på. Mest lönsamt 
för Stockholm ur ett turistiskt perspektiv är just musikfestivaler. Sonisphere bidrog med 100 
miljoner i turismintäkter på en enda dag. Det gäller att hitta det unika som attraherar den rätta 
målgruppen både nationellt och internationellt. Turismekonomiskt är pengar som svenskar 
spenderar lika bra som pengar spenderade av internationella turister (Rindberg 2011). 

Vad som är väsentligt att ta hänsyn till vid planering och genomförande av en festival är 
lokalbefolkningen. För att behålla stoltheten av festivalerna bland stockholmarna, behöver 
Stockholms stad förbättra synkroniseringen av festivalaktiviteterna med Stockholmarnas 
vardagsliv (Ticoalu 2011). Ett evenemang som omfattar en stor offentlig yta, påverkar de 
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boende. Det kan gälla parkeringsplatser, störande ljud, blockerade vägar och så vidare. Ju mer 
centralt festivalen är belägen, desto viktigare är frågan eftersom det berör fler människor 
(Rindberg 2011). 

Om alltför många vägar stängs av och infrastrukturen inte fungerar som vanligt, uppstår lätt 
irritationer. Folk ska kunna transportera sig till sina arbetsplatser och andra aktiviteter, utan 
att behöva ta omvägar i alltför stor utsträckning. Samma sak gäller näringslivet, de får aldrig 
förlora pengar eller bli uteslutna på grund av ett evenemang. Ett exempel är Redbull Airways 
som fick ta tillbaka sin ansökan för två år sedan. Eventet skulle likna flygets Formel 1, då 
skulle hela luftrummet stängas av och på grund av säkerhet även all båttrafik. Men om alla 
skärgårdsturer och Silja Line skulle ställas in för ett sådant event, skulle flera miljoner SEK 
gå till spillo (Ticoalu 2011). 

Evenemangsavdelningen på kulturförvaltningen har en policy när det gäller att undvika 
trafikstörningar. Trafikavstängningar får göras, men enligt särskilda avseenden. Det spelar till 
exempel roll vilken dag eller tid det är. Bättre är att stänga av trafiken en lördag än en fredag 
och samma sak gäller klockslag. Det är exempelvis skillnad på klockan 18:00 eller 18:45. 
Sådana små skillnader var det tidigare ingen som tänkte på. Däremot var trafikavdelningen 
medvetna om det, men meddelade inte evenemangsledningen för de förmodade att de inte 
hade någon direkt inverkan på evenemanget. Evenemangsavdelningen tänkte inte heller på att 
involvera trafikavdelningen. Men idag är det en helt annan samordning. Varje gång ett 
evenemang anordnas, samlas alla representanter och kollar igenom alla konsekvenser och så 
får alla yttra sig. Detta leder till positiva effekter (Ticoalu, 2011). 

4.3 Stockholm Pride Festival 
Stockholms i dagsläget största festival är Stockholm Pride som med sin parad lockar cirka 
350 000 besökare (Fredman 2011). Evenemanget är också det mest ekonomiskt lönsamma för 
Stockholm (Brogren 2011). Firandet har pågått i Sverige sedan slutet av 70-talet i olika 
former, men den första Stockholm Pride gick av stapeln 1998 (Fredman 2011). Festivalen har 
sitt ursprung i New York 1969, då gayrörelsen för första gången vågade sätta sig emot 
polisens trakasserier. Sedan dess har människor över hela världen firat denna händelse av 
frigörelse för homo-, bi-, transsexuella och queerpersoner (HBTQ). Det började som politiska 
demonstrationer i USA men övergick på 80-talet i firande av festivalliknande slag. Runt om i 
världen anordnas idag drygt 140 stycken Pridefestivaler och karnevaler 
(www.stockholmpride.org, 1). 

Varje år utses ett land i Europa till värd för Europride. 2010 stod Warszawa som värd för det 
stora Prideevenemanget och 2008 hölls firandet i Sverige. Stockholm Pride brukar ha ett 
betalande besökarantal på 6000 till 8000 besökare, bortsett från paraden, men det året som 
Sverige var värdland för Europride var det 17 000 människor som besökte festivalen 
(Fredman 2011). Det så kallade Worldpride anordnas även och berör länder över hela världen. 
Men trots ansökan har Sverige ännu inte blivit tilldelad värdrollen för Worldpride, som utses 
av representanter från Prideorganisationer världen över (Rindberg 2011). 

Föreningen Stockholm Pride är ideell, vilket innebär att samtliga involverade arbetar som 
volontärer utan arvode. Säkerhetsvakterna är de enda som är avlönade. Organisationen består 
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av en styrelse med en ordförande och en vice ordförande i spetsen som väljs varje år. I 
organisationen finns även en operativ kommitté, det vill säga en stab som består av bland 
annat en marknadschef, en presschef och en festivalledning som står för allt innehåll. Det 
finns även en säkerhetskommitté. Totalt arbetar ungefär 100 personer och av dem sitter 
ungefär 15 till 20 personer i staben. Under festivalveckan arbetar cirka 600 volontärer 
(Fredman 2011). Volontärerna är individer och organisationer inom Sveriges HBTQ-samhälle 
som ställer upp frivilligt och delar de värderingar som är centrala i festivalen (Föreningen 
Stockholm Pride, 2010). Ordförande Pär Wiktorsson arbetar med festivalen nästan på heltid 
trots att han har ett ordinärt jobb. Alla de eldsjälar som ställer upp för festivalen gör att det 
fungerar så bra som det gör (Fredman 2011). 

Stockholm Pride är till för de som känner sig delaktiga i och respekterar den kultur som har sina rötter i 
homosexuella, bisexuella och transpersoners liv. Detta manifesterar föreningen genom att varje år arrangera 

kulturfestivalen Stockholm Pride. Stockholm Pride är partipolitiskt och religiöst obundet 
(www.stockholmpride.org, 2) 

Stockholm Prides syfte signalerar vilket budskap Sverige står för och vill föra ut i världen. 
Grunden ligger i tolerans, icke-fördomar och jämställdhet. När Stockholms stad stöttar ett 
evenemang, är tanken att förstärka de grundvärderingar Sverige och Stockholm har, som 
stärker den image och varumärke som Stockholms stad vill förmedla (Brogren 2011). 

Från ett utomstående perspektiv har många människor uppfattningen att festivalen mest består 
av glitter och glamour, på grund av det stora mediauppbådet runt paraden (Fredman 2011). 
Paraden är dock ett populärt inslag i festivalen, då många människor av förtjusning får 
chansen att utnyttja avstängda gator. Avstängda områden anses ofta annars vara ett störande 
inslag i vardagen (Ticoalu 2011). Men det finns en motbild till glamouren på gatorna, och det 
är Kulturhuset som under festivalen är ett center för seminarier, föreläsningar, debatter och 
diskussioner av HBTQ-frågor. Men det är inte alls lika uppmärksammat i media. Det finns en 
strävan från organisationens sida att tydligare belysa den intellektuella delen av festivalen i 
kampen för de viktiga frågorna (Fredman 2011). 

