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Förord 
 

Denna undersökning genomfördes under hösten år 2009 och belyser hur evenemang kan 

användas som marknadsföringsverktyg. Med hjälp av ett evenemang kan dess aktörer få hjälp 

att locka en bredare publik till sin verksamhet och samtidigt få ett utbyte av att samverka med 

andra aktörer inom samma arena. Vårt intresse för kultur gjorde att vi riktade vår 

undersökning mot kulturella evenemang och eftersom vi är verksamma inom Östergötlands 

län valde vi att undersöka Kulturnatten i Norrköping och City Art Link i Linköping. Vi 

undersökte hur aktörerna som deltar i evenemangen och städerna använder sig av dem i ett 

marknadsföringssyfte. Vi önskar er en trevlig läsning och riktar ett stort Tack till; 
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Inledning 

Vi lever idag i ett informationssamhälle där det finns ett överflöd av information. Men 

egentligen är det viktiga inte att sprida så mycket information som möjligt utan om att 

sprida rätt information. Att sprida rätt information som är anpassad till det sammanhang 

och den tid du befinner dig i det är det viktiga med marknadsföring.
1
 

Det har sagts att vi varje dag utsätts för cirka 3000 olika budskap. Då är det ganska förståligt 

att vi inte orkar ta emot och reflektera över alla dessa budskap och när det blir reklamavbrott 

på TV byter många människor kanal. Detta informationsflöde kan göra att vi blir avtrubbade 

och ointresserade. I och med att evenemang och produkter ökar så ökar även mängden reklam 

och i takt med att människors fritid och valmöjlighet ökar blir det allt viktigare för arrangörer 

och företag att sticka ut från mängden för att överleva. Event marketing är ett nytt påfund som 

används allt flitigare, det går ut på att marknadsföra en produkt eller ett företag genom en 

händelse eller evenemang. 
2
 

I många städer används evenemang som marknadsföring för det staden har att erbjuda och det 

kan vara allt ifrån en utställning till ett större evenemang. Många av dessa evenemang kan 

utåt sett verka relativt lika, men vi var intresserade av hur dessa evenemang kan skilja sig åt, 

vad de använts till och vad de har för funktion för staden och människorna som väljer att vara 

delaktiga i evenemanget. Även om städer lever i samma tid kan de uppfatta sitt sammanhang 

på helt olika sätt och därför blir evenemang som präglas av staden ofta helt olika.  

Denna uppsats är resultatet av en undersökning av två kulturevenemang, Kulturnatten i 

Norrköping och City Art Link i Linköping. År 2009 arrangerades dessa kulturevenemang med 

en veckas mellanrum och visar vad respektive stad har att erbjuda inom kulur. Vi ville 

undersöka hur dessa evenemang skiljer sig åt och hur de används som 

marknadsföringsverktyg för de aktörer som deltar i evenemangen och även för städerna.   

 

                                                           
1 Lars Christensen, Nina Engdahl, Carin Grääs, Lars Haglund, Marknadsundersökning – en handbok (Lund, 2007), s. 9. 
2 Andrea Brodin, En kartläggning av Event Marketing ur olika perspektiv (Linköping, 2002), s. 2. 
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Syfte 

Syftet med denna undersökning är att undersöka och analysera på vilket sätt två 

kulturevenemang i två städer kan skilja sig åt. De evenemang vi kommer att undersöka är 

Kulturnatten i Norrköping och City Art Link i Linköping. Vi kommer genom intervjuer att 

undersöka hur evenemangen fungerar och används. Vi vill även se om dessa två 

kulturevenemang kan vara en form av event marketing.  

Undersökningen är främst intressant för de som bor och verkar i kommunerna Norrköping och 

Linköping, men även för de aktörer som arbetar med kultur och publika arrangemang. 

Undersökningen kan ge insikt i hur de kan marknadsföra sig själva genom evenemang och hur 

de kan förbättra sitt arbete i staden genom nätverk och relationer. 

Forskningsfrågor 

 Hur marknadsförs evenemangen och hur marknadsför aktörerna sig genom dem? 

 Hur skiljer sig organisationen kring eventen?  

 Vilken funktion fyller eventen för respektive stad? 

 Vilka skillnader går att urskilja i marknadsföringen?  

 Hur kan Kulturnatten och City Art Link liknas vid ett event marketing-projekt? 

Metod  

Som metod har vi använt oss av både sekundär- och primärdata. Med sekundärdata menas 

först och främst forskningsdata, från forskning som någon annan än forskaren själv har gjort.
3
 

I vårt fall använde vi oss av facklitteratur och teorier kring nätverkande, event marketing och 

event-teori . Primärdata är data som vi, som forskare, har samlat in själva genom vår metod.
4
 I 

denna undersökning består den primärdata vi kommer att använda av intervjuer. I analysen 

gjorde vi sedan en jämförelse av vår sekundär- och primärdata. I vår analys användes en 

analysform som kallas delanalys. Delanalysen går ut på att gruppera citat under olika rubriker. 

Att citat som liknar varandra samlas på ett och samma ställe för att lättare kunna kopplas 

ihop.
5
 De rubriker vi använt oss av i analysen är; evenemang, organisation, marknadsföring, 

funktion – aktör och funktion – stad. Under dessa rubriker placerade vi in citat från de 

intervjuer som genomförts och de flesta av dessa skrev vi sedan om till löpande text för att 

lättare kunna föra en diskussion.  I undersökningen ser vi kulturevenemangens publik som 

                                                           
3 Larsen Ann Kristin, Metod helt enkelt – en introduktion till samhällsvetenskaplig metod (Malmö, 2009) s. 45. 
4 Ibid. 
5 Ibid., s. 104. 
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konsumenter av kultur för att kunna jämföra dem med andra sorters konsumenter. Vi kommer 

även att betrakta kultur som en produkt som människor konsumerar. Detta har vi valt att göra 

på grund av att de teorier vi applicerar på vår undersökning främst är inriktade på 

konsumenter inom näringslivet och som konsumerar en produkt.  

Urval 

Valet av just Kulturnatten och City Art Link är grundat på att vi är verksamma inom regionen 

där dessa kulturfester arrangeras och även att vi studerar kultur, samhälle och 

mediegestaltning och är inriktade på projektledning, utveckling, kommunikation, information, 

marknadsföring och publika arrangemang. Vi ansåg att samtliga av dessa områden skulle 

diskuteras och problematiseras genom att undersöka dessa två evenemang.  

Det var ett medvetet val att välja kulturevenemang framför stadsfester. Stadsfester bygger ofta 

på att städerna väljer att ta in aktiviteter utifrån, så som tivoli och knallar
6
. De evenemangen 

som vi valt att undersöka väljer att använda sig av den kultur som redan finns i staden, så som 

lokala gallerier och verksamheter etcetera.  

Intervjuer 

Vi ville få större förståelse för hur dessa två event fungerar och vilken funktion de fyller. Det 

gjorde vi genom att genomföra intervjuer med personer som har en ansvarsposition på 

respektive evenemang. Vi har valt att använda oss av intervjuer som metod för att vi anser att 

den enda möjligheten att få fram den information vi söker är att vända oss direkt till källan. Vi 

anser att det inte finns någon annan metod som skulle passa denna undersökning bättre, då vi 

inte skulle få fram samma information genom exempelvis observationer. Den intervjumetod 

som vi har använt i vår undersökning är kvalitativa intervjuer. Det som kännetecknar 

kvalitativa intervjuer är att informanten själv formulerar sina svar. Denna intervjuform kan 

vara mer eller mindre strukturerad och vi har valt att använda en ostrukturerad intervjuform. 

Denna intervjuform innebär att forskarna arbetar fram en intervjuguide, vilket är en lista med 

frågor som används under intervjun, denna används som en checklista för att forskarna ska 

vara säkra på att allt som de vill undersöka tas upp. Frågorna som finns på denna lista ska 

kunna kopplas till undersökningens frågeställningar. Informanten ska ha möjlighet att tala fritt 

om de ämnen som tas upp och därför får inte den som intervjuar styra intervjun för mycket. 

                                                           
6
 I nutidens språkbruk avses med knalle en försäljare, oavsett härkomst, som säljer sina varor på årligen återkommande 

marknader som inte hålls vid hemorten. 
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Den som intervjuar ser till att styra in samtalet på det som denne vill att informanten ska prata 

om och har då även möjlighet att ställa uppföljningsfrågor.
7
  

Vi valde som sagt att intervjua personer som på något sätt är ansvariga för respektive 

evenemang och även att intervjua några av de aktörer som varit delaktiga i respektive event 

för att få veta hur dessa event påverkade deras arbetsplatser. Vi har valt ut två större 

institutioner och två mindre i varje stad.  

 

Första kontakten vi hade med informanterna var via e-post. Dessa personer fick sedan föreslå 

en plats där de ville genomföra intervjuerna. Vid samtliga intervjuer var vi båda närvarande. 

En av oss agerade som moderator medan den andra var ansvarig för den tekniska 

utrustningen. Moderatorn utgick ifrån ett framarbetat frågeformulär och intervjuerna spelades 

in med hjälp av en DAT-bandare. Frågeformuläret bestod i princip av samma frågor vid 

samtliga av intervjuerna men förändrades lite då vi anpassade en del frågor till respektive 

event. En av våra informanter föredrog att besvara frågorna via e-post och denna person valde 

även att inte besvara alla frågor vi ställde. Därför skiljer sig denna informants svar från de 

övriga i vår undersökning då vi inte fått lika mycket information. 

 

Efter intervjuerna genomförts transkriberades materialet. I samråd med informanterna har vi 

valt att inte låta informanterna vara anonyma då frågorna inte är personliga och deras position 

som ansvariga på eventen eller som aktörer skulle kunna avslöja deras identitet ändå. I boken 

Metod helt enkelt – en introduktion till samhällsvetenskaplig metod beskriver Larsen hur en 

fas i analysen av materialet innebär att reducera materialet.
8
 Detta innebär alltså att ta bort 

information som inte känns relevant för undersökningen. Att komprimera, systematisera och 

ordna materialet så att det blir analyserbart. Eftersom kvalitativa intervjuer kan innehålla 

mycket information valde vi att bearbeta materialet, genom att ta bort det som inte var 

relevant för undersökningen. Vi gjorde sedan en sammanfattning av det som framkom under 

intervjuerna, för att vi skulle få en klarare bild av vad som hade sagts. Dessa 

sammanfattningar har sedan skickats ut till samtliga av våra informanter för att de ska ha 

kontroll över vad vi använder i vår analys.  I samband med detta fick de chansen att 

kommentera texten och om det var någonting som de tyckte att vi hade missuppfattat hade de 

möjlighet att säga det till oss. Vi gick sedan igenom de kommentarer vi fått och diskuterade 

                                                           
7 Larsen., s. 84. 
8 Ibid., s. 98.  
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om det var någonting vi tyckte var relevant att ändra på. Dessa sammanfattningar har vi valt 

att inte publicera i denna uppsats för att samma information framkommer i analysen.  

Val av informanter 

Vi valde att intervjua Hannah Gruffman som är samordnare för Kulturnatten och Helena 

Carlsson som är marknadsföringsansvarig för City Art Link. Då City Art Link är relativ nytt i 

Linköping valde vi även att intervjua Hans Eriksson som arbetade med Kulturnatten år 1992-

2007. Detta gjorde vi för att få lite mer information om hur arbetet med Kulturnatten 

fungerade i början, för att få en bild av hur Kulturnatten såg ut och fungerade när de vad i 

samma position som City Art Link är idag.  

 

Då dessa evenemang genomfördes var vi där och besökte dem för att få en bild av hur det 

gick till och vilket utbud som fanns. Vi besökte både mindre och större aktörer och allt ifrån 

konst till en trolleriföreställning för barn. När vi skulle välja vilka aktörer vi skulle kontakta 

för en intervju utgick vi ifrån de aktörer vi besökt under de här dagarna. Vi valde att intervjua 

en större och en mindre aktör i vardera stad och i Norrköping valde vi Norrköpings 

Stadsbiblioteket och Bokgalleriet Prio AB. Stadsbiblioteket valde vi eftersom vi anser att de 

har en central roll i Norrköping och att de under Kulturnatten arrangerade ett stort antal 

aktiviteter. Bokgalleriet valde vi eftersom det egentligen är en liten verksamhet men som ändå 

håller på med många olika delar vilket vi tyckte var intressant. Inom denna verksamhet drivs 

ett bokgalleri, en ateljé och ett kafé och under Kulturnatten så bidrog de med ett flertal 

aktiviteter. I Linköping valde vi den kommunalägda konsthallen Passagen och 

juvelerarbutiken Sandström de Wit. Passagen valde vi eftersom vi anser att de har en ledande 

roll inom stadens kulturliv och Sandström de Wit valde vi för att de är en liten aktör med en 

unik utställning och nisch.  
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Bakgrund 

Regional utveckling – en stads varumärke 

För att marknadsföra en stad blir det allt viktigare att sticka ut från mängden. Det är viktigt att 

hitta någonting som kan skapa en identitet för staden och någonting som lockar nya invånare 

och besökare. Kommuner använder sig av platsmarknadsföring för att skapa regional 

utveckling och för att göra staden till ett varumärke.
9
 

Platsmarknadsföring 

Platsmarknadsföring är ingen ny företeelse utan människor har i alla tider arbetat för att göra 

platser mer produktiva, lönsamma, säkra och attraktiva. Platsutveckling/platsmarknadsföring 

är någonting som blir mer och mer aktuellt idag eftersom människor har större möjlighet att 

välja var de vill bo, shoppa, äta eller resa. Utan en platsmarknadsföring är det svårt att locka 

människor till platsen och då kan detta påverka näringslivet, befolkningen och regionen 

negativt.
10

 

Marknadsföring 

I marknadsföringen av en plats är det viktigt att fundera på hur platsen skiljer sig från andra 

platser, vad som är unikt och vad som är viktigt att arbeta med. Alla platser kan inte utvecklas 

på samma sätt eftersom då finns det ingen anledning att ha marknadsföring över huvud taget. 

