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ABSTRACT 
 
The purpose of this thesis was to illuminate how festivals are building their brand. We aimed 
to investigate how festivals build their brand equity and how they use their web site as a 
brand-building tool. In order to understand the brand-building process within festivals, a case 
study was conducted based on interviews with three respondents from three different 
festivals. The study has shown that festivals are aware that the brand constitutes an important 
competitive advantage. They use both online and offline marketing tools in their brand 
building process. To make their offer as tangible as possible they foremost use their website, 
the performing artists and word of mouth.  
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1. INLEDNING 
 detta kapitel kommer vi att introducera vår uppsats. Detta görs med en bakgrund, en 
problemdiskussion kring ämnet som följs av syftet med uppsatsen. Kapitlet avslutas med 

två forskningsfrågor.  

1.1 Bakgrund 
Scott (2000) kopplar samman de kulturella värdena med de ekonomiska värdena i samhället 
vilka enligt författaren kommer allt närmare varandra. Jones, Comfort, Eastwood och Hillier 
(2004) menar att idéen med att gruppera ett antal kulturella, kommersiella samt industriella 
näringar inom definitionen creative industries är relativt ny men har redan flitigt behandlats 
av bland andra Storbritanniens statsförvaltning, som enligt Scott varit angelägna om att 
kategorisera creative industries som en växande och framgångsrik sektor. Stiftelsen för 
Kunskaps- och kompetensutveckling (2003) i Sverige menar att man redan i slutet av 
nittiotalet såg att konsumtionen och efterfrågan av upplevelser ökade och man insåg i ett tidigt 
skede att det var en betydande sektor av Sveriges näringsliv. Man valde att definiera denna 
sektor som “upplevelseindustrin” (ibid).  
 
Adriopoulos och Gotsi (2000) menar att organisationer inom creative industries sällan har 
uttalade strategier om och sällan aktivt arbetar med medial kommunikation. Dessa 
organisationer förlitar sig, enligt författarna, istället på tidigare och nuvarande kunder samt 
relevant publicitet i media. Vidare hävdar de att de kreativa skaparna inom organisationen 
marknadsför organisationens varumärke med sitt arbete. Det är därför av stor vikt för 
organisationer inom kreativa näringar att kunna ta till sig en inre identitet samt ett perspektiv 
mot hur man arbetar med varumärket (ibid).  
 
Aaker (1996, s 201 ff) hävdar att man inom marknadsföring pratar om olika varumärkes-
strategier som sätt att investera och vårda sitt varumärke. Något som senare ska generera ökad 
omsättning och lönsamhet för märkesinnehavaren, det vill säga företaget. Författaren förklarar 
vidare att varumärket därför måste kunna förmedla de värden företaget vill förknippas med 
samt att detta uppnås genom exponering i rätt sammanhang. Genom rätt strategier kan 
varumärket utvecklas till ett företags främsta tillgång (ibid).   
 
Rowley (2004a) förklarar att varumärket, i takt med det moderna samhällets digitalisering och 
globalisering, blir alltmer viktigt. Informationsöverflödet i samhället bidrar till detta genom 
att varumärken sparar tid i konsumentens sökprocess. Kvaliteten och kontinuiteten som 
konsumenten upplever förstärks enligt författaren av ett starkt varumärke och kan på så sätt 
leda till ökad kundlojalitet på en så pass stor och omväxlande marknadsplats som Internet. 

I 
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1.2 Problemdiskussion 
Department for culture, media and sports (2002) definierar begreppet ”creative industries” 
som branscher vars ursprung ligger i individuellt skapande, färdighet, talang samt har 
potential för välfärd och jobbskapande genom att generera och exploatera intellektuell 
egendom. Man delar upp ”creative industries” i delområdena reklam, arkitektur, konst och 
antikvitet handel, hantverk, design, mode formgivning, film och video, musik, 
scenframträdanden, förlagsverksamhet, mjukvaru- och datatjänster, TV och radio (ibid). 
 
Howkins (1999 s, 118) menar att Department for culture, media and sports definition kan vara 
problematisk då vissa närliggande områdens benämning kan bidra till förvirring. Författaren 
exemplifierar detta genom att påpeka att reklam kan benämnas som en del av ”creative 
industries”, och alltså inte det mer omfattande området marknadsföring. Vidare pratar han om 
att hantverk är ursprunget till småskalig tillverkningsindustri och kategoriseras som en del av 
”creative industries”. Dock kan hantverk inte anses vara en del av det som innefattas av detta 
begrepp om ökningen av hantverk är en följd av att masstillverkande industrier avvecklas 
(ibid). 
 
Stiftelsen för Kunskaps- och Kompetensutveckling (2003) i Sverige har skapat en definition 
av något de benämner ”upplevelseindustrin”, vilket de beskriver som ”ett samlingsbegrepp 
för människor och företag med ett kreativt förhållningssätt som har till huvuduppgift att 
skapa och/eller leverera upplevelser i någon form”. Stiftelsen har, i likhet med Department 
for culture and sports, delat upp begreppet i kategorier men även inkluderat delområdena 
turism samt måltid. Dessa områden väljer dock Department for culture and sports (2002) 
endast att kategorisera som närliggande områden. 
 
Vi som författare väljer att i fortsättningen använda oss av begreppet ”kreativa näringar” som 
är den svenska benämningen av ”creative industries”. Med detta begrepp avser vi samma 
innebörd som redogörs för ”creative industries” av Department for culture, media and sports. 
Vår studie avser och begränsas till den del av kreativa näringar som innefattar festivaler. En 
festival (1991) är enligt Nationalencyklopedin ”ett festspel, periodiskt återkommande 
kulturmanifestation, till exempel filmfestival, musikfestival och teaterfestival.   
 
Vi som författare anser att festivaler är en mycket tydlig form av upplevelser och Pine och 
Gilmore (1999, s 8 ff) menar att upplevelser är en utveckling av en tjänst där kunden 
engageras på ett personligt samt naturligt sätt, som exempelvis vid ett besök på ett museum 
eller en nöjespark. Författarna belyser sedan svårigheterna för företag som iscensätter 
minnesvärda upplevelser att ha en standardiserad tjänst, då detta kräver en medvetenhet om 
individuella kunders behov och beteende. En tjänst definieras av författarna som en icke 
fysisk aktivitet som utförs å beställarens vägnar medan en upplevelse uppstår när ett företag 
använder tjänster som en scen och varor som rekvisita. En tjänst är ogripbar och en upplevelse 
är minnesvärd (ibid).  
 
Den växande betydelsen av tjänstesektorn har enligt McDonald, de Chernatony och Harris 
(2001) medfört att tjänsteföretag insett att skapandet och byggandet av ett varumärke är en 
tydlig källa till konkurrensfördelar. Berry (2000) behandlar skillnaden i ett varumärke för ett 
varuproducerande företag och för ett tjänsteföretag genom påståendet att det för varuföretag 
är produkten som utgör det primära varumärket medan det för tjänsteföretag är företaget som 
utgör det primära varumärket.   
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Ett varumärke definieras av Kotler, Armstrong, Saunders och Wong (2005, s 549) som ett 
namn, en benämning, ett tecken, en symbol eller design, eller en kombination av dessa, med 
syfte att identifiera varorna eller tjänsterna hos producenten eller försäljaren. Vidare 
framhåller författarna att varumärket även syftar till att differentiera produkterna eller 
tjänsterna samt att konsumenter ser ett varumärke som en viktig del av en produkt, och att 
varumärkesbyggande därför kan öka värdet hos produkten (ibid). Som ett komplement till 
denna definition framhäver Jobber (2004, s 261) att varumärkesbyggande är den process 
genom vilken företag särskiljer sitt produkterbjudande från konkurrenter. Vidare förklarar 
Jobber att företag skapar ett varumärke genom att utveckla ett särskiljande namn, paketering 
av produkten och design. Melin (1999) anser att ett varumärke fungerar som en identitets- och 
informationsbärare och ger information om till exempel pris, innehåll eller kvalitet vilket gör 
det möjligt för konsumenten att använda varumärket som referenspunkt och på så vis kunna 
jämföra utbudet av produkter på marknaden. Vidare hävdar Melin att varumärket utgör en 
möjlighet för företaget att koda in produkternas emotionella och funktionella värden. 
Grönroos (2002) framhåller att tjänster främst handlar om relationen till kunden och att 
varumärkesdefinitionen som Kotler et al (2005) använder därför har två centrala brister. Det 
första Grönroos framhåller är att processer, det centrala i tjänsteleveransen, förbises och det 
andra är att kundens medverkan utesluts. Han menar att båda dessa har en större betydelse för 
varumärket än till exempel namnet eller logotypen hos ett tjänsteföretag (ibid).  
 