Stockholm Prides primära målgrupp är begränsad. Men målgruppen, som främst utgörs av 
människor över 18 och yngre medelålder, är engagerade och har varit en stor del i festivalens 
framgång. I och med fler sponsorer och besökare har även intäkterna ökat och Stockholms 
stad har gått in med mer stöd. HBTQ-frågor har fått en större acceptans bland de politiska 
partierna, vilket har gjort att Pridefirandet har givits en större legitimitet. Stockholm Pride 
genomför årlig marknadsföring via tryckta och digitala kanaler, främst genom gay-press och 
gay-sidor på Internet. Marknadsföring sker också genom sponsorer, då uppstår en win-win 
situation som gör att både parter gynnas. Sponsorerna bidrar med pengar och Stockholm Pride 
ger sponsorerna marknadsföringsmöjligheter, i utbyte mot att sponsorerna ställer upp och 
förmedlar festivalens budskap, genom att visa värdet i de viktiga frågor som berörs (Fredman 
2011). Sponsorintäkter är värda att satsa på eftersom det finns en möjlighet att säkra dem i ett 
tidigt planeringsstadium, det för att få bättre kontroll på kostnader och intäkter under hela 
evenemanget (Rindberg 2011). 

Stockholm Pride marknadsför sig i första hand på den svenska marknaden. Det är en 
resursfråga angående marknadsföring utomlands. Stockholm Pride kräver en högre 
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omsättning för att kunna göra en sådan satsning, då det går åt stora summor pengar att 
annonsera i utländsk press. Dock används sociala medier, såsom Facebook och Twitter, för att 
nå ut till en bredare marknad, och Stockholm Pride kommer i år fokusera ännu mer på dessa 
som potentiella marknadsföringskanaler (Fredman 2011). 

Stockholm Pride får stöd från evenemangsavdelningen på SVB som främst hjälper till med 
service och kommunens ekonomiska stöd. Servicen gäller alla arrangörernas frågor såsom nya 
festivalområden, tillstånd, samarbeten och hur den nya paradvägen ska gå för att undvika 
trafikkaos. SVB säkerställer också att festivalen får fortsätta vara verksam. Om Stockholm 
Pride kandiderar för Europride eller Worldpride, hjälper även evenemangsavdelningen på 
SVB till med marknadsföringen av Stockholm som evenemangstad. Det genom att ordna med 
bland annat ansökningshandlingar och offerter från respektive Prideorganisation i Europa 
eller världen, för att Stockholm Pride ska kunna konkurrera internationellt. Andra sektioner på 
SVB, utöver evenemangsavdelningen, arbetar med Pride på andra sätt, till exempel genom att 
marknadsföra hela Stockholms gaycommunity för att få det att växa (Rindberg 2011). 

De samarbetspartner som Stockholm Pride arbetar med är sponsorerna Riksförbundet för 
homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter (RFSL) och QX förlag (Föreningen 
Stockholm Pride, 2010). Dessutom sker samarbete med andra Prideorganisationer i Sverige, 
Norden och Europa. I Stockholm finns även samarbete med Stockholms stad, SVB, Gatu- och 
Fastighetskontoret, Polisen och Storstockholms Lokaltrafik (SL). SL arbetar aktivt under 
festivalen genom att lägga om vissa turer. 2010 skapade de en ny busslinje, Pride Express, 
som gick skytteltrafik mellan Kulturhuset och Sjöhistoriska Muséet där festivalen då var 
belägen (Fredman 2011). 

I år är upplägget av festivalen lite annorlunda, då den obligatoriska festivalbiljetten kommer 
att tas bort. Tidigare har besökarna fått köpa ett veckoband för 800 SEK. Det mesta kommer 
nu istället vara gratis. Däremot kommer ett veckoband säljas för 250 kronor vilket ger inträde 
till bland annat seminarier och föreställningar i Kulturhuset, programbok och rabatter. 50 SEK 
av de 250 går till Stockholm Prides solidaritetsfond som överlämnas som bidrag till andra 
Pridefiranden. Tanken bakom det nya systemet kommer ändå vara att få in intäkter från andra 
håll för att täcka alla kostnader. Dels kommer intäkterna komma från sponsorer men även från 
restaurangerna i Kungsträdgården. Dessutom hoppas föreningen på bidrag från Stockholms 
stad (Fredman 2011).  

Det är ofta svårt för de festivaler som främst lever på biljettintäkter att säkra sin ekonomi. Det 
är ovisst hur många besökare som kommer till festivalen på grund av olika orsaker, där 
väderförhållanden ofta spelar in. Det finns alltid ett risktagande när det gäller biljettintäkter, 
festivalorganisationen bör vara förhållandevis ekonomiskt trygg för att kunna förlita sig på det 
(Rindberg 2011). Stockholm Pride ser en möjlighet i att entréavgiften togs bort. Tidigare har 
festivalen varit begränsad till vissa platser, vilket har gett tecken och väckt frågor om 
festivalen verkligen förmedlar det budskap om öppenhet som är tänkt. Det är en symbolik i att 
festivalen flyttar in till Stockholms centrum (Fredman 2011). Öppenheten gynnar hela 
Stockholm som stad i större utsträckning, eftersom pengar kommer spenderas på flera olika 
platser i staden, istället för ett koncentrerat festivalområde (Rindberg 2011). 
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Stockholm Pride är inte den enda Pridefestivalen i Sverige, men såväl den största i Norden. 
Exempelvis anordnar även Göteborg en HBTQ-festival. Den festivalen får dock mer 
ekonomiskt stöd från Göteborg Stad, än vad Stockholm Pride får från Stockholms stad, och 
det är något som Stockholm Pride eftersträvar att ändra på. I Stockholm finns det däremot 
ingen annan festival som de konkurrerar med i nuläget (Fredman 2011). 
Evenemangsavdelningen på Stockholms kulturförvaltning är positiv till Stockholm Pride och 
värnar om mångfalden som Pridefestivalen bidrar med. Mångfalden syftar till att det är viktigt 
att andra arrangörer utöver Stockholms stad, tar egna initiativ. Olika arrangörer har olika syn 
och idéer och koncept, och kan därmed ta lärdom av varandra (Ticoalu 2011). 

Trots att Stockholm Pride stadigt har gått framåt i utvecklingen, blev det en nedgång 2009 då 
det uppstod ett underskott i kassan, med två miljoner SEK. Anledningen var en miss i 
budgetkontrollen vilket orsakade att intäkterna blev lägre och kostnaderna högre. Efter ett 
långt årsmöte fick styrelsen tillslut ansvarsfrihet. Utan en lösning hade detta kunnat vara slutet 
för Pridefestivalen. Till 2010 skärptes kontrollen av budgeten och vissa nedskärningar på 
aktiviteter gjordes, och det resulterade istället i en vinst på en miljon SEK. Framtidsplaner för 
Stockholm Pride är inte fastställda, men det ursprungliga syftet med fest, kultur och 
politik kommer fortsätta eftersträvas och öppenheten ska utvecklas. ”Samtidigt ska vi vara en 
arena för fester, glitter och glamour” (Fredman 2011). 

4.4 Stockholm Vattenfestival 
På 1980-talet fanns det en idé hos Stockholms stad och näringslivet, att placera Stockholm på 
destinationskartan och öka turismströmmen till staden (Karlsson 2011). Den första idén om 
Stockholm Vattenfestival uppkom i mitten av 1980-talet. En man vid namn Svante Hultkvist 
ansåg att Stockholm var i behov av att marknadsföras på ett nytt sätt. Förslaget om festivalen 
fick först avslag av Sveriges Turistråd, men idén levde vidare. Hultkvist kom senare i kontakt 
med Caj Malmros, då marknadschef på Linjeflyg, som ville fortsätta att driva förslaget 
(Malmros 2011). 

Vi satte oss uppe på en vind 1989, jag och en kollega från Linjeflyg och en kille till, och så sa vi att vi ska göra 
världens största festival  (Malmros 2011) 

Malmros var med vid starten av vad som blev en stiftelse, som drevs av tio stycken företag 
och organisationer, varav SAS och Stockholms stad var två av dem. Malmros utsågs till 
generalsekreterare i stiftelsen och stiftelsen omvandlades senare till ett aktiebolag (Malmros 
2011).  