Det en plats har att erbjuda har många andra platser också, därför är det viktigt att hitta 

någonting unikt för platsen och använda sig av det i sin marknadsföring.
11

  

Inom marknadsföring finns både extern och intern marknadsföring. Den externa 

marknadsföringen riktar sig till möjliga köpare eller besökare. Den interna riktas mer till 

medarbetare för att de ska vara delaktiga i processen, förstå vad som händer, hur de bör tänka 

och agera.  

En plats kan även använda sig av indirekta marknadsföringssignaler. Detta gör de genom att 

erbjuda någonting som väcker människors intresse, för om någonting väcker invånarnas 

intresse trappas ofta medias intresse upp också. Gamla traditioner, intressant historia, 

                                                           
9 Ola Thufvesson, Platsutveckling (Helsingborg, 2009), s. 13. 
10 Ibid., s. 13. 
11 Ibid., s. 21. 
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välbevarad bebyggelse, spektakulära byggnader, speciella evenemang och intressanta kända 

personer är exempel på sådant som kan få en stad eller plats att synas mer än andra.
12

 

Städers varumärke  

Att en kommun tänker mer och mer på sitt platsvärde kan förklaras med den ökade 

konkurrensen kommuner emellan. Det blir allt viktigare att presentera och marknadsföra 

kommunen och hur de bär sig åt för att marknadsföra sig själva skiljer sig ofta men ett 

återkommande inslag i kommuners platsmarknadsföring är att de skapar sig en image. En 

image är en bild av någonting och viktig för hur människor betraktar det. Kommuner väljer att 

göra saker som de är stolta över och använder gärna dem i ett marknadsföringssyfte för att 

staden ska få uppmärksamhet.
13

 En ökad uppmärksamhet för en plats ökar den egna 

självkänslan, stoltheten samt inspirerar och motiverar.
14

 En stads image eller identitet 

försvagas eller förstärks beroende på hur staden förhåller sig till andra städer.
15

 Ett rikt 

kulturliv är en attraktionskraft eftersom det lockar till upplevelser, vilket utvecklar och skapar 

välmående hos människor. De kreativa näringarna bidrar till ökad livskvalitet och integration 

mellan människor.
16

 

Norrköping - Upplev Norrköping! 

Norrköping har länge haft en image som en arbetarstad vilket beror på att staden länge var en 

stor industristad, och då främst inom textilindustrin. Det fanns då en inbiten arbetarkultur som 

inte endast lever kvar i tanken utan även genom det gamla industrilandskapet vilket 

fortfarande ligger beläget mitt i den centrala staden. En byggnad som spelat en stor roll för 

kommunens imageutveckling i har varit industribyggnaden ”Strykbrädan”, som idag är lokal 

för Arbetets Museum. Denna gula byggnad ligger mitt i industrilandskapet och används flitigt 

i stadens marknadsföring och att det idag är ett arbetets museum som verkar i lokalerna bidrar 

även till att bevara Norrköpings historia och gör den ständigt aktuell.
17

 

Det är allt vanligare att kommuner arbetar fram en slogan som en del av marknadsföringen 

och Norrköpings kommunslogan är Upplev Norrköping!. En kommunslogan är en textrad som 

på bästa möjliga sätt ska beskriva kommunen. Norrköpings kommun menar alltså med denna 

slogan att de har mycket att erbjuda när det kommer till upplevelser, vilket även bekräftar att 

                                                           
12 Thufvesson, s. 30f.  
13 Lena Mossberg, Att skapa upplevelser - från OK till WOW! (Lund, 2003), s. 167.  
14 Niklas Ek, Åsa Nilsson, Den kreativa staden – En fallstudie om en stads kreativa näringar (Luleå, 2007), s. 10. 
15 Ibid., s. 12. 
16 Ibid., s. 11. 
17 www.norrkoping.se 
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de ser sig som en stad med ett rikt kulturliv.
 18

 På framsidan av kommunkatalogen Upplev 

Norrköping! framgår det klart att kommunen väljer att fokusera på arbete och kultur i deras 

image. Det finns två bilder på framsidan och ena bild föreställer en byggnadsarbetare som 

kämpar i arbetet och den andra där en kvinna spinner garn. Detta är ingen ny bild av 

Norrköping som de väljer att visa i sin kommunkatalog utan de verkar fortfarande satsa på sin 

bild som arbetarstad.  

Kulturnatten är ett evenemang som år 1985 grundades av Norrköpings kommun. På 

kommunens hemsida står det att denna dag hjälper Norrköpings kulturliv att visa upp sig från 

sin bästa sida. Kulturnatten är ett evenemang där olika aktörer som är aktiva på den kulturella 

arenan i Norrköping tillsammans skapar en dag full av aktiviteter runt om i staden. 

Evenemanget är ett väldigt populärt och folkkärt evenemang och år 2010 arrangeras det för 

tjugofemte året i rad. Under Kulturnatten bjuds besökarna på en mångfald av aktiviteter så 

som musik, utställningar och marknader etcetera.
19

 

Linköping- Där idéer blir verklighet 

Linköping är i folkmun känt som en tjänstemannastad och i stadens image är det utbildning, 

teknologi och utveckling som lyfts fram, och blir på så vis viktigt för kommunen. Där idéer 

blir verklighet är kommunens slogan vilket visar hur kommunen vill att Linköping ska 

uppfattas. Staden väljer att framställa sig som en entreprenörstad där Linköpings universitet 

och Mjärdevi Sience Park blir viktiga mål i marknadsföringssynpunkt.  

Linköping är landets femte största stad och beskrivs som en liten storstad i turistkatalogen 

Visit Linköping. Där beskrivs även att Linköping har alla upplevelser och fördelar som en 

storstad har men saknar nackdelarna. Förutom det tekniska inflytandet över staden är 

frilufsmuseet Gamla Linköping ett populärt marknadsföringsobjekt. I en stads image finns det 

ofta sevärdheter som får representera staden, oftast byggnader. I Linköping är den mest kända 

byggnaden Domkyrkan och den avbildas ofta i marknadsföringen för staden. På kommunens 

hemsida beskriver de har ett rikt kulturliv och tycker med all rätt att de kan kalla sig för en 

kulturstad.
20

 

I Linköping anordnas kulturevenemanget City Art Link som pågår under tre dagar. City Art 

Link har funnits i tre år och grundades inte av kommunen men de är ändå delaktiga som den 

                                                           
18 www.norrkoping.se. 
19Ibid. 
20 www.linkoping.se 
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främsta sponsorn. Evenemanget är ett samarbete mellan näringslivet och kulturaktörer i 

Linköping. Under dessa tre dagar kan besökare uppleva utställningar, föreläsningar och en 

mängd andra aktiviteter på olika platser runt stadskärnan i Linköping.
 21

 

Teoretisk referensram 

Eventteori  

Event är ett engelskt ord vilket betyder begivenhet eller händelse. Event kan användas som 

kommunikationsredskap och därmed återuppliva sociala uttryckssätt. I en artikel publicerad i 

Nordisk kulturpolitisk tidskrift tar författaren Jens Nielsen fram en mall för hur ett event ska 

byggas på bästa möjliga sätt. Artikeln försöker sätta nutida event i ett historisk och ett socialt 

sammanhang. Detta är ett teoretiskt koncept som beskriver en inramning av en autentiskt 

event-teori för att ge event-kreatörer och skapare ett redskap att hitta inspirerade analytiska 

verktyg. De kan hjälpa till att ge en bättre förståelse för den sociala funktionen av ett event 

när det uppenbarar sig under en samlad festlighet. Det kollektiva bruset är den samlade 

karaktär och sociala atmosfär som skapas under ett evenemang.
22

  

Nielsen menar att nutidens moderna event lätt kan jämföras med forntida religiösa ritualer. 

Nutida event bär många kännetecken av hur ritualer formades och genomfördes. I det kreativa 

arbetet använder producenten sig av symboler, regler och interaktion i skapandet och 

utformandet av ett event. Detta tyder på att människan länge har skapat händelser för att 

underhålla. Ett event är alltså en konstlad tillställning, ett konstlat uttryckssätt. Denna 

konstlade karaktär som ett event har benämns i artikeln som theatricality som ett uttrycksfullt 

koncept som är medräknat i en modell av den kreativa processen av att skapa ett event. 

Eventplaneraren måste basera eventets design på antalet möjligheter och överväga olika val i 

förhållande till den övriga kulturella kontexten.
23

 

En del av grunderna i event-teorin är att urskilja och separera eventet från det övriga livet så 

mycket som möjligt för att det ska stå ut och bli uppfattat just som ett event. Event är 

symboliska, moraliska och transformativa, det vill säga att människor söker mening i eventets 

                                                           
21 www.linkoping.se. 
22 Jens Nielsen, ”Events som teatralitet og religion - på vej mod en æstetisk event-teori”, Nordisk kulturpolitisk tidskrift, 

2009:1, s. 168ff. 
23Ibid., s. 182ff. 
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symboler och ger dem värden. Eventet antas lämna oss förändrade på det ena eller det andra 

sättet.
24

 

Event marketing 

Event marketing är någonting som funnits länge, dock har det fått sin benämning långt senare, 

alltså är själva begreppet event marketing ett relativt nytt påfund. Event marketing var redan 

aktuellt på romartiden men blev någonting som användes i marknadsföringssyfte först år 

1984. Under det året arrangerades Olympiska spelen (OS) i Los Angeles, USA och 

sponsorerna till detta evenemang erbjöds möjligheten att använda sig av eventet i sin övriga 

marknadsföring. De fick chansen att anordna egna arrangemang i anslutning till tävlingarna. 

Men för att skilja på denna typ av marknadsföring och enbart sponsring myntades begreppet 

event marketing.
25

  

Många definierar event marketing på olika sätt och därför är det svårt att ha en tydlig bild av 

vad det egentligen är. Definitionerna är många men i denna undersökning har vi valt att 

definiera event marketing på ett sätt som beskrivs i magisteruppsatsen Event marketing – 

flexibel kommunikationsbas för marknadsföring. Där beskriver författarna Susanne Kangas 

och Elisabet Uller begreppet genom att översätta event marketing till svenska, vilket blir 

händelsemarknadsföring. Alltså definierar de event marketing som marknadsföring genom 

händelser. I samma uppsats nämns Magnus Roos och Ulrika Algotsson och de menar att event 

marketing ”är ett sätt för företaget att öka uppmärksamheten kring sina produkter och 

varumärken och att samtidigt komma i direkt kontakt med de potentiella kunderna”. Linge 

och Skantze-Carlsson presenterar Sponsrings och Eventföreningens definition som enligt dem 

är den allmänt accepterade definitionen.
26

 

Event marketing är en ansats för att samordna kommunikationen kring ett eget skapat eller 

sponsrat evenemang. I event marketing är evenemanget en aktivitet som samlar målgruppen i tid 

och rum; ett möte i vilket en upplevelse skapas och ett budskap kommuniceras.
27

 

Då vi anser att dessa definitioner är lika varandra och kompletterar varandra på ett bra sätt 

kommer vi att använda oss av dem i uppsatsen. Alltså är det dessa definitioner som vi syftar 

till då vi nämner event marketing i denna undersökning.  