Som ett utvidgat begrepp kring ett företags enskilda varumärke behandlar Aaker (1996, s 7 f) 
något han benämner varumärkeskapital. Detta är något som Aaker ser som en samling 
tillgångar som är länkade till ett varumärkes namn och symbol som kan tillföra värde hos 
varan eller tjänsten för företaget och/eller företagets kunder. Författaren menar att det finns 
fem faktorer som bidrar till att skapa varumärkeskapital för såväl kunden som 
märkesinnehavaren. Dessa fem faktorer är varumärkeslojalitet, varumärkesmedvetenhet, 
upplevd kvalitet, varumärkesassociationer samt andra juridiska rättigheter till varumärket 
(ibid). Melin (1999, s 46 ff) hävdar dock att Aakers syn på varumärkeskapital inte är helt 
oproblematisk. Han påpekar att det i Aakers modell saknas inbördes relationer mellan de fem 
elementen, då det inte verkar finnas någon uppenbar logik bakom placeringen av elementen. 
Även Yoo, Donthu och Lee (2000) har funnit tveksamheter i Aakers modell och menar att 
man hamnar närmare verkligheten genom att tillföra två nya element i modellen: individuella 
tillgångar och marknadsföringsaktiviteter. Författarna menar här att de individuella 
tillgångarna i varumärkeskapitalet ensamma kan bidra med att öka värdet samt att 
marknadsföringsaktiviteter har en betydande påverkan på de sammanlagda tillgångarna i 
varumärkeskapitalet. 
 
Utifrån Aakers (1996) syn på varumärkeskapital och kritiken mot denna har Melin (1999, s 
124) utvecklat en modell för hur märkesinnehavaren, företaget, ska bygga upp sitt 
varumärkeskapital. Författaren kallar denna modell ’den strategiska varumärkesplattformen’ 
och den är uppbyggd kring sex begrepp som denne menar är intimt förknippade med 
varandra: produktattribut, märkesidentitet, kärnvärde, positionering, marknadskommunikation 
och intern märkeslojalitet.  
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Melin (1999, s 124) menar att samtliga begrepp i denna modell representerar en aktivitet som 
var och en utgör kritiska steg i den varumärkesuppbyggande processen. Han ser därför 
modellen som en illustration av den kompetens som krävs inom företaget för att uppbyggnad, 
utveckling och vårdande av ett starkt varumärke ska lyckas.  
 
Krishnan och Hartline (2001) behandlar varumärkeskapital för tjänsteföretag och menar att 
varumärkeskapital är mervärdet som ges av varumärket hos en produkt. Vidare menar de att 
varumärkeskapital vanligtvis ses som viktigare hos ett tjänsteföretag än hos ett varuföretag på 
grund av tjänsters ogripbarhet som försvårar konsumentens möjlighet att utvärdera tjänstens 
kvalitet. De hävdar vidare att ett framgångsrikt arbete med varumärken i ett tjänsteföretag kan 
hjälpa konsumenten att bli försäkrad om att tjänsterna som tillhandahålls håller en jämn 
kvalitet. Berry (2000) har utvecklat en modell för att bygga varumärkeskapital i tjänsteföretag 
i vilken han hävdar att det finns fyra huvudsätt genom vilka ett tjänsteföretag kan bygga sitt 
varumärkeskapital: 
 

• Våga vara annorlunda – Det bör finnas en konstant uppoffring hos ett tjänsteföretag 
för att differentiera sig från sina konkurrenter. 

• Bestämma det egna ryktet – Starka tjänsteföretag ska vara betydelsefulla och 
representera ett värdefullt erbjudande till deras målmarknad.   

• Få till stånd en känslomässig koppling – Starka tjänsteföretag ska framkalla känslor av 
närhet, tillgivenhet och förtroende hos konsumenten.  

• Internalisera varumärket – Eftersom personalen är mycket viktig i ett tjänsteföretag 
när det gäller konsumentens erfarenheter av tjänsten, är det av stor vikt att personalen 
är mycket införstådda och delar varumärkets värderingar och idéer.  

 
Berry (2000) fastslår att de starkaste varumärkena inom tjänstesektorn använder sig av 
samtliga fyra sätt och på så sätt bygger upp ett starkt varumärkeskapital. Urde (2003) menar 

Varumärkes-
uppbyggnad i 

företaget 

Produktattribut 

Märkesidentitet 

Kärnvärde 

Positionering 

Marknads-
kommunikation 

Intern 
märkeslojalitet 

Varumärkes-
kapital 

Figur 1. Den strategiska varumärkesplattformen (Melin 1999, s 125). 
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att varumärkeskapitalet i tjänsteföretag påverkas av den medvetenhet en konsument besitter 
för varumärket samt av vilken betydelse varumärket har för konsumenten. Författaren menar 
dock att varumärkets betydelse har större inverkan på varumärkeskapitalet då en konsument 
som enbart är medveten om varumärket men inte känner att det betyder något för denne 
kommer att söka alternativ.  
 
I den nya ekonomin som karaktäriseras av digitalisering och globalisering är, enligt Rowley 
(2004a), varumärkens roll och byggandet av varumärken av stor vikt för att företag ska lyckas 
dra till sig uppmärksamhet. Canavan, Henchion och O’Reilly (2007) säger att Internet under 
det senaste decenniet har växt till en av de vanligaste formerna av kommunikation och även 
används flitigt för konsumtion. Vidare hävdar de att Internet kan bistå produkter så att de 
känns mera kompletta och tillfredsställande för konsumenterna.  
 
Goldblatt (2002, s 282 f) menar att marknadsföring via Internet kombinerat med övriga media 
och trycksaker är ett betydande varumärkesbyggande verktyg. Författaren menar vidare att 
organisationer kan få mycket högre avkastning på sina investeringar på Internet än om de 
skulle satsa på en traditionell marknadsföringskampanj. Rowley (2004b) menar däremot att 
marknadsföring offline är ett betydande stöd för att lyckas med att bygga ett lyckat varumärke 
på Internet. Vidare framhäver författaren att hon under sin forskning kommit fram till att allt 
fler organisationer inser behovet av att integrera marknadskommunikationen offline och på 
Internet samt att det finns mycket outforskad mark inom varumärkesbyggande på Internet 
som bör belysas. Hon fortsätter med att förtydliga att det dock finns många utmaningar, men 
även möjligheter, i den digitala miljön. Man bör således fortsättningsvis utforska de 
potentiella tillvägagångssätten för varumärkesbyggande på Internet (ibid).  
 
Carpenter (2000) framhåller att de företag som har varit mest framgångsrika med att ta 
verkliga varumärken ut på Internet är de som har en förståelse för vad som gör deras 
varumärke särskiljande och sedan kunnat använda dessa element på Internet. Vidare förklarar 
författaren att företaget måste utvidga sitt varumärke på Internet och erbjuda tjänster som gör 
att kunderna kan interagera med varumärket på sådana sätt som de inte har möjlighet offline.   
 
Aaker och Joachimsthaler (2002, s 241 ff) anser att en webbplats1 kan fungera som en 
nyckelfunktion inom ett företags varumärkesstrategi då den möjliggör en utökad spridning av 
information och tillför en möjlighet att koordinera de olika varumärkesbyggande programmen 
inom företaget. Rowley (2004b) hävdar att man ska designa en webbplats så att den stärker 
och kommunicerar ett varumärke. Vidare menar författaren att man ska utnyttja Internet för 
att utvidga sina tjänster med information som är av värde för kunden, såsom betyg, 
recensioner och rekommendationer. Aaker och Joachimsthaler (2002, s 242) behandlar fem 
olika riktlinjer för hur företag på ett effektivt sätt kan använda och göra en webbplats till ett 
varumärkesbyggande verktyg: skapa en positiv upplevelse, reflektera och stödja varumärket, 
skapa synergier med andra kommunikationsprogram, tillhandahålla ett hem för den lojala 
användaren samt differentiera med ett starkt underliggande varumärkesinnehåll.  
 
 
 
 
 

                                                
1 Är en sammanhängande samling av texter, dokument, bilder och multimedia som är nåbar över Internet (Källa: 
[On-Line]  http://sv.wikipedia.org/wiki/). 

http://sv.wikipedia.org/wiki
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Aaker och Joachimsthaler (2002, s 242) ser dessa fem olika riktlinjer som de viktigaste 
faktorerna för att lyckas effektivt med att bygga ett varumärke med hjälp av en webbplats. De 
hävdar alltså att en webbplats kan fungera som ett kraftfullt varumärkesbyggande verktyg om 
den används på rätt sätt. 
 
Sammanfattningsvis vill vi som författare lyfta fram att vi använder oss av benämningen 
kreativa näringar och att vi avser att inom detta område inrikta oss mot festivaler. Det vi som 
författare finner intressant är att undersöka hur festivaler inom dessa näringar bygger upp ett 
varumärke. Detta motiverar vi dels med vårt stora intresse för denna typ av verksamhet, dels 
med att relevant teori om hur en festival arbetar med varumärket i dagsläget saknas. Vi 
kommer därför att undersöka huruvida teorier av en mer generell karaktär kan appliceras på 
festivaler, och således kommer vår studie bidra till en högre förståelse gällande 
varumärkesbyggande inom denna del av kreativa näringar. Webbplatser har snabbt fått ökat 
betydelse för informationssökning de senaste åren och detta i kombination med 
informationsöverflödet i dagens digitala samhälle gör att vi som författare finner det intressant 
att se hur festivaler bygger ett värde kring varumärket och hur man använder webbplatser som 
verktyg till detta. Vi redogör därför för hur kommunikation av varumärket samt dess 
sammanlagda mervärde ska byggas upp utifrån organisationens perspektiv samt för hur 
organisationen kan välja att använda webbplatser i sitt varumärkesbyggande. 

1.3 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att belysa hur festivaler bygger sitt varumärke. För att uppnå 
detta syfte har vi ställt följande två forskningsfrågor; 
 

1. Hur bygger festivaler upp ett varumärkeskapital? 
2. Hur använder festivaler webbplatser för att bygga ett varumärke? 

Skapa en positiv upplevelse: 
- Användarvänlig   
- Leverera värde 
- Interaktiv, personifierad samt 
tidsligt tillgänglig. 
 