Stockholm Vattenfestival anordnades första gången 1991. Planeringen inför festivalen pågick 
i ett och ett halvt år, med en startbudget på fyra miljoner SEK som var sponsorpengar från 
organisationerna i stiftelsen. Men under planeringens gång, insåg Malmros och stiftelsen att 
budgeten var otillräcklig. Det krävdes 15 miljoner SEK för att kunna genomföra 
evenemanget, vilket var en markant summa under den lågkonjunktur som tydligt visade sig i 
samhället under samma tidsperiod. De följande fyra åren steg kostnaderna med nästan 100 
procent varje år, men festivalen bidrog med enorma intäkter och ökade omsättningen i 
Stockholm med omkring en miljard SEK. Även näringsliv utanför Stockholm tjänade på 
festivalen, främst turistrelaterade sådana med anledning av resor till och från huvudstaden. 
Tusentals arbetstillfällen skapades också till följd av festivalen, såväl tillfälliga som 
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långvariga. Stockholm fick även gratis marknadsföring för över 100 miljoner SEK då 
Stockholm uppmärksammades i TV-sändningar över hela Europa (Malmros 2011). 

Vid marknadsföringen av Stockholm Vattenfestival undersöktes distributionsmöjligheter för 
Sverige.  Logotypen ritades av Lasse Åberg och Hennes & Mauritz fick rätten att sälja t-
shirtar med logotypen tryckt på. Marknadsföringen blev istället för en kostnad, en 
inkomstkälla och förhandling av nya exponeringsmöjligheter eftersträvades ständigt. IKEA 
blev senare också en distributör, Systembolaget sålde festivalens eget vin och Arla tryckte 
festivalinformation på mjölkpaketen (Malmros 2011).  

Stockholm Vattenfestival startade av olika skäl. Bland annat för att locka turister till 
Stockholm samt för att minska ungdomskravallerna i Kungsträdgården på 80-talet. Stiftelsen 
som arbetade med festivalen startade ett projekt som döptes till Lugna gatan, ett stort inhägnat 
och bevakat disco i Kungsträdgården. Projektet blev lyckat och det uppstod sällan problem 
med bråk. Lugna gatan var en del av Vattenfestivalen som bestod av ett mångfaldigt utbud av 
olika aktiviteter, alltifrån sport, till konst och musik. Festivalen riktade sig till alla målgrupper 
i varierande åldrar med olika intressen. Mångfalden av åldrar blev en betydande orsak till 
reducerade bråk och oroligheter. De främsta styrkorna med Vattenfestivalen var 
diversifieringen i festivalen. Det fanns något för alla intressen i alla åldrar. En arrangör kan 
inte bara satsa på aktiviteter som attraherar de själva, utan måste anpassa sig efter marknadens 
efterfrågan (Malmros 2011). 

I början på 1990-talet var människor inte vana vid uteserveringar, och för många var det 
första gången de kunde sitta ute och dricka en öl (Malmros 2011). Alkoholpolicyn i Sverige 
var betydligt striktare då och samhället var mer konservativt. Det skapades en wow-effekt och 
en frihetskänsla när öltälten ställdes upp och trafiken stängdes av. Idag är det ingen som 
skulle reagera på samma sätt eftersom uteserveringar numera tillhör vardagen (Ticoalu 2011). 
Vattenfestivalen var på väg mot en festival i världsklass, men nådde aldrig riktigt fram. 
Dagens smak, trender och behov går inte jämföra med gårdagens, det krävs något nytt för att 
uppnå en liknande framgång (Malmros 2011). Det är en större utmaning idag att lyckas med 
ett framgångsrikt koncept, eftersom många evenemang redan är välutvecklade och 
specialiserade. Därför krävs det något extra unikt för att kunna sticka ut (Ticoalu 2011). 

Samordningen i en stad måste ha ett fungerande system när ett evenemang ska anordnas. 
Vattenfestivalen hade brister i samordningen vilket skapade ett visst kaos i staden under 
festivaldagarna. När festivalen var som störst sträckte den sig från Västerbron till Skansen, 
vilket orsakade blockeringar av vägar i nästan hela innerstaden. Det blev ett omfattande 
ansvar för arrangörerna. Samarbetet med polis och brandkår fungerade dock bra och polisens 
ledning flyttade sin central från Kungsholmen till festivalområdet (Malmros 2011). 
Vattenfestivalen är en stor faktor bakom den nya planeringssamordningen i Stockholm och 
Stockholms stad har dragit stor nytta av att festivalen fanns. Vattenfestivalen har gett staden 
både lärdomar och erfarenheter och det är viktigt att behålla erfarenheterna till kommande 
generationer. Stockholms stad och evenemangsarrangörer har blivit bättre på att utnyttja 
kompetens och erfarenheter som finns (Ticoalu 2011). 
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En festivalarrangör bör ta hänsyn till eventuella hot som kan uppstå. I Vattenfestivalens fall 
berörde hoten främst säkerhet och medieuppståndelse. För att kunna kontrollera säkerheten så 
bra som möjligt, anlitades en organisation som kunde förutspå alltifrån stickor i fingret till 
atombombsattacker. När ett JAS-plan störtade under en flyguppvisning under 
Vattenfestivalen 1993, hade säkerhetsorganisationen gått in med förebyggande resurser. Tack 
vare god planering gällande avstängning av flygområdet, kom ingen person till skada 
(Malmros 2011). 

Innan den första festivalen hade gått av stapeln, höll media en låg profil och var dessutom 
skeptisk till festivalen (Karlsson 2011). Men när festivalen väl var igång blev det helsidor i 
kvällstidningarna. Aftonbladet gick ut med en 20 sidor lång bilaga och festivalen fick enorm 
medieuppståndelse. Media har dock förmågan att hylla en nyhet lika väl som den kan sågas 
dagen därpå och därmed bör festivalarrangören vara uppmärksam på medias makt (Malmros 
2011). Väder kan också ses som ett hot och Vattenfestivalen hade inga vidare åtgärder för 
hantering av dåligt väder (Malmros 2011). 1993 regnade det under samtliga dagar (Resurs 
AB, 1999), men folk accepterade vädret och särskilt barnen uppskattade gyttjan och leran. 
Däremot blev gräsområden förstörda och festivalarrangörerna fick betala böter på cirka 
200 000 SEK. Några vidare nödlösningar för diverse oförutsedda händelser hade inte 
arrangörerna av Vattenfestivalen överhuvudtaget, problemen behandlades när de väl dök upp 
(Malmros 2011). 

1995 var besöksantalet och framgången som störst. Men trots Vattenfestivalens storhet, togs 
beslutet om nedläggning av festivalen år 1999 efter att festivalen varit verksam i nio år. 
Orsakerna bakom nedläggningen är åtskilliga (Malmros 2011). Två faktorer var ekonomiska 
brister och medietryck (Ticoalu 2011). Sista året som festivalen var i bruk, anordnades samma 
sommar Kulturhuvudstadsåret och Brandmanna-VM. Dessutom gjordes ett försök till 
Världsutställning och en ansökan om Olympiska Spelen (OS). Det som hände var att staden 
inte kunde satsa ordentligt på något av evenemangen, istället gick de in med en liten summa 
till varje, vilket resulterade i att ingen av evenemangen blev lönsamma. OS-planerna fick 
avslag, Världsutställningen kostade flera miljoner SEK innan den gick i konkurs, 
Brandmanna-VM blev en flopp och Vattenfestivalen anordnades för sista gången (Malmros 
2011).  