Event marketing kan vara allt ifrån interna golftävlingar till Olympiska spelen, vilket gör att 

många företag, oavsett storlek kan använda sig av denna marknadsföringsmetod.
28

 

                                                           
24 Nielsen, s. 180f. 
25 Johan Linge, Johanna Skantze-Carlsson, Event marketing – en begreppsutredning (Linköping, 2004), s. 1. 
26 Ibid., s. 5f. 
27 Ibid., s. 5.  
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Anledningen till att Event Marketing har blivit så populärt nu beror enligt Kangas och Uller 

på att synen på marknadsföringen har förändrats. Kundernas behov, önskemål och 

valmöjlighet ställer högre krav på försäljare och det blir allt viktigare att visa just sin produkt 

och att de är det bästa valet, därför skärps även kraven på marknadsföringen. Reklammängd 

och information ökar vilket gjort oss avtrubbade och ointresserade.
29

 Det blir allt svårare att 

påverka individen, åtminstone genom de traditionsenliga sätten. Det har blivit blasé med 

”traditionell” reklam och nu krävs något extra för att dra uppmärksamheten till sig och i och 

med att människors fritid ökade växte event marketing fram.
30

 

Event marketing bygger främst på relationsmarknadsföring och målet med denna 

marknadsföringsmetod är just att skapa relationer mellan företag och konsumenter. Enligt 

Evert Gummeson är relationsmarknadsföring ”marknadsföring som sätter relationer, närverk 

och interaktion i centrum”.
31

 I denna sorts marknadsföring krävs att det finns två parter som 

genom en händelse eller aktivitet samspelar med varandra och det blir en interaktion som i sin 

tur gör att ett närverk uppstår.
32

  

Genom event marketing är det även viktigt med public relations (PR). Det innebär att skapa 

fördelaktig publicitet om företaget och företagets produkter. Detta kan uppstå genom 

relationsmarknadsföring eftersom ifall företaget skapar en bra relation med kunder, 

medarbetare och samarbetspartners kommer det att uppkomma fördelaktiga historier och 

åsikter om företaget. Det är även viktigt att företaget bygger upp en bra bild (image) utåt och 

har förmåga att hantera ofördelaktiga historier och händelser.
33

  

Image, som nämnts tidigare, används även inom event marketing och är summan av 

människors uppfattning av ett företag eller ett varumärke. Företaget kan bygga upp en bra 

image och förstärka relationer med samarbetspartners, kunder, press och media genom att 

synas. Genom att till exempel visa tydligt att de sponsrar, samarbetar eller genomför en 

händelse (event).
34

 I valet av händelse eller event kan därför flera faktorer spela in, för att de 

behöver välja rätt sorts event för sin image och även för produktens målgrupp.
35

 För om de 

inte kan locka sina potentiella kunder blir en stor del av marknadsföringen förgäves. Inom 

                                                                                                                                                                                     
28 Brodin, s. 17. 
29 Ibid., s. 4. 
30 Linge, Skantze-Carlsson, s. 7. 
31 Evert Gummeson, Relationsmarknadsföring från 4 P till 30 R (Malmö, 1995), s. 16. 
32 Susanne Kangas, Elisabet Uller, Event marketing – flexibel kommunikationsbas för marknadsföring (Linköping, 1999), s. 

8. 
33 Brodin, s. 22f. 
34 Ibid., s. 13. 
35 Ibid., s. 29. 
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event marketing är det även viktigt att ingenting går snett, för om det händer kan det påverka 

företaget genom negativ PR och därigenom företaget image.
36

 Men om det går bra finns en 

stor chans att word-of-mouth-effekten sätter in, alltså att besökare eller kunder berättar 

positiva saker om företaget. Då sprids positiv information om förtaget på ett snabbt sätt till 

många människor. Men om någonting går snett kan word-of-mouth få motsatt effekt. I 

uppsatsen En kartläggning av Event Marketing ur olika perspektiv skriver Andrea Brodin att 

word-of-mouth kan jämföras med ringar på vattnet. De börjar små men växer sedan och blir 

större och större. Information om företaget går som en löpeld mellan människor.
37

  

Event marketing kan delas in i fyra grupper: befintligt evenemang, skapa ett eget evenemang, 

inbjudande evenemang och uppsökande evenemang. Med befintligt evenemang menas att 

företaget väljer att förknippas med ett evenemang som redan finns, då genom exempelvis 

sponsring eller delta som aktör. Ett företag kan även välja att skapa ett eget evenemang, då 

har företaget större möjlighet att utforma evenemanget som de vill så det passar deras image. 

Inbjudande och uppsökande evenemang används för att få kontakt med sin målgrupp. 

Antingen kan företaget bjuda in målgruppen till dem eller söka upp målgruppen och göra ett 

evenemang i anslutning till målgruppen.
38

 

Nätverk 

I analysen kommer vi att utgå ifrån teorier om evenemang och då främst om hur nätverk 

uppstår. Vi kommer att undersöka hur nätverket är uppbyggt och vad det fyller för funktion 

för de inblandade. I detta avsnitt presenteras tre teorier kring nätverk, dessa är kluster, det 

politiska torget och synergieffekten.  

Kluster 

Michael Eugene Porter, professor vid Harvard Business School, myntade begreppet kluster, 

som nu för tiden är en vanlig arbetsform för företag och verksamheter. Ett kluster är ett bildat 

nätverk som utgörs av aktörer som verkar inom en viss kärnpunkt. Idén är att tillsammans 

skapa något starkare än vad den enskilda aktören har förmågan att göra. Nätverkandet leder 

till vidare utveckling och expandering för aktörerna.
39

 

                                                           
36 Brodin, s. 17. 
37 Ibid., s. 23. 
38 Ibid., s. 18. 
39Michael Eugene Porter, Clusters and the new economics of competition, (London.1998), s. 77ff. 
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Det politiska torget 

Ett evenemangs politiska torg innefattar aktörer som integrerar eller samexisterar i ett 

evenemangsnätverk. Deras gemensamma bas är att på något vis bidra till att genomföra 

ett evenemang.
40

  

Ett nätverk av olika aktörer, ett kluster, är tillsammans delaktiga av att producera ett 

evenemang. Genom att aktörerna delar sina kompetensområden och resurser och genomför 

aktiviteter i samverkan produceras och marknadsförs evenemanget. Aktörerna ses som 

sammanbundna i ett nätverk genom evenemanget som idé, det vill säga genom aktörernas 

egna föreställningar om evenemangets syfte.  När idén skapas till att organisera ett 

evenemang och planeringen påbörjas skapas ett imaginärt utrymme hos människor i olika 

företag eller föreningar. Detta imaginära utrymme utgör ett så kallat politiskt torg. Aktörer går 

in i detta imaginära utrymme och skapar egna idéer och föresällningar om hur evenemanget 

kan uppfylla deras intressen. Aktörerna kan ses som entreprenörer som uppfattar och skapar 

möjligheter att använda evenemanget för att bedriva sin egen verksamhet. För att kunna 

realisera sina förväntningar tar de kontakt med andra personer och bygger därmed upp 

relationer. Eftersom relationer bidrar till bredare sociala nätverk har de stor betydelse för hur 

evenemang skapas. Det politiska torget kan därför ses som en arena eller mötesplats där 

sammankopplingar mellan människor uppstår . Liksom på marknadstorget kan aktörer komma 

och gå. Torget förenar aktörerna i en form av kollektivt skeende. Med kontakten med andra 

personer på torget kan det medföra att förväntningarna förändras eftersom andra personer 

kanske har andra idéer som verkar mer lockande. Aktörernas intressen kan därmed ändras 

över tid. Några aktörer har inte varit eller är inte längre beroende av andra och ser därför inte 

behovet av samarbetet eller samverkandet, utan genomför sina idéer själva. Dessa aktörer i 

evenemangsnätverket är alla delaktiga och medverkar i det politiska torget, vilket gör att de 

tillsammans är delaktiga i att organisera, marknadsföra och utveckla evenemanget.
41

 

Att torget är politiskt innebär att det finns olika intressen som verkar på torget. Aktörerna har 

olika intressen med sitt engagemang och med interaktion med andra aktörer försöker 

aktörerna främja sina egna intressen och försöker förbättra sin egen position. Vid olika 

tidpunkter finns olika aktörer med i nätverket, vilket gör att relationer ständigt ändras. 

Positioner byts och då särskilt aktörernas maktpositioner.  Det finns även tre olika begrepp 

                                                           
40 Tommy Andersson Mia, Larsson, Lena Mossberg, Evenemang – från organisering till utvärdering (Lund, 2009) s. 65. 
41 Ibid., s. 70ff. 
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som karaktäriserar det politiska torget. Dessa begrepp är access, interaktion och 

förändringsdynamik.
42

 

Ett torg med öppen access är ett torg som inte har kontroll över vem som träder in eller ut. 

Torget är alltså öppet och det finns inga tydliga överenskommelser mellan aktörer. Finns det 

riktlinjer kan det även hända att de bryts, vilket gör att anordnandet av ett evenemang som är 

utav denna karaktär blir aningen kaosartad. Evenemang som har denna karaktär är ofta 

engångsevenemang eller evenemang som har oerfarna arrangörer. Ett helt öppet torg innebär 

att vem som helst kan träda in och utan inskränkning engagera sig i evenemanget. Detta 

innebär att vem som helst kan använda sig av evenemangets namn och loggor. Denna form av 

evenemang är ovanligt.
43

  

I ett öppet kontrollerat evenemang bestämmer arrangören vilka som får vara med och vilka 

som inte får vara med, vilket är den vanligaste formen av evenemang. Vem som helst eller 

vilka som helst kan förhandla om ett deltagande i evenemanget, däremot är det inte säkert att 

alla som vill får vara med.
44

 

En stängt access innebär att aktörer inte kan träda in och ut som de vill från torget. 

Evenemang som dessa är ofta skapade utefter riktlinjer och överenskommelser mellan 

aktörerna. Det är vanligt att det stängda torget har en stark tradition och långsiktigt 

engagerade aktörer. Det är vanligt att detta torg till och från är stängt för andra intresserade 

aktörer.
45

 

Interaktion går ut på att de olika aktörerna samarbetar och har kontakt med varandra inom 

evenemanget. När det gäller återkommande evenemang handlar det oftast om samma aktörer 

som samverkar på torget. Detta innebär att aktörerna lyckas utveckla långsiktiga och 

fungerande relationer. För aktörerna är det viktigt att förstå sitt egenintresse men samtidigt 

förstå att de lättare uppnår det genom att samarbeta och se till att evenemanget gynnar alla 

aktörer. Aktörerna blir därför beroende av varandra på torget.
46

 

Förändringsdynamik - På ett öppet torg pågår det ständigt förändringar, aktörer som träder in 

och andra aktörer som träder ut. Detta medför turbulens och maktstrukturen förändras. På ett 

stängt torg kommer inga nya aktörer in, vilket innebär att det blir mer samspel och det blir 

                                                           
42 Andersson, Larsson, Mossberg, s. 65f. 
43Ibid., s. 70. 
44 Ibid., s. 70f. 
45 Ibid. s.70f. 
46 Ibid., s. 71f. 
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mer stabilt. På ett öppet torg skapas nya idéer, som kan vara nya aktiviteter under 

evenemanget. Eftersom nya aktörer får möjlighet att medverka och bidra med nya förslag till 

utveckling. Ett öppet torg är mer nyskapande men där är det samtidigt svårare att samarbeta 

och det stängda torget har svårare att vara kreativt och komma på nya idéer . Det är även svårt 

att få nya samarbetspartners eftersom de rör sig inom denna stängda krets.
47

  

Synergieffekten 

Inom marknadsföring talas det om synergieffekten som innebär att delar stärker varandra 

istället för att råka finnas i närheten av varandra. Synergieffekten kan jämföras med svartkrut. 

Salpeter, svavel och kol kan antändas var för sig men om de i rätt portioner blandas 

tillsammans och packas hårt exploderar de. Alltså att istället för att ha många delar som 

fungerar var för sig på en plats bör det istället komplettera varandra, samspela och på så vis 

skapar de någonting större. Platsen kan då uppfattas som intressantare. Detta blir en effekt av 

kluster och det politiska torget eftersom när flera aktörer går samman uppstår en 

synergieffekt, alltså får nätverket större effekt.
48

   

 

                                                           
47 Andersson, Larsson, Mossberg, s. 73f. 
48 Thufvesson, s. 25f.  
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Undersökning och analys 

I detta avsnitt presenteras informanterna kortfattat, sedan kommer information från 

intervjuerna presenteras samt att det kommer att analyseras med hjälp av tidigare forskning 

och teorier om evenemang, platsmarknadsföring och event marketing. Materialet är indelat 

under rubrikerna evenemang, organisation, marknadsföring, funktion – aktör och funktion – 

stad. 

Informanter 

Hannah Gruffman – Arbetar på Kultur- och fritidskontoret inom Norrköpings kommun och 

är samordnare för Kulturnatten år 2009.  

Hans Eriksson – Rektor på Kulturskolan i Norrköping och var ansvarig för Kulturnatten 

mellan år 1992-2007. 

Elisabet Owe–Larsson – Ägare av Bokgalleriet Prio AB som är en mindre aktör under 

Kulturnatten. 

Lisa Ekman och Ingrid Loeld Rasch – Arbetar som bibliotekarier och ansvariga för 

Kulturnatten på Norrköpings Stadsbibliotek som är en av de större aktörerna under 

Kulturnatten.   