Riktlinjer för en varumärkes-
byggande webbplats 

 

Differentiera med ett 
starkt underliggande 
varumärkesinnehåll. 

Reflektera och stödja 
varumärket. 

Skapa synergier med 
andra kommunikations-

program 

Tillhandahålla ett hem 
för den lojala 
användaren 

Figur 2. En varumärkesbyggande webbplats.  
Efter ”Brand Leadership” of D. Aaker & E. Joachimsthaler, 2002, s 242. 
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2. TEORI 
denna del av uppsatsen redogör vi för och förklarar befintliga teorier om byggande av 
varumärkeskapital samt företags användning av webbplatser vid uppbyggandet av sitt 

varumärke. Vår teoretiska referensram är således uppbyggd i linje med våra 
forskningsfrågor.  

2.1 Att bygga varumärkeskapital  
Melin (1999, s 206) hävdar att en grundläggande förutsättning för att ett varumärke ska kunna 
utvecklas till ett strategiskt konkurrensmedel är att det har förmåga att skapa värde för både 
märkesinnehavaren och konsumenten. Han beskriver sedan den varumärkesuppbyggande 
processen som något som äger rum parallellt både i företaget och i konsumentens 
medvetande. Författaren fokuserar dock huvudsakligen på hur det ur märkesinnehavarens 
perspektiv ser ut och nämner att utvecklingen av ett starkt varumärke är en förutsättning för 
att attrahera en bred bas av märkeslojala konsumenter. Denna styrka representerar ur 
märkesinnehavarens perspektiv varumärkeskapitalet (ibid). Melin har utvecklat en modell, 
som vi presenterat under vår problemdiskussion (se figur 1), som han kallar ’den strategiska 
varumärkesplattformen’. Denna modell visar hur märkesinnehavaren ska bygga upp sitt 
varumärkeskapital och är uppbyggd kring sex begrepp som författaren menar är intimt 
förknippade med varandra: produktattribut, märkesidentitet, kärnvärde, positionering, 
marknadskommunikation och intern märkeslojalitet (ibid). 

2.1.1 Produktattribut 
Enligt Melin (1999, s 125 f) är produktattribut konkreta kännetecken hos en produkt som ska 
förmedla ett funktionellt mervärde för konsumenterna. Många olika produktattribut behandlas 
enligt Melin inom varumärkesforskningen. Det han dock anser vara bland de mest centrala är 
vikten av konsistent produktkvalitet. Författaren behandlar vidare val av förpackningsdesign, 
färgsignaler och logotyp som andra viktiga produktattribut vid utvecklingen av en 
konkurrenskraftig märkesprodukt. Aaker (1996, s 80) menar att produktattribut ska förmedla 
ett funktionellt mervärde men även att de vissa gånger kan förmedla emotionellt mervärde. 
Attributen kan nämligen skapa ett värde genom att företaget erbjuder något extra eller bättre 
än en konkurrent (ibid).  
 
Berry (2000) belyser komplexiteten i produktattribut för tjänsteföretag genom att påpeka 
avsaknaden av gripbarhet i tjänsteföretag vilket innebär att paketering och visuella visningar 
av tjänster är långt svårare än hos en gripbar vara. Hoffman och Bateson (2006, s 30) menar 
att tjänster på grund av denna avsaknad av gripbarhet utvärderas annorlunda än varor. De 
förklarar att konsumenten använder sig av fysiska och gripbara bevis som omger tjänsten för 
att utvärdera denna. Hoffman och Bateson (2006, s 180) påpekar även att tjänster på grund av 
sin ogripbarhet besitter få attribut vid informationssökning, och att priset på tjänsten är ett av 
mycket få sådana. De Chernatony och McDonalds (2003, s 228 f) menar att den varumärkes-
byggande processen för tjänsteföretag syftar till att göra det ogripbara gripbart, eftersom det 
största problemet för tjänsteföretag är att de oftast har att göra med immateriella tjänster och 
erbjudanden. Författarna hävdar, i likhet med Hoffman och Bateson, att ett effektivt sätt att 
göra detta är att använda så många fysiska och påtagliga bevis som kan förknippas med 
varumärket som möjligt.   
 
Pine och Gilmore (1999, s 12 f) menar att de som köper upplevelser, vilka de vill benämna 
som ett företags gäster och alltså inte kunder, ser värdet som något som ligger i det företaget 

I 



TEORI 

8 

erbjuder över en varaktighet av tid. Författarna påpekar vidare att det i en tid där det köps allt 
mindre varor och mer tjänster blivit mer noggrant med den andel tid och pengar en konsument 
lägger ned på konsumtionen av tjänster. Mer plats ges enligt författarna således åt de tjänster 
som lyckas skapa minnesvärda upplevelser och dessa tjänster värdesätts därför högre.  Pine 
och Gilmore fortsätter med att förklara att konsumenten inte nyttjar upplevelser enbart för 
upplevelsen i sig, utan även för att detta blir till något denne i framtiden kan tala om och på så 
vis dela med sig av. Upplevelsen är ogripbar men i och med att värdet kommer lagras hos 
konsumenten värdesätter denne det företaget erbjuder många gånger högre än en vanlig tjänst 
(ibid).  

2.1.2 Märkesidentitet  
Melin (1999, s 212) hävdar att märkesidentitet är vad ett varumärke står för, vad som ger det 
mening och vad som gör det unikt. Märkesidentitet är enligt Melin utvecklingen av ett 
emotionellt mervärde och är huvudsakligen immateriell till sin natur, vilket gör den svår att 
imitera. Även här diskuterar författaren vikten av skydd av varumärket för att så långt det är 
möjligt undvika att konkurrenter imiterar varumärket. Aaker (1996, s 68) menar att identiteten 
hos ett företags varumärke kan likställas med en människas personlighet och att den är central 
för varumärkets strategiska visioner och är det som driver associationerna till varumärket. 
Dessa associationer är centrala för varumärkeskapitalet och utgör även därför varumärkets 
hjärta och själ (ibid). Upshaw (1995, s 15) hävdar att märkesidentiteten är ett resultat av 
varumärkets positionering och personlighet, och utspelar sig i utförandet av varan eller 
tjänsten, varumärkesnamnet, logotypen och den grafiska profilen, varumärkets 
marknadskommunikation och andra sätt på vilket varumärket kommer i kontakt med sin 
målgrupp och intressenter.  
 
Kapferer (2004, s 107) menar att märkesidentitet bäst presenteras genom en sexsidig 
identitetsprisma. De sex delarna som författaren menar att märkesidentiteten utgörs av är 
fysik, personlighet, kultur, självimage, reflektioner och relationer.  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Kapferer (2004, s 107) inkluderar de sex ovan nämnda faktorerna i prisman och förklarar det 
fysiska i varumärket som både stommen och det gripbara mervärdet hos varumärket samt 
något som omedelbart kommer upp i tankarna på någon som har namnet på varumärket. 
Vidare förklarar han att ett varumärke har en personlighet som gradvis byggs upp genom 
kommunikation. Det sätt på vilket varumärket tilltalar och visar varorna eller tjänsterna 
knutna till det kommer att visa vilken typ av person det skulle ha varit om det vore mänskligt. 

Fysik 

BILDEN HOS AVSÄNDAREN 

Personlighet 

Kultur 

Självimage Reflektion 

Relationer 

BILDEN HOS MOTTAGAREN 

EXTERNT INTERNT 

Figur 3. Varumärkesidentitetens sex sidor.  
Efter ”The New Strategic Brand Management; Creating and sustaining brand equity long 
term” of J-N Kapferer, 2004, s 107.  
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Vidare pratar Kapferer (2004) om varumärket som en kultur från vilken varje produkt har sitt 
ursprung och att dessa produkter inte enbart är en konkret representation av varumärket, utan 
även redskap för kommunikation. Han påpekar att kultur i detta sammanhang avser 
uppsättningen av värden som föder varumärkets inspiration. Varumärket som relation pekar 
enligt Kapferer på betydelsen av varumärket vid transaktioner och utbyten mellan människor, 
medan varumärket som kundens reflektion förklaras som kundens sätt att tänka och utåtriktat 
reflektera över olika varumärken. Slutligen hävdar författaren att ett varumärke tilltalar vår 
självimage och att denna faktor avser, i motsats till kundens reflektion, våra attityder mot 
olika varumärken (ibid).  
 