En stor del av media ansåg att festivalen innehöll för lite kultur, och därmed för lite kvalitet. 
Medietrycket och uppståndelsen runt festivalen skapade många olika tycken och åsikter, 
främst hos lokalbefolkningen. Åsikterna skiljde sig i olika delar av staden. Bland annat ansågs 
festivalen vara för kommersiell. Invånarna på Södermalm hade sin åsikt och attityd, invånarna 
på Östermalm hade en annan och de boende i Gamla stan hade en tredje (Karlsson 2011). 
Eftersom det var de som bodde i festivalområdena, var det dem som främst blev drabbade 
(Rindberg 2011). Besökarna som kom från förorterna, andra städer och landsbygd hade en 
mer positiv attityd och hade svårare att förstå de klagomål som uppstod. Men rykten spreds 
och skapade tillslut negativa attityder mot festivalen (Karlsson 2011). 

Ett försök att förnya konceptet gjordes det sista verksamma året, då fyrverkerierna byttes ut 
mot en lasershow. Men lasershowen blev inte alls lika uppskattad som fyrverkerierna och 
ännu ett missnöje skapades vilket resulterade i ett öppet mål för kritikerna. Kritiken mot 
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Vattenfestivalen och hur Stockholms stad valde att publicera evenemang, togs upp i 
stadshuset och politikerna fattade tillslut beslutet om nedläggning av festivalen (Karlsson 
2011).  

Genom Stockholm Vattenfestival skapades Vattenpriset (Malmros 2011) som sedan 1991 har 
delats ut till individer och organisationer som arbetat med ”enastående prestationer inom 
vattenrelaterade områden” (www.worldwaterweek.org). Swedish Water Institute står bakom 
priset som delas ut av Kung Karl XVI Gustaf under World Water Week i Stockholm varje år. 
Tillställningen är en internationell prestigefylld prisutdelning. Den är prestigefylld för 
Stockholm eftersom den genererar en positiv bild av Stockholm (Rindberg 2011). Den image 
som Vattenfestivalen ämnade förmedla var ett glatt, händelserikt Stockholm med mycket 
människor, allt detta kopplat till miljö och vatten. Vatten stod för Stockholms skärgård och 
den vackra bilden av Stockholm, vilket var och är fortfarande ett av Stockholms starkaste 
varumärke (Karlsson 2011). 
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5. Analys 
Samordningen av evenemang är uppbyggt av nätverk (Larsson, 2009), som i Stockholm 
består av både offentliga och privata aktörer inom det svenska näringslivet. Inom Stockholms 
stad finns de offentliga företagen Stockholm Business Region (SBR) och Stockholm Visitors 
Board (SVB) som arbetar för att attrahera utländska företag till Sverige, respektive att 
marknadsföra Stockholm som turistdestination (www.stockholmbusinessregion.se). SVB:s 
evenemangsavdelning arbetar med flesta evenemang i Stockholm, festivaler inkluderat. Det 
gör avdelningen till ett viktigt center i nätverket, då det är de som arbetar mot 
festivalarrangörer och hjälper dem  med bland annat planering och service samt att hitta 
bidrag och tillstånd till evenemangen (Rindberg 2011). Evenemangsavdelningen marknadsför 
även Stockholm mot evenemangsarragörer genom projektet Event Stockholm, i enlighet med 
stadens vision om en evenemangs- och upplevelsestad i världsklass 2030  (Event Stockholm, 
2010). Staden och kommunen har en betydelsefull position bland de tio byggstenar som enligt 
Larsson (2009) ingår i en festivals nätverk. 

En god ledning är också grunden för att en festival ska bli lönsam och behålla 
lokalbefolkningens stöd (Carlsen & Andersson, 2011 efter Getz et al., 2010). Stockholm stad 
tycker att det är grundläggande att ta hänsyn till lokalbefolkningen vid planering och 
genomförande av en festival. De vet att festivaler påverkar de boende i området. Det är även 
viktigt att näringslivet i området inte blir lidande (Ticoalu 2011). I och med Vattenfestivalen 
var det många stadsbor som blev drabbade (Rindberg 2011), deras klagomål utformade en 
negativ inställning till festivalen, något som utomstående hade svårt att förstå (Karlsson 
2011). 

Liksom andra produkter, går även en festival igenom en produktlivscykel (Getz, 2005:173). 
Stockholm Pride och Stockholm Vattenfestival har båda erfarenhet av produktlivscykeln (se 
bilaga 2), men har i cykeln gått olika vägar. Fredman (2011) berättade att Pridefestivalen 
startade i Sverige 1998 och har varit ett återkommande evenemang varje år och pågår än idag. 
Pridefestivalens livscykel har i stort sett seglat uppåt i jämn takt under alla sina verksamma år 
med ett avbrott 2009, då intäkterna inte täckte kostnaderna som beräknat (Fredman 2011). 
Vattenfestivalen grundades 1991 och blev snabbt en succé. Festivalen nådde sin kulm 1995, 
men framgångarna gjorde att invånarna i Stockholm kom i andra hand. Tillslut minskade 
staden på bidraget till festivalen, denna orsak var en bidragande faktor till nedläggningen 
1999 (Malmros 2011).  

Vattenfestivalens och Stockholm Prides produktutveckling, som enligt Armstrong et al. 
(2009:282) är det första steget i produktlivscykeln, skiljer sig då Pridefestivalen redan hade ett 
färdigt koncept att förhålla sig till. Pridefiranden pågick redan innan starten 1998, på andra 
ställen i Världen och även i Sverige (Fredman 2011). Vattenfestivalen var däremot ett helt 
nytt koncept som krävde omfattande planering. Idén föddes ungefär fem år innan första 
festivalen kunde träda i kraft (Malmros 2011). Det andra steget i produktlivscykeln är 
etablering (Armstrong et al., 2009:282) och redan efter Vattenfestivalens första år hade 
festivalen fått fäste i Stockholm. Uppståndelsen var till en början låg men efter festivalens 
första dagar fick media grepp och levererade flertalet uppslag, vilket nådde publik i både 
Sverige och utomlands (Malmros 2011). Pridefestivalens etablering fick snabbt stöd hos 
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Stockholms stad, eftersom festivalens grundvärderingar går ihop med de budskap om bland 
annat jämställdhet, som Stockholms stad vill förmedla Sverige och Stockholm genom 
(Brogren 2011).  

I tillväxtfasen av produktlivscykeln (Armstrong et al., 2009:282) har båda festivalerna lyckats 
involvera en mängd olika branschrelaterade aktörer. Stockholm Pride som är en ideell 
verksamhet, har fått en stor mängd volontärer att involvera sig och många arbetar med 
festivalprojektet utöver deras ordinarie arbeten (Rindberg 2011). Vattenfestivalen var en 
privat organisation som avlönade sina anställda, dock var det även många som ställde upp 
frivilligt utan kostnad (Malmros 2011). Steg fem i produktlivscykeln, mognad, är det stadiet 
där produkten, i detta fall festivalen, har nått sin topp (Armstrong et al., 2009:282). Men i det 
här läget är produkten också känslig för marknadsförändringar såsom trender och 
konkurrenter. Ett varsamt arbete och en beaktning av omgivningen kan fortsätta att stabilisera 
produkten (Armstrong et al., 2009:282), men inom dessa områden fanns det brister i 
Vattenfestivalens organisation. Det gjorde att Stockholm Vattenfestival så småningom 
började dala mot utvägen av sin produktlivscykel (Malmros 2011 och Ticoalu 2011).  