Helena Carlsson – Marknadsföringsansvarig på City Art Link och representant för Svensk 

form Öst.  

Christer Fällman – Konsthallschef på Linköpings konsthall Passagen som är en av de större 

aktörerna under City Art Link och han är även aktiv inom ledningen för City Art Link. 

Ida Sandström de Wit – Representant för juvelerarbutiken Sandström de Wit som är en 

mindre aktör under City Art Link. 

Evenemang  

City Art Link 

Vi har tagit kontakt med Helena Carlsson som är marknadsföringsansvarig för City Art Link i 

Linköping och även aktiv inom Svensk Form Öst som finns med som en av aktörerna på City 

Art Links programblad. Vi träffar henne en solig dag på ett kafé i Linköping och börjar med 

att fråga vad City Art Link egentligen är för någonting. Carlsson berättar att det är en 

kulturfest som i år arrangeras för tredje gången och enligt henne ska evenemanget kunna 



 

17 
 

betecknas som Linköpings svar på Kulturnatten. Först var City Art Link endast under en dag 

men har nu ökats till tre. Under dessa dagar bjuds en mängs aktörer in att delta i kulturfesten 

och det är allt ifrån Linköpings Bibliotek till Domkyrkan som är med. Det hela började med 

att institutioner i Linköping var på en studieresa i England där de diskuterade ett eventuellt 

samarbete mellan aktörer inom konst.
49

 

Vi träffade Christer Fällman som är konsthallschef för Linköpings konsthall Passagen och är 

även aktiv inom ledningen för City Art Link. Han berättade att idén till City Art Link började 

med att de försökte hitta samarbetsformer mellan institutionerna och näringslivet i Linköping. 

Även han talade om resan till England som gjorde att de fick idén till att skapa ett 

kulturevenemang som skulle lyfta fram vad staden hade att erbjuda inom kultur. En annan 

bidragande orsak till att idén till kulturevenemanget växte fram var att Konstens vecka som 

tidigare fanns i Linköping hade börjat smalna av, något som tidigare fungerat som en slags 

arena för Linköpings kulturliv.
 50

 

Carlsson tror att tanken och drivkraften med City Art Link var att sammanföra alla som verkar 

inom kultur och näringslivet och tillsammans göra något stort. Evenemanget har en 

avgränsning som innebär att aktörerna och aktiviteterna ska hålla sig inom fältet för konst, 

form och design.  

Det är en kulturfest som håller på några dagar med massor av roliga saker, det ska vara ett 

fullspäckat schema med ett innehåll som bjuder på massor av olika aktiviteter. Det ska vara 

många upplevelser på kort tid och det ska gå att få ut något för alla människans sinnen.
51

   

Fällman ser City Art Link som en möjlighet att göra Linköping lite ”skojigare” och lite 

roligare. Han ser evenemanget som ett sätt att samverka institutioner emellan, ge varandra 

idéer och visa vad som finns i staden. 52 Däremot anser arrangörerna att det är viktigt att hålla 

sig till temat för att City Art Link ska var så tydligt som möjligt. Det är viktigt att besökarna 

vet vad City Art Link är för något. Just namnet City Art Link tycker Carlsson är lite oklart 

eftersom hon inte tycker att det tillräckligt tydligt säger vad det är för något. Namnet var de 

överrens om i ledningen att det inte fick vara likt Kulturnatten, eftersom de inte vill eller, som 

Carlsson uttrycker det, kan jämföras med Kulturnatten. De vill att Linköping ska ha något 

eget och då anordnades en namntävling som Linköpingsborna kunde delta i. Uppdraget 

                                                           
49 Intervju med Carlsson 
50 Intervju med Fällman 
51 Ibid. 
52 Ibid. 
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utfärdades med riktlinjerna att evenemanget är ett kulturevenemang i stadskärnan i Linköping 

och namnet City Art Link vann.53 

City Art Link är en kulturfest för besökaren men också ett tillfälle för aktörer att samverka. 

Det finns en avgränsning vad gäller vilka aktörer som kan delta i eventet. Det finns ett syfte 

att evenemanget ska vara kopplat till stadskärnan. Därför kan institutioner, företag, föreningar 

eller andra verksamheter som är belägna en bit utanför kärnan inte delta med aktiviteter under 

evenemanget.  Därför blir det alltså inte ett öppet evenemang som vem som helst kan delta i. 

Varför det är så viktigt att det är i stadskärnan som allt händer förklaras med att besökarna lätt 

ska kunna ta sig mellan de olika aktiviteterna därför får det inte vara för stort avstånd emellan 

dem. När City Art Link startades upp för tre år sedan skickades det ut inbjudningar till 

institutioner som hade sin organisation inne i stadskärnan. Trots att det endast är institutioner 

som är belägna inom stadskärnan som kan vara delaktiga i evenemanget tycker Carlsson att 

det är viktigt att det inte bara är en liten klick personer som deltar utan att så många som 

möjligt får möjligheten att delta.  

HC: […] Det är ju jättesvårt att sätta gränsen för… Och det har ju vi också sagt att det får inte 

vara några poliser där som säger att du ska inte vara med och du ska vara med. För i ett sånt här 

event vill man ju att alla ska vara med och bidra med det de är bra på […] 
54

 

Kulturnatten 

Kulturnatten är ett evenemang som bjuder på många aktiviteter och blir till en folkfest som 

varar ända in på småtimmarna. Under denna dag bidrar verksamheter i Norrköping med 

aktiviteter, det är alltifrån barn som gör akrobatik på stadens gator till andra aktiviteter på mer 

etablerade kulturverksamheter, som Konstmuseet och Stadsbiblioteket. Det finns inget tema 

under Kulturnatten annat än att det ska vara inom ramen för kultur och vem som helst har 

möjlighet att delta.
55

 

Vi har haft kontakt med Hanna Gruffman som arbetar på Norrköpings kommuns kultur och 

fritidskontor, hon är den person som är ansvarig för planering och organisering av 

Kulturnatten i Norrköping år 2009. Gruffman beskriver Kulturnatten som ett 

marknadsföringsverktyg, som främst finns till för att hjälpa de mindre aktörerna att få publik. 

Detta visar på att hon ser på det från en administrativ, saklig och syftesenlig synvinkel, vilket 

i och för sig är väldigt väntat eftersom det är den sidan av Kulturnatten som hon säger sig 

                                                           
53 Intervju med Fällman  
54 Intervju med Carlsson 
55 Intervju med Gruffman 
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lägga ned mest tid på.
56 

Syftet med Kulturnatten är enligt Gruffman att det ska vara ett 

verktyg för att nå ut till konsumenten på ett annat plan, samt att knyta nya kontakter och 

kanske till och med förbättra gamla.
 57

 Denna definition av evenemang stämmer överens med 

vad Kangas och Uller beskriver i sin bok.
58

  

Under tidigare år var Hans Eriksson personen bakom planeringen och organiseringen av 

Kulturnatten. Vi har träffat honom på Kulturskolan i Norrköping vilket är hans nuvarande 

arbetsplats. Eriksson och Kulturnatten har ett långvarit förhållande eftersom han anordnade 

Kulturnatten mellan år 1992-2007. Han säger att Kulturnatten bildades i fart med att 

stadsfestivaler började dyka upp. Syftet var att skapa ett kulturevenemang med innehåll 

eftersom Eriksson ansåg att många stadsfestivaler var innehållsfattiga.
59

 

Kanske tänker inte besökaren på att Kulturnatten även har ett ändamål som inte endast är att 

underhålla. Kulturnatten är ett verktyg för att marknadsföra kultur, genom att visa vad olika 

institutioner i Norrköping har att bidra med. Det handlar alltså om den gamla seden som 

återigen fungerar, att förena nytta med nöje. Syftet är även delat menar Gruffman, dels vill de 

visa norrköpingsbon vad som finns inom kulturlivet och hur rikt det faktiskt är och dels är det 

för att hjälpa de mindre aktörerna att få publik. Syftet att underhålla, som besökaren främst 

upplever, är inget som Gruffman nämner men det kan ändå läsas mellan raderna att det är en 

folkfest, där folk ska ha kul och njuta. Underhållning är ett ytterligare syfte med Kulturnatten 

och det syftet är lite mer upp till aktörerna att försöka leverera. Aktörerna har mer 

underhållningen och upplevelsen för besökaren som syfte, för om inte besökarna upplever 

något speciellt eller underhållande tjänar inte verksamheten något på sitt deltagande och 

besökarna kommer antagligen inte tillbaka följande år.
60

 

Vi besökte Bokgalleriet Prio AB och intervjuade ägarinnan Elisabet Owe-Larsson, som 

berättar att hon är väldigt mån om att Kulturnatten ska vara en kväll med god stämning och 

glada besökare. Hon tycker alltså att Kulturnattens syfte är att underhålla besökaren och hon 

ser evenemanget som ett väldigt bra sätt att locka kunder och en helt ny publik. Hon är väldigt 

glad att Kulturnatten finns, hon tjänar otroligt på sitt deltagande och tycker att det är väldigt 

viktigt att delta. Även Owe-Larsson som talar så mycket om att Kulturnatten är så kul och att 

folk är så glada. Enligt Karlsson och Lekvall som nämns i boken Den kreativa staden är 
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många nystartade företag och organisationer ofta oorganiserade och saknar då ett 

bakomliggande stöd för att göra sig hörda och sedda. Det kan då behövas förmedlare som tar 

tillvara på de kreativa företagens intresse och hjälper dem i utvecklingen av verksamheten. 

Detta kan även jämföras med företag och organisationer som är mindre och har svårare att nå 

publik. I Owe-Larssons fall agerar kommunen förmedlare och ger verksamheten en möjlighet 

att delta i Kulturnatten.  

Kulturnatten är statligt ägt med kommunen som arrangör. Ett sådant event som är offentligt 

ägt drivs genom att en projektorganisation får i uppgift att genomföra ett evenemang inom 

givna ramar. Målet för projektorganisationen blir att tillfredställa överordnade inom 

myndigheten eller politiker.
61

 Gruffman menar dock att det inte finns några givna ramar eller 

riktlinjer för Kulturnatten, annat än att det ska vara inom området kultur, vilket inte är någon 

vidare avgränsning. Kultur är väldigt öppet begrepp som kan innefatta det mesta. Lisa Ekman 

och Ingrid Loeld Rasch arbetar på Stadsbiblioteket i Norrköping och de håller med om att 

Kulturnatten är ett tillfälle för alla att delta och säger att allt är tillåtet. De känner att det är en 

väldig skillnad mellan aktiviteter och kvalité. Gruffman känner inte att hon ska agera 

smakdomare och bestämma över aktörerna i deras val av aktiviteter. Eriksson menar även, 

trots att han tycker att Kulturnatten skulle kunna vara smalare i den meningen att innehållet är 

lite väl spretigt, att det är omöjligt och farligt att ge sig på att försöka skärma av begreppet 

kultur.  

Att det är viktigt för Gruffman att det finns aktiviteter för alla kan vara för att från 

kulturpolitikens sida finns det ett krav på att kultur ska vara till för alla. De större 

institutionerna, som till exempel konstmuseet i Norrköping har ett krav på sig att vara mer 

attraktiva för alla och inte för en viss publik eller målgrupp.
62

 Det är även något som stämmer 

in på vad Gruffman anser att Kulturnatten bör göra. Hon ser till att det finns aktiviteter för 

olika målgrupper och främst för barn och unga.   

Event markting 

Konsumenternas behov, önskemål och valmöjlighet ställer högre krav på försäljare och därför 

skärps kraven på marknadsföring.
63

 Detta har även drabbat verksamheter i den kulturella 

sfären. Institutioner och andra verksamheter som är verksamma på den kulturella arenan 

måste även de komma på sätt för att nå ut till konsumenten. Ett sätt kan vara att sätta in sin 
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verksamhet i ett sammanhang för att nå ut till fler. Nielsen menar att ett event används som ett 

sorts kommunikationsredskap och genomförandet av eventen kan skapa sociala uttryckssätt. 

Detta stämmer in på både Kulturnatten och City Art Link då de frambringar samarbete mellan 

aktörer, utveckling och kreativitet.  