Aaker (1996, s 86 ff) pratar om märkesidentitet i former av kärnidentitet och utvidgad 
identitet. Kärnidentiteten är enligt författaren det som representerar det tidlösa innehållet i 
varumärket och är därför central i sin betydelse för varumärket. Kärnidentiteten innehåller de 
associationer som kommer att vara konstanta vid eventuella förflyttningar av märket till andra 
marknader (ibid). Vidare förklarar Aaker den utvidgade identiteten som något som inkluderar 
faktorer som skapar helhetsstruktur för varumärket genom att tillföra detaljer som är 
avgörande för helhetsbilden av varumärket. Aaker (1996, s 78 ff) hävdar vidare att det finns 
fem olika perspektiv (som alla påverkar hur kärn- och den utvidgade identiteten ser ut) utifrån 
vilka man kan se ett varumärkes identitet – varumärket som en produkt, som en process, som 
en organisation, som en person eller som en symbol. Moorthi (2002) presenterar ett sätt att 
arbeta med varumärket för tjänsteföretag genom att genom att tillämpa Aakers fem perspektiv 
på olika typer av tjänster och tjänsteföretagets olika delar i marknadsföringsmixen. 
Författaren menar att de fem första delarna i mixen – produkt, plats, pris, påverkan och 
gripbara ting – hör till varumärket som en produkt, medan delen i mixen som omfattas av 
människors påverkan i tjänsten hamnar under varumärket som organisation. Moorthi (2002) 
poängterar vidare vikten av processen och kategoriserar denna ensam under Aakers 
perspektiv att se varumärket som en process. Detta behandlar faktumet att konsumenten är 
delaktig i tjänsteleveransen. De två kvarvarande perspektiven – varumärket som person och 
varumärket som symbol – har enligt Moorthi (2002) samma betydelse som i Aakers synsätt; 
hur kunden med sina demografiska och psykografiska värden påverkar varumärket samt att 
varumärket som symbol handlar om visuella symboler, logotyper och andra metaforer knutna 
till varumärket (ibid). 
 
Pine och Gilmore (1999, s 46) exemplifierar vikten av ett varumärkes identitet inom kreativa 
näringar genom att framhålla att vissa förväntningar på upplevelsen skapas genom att enbart 
höra namnet på ett företag. Författarna menar därför att företag genom valet av namnet tar det 
första avgörande steget mot att iscensätta en upplevelse som även föreställer och 
kommunicerar ett väl definierat varumärke.  
2.1.3 Kärnvärde 
Melin (1999, s 229 ff) ser kärnvärdet som något som representerar en märkesprodukts primära 
konkurrensfördel och menar därför att stor vikt bör läggas vid att identifiera ett unikt 
kärnvärde som ska ligga till grund för positioneringen och marknadskommunikationen av ett 
varumärke. Kärnvärdet ska enligt Melin alltså representera ett differentierande mervärde. 
Författaren menar vidare att en kärnvärdesanalys kan göras för att identifiera kärnvärdet och 
att detta innebär att man utifrån konsumentens synvinkel avgör vad som är värdefullt och 
kommunicerbart i varumärket samt att man ur konkurrenssynvinkel avgör vad som gör 
varumärket unikt och svårimiterat. Målsättningen med kärnvärdet i varumärket hos företag är 
alltså enligt Melin att det ska vara en strategisk konkurrensfördel som ska ligga till grund för 
positioneringen.  
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Urde (2003) hävdar att kärnvärdet summerar märkesidentiteten och guidar allt internt och 
externt varumärkesbyggande. Urde fortsätter med att påpeka att kärnvärden ska vara guidande 
faktorer och fungera som riktlinjer för produktutveckling, beteenden och olika 
kommunikativa processer. I den varumärkesbyggande processen ska kärnvärdet enligt 
författaren etablera en genomgående röd tråd samt att det kan fungera som en länk mellan 
företagets varumärke och de enskilda produkternas varumärke. Författaren talar vidare om att 
det, i den interna uppbyggnaden av varumärket, är kärnvärdet som binder samman företagets 
verksamhet, mål och organisatoriska värderingar.  Kärnvärdena påverkar även varumärkets 
utformning, produktattributen, positioneringen och kommunikationsstrategierna (ibid). 
Eftersom Melin (1999, s 230) anser att kärnvärdet ska ligga till grund för positioneringen 
behandlas kärnvärdet även under 2.1.4.   
2.1.4 Positionering  
Enligt Melin (1999, s 127) är positionering den process varigenom ett företag försöker uppnå 
en specifik position i konsumentens medvetande vilken ska ge upphov till kännedom, 
associationer och lojalitet gentemot varumärket. Begreppet psykologisk positionering, det vill 
säga hur konsumenten uppfattar ett visst varumärke i jämförelse med konkurrenter, är central 
i diskussionen kring positionering vid varumärkesbyggande. Melin hävdar dock att 
produktpositionering, det vill säga hur företaget kan positionera en produkt i förhållande till 
konkurrerande produkter genom olika differentieringsfördelar, har fått för lite uppmärk-
samhet. Dessa är enligt författaren beroende av varandra och han menar att en förutsättning 
för att uppnå en önskvärd psykologisk positionering är att utforma en hållbar produkt-
positionering inom företaget. För att ytterligare förtydliga de olika perspektiven i 
positioneringsarbetet har Melin (1999, s 235) utvecklat något han kallar positionerings-
triangeln.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Modellen bygger enligt Melin (1999, s 235) på att varumärket befinner sig i centrum av 
triangeln och att märkesinnehavaren, konsumenten och konkurrenterna har olika roller för hur 
positioneringen kommer att se ut. Märkesinnehavarens målsättning är enligt författaren att 
utveckla en unik och svårimiterad resursposition, vilket syftar till att bygga upp en stark 
mental position i konsumentens medvetande som i sin tur kan ge upphov till en stark 
marknadsposition som försvårar inträdet för konkurrenter på marknaden. Konsumentens och 
konkurrentens synvinkel kategoriserar Melin som extern positionering medan han hävdar att 

Kärnvärdes-
position 

Marknads-
position 

Mental 
position 

Konkurrent 

Märkesinnehavare Konsument 

Figur 4. Positioneringstriangeln (Melin 1999, s 235). 
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kärnvärdespositioneringen är av intern karaktär och alltså syftar till skapa en plats för 
varumärket i organisationens medvetande. Nilson (1999, s 144 f) menar att man för 
framgångsrik positionering måste hitta rätt ord eller uttryck för märket, men även kunna 
koppla uttrycket till något som är väsentlig i kundens medvetande. Vidare påpekar Nilsson att 
positioneringen måste vara distinkt, trovärdig, konsekvent och helst även möjlig att fysiskt 
demonstrera. Aaker (1996, s 184) ser varumärkets position som en av de viktigaste 
hörnstenarna i kommunikationsstrategin för varumärket. Han menar att positionen aktivt 
måste kommuniceras mot målmarknaden samt konkret demonstrera en konkurrensfördel.  
 
De Chernatony och Segal-Horn (2003) hävdar att ett av de viktigaste kriterierna för ett 
tjänsteföretags varumärke är att uppnå en fokuserad position med ett begränsat antal utvalda 
konkreta fördelar. De menar vidare att en tydlig och fokuserad position kan utgöra en viktig 
konkurrensfördel och många gånger vara avgörande när det gäller att locka över kunder från 
en konkurrent. Vidare framhäver de vikten av sambandet mellan den fokuserade positionen 
och organisatoriska värden. Genuina värden och värderingar inom företaget kommer att 
demonstreras internt till personalen och extern till konsumenterna genom varumärket (ibid). 
Andriopulos och Gotsi (2000) menar att utmärkelser och publicitet i media är av stor 
betydelse inom kreativa näringar då den exponering som skapas runt organisationen resulterar 
i ett förhöjt medvetande av organisationens varumärke. Författarna belyser vidare vikten av 
att komma ihåg sina befintliga kunder som skapar positiv word-of-mouth2, vilket även det 
resulterar i en positionering av företaget.  
2.1.5 Marknadskommunikation 
När företaget har utvecklat ett tydlig positioneringskoncept måste man enligt Melin (1999, s 
101) kunna överföra detta till ett kommunikativt budskap för att det ska bli framgångsrikt. 
Han påpekar även att det ständigt ökande informationsbruset och ökade utbudet i vårt 
samhälle har förhöjt betydelsen av att lyckas kommunicera detta budskap ytterligare. För att 
som märkesinnehavare ta sig igenom detta brus menar Melin att vägledning tillhandahålls av 
sin modell på området som kan ses som en fortsättning av positioneringstriangeln som vi 
tidigare behandlat. Melin kallar denna modell för kommunikationstriangeln och de tre 
begrepp som diskuteras är ”share of voice” med utgångspunkt hos märkesinnehavaren, ”share 
of mind” med utgångspunkt hos konsumenten samt ”share of market” med utgångspunkt hos 
konkurrenten. Hos märkesinnehavaren behandlar författaren de olika resurser som krävs från 
företaget för att komma åt medvetandet hos konsumenten där en hög märkeskännedom ses 
som en förutsättning för att skapa en hög märkeslojalitet. Den här lojaliteten är något som 
enligt Melin på sikt ger upphov till marknadsandelar och alltså påverkar konkurrentens 
utgångspunkt. Nilson (1999, s 180) framhåller att varumärkeskommunikation har två 
huvuduppgifter; att dra uppmärksamhet till märket och att bygga varumärkesprofilen. Dessa 
har enligt författaren olika tyngdpunkt beroende på den position varumärket har. Om det är 
nytt och kännedomen om det är lågt bland konsumenter ska tyngdpunkten enligt Nilsson ligga 
på att uppmärksamma och locka nya kunder. Om varumärket däremot är etablerat och välkänt 
är syftet med kommunikationen att förstärka positionen och visa sig attraktivare än 
konkurrenten (ibid).  
 
Berry (2000) har utvecklat en modell som visar vad som påverkar ett varumärkeskapital i ett 
tjänsteföretag. Han menar att kommunikationen är en av de viktigaste påverkansfaktorerna 
och visar detta grafiskt enligt följande. 