1999 nådde Vattenfestivalen förfall, en av två möjliga utvägar enligt Armstrong et al. 
(2009:282) och ingen har sedan dess gjort några praktiska försök att återuppliva festivalen. 
Stockholm Pride var nära på förfall när de tappade stora ekonomiska summor 2009, men med 
ändrad strategi, en skärpt budget och nedskärningar på aktiviteter reste sig festivalen igen och 
vinst nåddes redan året därpå. I och med nya områden och aktiviteter i 2011 års festival, satsar 
ledningen på förnyelse för att stärka festivalens position på marknaden ännu mer (Fredman 
2011). Getz (2005:177) menar att förnyelse är väsentligt för att få produkten att leva vidare. 
En förnyelse av Vattenfestivalen hade kunnat rädda konceptet, och om festivalen i dagsläget 
skulle återupptas är förnyelse det viktigaste att framföra. Ett koncept som fungerade för 20 år 
sedan, fungerar med stor sannolikhet inte lika bra idag. Det är därför det alltid är viktigt att 
uppdatera festivaler genom förnyelse och anpassning till marknadens efterfrågan (Malmros 
2011 och Ticoalu 2011). 

En unik nisch, att hålla en bra kontakt med sina partners och att ständigt förnya sig, skapar 
möjligheter (Carlsen & Andersson, 2011 efter Andersson & Getz, 2008). Karlsson (2011) 
menar att festivaler som är nischade, har större chans att lyckas (Karlsson 2011). Men 
arrangören måste även vara väl organiserad och tänka långsiktigt (Brogren 2011). Dessutom 
måste faktorer som finansiering och förnyelse spela en stor roll. Vattenfestivalen hade en 
speciell nisch när de startade, ingen hade sett något liknande innan, den klassades nästan som 
en festival i världsklass. Med uteserveringar, fyrverkerier och aktiviteter för alla, fanns det 
inget som kunde jämföras med den. Ticoalu (2011) menar att det är en större utmaning att 
lyckas med ett framgångsrikt koncept idag, detta för att de flesta evenemang redan är 
välutvecklade och specialiserade. Det krävs något extra unikt för att sticka ut från mängden 
(Ticoalu 2011). Stockholm Pride har även dem nischat sig i och med HBTQ, och även om det 
finns många andra festivaler med samma inriktning, är ändå Stockholm Pride den största 
festivalen i Sverige och jämför sig inte med andra mindre festivaler (Fredman 2011). 
Rindberg (2011) säger att det finns tre viktiga bakomliggande faktorer som kan vara 
avgörande för en festival, att den har en vision, ett internationellt innehåll och bra arrangörer 
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som känner sin målgrupp, samt kan känna av framtiden och därför förutse olika 
kommunikationsvägar och infrastruktur (Rindberg 2011). 

Men trots att en festival försöker förnya sig, finns det risk för felsteg (Carlsen et al., 2010). 
Orsakerna till varför en festival misslyckas är många. De problemområden som kan uppstå är 
marknadsföring, planering, yttre krafter, mänskliga och ekonomiska resurser samt 
organisationskultur. Det fanns många brister i stadens samordning när Vattenfestivalen 
anordnades, därför blev det en viss oreda under festivaldagarna, vilket ledde till 
missbelåtenhet hos lokalbefolkningen (Malmros 2011). Att den dessutom ansågs vara för 
kommersiell (Karlsson 2011), att den hade brister i ekonomin och att de framställdes mycket 
negativt i media (Ticoalu 2011), ledde 1999 till att politikerna fattade beslut om nedläggning 
av festivalen (Karlsson 2011). 

Festivaler påverkar en destination med både positiva och negativa faktorer inom ekonomi, 
politik, socialkultur, och infrastruktur/miljö (Arcodia & Witford, 2006). Ekonomiskt sett 
bidrog Stockholm Vattenfestival med enorma summor SEK till Stockholm och närliggande 
orter (Malmros 2011). Dels spenderade besökarna pengar på plats, men även på resor till och 
från Stockholm (Ticoalu 2011). Den omfattande marknadsföring som Vattenfestivalen bidrog 
med kostnadsfritt till Stockholms stad, skulle ha kostat staden över 100 miljoner SEK. En 
festival i Vattenfestivalens storlek genererar också en mängd nya arbetstillfällen, såväl 
tillfälliga som långvariga (Malmros 2011). Stockholm Prides årliga parad attraherar cirka 
350 000 besökare (Fredman 2011). Många av dem spenderar inte pengar inom festivalens 
slutna område, utan deras utgifter går direkt till anslutande affärer och restauranger, som i sin 
tur genererar betydelsefulla intäkter för Stockholm (Rindberg 2011). 

Politiskt sett är det positivt med många evenemang i en stad eftersom det genererar viktiga 
intäkter och bidrar till en ökad regional industriell utveckling (Arcodia & Witford, 2006). En 
mängd stora nationella och internationella företag var inblandade i Stockholm Vattenfestival 
och intresset från näringslivet låg till grund för att stärka Stockholmsregionen och sätta 
Stockholm på kartan (Malmros 2011). Däremot kan politiska beslut påverkas av festivaler i 
samband med ökning av inflytelserika grupper (Arcodia & Witford, 2006). Det kan tydligt 
kopplas till Vattenfestivalen där flera grupper, främst bland lokalbefolkningen i Stockholm, 
de sista åren hade starka och ofta negativa åsikter om festivalen (Karlsson 2011). Stockholm 
Pride har ännu positiva avstamp bland politikerna i Stockholm eftersom festivalen 
understödjer Stockholms grundvärderingar om mänskliga rättigheter (Brogren 2011). 

Sociokulturella faktorer kan vara känsliga när det kommer till festivalers påverkan av en 
destination eftersom det berör lokalbefolkningen. Den kultur som förmedlas till besökarna 
under festivalen bör stämma överens med den kultur som lokalbefolkningen vill förmedla 
(Arcodia & Witford, 2006). Pridefestivalen satsar exempelvis på öppenhet vilket går hand i 
hand med de ovan nämnda politiska grundtankarna om jämställdhet och mänskliga rättigheter 
(Brogren 2011).  

Miljömässigt kan en infrastrukturell insats från stadens sida i samband med en festival, öka 
framkomligheten på destinationen och minska eventuella miljöutsläpp. Evenemangets 
miljöplanering bör innehålla allt ifrån sophantering till trafikomläggningar (Arcodia & 



30 
 

Witford, 2006). Pridefestivalen samarbetar med bland annat Gatu- och Fastighetskontoret i 
Stockholm som stödjer dessa faktorer (Fredman 2011). När Vattenfestivalen pågick fanns det 
vissa brister i samordningen av infrastrukturrelaterade aktörer vilket gjorde att blockeringar 
av gator i staden orsakade mer kaos än nödvändigt (Malmros 2011). 

Det som får en festival att uppnå positiva resultat är bland annat de resurser som erbjuds av 
intressenter. Det gör partnerrelationer till en viktig fråga (Andersson & Carlsen, 2011). De 
samarbetspartner som Stockholm Pride arbetar med är många. Sponsorerna är nödvändiga för 
festivalens överlevnad (Fredman 2011). Vattenfestivalen hade även den många sponsorer, det 
är sponsorerna som håller en festival levande, rent ekonomiskt (Malmros 2011). 