Event marketing är en ansats för att samordna kommunikationen kring ett eget skapat eller 

sponsrat evenemang. I event marketing är evenemanget en aktivitet som samlar målgruppen i tid 

och rum; ett möte i vilket en upplevelse skapas och ett budskap kommuniceras.
64

 

Denna beskrivning av fenomenet event marketing stämmer även väldigt väl in på hur 

informanterna har beskrivit de båda eventen. Båda eventens syfte är att samordna 

kommunikation mellan aktörerna och samla publiken till en och samma tidpunkt och på 

platser skapa upplevelser. Däremot har dessa evenemang inte ett övergripande tema eller 

något riktat budskap till besökaren vilket ett event marketing-projekt vanligtvis har. Aktörerna 

kan själva sätta prägel på sina enskilda aktiviteter i båda fallen, vilket Kulturnatten är mer 

öppen för medan City Art Link hellre vill att aktörerna ska hålla sig inom vissa ramar, fast 

inom dessa ramar är tanken fri. Varför det går att jämföra dessa evenemang med event 

marketing är att de faktiskt sänder ut ett underliggande budskap till besökaren om vilka 

kulturverksamheter som finns och vad de gör samt i det stora hela vad staden har att erbjuda 

inom kultur- och näringslivet. Produkten som i detta fall ska konsumeras är kultur och 

aktörerna vill göra besökaren uppmärksammad om hur de förvaltar kultur. Genom 

evenemangen kan de visa vilka medel de har och vad de kan erbjuda. 

Event marketing ”är ett sätt för företaget att öka uppmärksamheten kring sina produkter och 

varumärken och att samtidigt komma i direkt kontakt med de potentiella kunderna”, vilket  

stämmer in på syftet med både City Art Link och Kulturnatten. 65 På samma sätt som ett 

näringslivsföretag vill marknadsföra en produkt och nå ut till konsumenterna via ett event, 

försöker kulturverksamheterna under dessa evenemang visa upp sig och locka publik till sin 

verksamhet. De försöker också locka publiken genom att erbjuda en upplevelse. Däremot kan 

kulturverksamheter ha en mer direkt koppling till event än vad kanske näringslivsföretag har.  

Organisation 

Kommunens kultur- och fritidskontor är arrangör av Kulturnatten, det är de som ser till att det 

blir en Kulturnatt varje år. Gruffman arbetar på Kultur och fritidskontoret och då som 

samordnare av Kulturnatten vilket innebär att hon skickar ut inbjudningar och 
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intresseanmälningar till de som deltagit i Kulturnatten tidigare och hon ser sedan till att alla de 

som anmäler sig får en plats i eventets program. Hon kan även hjälpa de 

organisationer/föreningar/institutioner som behöver hjälp då de kanske inte har någonstans att 

vara under Kulturnatten.
66

 Trots att det är de som startar processen och arrangemanget är det 

tillsammans med de andra aktörerna i nätverket som de skapar eventet och når ut till publiken. 

Arrangören tillsammans med andra aktörer i nätverket attraherar publik till staden via 

arrangemanget. Publiken kan bestå av lokalbefolkningen men även av besökande turister. 

Under evenemanget blir även de besökande turisterna en del av staden och påverkar det inte 

minst ekonomiskt.
67

  

Arrangörerna av City Art Link arbetar till skillnad från Kulturnatten i olika arbetsgrupper som 

arbetar med olika delar av eventet. De har en ledning/styrelse som består av ett visst antal 

representanter för Linköpings kultur- och näringsliv. Där finns en programgrupp som arbetar 

som samordnare för de aktörer och aktiviteter som kommer att finnas med på City Art Link. 

De ser till att det inte är för mycket som krockar och att det ska bli ett program som täcker alla 

tre dagarna. Även fast arrangörernas sätt att organisera evenemangen skiljer sig åt är inte 

arbetssättet helt olikt. Arbetet med dessa två event sträcker sig nästan över ett års tid, ganska 

snart efter att årets event genomförts så börjar alltså arbetet inför nästa år. Inom City Art Link 

består som sagt ledningen av representanter från olika aktörer i Linköping vilket gör att 

liknelsen med ett kluster blir uppenbar. Det blir ett samarbete mellan aktörerna då de ständigt 

är i kontakt med varandra. Under både Kulturnatten och City Art Link skapas inte en 

gemensam produkt av de olika aktörerna utan de skapar flera på enskilt håll som ändå 

tillsammans blir ett. City Art Link-aktörerna har ändå ett starkare band dem emellan eftersom 

de alla verkar inom konst, form och design. Detta gör att de tjänar på att skapa ett samarbete 

medan aktörerna under Kulturnatten är mer spridda över flera fält och antagligen inte har 

någon direkt koppling till varandra annat än under Kulturnatten. Dessa två evenemang har 

båda ett nätverk av olika aktörer som tillsammans är delaktiga av att producera ett 

evenemang, mellan dessa aktörer uppstår ett politiskt torg. De olika aktörerna skapar sig egna 

idéer och föreställningar vilket kan bli problematiskt när det kommer till samarbete eftersom 

aktörerna skapar egna idéer om hur evenemanget kan uppfylla deras intressen.
 68

 I och med att 

Kulturnatten har så många programpunkter uppstår viss konkurrens vilket gör att aktörerna 

utmanas att skapa aktiviteter som lockar publik trots det stora utbudet av andra aktiviteter. Det 
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gör även att nätverk inom nätverket kan skapas. För aktörer som har likartade idéer och 

föreställningar är detta ett tillfälle att samarbeta. 

Elisabet Owe-Larsson säger att hennes verksamhet tillhör en stadsdel där det finns ett nätverk 

som samarbetar för att dra folk till sig. Det beror på att de inom detta nätverk har samma syfte 

och föreställningar, att locka publik till stadsdelen.
69

 På grund av Kulturnattens öppna 

organisation kan det lättare bli så att det blir en viss konkurrens om konsumenten eftersom de 

erbjuder så mycket olika aktiviteter på så många olika ställen. Självklart är konkurrensen inte 

något som alla aktörer känner av utan detta kanske främst gäller de mindre aktörerna som 

försöker hävda sig med de större aktörerna. Som vi har förstått det berörs inte City Art Link 

än så länge av någon sådan konkurrens inom det stora nätverket. Det beror kanske på deras 

arbetsform som är mer baserad på samverkan mellan de olika aktörerna. Det kan ändå uppstå 

konkurrens här men det finns större kontroll på konkurrensen, eftersom de har mer inblick i 

varandras arbete. 

Eriksson menar att själva samarbetet mellan aktörerna under Kulturnatten är något som det 

blir mindre av från år till år, vilket innebär att Kulturnattens nätverkande blir mindre och 

mindre likt ett kluster. Aktörerna samverkar på ett vis genom att skapa denna dag tillsammans 

men det är mer lösa punkter som tillsammans bildar ett program. Förut fanns det mer en 

byteshandel sinsemellan och aktörerna överraskade med oväntade aktiviteter. Eriksson tycker 

att Kulturnatten har blivit mer folkfest och mindre kulturfest eftersom han menar att syftet 

med Kulturnatten var från början att ha ett mer innehållsrikt program snarare än att ha väldigt 

många punkter.
70

 Det är mer en beskrivning som passar in på City Art Link i nuläget. Som 

tidigare nämnts finns ingen vision att City Art Link ska bli ett bredare evenemang som 

innefattar det mesta utan de vill ha en tydlig struktur och ett tydligt innehåll.
71

  

Det politiska torget kan som nämnts tidigare vara ett torg med öppen och stängd access. 

Kulturnatten är ett evenemang med ett torg som har öppen access eftersom arrangören inte 

har kontroll över vem som träder in eller ut. Det finns inga tydliga överenskommelser mellan 

aktörerna som verkar under Kulturnatten och inte heller några riktlinjer som aktörerna ska 

följa och detta kan göra det svårt för arrangören att kontrollera torget.
72

 Ett öppet torg är mer 

nyskapande men där är det svårare att samarbeta. I och med att det tillkommer aktörer under 

Kulturnatten är det en ständig utveckling av evenemanget, då det tillkommer nya idéer och 
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möjligheter men blir då samtidigt svårt att samarbeta och hitta en gemenskap. Att ett 

evenemang som Kulturnatten som är återkommande har helt öppen access är inte vanligt, 

eftersom det innebär att vem som helst kan vara delaktig och kan fritt använda sig av 

evenemangsnamnet och andra saker som tillhör evenemanget. Eftersom Gruffman fungerar 

som sammanställare finns viss kontroll men endast över det som publiceras i det tryckta 

materialet.
73

 

City Art Link har en mer stängd access eftersom de inte tillåter vilka aktörer som helst att 

delta. De har även skapade riktlinjer som beskrivs för aktörerna och som aktörerna måste 

förhålla sig till. Trots att City Art Link endast har tre år bakom sig är vanligt att det stängda 

torget har en stark tradition och långsiktigt engagerade aktörer, vilket snarare stämmer in på 

Kulturnatten. På det stängda torget blir det svårare att vara kreativ och ta ut svängarna för en 

enskild aktör eftersom den ska hålla sig till riktlinjerna på torget. Det blir också svårare att 

hitta samarbetspartners eftersom de rör sig inom denna stängda krets.
74

 Även om de som 

deltar i City Art Link egentligen, enligt det politiska torget, bör ha det svårare att ta ut 

svängarna uttrycker Fällman motsatsen.  

KF: Vi gör väl lite extra grejer, men strukturellt så jo lite grann. Det är väl lite mera, happening, vi 

kan tillåta oss vara lite mera friare kan man säga, jag själv klädde ut mig tillexempel, vi får showa 

lite mer, det är lite mer ledigare man får roa sig lite mer. Vi får ju göra det men så kan vi ju inte 

hålla på annars men det här är ett tillfälle där man kan få showa lite mer. Haha
75

 

Däremot kan det vara så att riktlinjerna gör att en del aktörer har det svårare att ta ut 

svängarna, eftersom Fällman faktiskt är en av de som arrangerar City Art Link kan det vara så 

att han är mer säker på hur dessa riktlinjer ska tolkas medan övriga aktörer kan se dem som 

begränsningar.   

Evenemangsarrangörers största utmaning är att forma evenemangsprodukten så att den passar 

en bred målgrupp och att en förutsättning för att kunna attrahera många målgrupper är att 

ständigt förnya festivalen.
76

 För att undvika en nedgång i antal besökare krävs utveckling och 

förnyelse i festivalprodukten. Detta kan ske genom att skapa och testa nya kreativa idéer 

samtidigt som det går att anpassa evenemangsprodukten till trender i samhället.
77

 Många 

evenemang organiseras endast en gång, men att organisera ett evenemang som har arrangerats 

flera gånger tidigare innebär en annan problematik. Ett evenemang genomgår en form av 
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produktlivscykel som innefattar olika stadier. Dessa stadier är introduktion, tillväxt, mognad 

och tillslut nedgång alternativt stagnation eller återväxt. Utmaningen med ett evenemang som 

funnits i fler år är att lyckas förnya sig tillräckligt mycket för att kunna fortsätta attrahera en 

publik. Att undvika nedgångsfasen i livscykeln och istället nå återväxt.  Evenemangsbesökare 

söker nya, annorlunda och spännande upplevelser. Därför blir evenemangets nyskapande 

inslag av stort värde för att locka besökarens motivation att delta.
78

 Lisa Ekman och Ingrid 

Loeld Rasch på Norrköpings stadsbibliotek nämner att de känt att Kulturnatten innehåller 

samma sak år efter år. Att det på flera ställen flera år i rad anordnas samma aktiviteter.79 Även 

Eriksson talade om detta då det diskuterades under hans intervju och han menade att det är 

viktigt att slakta succéerna och förnya sig och sina aktiviteter.80 Men eftersom många aktörer 

väljer att ha kvar en aktivitet som blev en succé förändras inte Kulturnatten och 

evenemangsbesökare som söker nya, annorlunda och spännande upplevelser kan tappa 

intresset. 

Gruffman tror att om hon bestämmer över vad som får vara med och inte vara med på 

Kulturnatten skulle det kunna förstöra den goda stämningen och kreativiteten. Kanske kan 

detta innebära att då hon inte väljer bort en del saker som kanske kan uppfattas som konstigt 

är eventet under ständig utveckling då chansen att få in nya idéer eller aktiviteter kan locka 

nya människor att delta och visa vad de kan. Men det kan också vara så att när hon inte styr 

och ställer i aktiviteterna kan det leda till att det inte blir förnyelse och Kulturnatten byggs på 

gamla succéer. Arrangörerna på City Art Link har till skillnad från Kulturnatten valt att ha ett 

tema på sin kulturfest vilket är konst, form och design. Carlsson tycker, som tidigare nämnts, 

att temat ska vara tydligt och det är viktigt att det vidhålls eftersom det gör evenemanget 

unikt. Även om Carlsson säger att City Art Link är som Linköpings svar på Kulturnatten vill 

de inte vara någon kopia det evenemanget.
81

  

Nielsen säger att eventplaneraren måste basera eventets design till antalet möjligheter och 

övarväga olika val i förhållande till den kulturella kontexten. Alltså måste de exempelvis 

anpassa eventets design till den målgrupp de riktar sig till.
82

 Även inom event marketing talas 

det om hur viktigt det är rätt sorts evenemang som tilltalar rätt målgrupp och förstärker 

verksamhetens image. För om de inte lyckas locka sin målgrupp är evenemanget förgäves.
83
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Helena Carlsson säger att i Linköping konsumeras kultur bara av en viss grupp människor 

medan hon tror att i Norrköping är kulturen till för alla. 
84

 Detta bekräftar sedan flera av 

informanterna i Norrköping då de säger att kulturen är till för alla och innefattar allt möjligt. I 

Norrköpings finns en väldigt bred kultur och därför behöver Kulturnatten vara ett brett 

evenemang. För om arrangörerna för Kulturnatten väljer att smalna av evenemanget kommer 

de även att välja bort en del sorts kultur. Eftersom Kulturnatten har en sådan bred målgrupp 

behöver de även ha aktiviteter som tilltalar samtliga inom den. Carlsson nämner att 

arrangörerna egentligen inte vill rikta in sig på en speciell målgrupp utan vill att City Art Link 

ska tilltala alla människor. Även om ledningen för City Art Link vill locka en så bred publik 

som möjligt, måste de ändå se till att den målgrupp de har i Linköping som i vanliga fall 

konsumerar kultur tillfredställs.
85

 Eftersom den publiken har förväntningar på evenemanget 

och om dessa förväntningar inte infrias kan de tappa intresset. Därför ser designen på dessa 

två evenemang med samma syfte olika ut då de inte har samma möjligheter och målgrupp. 