                                                
2 En form av verbal ryktesspridning, ofta person till person och informell (Källa: [On-Line]  
http://sv.wikipedia.org/wiki/). Det engelska uttrycket används för att dess fullständiga marknadsföringsmässiga 
innebörd ska behållas. 

http://sv.wikipedia.org/wiki
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Berry (2000) menar att en av de viktigaste utgångspunkterna för att uppnå ett starkt 
varumärkeskapital i ett tjänsteföretag är det presenterade varumärket, med vilket han avser det 
varumärket som innehavaren aktivt kommunicerar och kan kontrollera genom exempelvis 
reklam, lokalernas utseende och personalens sätt att se ut och uppföra sig. Även företagets 
namn och logotyp tillsammans med övriga visuella kommunikationsverktyg tillsammans med 
symboliska associationer till varumärket är något författaren ser som kärnelement i det 
presenterade varumärket. Vidare förklarar Berry extern varumärkeskommunikation som något 
som påverkar konsumenten men som märkesinnehavaren inte själv kan kontrollera, såsom 
word-of-mouth och publicitet.  Både den kontrollerbara och den icke kontrollerbara 
kommunikationen är enligt Berrys modell något som mest påverkar graden av varumärkes-
medvetande, men även i viss mån varumärkets betydande. Dessa två faktorer avgör 
tillsammans hur starkt varumärkeskapitalet blir (ibid). Urde (2003) menar, i likhet med Berry, 
att varumärkeskapitalet i tjänsteföretag påverkas av både varumärkesmedvetenhet och varu-
märkets betydelse och att varumärkets betydelse har större inverkan på varumärkeskapitalet. 
En konsument som enbart är medveten om varumärket men inte känner att det betyder något 
kommer nämligen att söka alternativ (ibid).  
 
Pine och Gilmore (1999, s 17) menar att ett företag inom kreativa näringar genom sin 
marknadskommunikation bör övertyga sina kunder om att det de köper är mer än en tjänst, 
nämligen en minnesvärd upplevelse. På så sätt kan företaget enligt författarna skapa ett 
mervärde för kunden vilket i sin tur kan leda till lojalitet och återkommande kunder. På detta 
sätt utgör marknadskommunikationen ett viktigt element i arbetet för ett starkt varumärke. 
Enligt Marmotti (2000, s 212) bör man inom kreativa näringar anpassa utförandet av 
produkterna så de blir kommersiellt gångbara. Med detta vill författaren belysa skillnaden 
mellan kommersiell kreativitet och att vara kreativ för sakens skull. Vidare belyser författaren 
vikten av att samköra marknadskommunikationen med produktens egenskaper för att på så 
sätt integrera produkten med marknadskommunikationen.  
2.1.6 Intern märkeslojalitet 
För att den externa märkeslojaliteten, den hos konsumenterna, ska kunna bli bestående menar 
Melin (1999, s 246) att en intern märkeslojalitet är mycket viktig för märkesinnehavaren. 
Författaren definierar intern märkeslojalitet som ”de åtgärder en märkesinnehavare måste 
vidta för att upprätthålla ett varumärkes juridiska och kommersiella status”. Melin behandlar 
fyra huvudområden som märkesinnehavaren enligt honom måste kunna samordna för att 

Företagets presenterade 
varumärke 

Extern varumärkes-
kommunikation 

Kundens erfarenheter med 
företaget 

Varumärkesmedvetande 

Varumärkets betydande 

Varumärkeskapital 

Figur 5. Varumärkesmodell för tjänsteföretag. 
Efter ”Cultivating brand equity” of L.L Berry, 2000, Journal of the Academy of Marketing and 
Science 28(1), 130. 
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lyckas med den interna märkeslojaliteten: ”trademark management”, ”identity management”, 
”image management” och ”loyalty management”. ”Trademark management” syftar till den 
juridiska aspekten av varumärket och enligt Melin ska märkesinnehavaren se till att åtnjuta så 
omfattande varumärkesskydd som möjligt för att på så vis minimera interna och externa hot 
mot varumärket. Vidare förklarar han att ”identity management” syftar till de åtgärder som 
vidtas för att bibehålla varumärkets unika identitet, där äganderätten till och kontrollen över 
varumärket är de viktigaste faktorerna för att lyckas. Melin (1999, s 249) betonar vidare 
vikten av ”image management” vid byggande av ett varumärke och dess kapital genom att 
förklara att detta handlar om överensstämmelsen mellan hur konsumenten uppfattar 
varumärket och hur märkesinnehavaren vill bli uppfattad. Den sista av de fyra huvud-
områdena för intern märkeslojalitet benämner Melin som ”loyalty management” och avser 
med detta det som måste göras för att bibehålla en bred bas av märkeslojala konsumenter.  
 
Berry (2000) anser att det för märkesinnehavare inom tjänstesektorn är speciellt viktigt att 
lyckas med att internalisera varumärket eftersom de som utför tjänsten är en av de mest 
påverkande krafterna för att bygga varumärkesbetydelse och varumärkeskapital. Berry menar 
att deras handlingar och kompetens i tjänsteutförandet omvandlar konsumentens vision om 
varumärket till en verklig uppfattning om detsamma, vilket dock kan vara på gott och ont. De 
som levererar tjänsten kan bryta ner eller bygga upp ett varumärke eftersom konsumentens 
verkliga erfarenheter med varumärket alltid väger tyngst i medvetandet hos denne (ibid).  
 
Andriopulos och Gotsi (2000) menar att det inom kreativa näringar är viktigt att arbeta med 
sin personal eftersom dessa utgör kärnan i företaget. De menar vidare att man måste låta 
kreativiteten prioriteras och således låta personalen avspegla sin kreativitet i arbetet. Detta 
leder till innovativa lösningar vilket är av högsta betydelse för att kreativa organisationer ska 
lyckas på sikt samt skapa ett framgångsrikt varumärke (ibid). Enligt John Hartley (2005, s 28) 
är de flesta människor kreativa. Dock är det ett begränsat antal av dessa människor som 
fungerar socialt med sin fallenhet och som, genom sin kreativitet, kan skapa ekonomiska och 
kulturella värden (ibid). 

2.2 Att med hjälp av webbplatser bygga upp varumärket 
Rowley (2004a) hävdar att det finns många som anser att varumärket blir än mer viktigt i ett 
samhälle med informationsöverflöd, eftersom dessa sparar tid för konsumenten i och med att 
sökprocessen förkortas. Kvaliteten och kontinuiteten som konsumenten upplever förstärks 
enligt författaren av ett starkt varumärke och kan på så sätt leda till ökad kundlojalitet på ett 
så pass stort och omväxlande marknadsställe som Internet. Lagrosen (2005) menar att det 
företag ser som den främsta fördelen med att använda Internet som ett kommunikations-
verktyg är att det möjliggör tvåvägskommunikation mellan företaget samt kunden. Författaren 
menar vidare att på så vis kan användaren interagera med webbplatsen och blir således mer 
engagerad och aktiv då en webbplats bättre anpassas efter användarens individuella behov. 
 
Enligt Rowley (2004a) blir webbplatsen inte enbart ännu en informationskanal att synas i, 
utan den medför även fördelar med vilka företaget kan förstärka sina tjänster. Företaget gör 
enligt författaren på så sätt sina tjänster mer tillgängliga via Internet vilket möjliggör 
byggandet av ett starkare varumärke. Rowley förklarar dock vidare att den enorma tillgången 
på information via Internet tillsammans med avancerade sökmotorer i viss mån innebär att 
varor och tjänster inte behöver förlita sig enbart på deras traditionella varumärke längre. 
Istället menar författaren att konsumenten kommer att samla in detaljerad information och 
därefter göra sin egen utvärdering av varan eller tjänsten vilket i vissa avseenden kan göra 
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varumärket överflödigt. Trots detta framhäver Rowley tydligt att märkesinnehavens webb-
plats får en allt mer betydande roll inom varumärkesbyggandet på Internet.  
 
Aaker och Joachimsthaler (2002, s 241 ff) anser att en webbplats kan fungera som en 
nyckelfunktion inom ett företags varumärkesstrategi då den möjliggör en utökad spridning av 
information samt tillför en möjlighet att koordinera de olika varumärkesbyggande 
programmen inom företaget. Författarna menar vidare att en tydlig fördel är att man, genom 
att anpassa innehållet på webbplatsen, kan styra vad varumärket ska sammanlänkas samt 
exponeras tillsammans med. Författarna har utifrån detta utvecklat en modell där de behandlar 
fem olika riktlinjer för varumärkesbyggande med webbplatsen som verktyg (se figur 2 under 
vår problemdiskussion). Dessa riktlinjer behandlas utförligare här nedan.  

2.2.1 Skapa en positiv upplevelse 
Aaker och Joachimsthaler (2002, s 242) hävdar att webbplatsen skall tillföra användaren en 
positiv upplevelse vilket uppnås genom tre grundläggande egenskaper. Det första författarna 
behandlar är att webbplatsen ska vara lättnavigerad för att minska risken att användaren ska 
bli konfunderad över hur de ska använda sig av webbplatsen. Författarna belyser som den 
andra egenskapen sedan vikten av att webbplatsen ska erbjuda en anledning att besöka den. 
Författarna menar med detta att ett värde via webbplatsen som förser användaren med 
information, underhållning eller en social upplevelse bör förmedlas. Om detta inte levereras 
finns det heller enligt författarna inget skäl för användaren att besöka, lägga till webbplatsen 
som ett bokmärke eller att återkomma. Den tredje egenskapen författarna nämner är att man 
bör exploatera de unika egenskaper som Internet erbjuder. Man bör då speciellt tänka på att 
involvera användaren så denne kan interagera med webbplatsen men även göra den personlig 
och tidsligt tillgänglig (ibid).  
 