Om en festival är stark i förhållande till sina leverantörer och partners, och inte är så beroende 
av sina leverantörers resurser, är det möjligt att hålla en mycket stramare kontroll av 
kostnaderna, jämfört med en festival som är resursberoende. (Carlsen & Andersson, 2011 
efter Andersson & Getz, 2007). Stockholm Pride är ständigt resursberoende och har därför 
inte alltid kontroll på sina kostnader. I år är upplägget av festivalen lite annorlunda, då den 
obligatoriska biljetten för att komma in i området Pride Kungsträdgården kommer att tas bort. 
Eftersom biljettintäkterna inte längre kommer att hjälpa till att försörja festivalen, blir 
beroendet av sponsorer och bidrag högre än tidigare (Fredman 2011). Även Vattenfestivalen 
var under sina levnadsår beroende av sponsorer, staden gav ytterst få bidrag och de hade inga 
biljettintäkter (Malmros 2011). Den bristande ekonomin var just en av orsakerna till 
nedläggningen (Ticoalu 2011). Att vara beroende av biljettintäkter är alltid ett risktagande, i 
synnerhet vid utomhusevenemang. Samtidigt är biljettintäkter oftast den absolut största delen 
av intäkterna för arrangören och festivalorganisationen (Rindberg 2011). 

Att ha kontroll över sitt varumärke kan vara en festivals styrka (Andersson & Carlsen, 2011). 
Vattenfestivalens varumärke var, och är fortfarande, ett av Stockholms starkaste. De ville 
förmedla en händelserik stad med många glada människor, som förenas med miljö och vatten 
(Karlsson 2011). En styrka är också att organisationen är innovativ (Carlsen & Andersson, 
2011). Vattenfestivalen hade många styrkor, framförallt fanns det många nya idéer inom 
ledningen. Malmros (2011) säger själv att man som arrangör måste anpassa sig efter vad 
marknaden vill ha och frågar efter. Uteserveringar som var en ny idé på den tiden, gjorde 
succé. Folk kände sig mer fria och en wow-effekt framkallades (Malmros 2011). 

Att en festival genomgått en kris kan göra den till en starkare organisation (Carlsen & 
Andersson, 2011). Stockholm Pride gick igenom en kris 2009 då festivalen resulterade i ett 
underskott på cirka två miljoner SEK. Budgeten hade inte setts över tillräckligt noggrant och 
ledde till att kostnaderna ökade och intäkterna minskade. Detta hade kunnat vara slutet för 
festivalen. Året efter krisen skärptes planeringen av budgeten och de gick med vinst igen. 
Detta gjorde Stockholm Pride till en starkare och mer kontrollerad festival (Fredman 2011). 

Ökande kostnader i allmänhet och brist på volontärer, eller svårigheter att behålla dem kan 
också betraktas som hot mot en festival (Carlsen & Andersson, 2011). Pridefestivalen ser inte 
något problem med den biten. Hela Stockholm Pride vars organisation är ideell, engagerar 
cirka 100 personer som arbetar med festivalen året om, och under festivalveckan arbetar cirka 
600 volontärer (Fredman 2011). Liknande gällde Vattenfestivalens organisation som började 
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med tre anställda och i slutet hade de 40 stycken heltidsanställda, men många hjälpte till och 
arbetade gratis med festivalen under åren. Ungefär 2000 volontärer var med och arbetade 
under alla festivalveckor (Malmros 2011). Alla de eldsjälar som ställer upp, gör att festivalen 
fungerar (Fredman 2011).  

Otillräcklig marknadsföring kan vara en festivals svaghet (Carlsen & Andersson, 2011). 
Stockholm Pride marknadsför sig främst genom tryckt gay-press och på Internet inom 
Sverige. Marknadsföring utomlands kräver större resurser och det kan ses som en svaghet att 
inte nå ut till den internationella marknaden. Stockholm Pride kommer i år att inrikta sig på 
flera potentiella marknadsföringskanaler (Fredman 2011). Vid marknadsföringen av 
Vattenfestivalen, skapades först en logotyp. Sedan fick de Hennes & Mauritz att sälja t-shirtar 
med loggan på, Systembolaget att sälja festivalens vin och Arla att trycka information om 
festivalen på mjölkpaketen. Marknadsföringen blev en inkomstkälla och inte en kostnad på 
grund av förhandlingar och festivalens popularitet (Malmros 2011). 

En festival kan vinna stora fördelar om de bevakas i media (Robertson & Rogers, 2009 efter 
Brennan-Horley et al. 2007). När Vattenfestivalen först startade, var media kritisk till 
festivalen och uppmärksamheten mycket låg (Karlsson 2011). Men när festivalen efter några 
dagar blivit populär bland folk fick den stora uppslag i kvällstidningarna. (Malmros 2011). 
Det är viktigt att festivalorganisationer inser vikten av medias inverkan på befolkning och 
politiker (Robertson & Rogers, 2009 efter Mossberg & Getz, 2006). Malmros (2011) säger att 
festivalarrangörer måste vara uppmärksamma på den makt media innehar. De kan hylla en 
festival och nästa dag kritisera den hårt (Malmros 2011).  

Media kan visa en positiv bild av en festival, som stöds av både festivalbesökare och de 
bofasta (Robertson & Rogers, 2009 efter Mossberg & Getz, 2006). I Vattenfestivalens fall var 
situationen den motsatta, festivalen ansågs vara för kommersiell och innehålla för lite kultur 
och kvalitet. Media framhävde under festivalens slutliga år ofta en negativ bild av festivalen, 
istället för de positiva aspekterna. Lokalbefolkningen skapade sig en negativ bild av festivalen 
som media hjälpt till att bygga upp. (Karlsson 2011). Lokal media har en benägenhet att 
sprida negativa nyheter snarare än positiva (Robertson & Rogers, 2009 efter Ensor et al, 2007; 
Robertson et al, 2009). 
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6. Slutsats 
Genom att ha jämfört Stockholm Vattenfestival och Stockholm Pride har vi kunnat få fram 
information som leder oss till insikt om en festivals framgångsfaktorer. Vi har kunnat dra 
slutsatsen att även en framgångsrik festival kan gå omkull, på grund av påtryckningar från 
samhället. Förändringar kan ske snabbt och därför är det viktigt att festivaler följer 
marknadens efterfrågan och samhällets snabba utveckling, samt att förankra sig hos 
lokalbefolkningen. Annars kan en framgång hastigt vända till en nedgång. 

Vi har med denna studie kommit fram till följande faktorer som utgör den yttersta grunden för 
en framgångsrik festival: 

• Eldsjälar och entreprenörer. Det måste finnas en entusiasm bland de som arbetar med 
festivalen samt en vilja att driva festivalen framåt.  

• Stöd från lokalbefolkningen. Om inte invånarna godtar festivalen, skapar det missnöje 
bland allmänheten och festivalen får svårt att etablera sig och utvecklas. 

• Stöd från media. Om media framställer festivalen på ett bra sätt, genereras en allmän 
positiv uppfattning. 

• Stöd från kommunen. Bidrag ökar chanserna för festivalens ekonomiska hållbarhet. 
Det gäller att skapa ett koncept som kommunen kan stå för och är beredd att satsa på. 
Stöd innebär också en förståelse för festivalens positiva effekter på staden. 

• Förnyelse. Ett koncept som fungerade för 20 år sedan, fungerar med stor sannolikhet 
inte lika bra idag. Festivalarrangören måste anpassa sig efter tid och rum såväl som 
marknadens efterfrågan. Människor lockas av nya upplevelser. 

Framgången som Pridefestivalen har uppnått har skett med stor hjälp av tusentals volontärer 
som ägnar mycket tid av sin fritid för att få festivalen att fungera. Stödet från volontärerna har 
viktig betydelse för ledningen som arbetar med festivalen utöver sina ordinarie arbeten. 