Linköpings kulturkonsumenter förväntar sig en viss sak av City Art Link och Norrköpings 

kulturkonsumenter förväntar sig en annan av Kulturnatten.  

Marknadsföring 

Carlsson ingår i marknadsföringsgruppen för City Art Link och de är en mindre grupp som 

enbart koncentrerar sig på marknadsföringen kring evenemanget. Eftersom City Art Link inte 

har funnits så länge så är marknadsföringen viktig för att eventet ska expandera och fler 

människor ska bli involverade. För att marknadsföra City Art Link har 

marknadsföringsgruppen gjort en affisch och ett program som de använder som 

marknadsföring runt om i staden. De har även flaggor uppsatta vid alla aktörer så det är lätt att 

hitta dit för besökarna.
86

 Men mycket hänger även på aktörerna som deltar i City Art Link, för 

att nå ut till så många som möjligt är de enskilda aktörernas marknadsföring väldigt viktig. 

Det gör att aktörerna använder sig av relationsmarknadsföring genom att kontakta sina 

nätverk och rikta sin marknadsföring dit och tidigare relationer. Förutom detta har City Art 

Link satsat på media, med annonser och artiklar i tidningar.
87

 Carlsson anser att även om 

marknadsföringen når ut till många människor är det någonting de behöver arbeta med.  

HC: […]det ser jag ju här i eventet också att det finns egentligen ingen som kan marknadsföring 

och då vart det tillsatt en grupp och jag kan ju inte mer än någon annan men man får ju liksom slå 

ihop sina kloka huvuden och försöka då va. Men det är ett problem tycker jag i denhär branschen 
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att folk inte kan marknadsföringen. Man är så inriktad på det man håller på med inom konst och 

så att man liksom glömmer.
88

  

Förutom det reklammaterialet som är gemensamt för hela City Art Link bidrar aktörerna med 

sina vanliga marknadsföringsmetoder och genom kontakt med media. Fällman tycker att det 

som är bra att marknadsföra sin verksamhet genom ett evenemang för att det ger möjligheten 

att åka lite gratisskjuts på varandra. I kultursammanhang är det många som har små resurser 

och lite pengar och då kan marknadsföringen bli lidande för det.
89

 Sandström de Wit uttrycker 

dock att de inte gör någon speciell marknadsföring för sin verksamhet inför evenemanget då 

de inte deltar för att locka besökare till sin verkstad/affär, utan de ser evenemanget mer som 

ett sätt för att bredda Linköpings kulturliv snarare än sin egen verksamhet.
90

  

Gruffman som är samordnare men också ansvarig för marknadsföringen av Kulturnatten 

sammanställer ett programblad och många aktörer nuförtiden har stor koll på vad de ska göra 

inför Kulturnatten vilket underlättar det hennes arbete.
91

 Arrangörerna av Kulturnatten 

utformar inte sin egen affisch utan denna uppgift tilldelas olika konstnärer varje år. Denna 

affisch trycks sedan och används i marknadsföringen inför evenemanget. De har även 

information uppsatt i staden och även vägarna in till staden och media visar ett stort intresse. 

Eftersom Kulturnatten är ett sådant välkänt evenemang behövs inte så mycket 

marknadsföring. 
92

 Gruffman menar att Kulturnatten får mycket ”gratis” eftersom det finns en 

tradition kring eventet och Ekman och Loeld Rasch på Stadsbiblioteket säger; ”alla vet att det 

är Kulturnatten då.” 
93

 Efter alla år Kulturnatten funnits har de skapat sig bra PR, som innebär 

att de har lyckats skapa en fördelaktig publicitet kring evenemanget och där med en bra 

image.
94

 Men trots detta försöker ledningen hela tiden hitta nya sätt att marknadsföra sig på 

eftersom marknadsföring är färskvara.
 95

 Därför marknadsför de sig även genom en webbplats 

där arrangörer kan lägga upp sin affisch och på så vis kan den hela tiden vara uppdaterad. 
96

  

Gruffman menar att marknadsföringen har fungerar bra tack vare det stora intresset för 

Kulturnatten som finns bland norrköpingsborna, och detta för med sig att media är 

intresserade av att skriva om Kulturnatten. Loeld Rasch och Ekman på Stadsbiblioteket tror 

att Kulturnatten är bra marknadsföring för aktörer då andra människor än de som vanligtvis 
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besöker dem kommer dit. Men på grund av att Kulturnatten är så etablerat i Norrköping 

känner de att det räcker att göra ett eget program och dela ut eventets gemensamma program. 

Men Elisabet Owe-Larsson som arbetar på Bokgalleriet Prio AB satsar däremot mycket på sin 

egen marknadsföring inför detta event.  

EOW: […] vi sätter upp lappar här, hemmagjorda lappar, bitar och berättar om vad vi ska ha för 

någonting, jag hade ju denhär, en sagoberättare, en skådespelerska, en trollkonstnär, och då sätter 

jag lappar en vecka innan så att folk vet om det. Jag har ju egna små lappar, jag har ju inte råd att 

annonsera, men jag får ta nått som finns här, å då kommer de ju.. ja det är så jättekul faktiskt.
97

  

Hon hoppas även på att informationen ska spridas kunder emellan, enligt word-of-mouth-

principen.
 98

 Hon beskriver i sin intervju att i ”gamla stan” är den enskilda kunden viktig, och 

att de ägnar tid åt kunderna och genom att göra detta blir alla kunder en referens.   

Det visar sig alltså att aktörer som deltar i dessa evenemang har helt olika mål med sitt 

deltagande. En del vill synas genom eventet, en del vill att eventet ska bli större genom att 

delta och för Bokgalleriet Prio AB är deltagandet i Kulturnatten viktigt för att kunna överleva. 

Tre av de fyra aktörer som är delaktiga i undersökningen deltar för att marknadsföra sig själva 

till människor som annars inte skulle komma dit.  

Som tidigare nämnts talas det inom event marketing om fyra olika former; befintligt-, eget-, 

inbjudande- och uppsökande evenemang.
99

 Att delta i dessa evenemang skulle kunna liknas 

med att företag väljer att använda sig av ett redan befintligt evenemang för att marknadsföra 

sig själva. Men dessa två evenemang är även inbjudande evenemang då aktörer bjuder in 

potentiella konsumenter till dem genom sina aktiviteter. Kulturnatten och City Art Link är 

evenemang som genomförs varje år och är redan etablerade och genom att olika aktörer väljer 

att delta blir det en form av ett befintligt evenemang idag.  

Kulturnatten befinner sig i en problematik eftersom det är svårt att ändra på ett koncept och de 

sitter mer eller mindre fast i tidigare mönster och Gruffman menar att som tur är det ett 

mönster som fortfarande går hem hos publiken. Eftersom arrangören av Kulturnatten låter 

innehållet vara så öppet och fritt för tolkningar har de en svår uppgift när det gäller utveckling 

och förnyelse, eftersom de inte har någon direkt kontroll över evenemanget blir det upp till 

aktörerna att förnya och utveckla sitt deltagande. Det blir aktörens ansvar att förnya 

Kulturnatten samt se till att de år efter år kan locka besökare till evenemanget. Som Kangas 
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och Uller nämnde är valet av händelse viktigt, de behöver välja rätt sorts image som passar 

deras målgrupp. Det är även viktigt att ingenting går snett då det kan påverka aktörerna 

genom negativ PR och då också image.
 100

 Även om Stadsbiblioteket har en mängd aktiviteter 

som är till för en bred målgrupp uttrycker de att väldigt liknande aktiviteter anordnas varje år 

och detta kan göra att de tappar besökare. Då uppstår en motsatt effekt än vad det 

bakomliggande syftet är menat för. Detta kan bero på att de som är ansvariga för aktiviteterna 

under Kulturnatten på Stadsbiblioteket inte har tillräckligt med tid att planera nya aktiviteter 

varje år. De uttrycker att de blir tilldelade detta utöver sina vanliga arbetsuppgifter vilket gör 

att arbetet med Kulturnatten blir en större belastning. Men en besökare som besökt 

Stadsbiblioteket tidigare år kan tappa intresset då det är liknande aktiviteter år efter år och 

även här kan word-of-mouth-effekten sätta in vilket är viktigt att tänka på. Det är intressant att 

Kulturnatten lyckas år efter år eftersom de inte ändrat så mycket genom åren, men det är det 

som Gruffman tror är hemligheten. Hon tycker att det är häftigt att publiken fortsätter komma 

år efter år. 
101

 

Enligt Nielsens eventteori använder sig skaparna av symboler, regler och interaktion när de 

skapar ett event.
102

 Detta handlar främst om att skapa något och sedan sätta en prägel på det. 

Det är vanligt att företag och verksamheter använder sig av en logotyp som symbol, vilket 

även gäller återkommande evenemang. Logotyper består ofta av företags- eller 

verksamhetsnamnet med ett valt teckensnitt. Det är även vanligt att företag och verksamheter 

väljer att förknippa sig med färger.
103

 Kulturnatten förknippas inte med någon speciell logotyp 

eller med några speciella färger. I deras fall är det affischen som blir symbolen, eftersom den 

är det främsta marknadsföringsverktyget och det som vanligast kopplas samman med 

Kulturnatten som tidigare nämnts. Affischen ändras från år till år, med olika motiv, olika 

teckensnitt och andra färger. Varje år utfärdas ett uppdrag till konstnärer att porträttera 

Kulturnatten genom ett motiv som sedan blir till affisch och sprids runt om i staden. Motivet 

klär även programbladet, vilket gör att det blir till en symbol för Kulturnatten det året. Vanligt 

är det att ha en symbol som är återkommande för att evenemanget lättare ska kännas igen och 

bli förknippade med symbolen. City Art Link använder sig av en utarbetad logotyp som 

återkommer varje år. Denna använder de sig av på affischen, programbladet, hemsidan och på 

flaggorna som hänger utanför varje aktörs verksamhet. De använder sig av färgerna, svart, vitt 
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och rött. Denna logotyp är den som syns och det som man som besökare förknippar eventet 

med, därför fungerar den som symbol. 

Funktion - Aktör 

De flesta aktörerna har uttryckt att det bästa med evenemangen är publikkontakten och att 

festligheterna lockar dit besökare/kunder som annars inte skulle kommit dit och genom att 

upptäcka det under evenemangen finns en chans att de väljer att komma tillbaka någon annan 

gång. Även Gruffman och Carlsson tyckte att det var bra att aktörerna tillsammans lockar fler 

kunder/besökare än de annars skulle kunna göra då det är syftet med evenemangen. Carlsson 

och Fällman säger att genom City Art Link blir aktörerna någonting större då de ingår i ett 

större sammanhang och Fällman uttrycker även att utan evenemanget skulle de aldrig kunna 

få samma marknadsföring och uppmärksamhet. Detta är vad Porter definierar som ett kluster, 

att ett system av aktörer runt en specifik kärnpunkt tillsammans skapar ett mervärde som är 

större än vad de enskilda aktörerna skulle lyckas med på egen hand.
104

 Genom att detta kluster 

skapas uppstår synergieffekten. Detta innebär att istället för att aktörerna verkar var för sig på 

en plats så verkar de tillsammans och tar hjälp av varandras resurser. Effekten av detta blir att 

de kompletterar och samspelar med varandra och på så vis skapar någonting mer effektfullt.
105

  

Genom synergieffekten blir alltså aktörerna en av varandra och är sammanlänkade i ett 

nätverk där alla kan dra nytta av varandra. Fällman menar att evenemanget även är ett tillfälle 

att visa upp sig från någon annan sida än vad som är vanligt inom verksamheten. Under 

Kulturnatten har dock aktörerna inte samma samverkan utan kompletterar varandra utan att 

vara delaktiga i varandras arbetsprocesser. 