Rowley (2004a) hävdar att en användares upplevelser av varumärket kan skilja sig åt 
beroende på hur van denne är att navigera på Internet. Hon menar att en van användare kan 
finna det den söker med en mer raffinerad sökning och på så vis få ut mer av en webbplats. En 
ovan användare kanske inte finner det denne söker och upplever således webbplatsen som 
negativ (ibid). Taylor och England (2006) menar att konsumenter måste, för att återkomma 
till ett företags webbplats, enkelt kunna hitta det de söker. De hävdar vidare att exempel på 
tillvägagångssätt för att uppnå en lättnavigerad och behaglig hemsida kan vara att ranka ofta 
efterfrågat material högt upp och tidigt på webbplatsen samt att gruppera liknande innehåll till 
samma webbsida3. Marknadsföringsmässigt ökar chanserna för återkommande kunder genom 
en lättåtkomlig och lättnavigerad webbplats (ibid). 

2.2.2 Reflektera samt stödja varumärket 
Aaker och Joachimsthaler (2002, s 243 ff) anser att det är av stor vikt att varumärket 
återspeglas och stärks i utformandet av ett företags webbplats. Författarna belyser den 
problematik som kan uppstå i de fall webbplatsen antingen utformats som en för spartansk 
men funktionell webbplats eller som en mer komplicerad men roande webbplats. I båda dessa 
fall kan det resultera i att användaren kan känna sig oengagerad och således uppleva 
webbplatsen som negativ. Författarna belyser därför att det är av stor betydelse att utforma en 
webbplats som återspeglar varumärkesidentitet och inte låta sig tjusas av de visuella samt 
tekniska möjligheterna som finns i samband med utformandet. En välutformad plats 
tillsammans med ett väl uppbyggt varumärke ska förmedla en känsla till användaren att de 
befinner sig i varumärkets händer när de besöker webbplatsen och den bör för bästa resultat 
reflektera varumärket i form av färg, identitet samt utformning (ibid).  
                                                
3 En webbsida är en del av den information som återfinns på en webbplats (Källa: [On-Line]  
http://sv.wikipedia.org/wiki/). 

http://sv.wikipedia.org/wiki
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Aaker och Joachimsthaler (2002, s 244 f) hävdar att företag genom webbplatsen kan upplysa 
och tillhandahålla information utöver de tjänster företaget levererar och att webbplatsen på så 
vis kan utvecklas till en informativ samlingsplats inom företagets område. För att utöka 
användar- och besökarantalet till en webbplats menar författarna att man som företag kan 
samarbeta med liknande företag och på så sätt skapa en mötesplats för användare med 
likartade intressen. Författarna menar att ett sådant samarbete även medför fördelar som att 
kostnader som uppkommer i samband med skapandet av webbplatsen kan reduceras. En 
webbplats kan fungera som en attraktiv informationskälla där användarna kan hämta relevant 
information om ett specifikt ämne (ibid).  
 
Aaker och Joachimsthaler (2002, s 245 f) förklarar hur ett varumärke byggs upp på tre olika 
sätt genom att tillhandahålla attraktiv information. Det första författarna nämner är att en 
informativ webbplats kan tillföra varumärket egenskaper som ger företag ett högre anseende 
samt tillförlitlighet vilka inte skulle kunna uppnås utan denna information. Författarna nämner 
sedan att varumärket genom informationen på webbplatsen på ett diskret sätt kan bli en del av 
vad som kan vara en central del av användarens livsstil. Slutligen belyser författarna 
betydelsen av att anpassa sitt språkbruk och känslan av webbplatsen efter sina användare för 
att på så sätt möjliggöra för användaren att själv associera sig med varumärket (ibid). Rowley 
(2004a) hävdar att språket är det som sätter tonen på en webbplats och är avgörande för hur 
användaren uppfattar ett budskap. Författaren menar vidare att texten hjälper användaren att 
definiera varumärkets personlighet samt även bidrar till att genomgående bygga upp 
varumärket. Aaker och Joachimsthaler (2002, s 245) belyser sedan vikten av att användaren 
inte bör uppleva webbplatsen enbart som ett försäljningsverktyg utan även som en plats där de 
kan få ut något värdefullt, vilket ses som en viktig del av ett lyckat arbete med att bygga upp 
ett varumärke via en webbplats. 
2.2.3 Skapa synergier med andra kommunikationsprogram 
Aaker och Joachimsthaler (2002, s 245) belyser de problem som kan uppstå då en enskild 
grupp av människor utvecklar en webbplats. I dessa fall menar författarna att det riskerar bli 
en separat del av varumärket med egna värderingar och inte en integrerad del av resten av 
varumärket som kommuniceras. Även Rowley (2004b) menar att man bör ha ett konsistent 
budskap genom de olika medierna. Dessa budskap kan relatera till syftet med företaget, 
utgöra en uppsättning av värden eller en inkapsling av varumärkets personlighet (ibid). Aaker 
och Joachimsthaler (2002, s 245) hävdar vidare att man bör integrera de olika 
kommunikationsverktygen så att de kompletterar varandra för att synergier på sätt ska bildas 
och ett gemensamt budskap kommuniceras. 
 
Aaker och Joachimsthaler (2002, s 246) menar att man bör presentera varumärket på ett rikt, 
involverande och autentiskt sätt för att en webbplats ska kunna fungera som grunden för de 
andra kommunikationsinsatserna. De menar vidare att webbplatsen kan skapa tydliga länkar 
till varumärket samt länkas till andra kommunikationsverktyg och på så vis fungera som den 
centrala polen i företagets kommunikation. Exempelvis kan företag ge information på sin 
webbplats om sponsrade uppdrag vilket ger användarna ett tillfört värde och en tydligare 
koppling mellan ett företags sponsorskap och varumärket (ibid).  
 
Aaker och Joachimsthaler (2002, s 248) hävdar att de snabba kommunikationsvägarna som 
möjliggör masskommunikation via Internet även medför att ett företag kan nå ut med sin 
information till ett stort antal individer, vilket även innebär att Internet är ett lämpligt public 
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relations4-verktyg då det sprider nyheter om varumärket. Lagrosen (2005) menar att många 
företag tror att det i det långa loppet kommer att satsas mer pengar av den totala 
kommunikationsbudgeten på kommunikation via webbplatser. Vidare menar han att företag 
inte verkar tro att de fullständigt kommer att byta ut de traditionella kommunikationsvägarna 
mot att kommunicera enbart via webbplatser. Dock finns det vissa tendenser till att de 
resurser man tidigare lagt på traditionella kommunikationsmedlen kommer att reduceras i och 
med en ökad budget för kommunikation via webbplatser (ibid). Aaker och Joachimsthaler 
(2002, s 248) påpekar även att webbplatsen inte enbart bör integrera och stödja andra 
kommunikationsverktyg utan även att de övriga kommunikationsverktygen ska utformas för 
att generera besök till webbplatsen. 
2.2.4 Tillhandahålla ett hem för den lojala användaren 
Aaker och Joachimsthaler (2002, s 248 ff) hävdar att webbplatsen bör utvecklas på ett sådant 
sätt att den kan utgöra ett hem samt stödja de lojala användarna och deras relation till 
varumärket. Författarna påpekar att märkesinnehavaren bör vara medveten om att de lojala 
kunderna utgör ett värde för företaget. Det är därför enligt författarna av vikt att inte enbart 
fokusera på att utöka användarantalet utan även sätta de lojala användarna i fokus för att på så 
sätt bygga upp kundernas tillgivenhet gentemot varumärket. Lojala användare tillför ett utökat 
positivt word-of-mouth nätverk för varumärket (ibid).  
 
Rowley (2004b) belyser något hon kallar relationsegenskaper vilka kan beskrivas som de 
funktioner man tilldelar en webbplats som ska stimulera användarna att återvända. Författaren 
exemplifierar dessa funktioner genom att nämna e-post, chat5, ny information, special-
erbjudanden samt communities6. Shang, Chen och Liao (2006) hävdar att communities kan 
påverka konsumentens varumärkeslojalitet genom att denne kan få information som i viss 
mån kan fylla dennes behov. Däremot kan inte informationen på ett virtuellt community enligt 
författarna tillfredställa konsumentens emotionella koppling till varumärket. De menar vidare 
att företag, trots att skadliga negativa uttalanden om och för ett varumärke kan göras på dessa 
webbplatser, ska försöka påverka sina konsumenter att använda dessa. På så sätt sprids 
information om produkter effektivt och konsumenterna blir till en högre grad aktiverade i 
varumärket (ibid).  
2.2.5 Differentiera med ett starkt underliggande varumärkes innehåll 
Aaker och Joachimsthaler (2002, s 250 ff) menar att en okomplicerad, funktionell webbplats 
många gånger kan vara lätt att kopiera av konkurrenter utan att en signifikant kostnad uppstår. 
Här hävdar författarna att märkesinnehavaren bör differentiera webbplatsen med något som är 
svårt att efterbilda för att på så sätt skapa något unikt inom ett specifikt område. Ett annat sätt 
urskiljning kan ske på är enligt författarna att utveckla de unika varumärkesfördelarna, 
tjänsterna samt beståndsdelarna som kan särskilja webbplatsen. Även dessa blir till funktioner 
som blir svåra för konkurrenter att kopiera och de tillför därför ett varumärke ypperliga 
differentieringsmöjligheter (ibid). Lagrosen (2005) hävdar att många företag inser att en 
webbplats kan tillföra deras varumärke ett högre värde. Detta motiveras med att man som 
märkesinnehavare kan positionera sitt märke som modernt, och genom ett lyckat arbete med 
detta bli det ledande företaget att synas på Internet inom sin bransch (ibid). 