Vad som verkar saknas inom Stockholms stad är just eldsjälar och entreprenörer inom 
eventbranschen som vill driva frågan om en ny festival i världsklass framåt. Det finns de som 
brinner för denna fråga, men i nuläget inte tillräckligt många för att en sådan festival ska 
kunna åstadkommas. 

Entreprenören Caj Malmros och hans medarbetare samt frivilliga arbetare lade grunden för 
den framgång som Vattenfestivalen vann. Malmros hade en viktig roll när det gällde 
kontakter, nätverk och samarbetspartners. När Malmros avgick som generalsekreterare 1995, 
förväntade han sig att hans efterträdare skulle ta Vattenfestivalen ett steg längre i 
utvecklingen. Men utvecklingen skedde inte i den takt som Malmros hade önskat. 

Festivalen behöll ändå sin popularitet några år till, men på grund av brister i samordningen 
bland aktörerna och bristande hänsyn gentemot lokalbefolkningen, började negativa attityder 
att bildas. Även media var en faktor bakom den negativa bilden av festivalen, eftersom de 
framhävde mindre men inflytelserika grupper i samhället som hade starka negativa åsikter. 
Det här i sin tur påverkade lokalbefolkningen negativt då det uppstod omständliga 
förhållanden i deras vardag. Stora trafikområden blockerades under samtliga festivaldagar. 
Det skapades en ond cirkel, lokalbefolkningen påverkade media som vidare indirekt hade 
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inverkan på politiska beslut. Vattenfestivalen fick även mycket hyllningar av media de första 
åren, vilket vi tror har en stor betydelse för festivalens framgångar. 

Lokalbefolkningen verkar även dem positivt inställda till Pridefestivalen. Trots att stora 
områden stängs av och blir oframkomliga i samband med paraden genom Stockholms 
innerstad, är paraden accepterad eftersom den endast sträcker sig under ett kortare tillfälle. Att 
medias inställning till Pridefestivalen har fokuserat mycket på paraden, med all glitter och 
glamour den medför, gör att bilden av festivalen blir positiv, men vinklad. Festivalen innebär 
också en mer intellektuell sida, vilket inte alltid framgår i media. Kanske skulle media kunna 
bidra till större debatter och diskussioner kring de ämnen som blir belysta under 
festivalveckan, och på så sätt få fler människor involverade i festivalen. 

Stödet till Vattenfestivalen från Stockholms stad var aldrig tillräckligt, och vi tror att 
bakomliggande faktorer kan vara brist på kunskap och förståelse för vad festivalen egentligen 
bidrog med till staden. Ett ökat stöd skulle troligtvis ha räddat festivalen från förfall. Eftersom 
olika aktörer inom Stockholms stad saknade tillräcklig kommunikation mellan varandra, 
uppstod problem med bland annat infrastruktur och vägomläggningar. 1999 planerades flera 
stora evenemang i staden, vilket gjorde att det inte blev någon storsatsning på någon av dem. 
Alla fick ett litet bidrag, men det räckte inte för framgång. Resultatet blev nedlagda planer, 
negativ respons och förlust. Vattenfestivalen fick under sina verksamma år inget bidrag från 
Stockholms stad, däremot kom intäkterna från sponsorer och samarbetspartners. Ekonomin 
för festivalen blev svagare de sista åren och beslutet om Vattenfestivalens nedläggning skedde 
av politiker från Stockholms stad 1999. 

1998 anordnades den första Pridefestivalen i Stockholm, efter inspiration från andra städer i 
världen. Organisationen som driver Stockholm Pride arbetar helt ideellt med stöd från 
evenemangsavdelningen på SVB. Eftersom Stockholm Pride skapades ur ett redan vinnande 
koncept har deras produktlivscykel gått stadigt uppåt. Detta tror vi är den största bidragande 
faktorn bakom Pridefestivalens framgång. De grundvärderingar som festivalen står för stöds 
av Stockholms stad. Värderingarna om mänskliga rättigheter speglar den bild som Sverige 
står för och visar internationellt.  

Intäkterna till Pridefestivalen har tidigare kommit från sponsorer och biljetter. Inför festivalen 
2011 har konceptet förnyats och gjorts om. Syftet är att skapa en mer öppen festival som är 
lokaliserat mer centralt. Med det har de tagit bort inträdesavgiften och flyttat 
festivalområdena till bland annat Kungsträdgården i Stockholms centrum. Nu återstår att se 
om nytänkandet får de resultat som önskas. Vi tror att biljettintäkter kan ha en viss betydelse 
men vi kan dra slutsatsen att en förlitan på enbart biljettintäkter är en stor risk. Det är bättre 
att satsa på en stor mängd sponsorer och att alla parter känner att de får utdelning av 
samarbetet. Vi tror att det är bra för Pridefestivalen att den öppnas upp mer för allmänheten, 
det gör att fler människor kommer spendera pengar på anslutande aktiviteter. Dessutom får 
Stockholm Pride en chans att nå ut med sitt budskap till en bredare målgrupp. 

Stockholms stad arbetar för att göra Stockholm till en evenemangs- och upplevelsestad i 
världsklass, och de är positivt inställda till ett ökat utbud av festivaler i Stockholm. Däremot 
bygger de hellre vidare på de evenemang som redan finns, än att satsa på helt nya idéer. Vi 
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har fått uppfattningen av att de kanske inte vågar satsa fullt ut på nya projekt. Orsaken bakom 
detta kan vara brist på kunskap och ekonomiska begränsningar. På ett sätt kan det vara bra att 
utveckla de festivaler som redan finns, till exempel Kulturfestivalen, men vi tror ändå att det 
krävs något mer radikalt för att fånga intresset hos nya besökare. En helt ny festival kräver 
mycket arbete och pengar för att kunna byggas upp, men när en speciell unik affärsidé väl 
hittas, finns det stora möjligheter att nå den framgång som önskas. Kulturfestivalen håller i 
nuläget på att hitta nya vägar och moduler för att skapa ett nytt koncept. Festivalen går alltid 
att utöka i utbud och storlek, men utan ett unikt särdrag, kommer festivalen ha mycket svårt 
att nå världsklassnivå. 

Vår studie har bidragit till förståelse för festivalers uppbyggnad, samt för den påverkan från 
samhället som har inflytande på festivalers planering, genomförande och resultat. Det krävs 
ett enormt engagemang från alla inblandade parter samt en unik affärsidé för att lyckas.  
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7. Slutdiskussion och vidare forskning 
 
Denna uppsats har väckt en del tankar hos oss som författare, vilket leder oss in på förslag om 
vidare forskning. På grund av begränsad storlek av vår studie, har vi skärmat av vissa delar 
som hade kunnat ge en annan inblick i arbetet och andra synvinklar av våra resultat. Eftersom 
fokus har legat på att spegla festivaler inom en storstadsregion, finns det anledning att fundera 
mer ingående på hur Stockholms stad ställer sig till ett ökat evenemangsutbud. Exempelvis 
kan en vidare studie gå in på hur politikers olika åsikter skiljer sig från parti till parti, samt en 
närmare beskrivning av den budget som finns till förfogande för Stockholms 
evenemangssatsningar. 

Intressant är också synen på volontärarbete som kräver ett stort engagemang från både 
aktörernas och festivalers sida. Hur mycket skiljer sig egentligen arbetet från en helt ideell 
förening såsom Stockholm Pride, mot en organisation med anställda som Stockholm 
Vattenfestival? Är det lättare eller svårare att få människor att engagera sig om de inte är 
avlönade? Och ser volontärerna sitt frivilliga arbete som en; möjlighet inför framtida arbeten, 
ett stort intresse, eller bara något som är roligt för stunden? 