Owe-Larsson, Loeld Rasch och Ekman nämner att det uppstår viss konkurrens mellan 

aktörerna inom nätverket. Det handlar främst om att olika aktörer har olika resurser att arbeta 

med samt att det kan vara på grund av att Kulturnatten har ett öppet torg, vilket innebär att det 

är svårare att samarbeta mellan aktörerna.
106

 Aktörerna tjänar på utbytet mellan 

verksamheterna och inte minst på konkurrensen som uppstår därför att det ger en ökad 

utvecklingsmotivation som i sin tur ökar hela klustrets innovativa förmåga. Det sätts alltså 

press på varje enskild aktör att prestera inom närverket för att behålla sin plats. Detta kopplas 

ihop med maktstrukturerna som kan yttra sig på ett politiskt torg. Aktörerna har olika 

positioner inom nätverket som hela tiden är i förändring beroende på verksamhetens egen 

utveckling och innovationsförmåga. Konkurrensen inom nätverket kan öka produktiviteten av 
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företagen dels genom att agera som en innovationskraft som driver utvecklingen framåt, samt 

att det inom klustret skapas nya verksamheter och nya företag vilket stärker 

klusterformationen.
107

 Det finns alltså ett egensyfte för aktörerna att delta i denna form av 

evenemang, eftersom aktörerna blir en del av ett nätverk som kan gynna den egna 

organisationen i form av utveckling och samarbete. 

Inom event marketing är en viktig del relationsmarknadsföring, ”marknadsföring som sätter 

relationer, nätverk och interaktion i centrum.”
108

 Både Fällman, Ekman, Loeld Rasch och 

Owe-Larsson uttrycker att det är roligt med evenemangen eftersom alla är så glada och 

trevliga och att det känns som det är lite fest. Under City Art Link och Kulturnatten finns det 

en chans att kunna släppa lite på tyglarna och faktiskt göra någonting annorlunda än vad 

aktörerna annars gör. För dem är relationen med kunderna/besökarna en viktig del av 

deltagandet i evenemanget. För genom att skapa bra relationer med sina kunder får de bra PR 

och en bra image. Enligt Nielsen är en del av grunderna i event-teorin att separera eventet från 

det övriga livet så mycket som möjligt som gör att någonting uppfattar som ett event och detta 

blir genom att aktörerna får chans att göra någonting annorlunda än de annars gör. Detta kan 

även kopplas tillbaka till det som nämnts tidigare, att valet av aktiviteter spelar stor roll. För 

om samtliga aktörer genomför samma aktiviteter varje år kommer det bli till slut inte bli 

någonting nytt och annorlunda längre. Det gäller även Sandström de Wit som inte gör 

någonting utöver det vanliga under City Art Link utan deltog med sin utställning som ändå 

pågick under denna period. Sandström de Wit har dock inte uttryckt hur deltagandet i City Art 

Link fyllt en funktion för dem som aktör eftersom de har inte någon möjlighet att se om det 

kom fler eller färre besökare under dessa dagar. De ser deltagandet som ett bidrag till 

Linköpings kulturliv för att det ska kunna breddas, stärkas och utvecklas. De har alltså än så 

länge inget eget mål eller syfte med sitt deltagande i City Art Link och då heller kanske inget 

eget intresse och vision att nätverka med övriga aktörer.  Detta visar också att aktörerna kan 

ha olika intresse med sitt deltagande i evenemangen, vilket kan kopplas till teorin om det 

politiska torget då de talar om att även om en aktör ingår i ett gemensamt sammanhang kan de 

ha sitt specifika intresse och mål.  

Aktörerna har sitt specifika syfte med att delta i dessa två event, det kan antingen vara att 

utöka sin kundkrets, få en chans att göra någonting annorlunda, tjäna pengar eller bidra till 

någonting större. Trots att aktörer är sammanlänkande genom dessa evenemang har de olika 
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föreställningar om evenemangets syfte. De vill genom deltagandet uppfylla deras egna 

intressen och försöker uppnå dem genom eventet och för att kunna göra dessa intressen och 

förväntningar verkliga kontaktar de andra aktörer och bygger därmed relationer. Genom att 

samverka för att uppfylla sina egna intressen blir de tillsammans sammanlänkande med 

varandra och som Fällman sa tidigare så skulle inte varje enskild aktör kunna åstadkomma 

samma resultat utan att samverka med andra.  

Funktion – Stad 

Båda kommunerna ser sig själva som kulturstäder och båda lyfter fram kulturen som en viktig 

del i samhället. Det visar kommunerna genom sin marknadsföring och även genom att vara 

delaktiga i dessa två kulturevenemang. Därför fyller evenemangen en stor funktion för staden 

eftersom de arbetar för att lyfta fram stadens kulturliv.  

City Art Links grundidé är att eventet ska fungera som ett nätverk mellan institutioner och 

näringslivet i Linköping. Verksamheter ska istället för att hålla i aktiviteter på egen hand 

skapa aktiviteter som tillsammans med andra aktiviteter, skapade av andra verksamheter, 

bildar ett större event. Aktiviteterna ska kunna kopplas till konst, form och design. Detta fyller 

en funktion som hjälper verksamheterna som verkar inom dessa områden i Linköping att 

samarbeta och byta idéer med varandra.
109

 Det hjälper dels verksamheterna för att de kan 

skapa ett bättre samarbete mellan verksamheter men det kan även finnas ett stort utbyte av att 

ha ett bra nätverk. Samarbete mellan institutioner och verksamheter kan väcka fler samarbeten 

även utanför City Art Links ramar, så som i staden och inom framtida arbeten. Att lära känna 

de som är aktiva inom den kulturella sfären och att veta att andra är villiga att samarbeta kan 

även skapa trygghet hos de enskilda verksamheterna. Det blir även ett enklare fält att arbeta 

inom om det finns en trygghet vilket gynnar staden. Detta fungerar som ett politiskt torg där 

alla institutioner och verksamheter som är aktiva på detta ”torg” kan ha olika intressen med 

sin verksamhet och därmed den gemensamma verksamheten på torget, vilket kan resultera i 

en maktkamp. Större aktörer kan känna att de inte längre är beroende av de andras verksamhet 

och befinner sig därför i en slags maktposition. För att underlätta dessa strukturer och få en 

mer balanserad maktkamp är ett sådant event som City Art Link en början till samarbete och 

gemenskap vilket i sin tur kan skapa gynnsammare förutsättningar för för staden och 

kulturlivet. Det är en ingång till ytterligare samarbete och gemenskap aktörer på ”torget” 

emellan. City Art Link handlar också om samverkan mellan kulturinstitutioner och 
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näringslivsföretag vilket fyller en viktig funktion för staden, då de enligt Fällman kan tjäna 

mycket på det mötet och samarbetet.
110

  

Förutom att det gynnar aktörerna fyller City Art Link även ett syfte för besökaren, som till 

största del är invånarna i Linköping. City Art Link är ett sätt att visa linköpingsbon och 

besökare vad Linköping har att erbjuda som kulturstad. Publiken ser utbudet och hittar nya 

verksamheter som de kanske inte ens visste fanns innan. Staden låter på det här sättet 

människan vara mer än åskådare och bli en del i kulturen istället för att bara konsumera den. 

Staden låter människorna själva skapa upplevelsen, vilket Carlsson ansåg vara väldigt viktigt. 

Hon menar att det ofta är konstutställningar och lite finare konsttillställningar som endast 

lockar en viss publik, men då blir konsumenten endast åskådare.
111

 City Art Link hjälper 

Linköpings kulturarena att nå ut till fler, vilket även hjälper staden i sig att bli mer attraktiv.  

Till sist är detta också ett sätt för Linköping som kommun att visa upp kulturlivet och vad de 

har att bidra med i den kulturella sfären. Vilket kan innebära att City Art Link bidrar till 

kommunens platsmarknadsföring, genom att berika kommunens nöjesliv, och ett rikt nöjesliv 

förbättrar bilden av staden och gör den mer attraktiv.
112

 Trots att evenemanget inte än är så 

stort beskriver Fällman att det är ett verktyg som används för att sätta Linköping på kartan. På 

kommunens hemsida står det att Linköping är en stad med ett rikt kulturliv, vilket City Art 

Link då kan bidra till att bevisa. Kommunen är inte arrangören av eventet men några av de 

större aktörerna som anordnar aktiviteter under de tre dagarna är kommunalt ägda 

institutioner och många av de som sitter i ledningen är personer som arbetar på kommunalt 

ägda verksamheter. Kommunen är även den största sponsorn av eventet men det är mest 

marknadsföring som kommunen hjälper ledningen med. Informanterna menar att kommunen 

inte är inblandad i utformandet av eventet, vare sig i innehållet eller utseendet.  

En plats kan även använda sig av indirekta marknadsföringssignaler.
113

 Med tanke på 

kommunens platsmarknadsföring som handlar väldigt mycket om teknologi och utveckling, 

skulle det kanske vara viktigt för kommunen att kulturevenemanget är just modernt och följer 

utvecklingen. Att ha ett kulturevenemang som heter City Art Link skulle kunna visa på någon 

form av modernitet, trots att informanterna menar att kommunen inte har något inflytande, 

säger det väldigt mycket om kulturlivet och inställningen till kultur i Linköping. City Art Link 
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blir absolut ett sätt att visa upp stadens karaktär. Det ska vara färre programpunkter av kvalité 

snarare än fler av kvantitet. Det ska vara tydligt och smalare, Linköping har trots allt vågat sig 

på en avskärmning av begreppet kultur, vilket gör att eventet håller sig till konst, form och 

design. Genom att göra denna avgränsning kan de visa hur de vill att kulturlivet i Linköping 

ska framställas, eftersom det faktiskt är representanter för just kulturlivet som arrangerar 

evenemanget.   

Kulturnatten är idag ett viktigt evenemang för kulturlivet i Norrköping. Det har funnits till i 

snart 25 år vilket visar stadens stora intresse för detta event. I Norrköping fyller eventet en 

funktion genom att samla stadens kulturarrangörer för att verka tillsammans under en och 

samma dag. Det spridda nätverket och mångfalden av aktiviteter visar att Norrköpings 

kulturarena är väldigt öppen. Att det inte finns några riktlinjer eller avgränsningar för 

Kulturnatten är ytterligare ett bevis på att det mesta är välkommet. Det är denna karaktär som 

gör att denna kulturarena lockar en bred publik, vilket även är en ytterligare funktion; att se 

till att göra Norrköpings kulturliv aktuellt för en mångfald.  

Det finns en önskan från Norrköpings kommun att Kulturnatten fortsätter att lyckas varje år, 

eftersom Kulturnatten är något som de använder i marknadsföringen av kommunen. Med alla 

besökare och aktörer som deltar i Kulturnatten är den ständigt återkommande och ett bra 

verktyg att marknadsföra den kulturella arenan i Norrköping. I Den kreativa staden hänvisar 

författarna till Dowling som menar att en stads varumärke och status kan förbättras av att den 

förknippas med en välkänd produkt, företag eller organisation. Om människor associerar 

staden med detta positiva varumärke skapas en kedja av möjlig utveckling och tillväxt.
114

 

Kulturnatten har idag blivit ett fördelaktigt varumärke som människor associerar till 

någonting festligt vilket är positivt för Norrköpings kommun. Även om City Art Link är 

någonting som är positivt för Linköping är det inte så pass etablerat än att det blivit ett 

varumärke för staden.  