                                                
4 Public relations är en organisations alla relationer med sin omvärld (Källa: [On-Line] 
http://sv.wikipedia.org/wiki/).  
5 Chat innebär ett snabbt utbyte av korta textmeddelanden, vanligen via Internet. Är en enkel 
kommunikationsform med två eller flera personer som utbyter dessa meddelanden (Källa: [On-Line]  
http://sv.wikipedia.org/wiki/).    
6 Är en mötesplats på Internet, och kan se olika ut beroende på målgrupp, syfte och skapare (Källa: [On-Line]  
http://sv.wikipedia.org/wiki/). 

http://sv.wikipedia.org/wiki
http://sv.wikipedia.org/wiki
http://sv.wikipedia.org/wiki
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3. METOD 
 detta kapitel kommer vi att redogöra för hur vår studie genomfördes. Vi beskriver här vår 
litteratursökning, val av forskningsstrategi, val av datainsamlingsmetod samt vilka metod-

problem som har varit aktuella att, för vår del, förhålla oss till i och med vår valda metod.  

3.1 Litteraturstudie 
Vår litteraturstudie innehöll sökning efter vetenskapliga artiklar och böcker och genomfördes 
grundligt med utgångspunkt i vårt valda problemområde. Detta gjordes för att fördjupa våra 
kunskaper och bygga upp en relevant teoretisk referensram för vår studie. De databaser vi 
använt oss av är Emerald och Ebsco, som har varit tillgängliga via Luleå 
universitetsbiblioteks hemsida. Dessa användes för sökning av vetenskapliga artiklar, medan 
databaserna Lucia och Libris användes för sökning av böcker. Även dessa var åtkomliga 
genom Luleå universitetsbiblioteks hemsida. I vår litteraturstudie använde vi oss i huvudsak 
av de engelska och svenska sökorden: brand equity, creative industry, experience economy, 
brand, brand building, branding, branding online, brand services, upplevelseindustrin, 
varumärkeskapital, varumärkesbyggande, online markerting, culture industry, value, Internet, 
brand identity, positioning och brand loyalty. Trunkering och kombinationer av dessa sökord 
har använts för att precisera vår litteraturstudie.  

3.2 Forskningsstrategi  
Vår forskning är av småskalig karaktär och vi avser att studera processer över tid. I likhet med 
Denscombe (2000, s 41 ff) som hävdar att fallstudier är en vanlig forskningsstrategi vid 
småskalig forskning, har vi valt att genomföra just en fallstudie. Denscombe menar att det 
som huvudsakligen utmärker en fallstudie är inriktningen på en eller ett fåtal enskilda 
undersökningsobjekt. Detta medför enligt författaren att man med en fallstudie betonar djupet 
snarare än bredden av studien. Vi betonar djupet i vår studie genom välja tre olika 
fallstudieobjekt. Genom detta menar Denscombe att man tillåts undersöka olika relationer och 
processer samt förstå hur dessa är sammanlänkade hos de valda studieobjekten. De 
djupgående insikter vi erhåller genom att studera dessa tre studieobjekt kommer att ge oss en 
möjlighet att generalisera resultatet.   

3.3 Val av fallstudieobjekt  
Då vi valt att inrikta vår studie mot den del av kreativa näringar som utgör festivaler, är tre 
svenska festivaler valda som fallstudieobjekt. De vi valt att studera är Trästockfestivalen, 
Umeå Open samt Stadsfesten i Skellefteå. Trästockfestivalen arrangeras årligen på 
Nordanåområdet i Skellefteå och är en festival med gratis entré. Festivalen är sponsor- och 
bidragsfinansierad och erbjuder ett stort utbud av musik och annan kultur. Umeå Open är 
Sveriges största inomhusfestival som årligen, under vinterhalvåret, arrangeras i Umeå. 
Stadsfesten i Skellefteå är en stor folklig stadsfestival med fokus på musik som årligen 
arrangeras mitt i Skellefteå centrum och pågår i fem dagar.  
 
Då festivalorganisationer ofta är små med ett fåtal personer i ledningen, ser vi möjligheten att 
komma i kontakt med i ämnet insatta respondenter som en motivering till valet av tre 
studieobjekt. Vårt val av dessa tre festivaler motiveras även med att dessa tillsammans 
erbjuder ett brett spektrum över festivalers verksamhet. Vi erhåller på detta sätt information 
från en gratisfestival, en inomhusfestival och en folklig stadsfestival. Att den geografiska 
närheten möjliggjort egna besök på valda festivaler tidigare under vår tid i den mellersta delen 
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av Norrland och att vi på så sätt kunde relatera till dessa festivaler och deras varumärken ser 
vi som en ytterligare motivering till vårt val. 

3.4 Datainsamlingsmetod   
Ofta när intervjuer väljs som datainsamlingsmetod anser forskaren, enligt Denscombe (2000, 
s 132), att undersökningen tjänar på information och material som tillhandahåller mer djup-
gående insikter i ämnet från ett fåtal respondenter. Författaren hävdar således att intervjuer är 
en lämplig form av datainsamlingsmetod när en djupgående materialinsamling vill 
åstadkommas snarare än en bredare. Enligt Denscombe (2000, s 14ff) tillhandahåller en 
personlig intervju detaljerade och fylliga data med en chans att på en gång få dem bekräftade. 
Telefonintervjuer kan enligt författaren genomföras då forskaren vill finna ett billigare och 
mindre tidskrävande tillvägagångssätt än att göra personliga intervjuer som innebär ansikte 
mot ansikte-kontakt.  
 
Användningen av intervjuer som datainsamlingsmetod var, i enighet med Denscombes tankar 
kring detta, lämplig för vårt syfte med denna studie eftersom vi efterfrågade djupgående 
information om ett fåtal objekt. Därför valde vi alltså att genomföra ett antal intervjuer. Vi 
valde att använda oss av två personliga intervjuer och en telefonintervju då de monetära och 
tidsmässiga begränsningarna i detta fall hindrade oss från att göra personliga intervjuer med 
de aktuella respondenterna. Med festivalgeneralerna på Trästockfestivalen samt för 
Stadsfesten genomfördes personliga intervjuer då dessa två respondenter arbetar och är 
bosatta i Skellefteå där även vi som författare är bosatta. Respondenterna var Martin Hedqvist 
– festivalgeneral och marknadsföringsansvarig för Trästockfestivalen och Gunnar Karlsson – 
general för Stadsfesten i Skellefteå. Telefonintervjun gjordes med Andreas Nilsson som är 
producent och marknadsansvarig för Umeå Open. Vi ansåg, utifrån befattningarna hos var och 
en av respondenterna, att dessa personer skulle ge en god insikt om hur varumärkesbyggandet 
behandlas och fungerar hos dessa festivaler. Att respondenterna var kunniga och rätt personer 
att tala med inom det berörda området diskuterades redan vid första kontakten med var och en 
av respondenterna. Samtliga tre respondenter var redan från första kontakten positivt inställda 
till intervjuerna och för att ge de en bild av vårt syfte med intervjun förklarades problem-
området i korta drag.  
 
Denscombe (2000, s 135) menar att semistrukturerade intervjuer tillåter både intervjuaren och 
den som blir intervjuad att vara flexibel. Detta innebär enligt Denscombe att intervjuaren kan 
ställa följdfrågor samt att respondenten tillåts uttrycka och utveckla idéer och utförliga 
resonemang kring de av intervjuaren upptagna ämnena. En färdig lista med ämnesområden 
och frågor används under intervjun men svaren blir alltså öppna och den intervjuade tillåts 
utveckla synpunkter kring frågorna och ämnet (ibid). Eftersom vi ville möjliggöra detta för att 
erhålla så uttömmande svar och material från respondenterna som möjligt valde vi att 
genomföra semistrukturerade intervjuer med våra respondenter. Samtliga respondenter fick ta 
del av en intervjuguide (se bilaga A) i god tid före de olika intervjutillfällena vilket gjordes 
genom e-post. Denna intervjuguide granskades vid ett seminarium före intervjuerna för att 
förstärka möjligheten till att så relevanta frågor som möjligt behandlades under intervjuerna. 
Intervjuguiden skickades med syfte att respondenterna skulle uppnå en högre och mer 
ingående förståelse samt en bra förberedelse för vad intervjun skulle innehålla och behandla. 
Denna intervjuguide bestod av cirka 20 punkter som var utformade och baserade på den teori 
vi tagit del av inom området.   
 
Den första av de tre intervjuerna var alltså en personlig intervju med Martin Hedqvist på 
Trästockfestivalens kontor på Mullberget i Skellefteå. Intervjun tog cirka 45 minuter. Den 
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andra av de två personliga intervjuerna genomfördes med Gunnar Karlsson från Stadsfesten 
och tog cirka 45 minuter. Den återstående telefonintervjun med Andreas Nilsson från Umeå 
Open genomfördes via högtalartelefon på Luleå tekniska universitet i Campus Skellefteås 
lokaler och tog cirka 40 minuter. Samtliga intervjuer spelades, i samtycke med 
respondenterna, in i kombination med att anteckningar fördes vid varje intervju. 
Inspelningarna duplicerades även efter varje intervju. På så vis kunde vi försäkra oss om att 
informationen inte skulle gå förlorad om inspelningen av någon anledning hade misslyckats. 
Vidare utfördes samtliga intervjuer i lugn miljö för att i möjligaste mån undvika störande 
moment.  