Något som vi har återkommit till en hel del i uppsatsen, är påverkningen av 
lokalbefolkningen. Stora som små evenemang påverkar alltid de boende på ett eller annat sätt. 
En vidare forskning skulle kunna fokusera på lokalbefolkningens perspektiv, och en 
undersökning om Stockholmarnas syn på festivaler i staden skulle kunna bidra till en 
ytterligare förståelse för en festivals misslyckande eller framgång. 

I och med tidsbristen valde vi att begränsa antalet intervjupersoner till fem. Vi är medvetna 
om att mer information kunde ha erhållits från ytterligare källor och därför kan vi eventuellt 
ha gått miste om viss fakta. Det är en intressant tanke, men det finns ingen garanti för att vi 
hade utvunnit någon mer information om vi hade använt oss av fler intervjupersoner. 
Dessutom kan vi trots endast fem informatörer urskilja liknande fakta, vilket kanske ger en 
bild av att personer inom eventbranchen har likartade värderingar. För att ändå försöka bredda 
vår kunskap så mycket som möjligt och samla olika infallsvinklar, valde vi fem personer med 
olika inriktningar inom det aktuella ämnet för vår uppsats. Valen föll på personer som vi 
förutsatte var väl insatta i evenemangsbranschen. Vi anser att vi har fått tillräcklig information 
för att besvara våra frågeställningar och vårt syfte, men frågan om vi hade fått fram samma 
information med andra informatörer kvarstår. Kanske skulle uppsatsen sett annorlunda ut då. 
Vi har även funderat på om personerna i fråga själva kände att de fick ut något av 
intervjuerna. Det kan vidare diskuteras om det finns risk att de vinklade sina svar för att de 
visste att det skulle publiceras i en offentlig uppsats eller om deras svar varit helt subjektiva.  
 
Vi anser att vår uppsats har fyllt vårt syfte och att vi har fått en bra inblick i hur evenemang är 
uppbyggda. Kunskapen tar vi med oss som erfarenhet in i framtida projekt inom evenemangs- 
och turismindustrin. 
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Intervjufrågor till Stockholm Pride  
 

Var kommer idén ifrån?  

När gick den första Stockholm Pride av stapeln? 

Hur många besökare har festivalen?  

Vilken är skillnaden på Stockholm Pride och Europride? 

Hur ser organisationsstrukturen ut? Hur många jobbar med festivalen?  

Var kommer intäkterna främst ifrån? 

Vilka samarbetspartners finns? Exempelvis hotell, restauranger och butiker?  

Hur marknadsför festivalen sig? Vilka kanaler? Vilken målgrupp? Sker marknadsföringen 
bara i Sverige eller även utomlands?  

Tycker ni att festivalen har varit framgångsrik? Om ja, vad tror ni är bakomliggande faktorer 
till ett framgångsrikt koncept? 

Har det funnits dalar i festivalens utveckling? 

Vet ni vad lokalbefolkningen har för syn på festivalen? Brukar det vara stökigt under 
tillställningen? Om inte, vilka åtgärder har ni för att undvika detta? (utveckla gärna hur ni 
arbetar med er ”Icke-våldpolicy”) 

Hur ser konceptet ut i nuläget? Finns det tankar på att utveckla eventet? Finns det potential 
och vilja i att utveckla festivalen?  

Vilka ser ni som era konkurrenter? 

Ser ni några hot till festivalen? 

Vilka är de främsta styrkorna med Stockholm Pride? 

Vilken är Stockholm Prides image? Vad har ni själva har för uppfattning av festivalen? 
Vilken uppfattning vill ni förmedla? Vilken uppfattning tror ni att människor har om 
festivalen? 
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Intervjufrågor till Stockholm Vattenfestival  
 

Var kom idén ifrån? 

Under vilka år var festivalen verksam? 

Hur många besökare hade festivalen? Någon särskild målgrupp som var majoritet? 

Hur såg organisationsstrukturen ut? Hur många jobbade med festivalen?  

Hur lång planering krävdes? 

Var kom intäkterna från? Räckte de till för att finansiera festivalen?  

Vilka samarbetspartners fanns? Exempelvis hotell, restauranger och butiker? 

Vilka sponsorer fanns det? 

Hur marknadsförde festivalen sig? Vilka kanaler? Vilken målgrupp? Bara Sverige eller också 
utomlands? 

Tycker ni att festivalen var framgångsrik? Om ja, vad tror ni är bakomliggande faktorer till ett 
framgångsrikt koncept? 

Vilket/vilka var skälet/skälen till att festivalen lades ner? 

Vet ni hur lokalbefolkningen hade för syn på festivalen? Brukade det vara stökigt under 
tillställningen? Hade ni några åtgärder för att undvika detta?  

Finns det i nuläget några tankar på att återuppta eventet eller en liknande festival? Tror ni det 
finns en efterfrågan? 

Vilka sågs som Vattenfestivalens konkurrenter? 

Fanns det några hot mot festivalen? 

Vilka var de främsta styrkorna med Stockholm Vattenfestival? 

Vilken var Vattenfestivalens image? Vad hade organisationen för uppfattning av festivalen? 
Vilken uppfattning ville förmedlas? Vilken uppfattning tror ni att människor hade om 
festivalen? 
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Intervjufrågor till Stockholm Stad och Kulturförvaltningen 
 

Hur mycket satsar ni på festivaler för att locka turister till Stockholm? Hur stort är intresset 
från politikernas sida? 

 Hur viktigt tycker ni det är att satsa på turismen i Stockholm?  

Tror ni att Stockholm skulle behöva fler festivaler? Skulle fler festivaler kunna stärka 
Stockholms image ur besökarens synvinkel?   

Lägger ni ner mycket resurser (ekonomiska) på att utveckla turismen? 

Vilken typ av event tror ni skulle ha mest attraktionskraft och vara mest lönsam för 
Stockholm som stad? Vilken målgrupp bör man vända sig till? 

Vilken festival gynnar Stockholm mest ekonomiskt i nuläget? 

Vilka hinder finns för att utveckla fler event och festivaler i Stockholm?  

Tycker ni att ett liknande evenemang som Stockholm Vattenfestival borde återupptas? Tror ni 
det finns en efterfrågan? 

Är ni positivt inställda till Stockholm Pride? Drar ni nytta av denna tillställning? 
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Intervjufrågor till Stockholm Visitors Board 
 

Vilka festivaler har Stockholm Visitors Board samarbete med? Till exempel Stockholm 
Pride? 

Hur mycket satsar ni på festivaler för att locka turister till Stockholm? 

Tror ni att Stockholm skulle behöva fler festivaler? Skulle fler festivaler kunna stärka 
Stockholms image ur en turistisk synvinkel? 

Vilken typ av event tror ni skulle ha mest attraktionskraft och vara mest lönsam? 

Finns det några hinder för att utveckla fler event och festivaler i Stockholm?  

Tycker ni att Stockholm Vattenfestival borde återupptas? 

Är ni positivt inställda till Stockholm Pride? Är det något ni drar nytta av under denna 
tillställning? 

Vilken typ av turister besöker Stockholm Pride? 

Vilken typ av turister besökte Stockholm Vattenfestival? 

Vilka effekter på turismen skapades när Stockholm Vattenfestival lades ner? 

Märkte ni några effekter på en ökad turism när Stockholm Pride gick av stapeln första 
gången? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  
 