Kulturnatten fyller en marknadsföringsfunktion även fast det inte är syftet. Som tidigare 

nämnts kan en plats eller stad använda sig av indirekta marknadsföringssignaler och i detta 

fall kan aktiviteterna under evenemanget sända ut indirekta marknadsföringssignaler om 

platsen eller staden. Tuvesson beskriver i boken Platsutveckling att det gäller att hitta något 

genuint och unikt för platsen. Gamla traditioner, intressant historia, välbevarad bebyggelse, 

spektakulära byggnader, speciella evenemang och intressanta kända personer är exempel på 
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sådant som kan få en stad eller plats att synas mer än andra.
115

 Trots att Gruffman och 

Eriksson båda menar att det inte finns ett tema för Kulturnatten eller något syfte att 

marknadsföra kommunen genom evenemanget, finns det ändå aktiviteter under Kulturnatten 

som lyfter fram Norrköpings historia som arbetarstad, och därmed marknadsförs kommunen 

genom dessa aktiviteter. Kulturnatten bidrar till platsmarknadsföringen eftersom det kulturella 

livet är en viktig del av platsmarknadsföringen. Flera av informanterna tänkte dock inte 

särskilt mycket på att de blir representanter för Norrköpings kulturliv och då även en stor del 

av hur kulturlivet framställs genom detta evenemang. Att Norrköpings kommun inte vill ha 

riktlinjer eller teman visar på att de är rätt öppna till hur deras kulturliv framställs. 
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Diskussion 

Då vi genomförde denna undersökning om Kulturnatten och City Art Link märkte vi en 

skillnad på gensvar från aktörerna. I Norrköping ville många aktörer delta i vår undersökning 

och vi behövde till och med tacka nej till en aktör. Men i Linköping var gensvaret inte alls 

detsamma. Vi kontaktade cirka tio mindre aktörer med förfrågan om de ville vara delaktiga i 

undersökningen och av dessa tio svarade en. Det är oklart varför det var på detta sätt, men när 

vi diskuterat varför det blev så ställde vi oss frågan om de mindre aktörerna vi kontaktade inte 

var insatta i hur City Art Link faktiskt fungerade och vad evenemanget gjorde för staden. Den 

aktör vi gjorde intervjun med valde även att beskriva sin egen verksamhet mer än City Art 

Link. Vi fick svar på varför de deltog i evenemanget men de svarade till exempel inte på vad 

City Art Link var för någonting eller vad det betyder för staden. Däremot svarade den större 

aktören på samtliga av dessa frågor, men han var även aktiv inom ledningen för City Art 

Link. Kanske är det så att de mindre aktörerna faktiskt inte har så stor koll på hur City Art 

Link faktiskt fungerar och vad som är syftet med evenemanget. Under intervjuerna vi 

genomförde med ledningen och aktörerna i City Art Link kom det aldrig fram hur den interna 

marknadsföringen fungerade eller om det fanns någon överhuvudtaget. Om det inte finns 

någon sådan marknadsföring så skulle det kunna vara en bidragande orsak till varför de 

mindre aktörerna vi kontaktade valde att inte svara på dessa frågor. Under intervjuerna med 

Carlsson och Fällman framgick det dock att det fanns riktlinjer då aktörerna ska befinna sig i 

stadskärnan under dessa dagar och att de ska hålla sig inom ramen för konst, form och design. 

Detta kan både hjälpa aktörerna att sätta sig in i hur City Art Link fungerar men det kan också 

bli en begränsning så att färre aktörer vill delta.  

Kulturnatten å andra sidan är väldigt öppet och tillåter i stort sett alla att vara med. Detta kan 

göra det svårt för ledningen att ha någon större kontroll över arrangemanget och kvalitén på 

innehållet. Aktiviteterna skiljer sig mycket och har olika kvalité, dock behöver inte detta vara 

någonting negativt utan snarare tvärt om. Men eftersom Kulturnatten innefattar det mesta 

inom de flesta områdena blir det svårt för ledningen att komma på något sätt att utveckla 

evenemanget. Desto längre Kulturnatten finns i Norrköping och är populärt hos 

norrköpingsborna blir det allt svårare att förändra innehållet. De som besöker evenemanget år 

efter år förväntar sig någonting speciellt av det och om ledningen för Kulturnatten bestämmer 

sig för att förnya sig genom en stor förändring, exempelvis riktlinjer, kan besökarna tappa 

intresset då de inte får vad de förväntade sig. Ledningen för Kulturnatten verkar väldigt 

medvetna om att för att behålla besökarna behöver de hela tiden utvecklas och förnya sig. 



 

37 
 

Men Ekman och Loeld Rasch på Stadsbiblioteket talar om att det som är lite tråkigt med 

Kulturnatten är att hos flera aktörer händer det ofta samma sak år efter år. Så även fast 

ledningen har insett att utveckling och förnyelse är ett faktum för att Kulturnatten fortfarande 

ska vara intressant behöver även flera aktörer inse detta. För om inte aktörerna förnyar sig kan 

intresset för Kulturnatten dala hos både besökare och media. Detta är kanske ett problem som 

ledningen för Kulturnatten har då de låter evenemanget vara så pass öppet att aktörerna har 

helt fria händer när det gäller att anordna aktiviteter. Kulturnatten är som tidigare nämnt ett 

väldigt välkänt och öppet evenemang och vem som helst kan vara med. Genom att det är så 

känt och etablerat är det någonting som kan locka många nya verksamheter att delta, för 

genom Kulturnatten får de mycket reklam och publicitet. Om en verksamhet vill delta i 

evenemanget kontaktar de Gruffman som är en extern person som inte deltar i Kulturnatten 

som aktör och hon publicerar deras aktivitet i programbladet. Dock kanske nya verksamheter i 

Linköping inte väljer att delta eftersom ledningen består av personer som själva är aktiva 

inom konst, form och design och de blir på så vis sammansvetsad grupp som de nya 

verksamheterna inte vet om de platsar i. City Art Links nätverks stängda access gör kanske att 

information kring evenemanget har svårt att spridas utanför nätverkets gränser och därför blir 

det svårt för andra verksamheter att slå sig in. Det kan göra att City Art Link har svårare att 

värva nya aktörer, detta kan dock medföra att de aktörer som deltar i City Art Link får större 

plats och uppmärksamhet eftersom det inte finns lika många aktörer och därmed mindre 

konkurrens. Till skillnad från City Art Link har Kulturnatten många aktörer vilket gör att 

varje aktör kanske inte får samma uppmärksamhet.  

Detta diskuterade vi vidare då vi genomförde denna undersökning då vi ifrågasatte om syftet 

att hjälpa mindre aktörer faktiskt infriades. Då vi genomförde intervjun med Loeld Rasch och 

Ekman talade de om att de hade en stor mängd aktiviteter under Kulturnatten på grund av att 

de hade tillgång till så många lokaler och att de hade haft en stor mängd aktiviteter tidigare 

år.
116

 Då vi besökte Kulturnatten såg vi flera aktörer som enbart arrangerade en aktivitet och 

vi frågade oss om de verkligen fick hjälp att locka publik eller om de överglänstes av de 

aktörer som hade möjlighet att anordna ett flertal aktiviteter. Elisabet Owe-Larsson talade 

under sin intervju om konkurrens och att det innebar ett stort arbete att locka publik till just 

hennes aktiviteter, på grund av de större aktörernas utbud.
117

 Detta innebär kanske att de 

mindre aktörerna inte får samma utrymme och uppmärksamhet som de större aktörerna med 

                                                           
116

 Intervju med Ekman och Loeld Rasch 
117

 Intervju med Owe-Larsson 
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större budget och möjligheter. Detta kan återigen liknas vid ett politiskt torg där det finns 

maktstrukturer som medför att en del aktörer har mer makt än andra. Detta för med sig att de 

mindre aktörerna inte får samma uppmärksamhet och utrymme utan måste arbeta hårt för att 

få makt på torget. Owe-Larsson nämner att hennes deltagande i Kulturnatten hjälper hennes 

verksamhet mycket men att det är svårt att locka publik när de större aktörerna lockar mer. 

Kanske kan detta förändras om de större aktörerna skulle backa några steg och dra ner på sina 

aktiviteter och ge större plats till de mindre aktörerna. De deltar i evenemangen för att deras 

verksamhet ska överleva och skulle de få mer plats skulle dessa evenemang verkligen fylla 

syftet att hjälpa de mindre aktörerna. Kanske skulle evenemangen utvecklas till någon större 

och mer betydelsefullt för alla inblandade om det fanns en begränsning för hur många 

aktiviteter en aktör får ha under dessa dagar, vilket skulle föra med sig att det blev lika villkor 

för alla.  

Jens Nielsen jämför forntida riter med nutidens evenemang och menar att förr skapade 

människan riter för att förmedla upplevelser. Dessa riter skapade upplevelser men bar även 

med sig ett budskap som förmedlades under dessa högtidstillfällen, vare sig det handlade om 

dans, sång, tillbedjningar eller offringar. Att verksamheter idag börjar använda sig av event 

marketing för att göra konsumenter uppmärksammade för sina produkter är därför ingen ny 

företeelse, som man skulle kunna tro. Att traditionell reklam inte fungerar längre innebär att 

företag och verksamheter tvingas hitta nya sätt att skapa relationer till sina konsumenter. 

Dessa nya sätt att locka konsumenter handlar ofta om att skapa händelser och upplevelser 

vilket innebär att vi snarare går tillbaka till grunden, där allt började, än att vi utvecklas.
118

 

                                                           
118 Nielsen, s. 182ff. 
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Slutsats 

Organisation 

Det som skiljer organisationen kring eventen är att City Art Link arbetar på ett annorlunda sätt 

gentemot Kulturnatten som lägger det huvudsakliga ansvaret på en person. City Art Link har 

en ledning/styrelse som består av aktörer från Linköping och utifrån den arbetar de som en 

projektgrupp där olika personer har ansvar för olika delar av evenemanget. I Linköping består 

ledningen av aktörer som deltar i City Art Link medan i Norrköping består ledningen av en 

extern person som inte själv deltar i Kulturnatten som aktör.  

Dessa två evenemang är viktiga för städerna och framför allt för de mindre aktörer som verkar 

i staden. Som Fällman sa skulle ingen enskild aktör eller organisation kunna åstadkomma 

samma sak som de kan göra tillsammans genom evenemangen. Genom Kulturnatten och City 

Art Link får både aktörerna och städerna mer marknadsföring och större uppmärksamhet både 

bland besökarna och även i media än de annars skulle kunna få. Även om inte Kulturnatten 

och City Art Link är till för att marknadsföra städerna så används de ändå som ett 

marknadsföringsverktyg och blir symboler för städerna.  

Marknadsföring 

De som organiserar och deltar i dessa två evenemang marknadsför sig och kulturfesten genom 

trycksaker, media och word-of-mouth-principen. City Art Link marknadsför sig utanför 

Linköping medan Kulturnatten endast koncentrerar sin marknadsföring i sin stad. De flesta 

aktörerna informerar i sina lokaler om vad som kommer hända hos dem under evenemangen 

och skickar även ut information till eventuella medlemmar. Egentligen används samma 

marknadsföringsmetod då evenemangen marknadsförs, dock skiljer sig utseendet mer. De 

skillnader som går att utskilja i marknadsföringen är främst att City Art Link väljer att 

marknadsföra sig även i grannstaden vilket inte Kulturnatten gör. City Art Link har en 

framarbetad logotyp som de använder sig av i marknadsföringen, som finns med på affischer, 

program, annonser i tidningar och flaggor. Kulturnatten har däremot en ny affisch och en ny 

logotyp varje år och det enda som är återkommande år efter år är egentligen namnet. Samtliga 

av informanterna som är delaktiga i Kulturnatten utrycker att de egentligen inte behöver lägga 

speciellt mycket krut på marknadsföringen då evenemanget är så etablerat och välkänt. Både 

den interna och externa marknadsföringen för City Art Link, som bara funnits i några år, är 

viktig för att de ska kunna etablera sig i Linköping och bli någonting som många känner till. 

Aktörerna som deltar i dessa två evenemang blir viktiga för marknadsföringen då de har 
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möjlighet att marknadsföra sig på en annan nivå och kunna nå ut till personer på ett mer 

personligt sätt.  

 

Flera av de aktörer som intervjuades i denna undersökning uttrycker att det är bra att 

marknadsföra sig genom event då det går att åka lite gratisskjuts på varandra. Det är positivt 

eftersom det inom kultursammanhang är många som har få resurser och lite pengar och därför 

inte har möjlighet att åstadkomma samma effekt och marknadsföring om de skulle göra 

någonting eget.  

Event marketing 

Genom denna undersökning har vi kommit fram till att dessa två kulturfester kan definieras 

som en form av event marketing, eftersom flertalet aktörer väljer att delta i evenemangen för 

att marknadsföra sig själva och staden. Kulturnatten och City Art Link kan ses som redan 

befintliga evenemang som aktörerna väljer att samarbeta med. Dessa kulturfester bygger på 

relationsmarknadsföring då konceptet innebär att skapa relationer mellan aktörerna som deltar 

i evenemangen och även mellan aktörer och besökare/konsumenter. Under City Art Link och 

Kulturnatten vill aktörerna att besökarna ska få chansen vara aktiva och bli en del av kulturen 

vilket i sin tur kan skapa samhörighet och relationer.  

 

Evenemangen hjälper även städerna och aktörerna att skapa en image och genom dem skapas 

oftast fördelaktig publicitet kring aktörerna och deras aktivitet. Event marketing handlar ofta 

om att marknadsföra produkter och även om inte kultur vanligt vis är någon produkt i sig 

skulle det ändå kunna definieras på det viset. I grunden handlar det om att förmedla ett 

budskap till konsumenten och det är just vad evenemangen gör. Genom att aktörerna deltar i 

Kulturnatten och/eller City Art Link förmedlar de budskapet; vi finns här och detta är vad vår 

stad har att erbjuda! 



 

41 
 

Förslag till vidare forskning 

Under tiden vi arbetade med denna undersökning fann vi andra delar inom detta område som 

skulle vara intressanta att undersöka. 

 Hur kan Kulturnatten och City Art Link samarbeta? 

 Är evenemangen karaktäriserade av städerna eller skulle evenemangen kunna 

arrangeras i den andra staden? 

 Hur Kulturnatten har sett ut, förändrats och utvecklats under dessa tjugofem år? 
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