3.5 Analysmetod  
Syftet med insamlingen av det empiriska materialet var att ge en bild av likheter och/eller 
skillnader mellan de teorier om varumärkeskapital och varumärkesbyggande via webbplatser 
som vi behandlat i vår teoridel och de undersökta festivalerna. Även likheter och skillnader 
mellan de olika fallstudieobjekten kommer att presenteras. Under insamlandet av det 
empiriska material utgick vi således ifrån den teoretiska struktur som vi tidigare i arbetet 
presenterat, för att sedan med jämförelsen mellan empirin och de behandlade teorierna 
besvara våra forskningsfrågor. Under empiri- och analyskapitlet har vi valt att slå ihop när-
liggande rubriker, som används i vårt teorikapitel, med varandra för att på så sätt uppnå så 
överskådligt empiri- och analyskapitel som möjligt.  

3.6 Metodproblem 
3.6.1 Validitet 
Som vi tidigare nämnt förbereddes respondenterna i form av en intervjuguide som via e-post 
skickades i förväg så att dessa skulle vara insatt i vad som skulle behandlas under intervjun 
vilket kan ha påverkat validiteten i intervjun. Tre respondenter från tre olika festivaler valdes 
för att erhålla information från ett brett spektrum av festivalers verksamhet. Vi såg även till att 
välja respondenter som var kunniga och direkt kopplade till det ämnesområde vi hade för 
avsikt att undersöka. Detta borde ha medfört en högre validitet till vår studie. De respondenter 
som valdes hade en positiv attityd till att genomföra intervjun vilket även det kan ha påverkat 
validiteten. Direktkontakten med samtliga respondenter medförde en god möjlighet att ställa 
följdfrågor. Detta medförde även att respondenten samt vi som författare kunnat tydliggöra 
eventuella oklarheter i samband med frågorna och svaren på dessa. Innan intervjuerna hölls 
hade vi fått våra punkter i intervjuguiden granskade under ett seminarium vilket medförde att 
dessa var relevanta för vår studie innan några intervjuer genomfördes. Även detta torde ha 
höjt studiens validitet. Att de personliga intervjuerna genomfördes i en lugn miljö för att 
reducera risken för störande moment ser vi som ytterligare en faktor som kan ha ökat 
validiteten. Vi som intervjuare har även besökt de aktuella festivalerna personligen vilket 
resulterat i en ökad förståelse för verksamheten och varumärkena hos dessa. Detta är något 
som i vår mening kan ha ökat validiteten i vår studie. 

3.6.2 Reliabilitet 
Det faktum att telefonintervjun genomfördes med högtalartelefon, inspelning samt parallella 
anteckningar gjorde att reliabiliteten höjdes i intervjuerna eftersom vi på så sätt kunde 
försäkra oss om att fortfarande ha tillgång till den givna informationen om inspelningen av 
någon anledning skulle ha misslyckats. Användandet av en semistrukturerad intervju 
medförde att vi fick svar och följdfrågor som skiljde sig åt mellan de olika respondenterna 
och intervjutillfällena. Efter varje intervju sammanställdes anteckningarna och kopierades 
inspelningen för att på så vis säkerställa insamlade data. 
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4. EMPIRI 
 detta kapitel presenteras resultatet av våra genomförda intervjuer. De tre intervjuer som 
är gjorda är med Martin Hedqvist från Trästockfestivalen i Skellefteå, Andreas Nilsson 

från Umeå Open och Gunnar Karlsson från Stadsfesten i Skellefteå. I kapitlet presenteras 
resultaten av intervjuerna var för sig och materialet är uppdelat i enighet med våra 
forskningsfrågor. 

4.1 Trästockfestivalen  
Trästockfestivalen är en årligen återkommande gratisfestival i Skellefteå med ett utbud av 
musik och kultur. Festivalen är belägen på Nordanåområdet och blandar större etablerade 
artister med mindre och/eller lokala akter. Festivalen har varit verksam sedan 1991 och 
arrangeras av föreningen Musikfabriken vars kontor är beläget på Mullberget i Skellefteå. 
Förutom de som är aktiva i föreningen så tar festivalen hjälp av ideella arbetare. Festivalen är 
sponsorfinansierad och Skellefteåkommun, Norra Västerbotten, Skyways samt Campus 
Skellefteå är exempel på samarbetspartners. År 2006  hade festivalen ett besökarantal på 
omkring 20 000 per dag under de tre festivaldagarna. 
 
På Trästockfestivalen intervjuades Martin Hedqvist som bär titeln festivalgeneral. Han har 
arbetat med Trästockfestivalen sedan 1997 och har varit festivalgeneral sedan 1999.  

4.1.1 Att bygga varumärkeskapital  
Hedqvist ser ett varumärke som något som ska förknippas med något positivt och något som 
innehåller och besitter egna normer och regler. Vidare menar han att ett varumärke kan vara 
en logotyp som förknippas med något och därmed besitter ett unikt värde. Varumärket byggs 
enligt Hedqvist kring en samling värden som knyts samman med logotypen eller 
varumärkesnamnet. Trästockfestivalens varumärke står enligt Hedqvist för något tryggt, 
ungdomligt samt föränderligt.   
4.1.1.1 Produktattribut och märkesidentitet 
Enligt Hedqvist ligger det unika i Trästockfestivalen i det faktum att festivalen är gratis att 
besöka. Trots detta är Trästockfestivalen en av Sveriges tio största festivaler (exklusive rena 
gatufestivaler) vilket förstärker det unika i varumärket. Han påpekar att det är detta som ligger 
till grund för budskapet i marknadskommunikationen och att detta lätt glömts bort de gånger 
för lite fokus i kommunikationen ägnats åt det faktum att det är en gratisfestival. Hedqvist 
hävdar vidare att betydelsen av kommunikationen av det unika i varumärket förstärks för en 
festival eftersom besökare och personer inom press och media varierar från år till år. Det är 
därför av vikt att ständigt förnya och påminna om detta i marknadskommunikationen. 
Hedqvist talar även om det grafiska budskapet i varumärket som en viktig del av 
märkesidentiteten. Han exemplifierar detta med affischer som föreställer gröna och lummiga 
områden med ett stort träd som ska föreställa och konkretisera känslan och området där 
festivalen äger rum.  
 
Det är enligt Hedqvist viktigt att skapa en igenkännande faktor i och med de artister som 
uppträder. Oavsett om man tillhör den vuxna generationen, sponsorer eller den mer 
ungdomliga skaran av besökare ska man ha en uppfattning om vad man musikaliskt kan 
förvänta sig av Trästockfestivalen, egentligen genom att enbart höra namnet. Däremot tror 
Hedqvist inte att besökarna enbart förknippar en viss typ av kvalitativ musik till varumärket 
utan även med något fritt och ungdomligt som är direkt knutet till känslan hos varumärket 
som han behandlat tidigare under intervjun 

I 
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4.1.1.2 Kärnvärde och positionering 
Kärnvärdet och den absolut främsta konkurrensfördelen ligger enligt Hedqvist i att entrén till 
festivalen är gratis. Han menar vidare att denna konkurrensfördel är det främsta man vill att 
besökarna ska associera med varumärket.  
 
Hedqvist menar att positioneringen kan delas in i dels den hos besökaren, dels hos sponsorer 
och samarbetspartners. Han menar att positioneringen mot besökaren ska ligga i de 
associationer till ett grönt och lummigt område tillsammans med en ”flower power”- känsla 
som ska ge ett intryck om att regler och lagar inte riktigt existerar utan besökaren ska 
förmedlas en känsla om att det mesta är tillåtet. Han påpekar dock snabbt i att detta är något 
som ligger i förmedlandet av känslan och inte i är något som i verkligheten appliceras. Detta 
exemplifierar Hedqvist med att berätta att det runt arrangemanget finns många regler som ska 
följas som kontrolleras av uppsatta staket och ordningsvakter och poliser. Trots detta lyckas 
man enligt Hedqvist med att förmedla känslan av frihet, glädje och avslappning som ligger 
den gröna och lummiga känslan. 
 
Hedqvist fortsätter med att förklara att sättet varumärket presenteras för potentiella sponsorer 
har stor betydelse för huruvida ett samarbete blir aktuellt eller inte. Han menar därför att det 
är mycket viktigt att kunna komma bort från en alltför ungdomlig stämpel när det gäller att 
visa på fördelar för företag att samarbeta med festivalen. Man har jobbat hårt med att lyckas 
visa på det seriösa i varumärket och Hedqvist talar här om att festivalen under senare år växt 
kraftigt och att arbetet med att förmedla det seriösa resulterat i att sponsorer och 
samarbetspartners har en tydligare, mer konkret och rättvis bild av festivalen och dess 
verksamhet. Den vuxna generationen tillsammans med sponsorer är numera väl medvetna om 
vad Trästockfestivalen står för, och under senare år har innehållet hos festivalen blivit mer 
och mer accepterat hos en bredare publik.  
 
Enligt Hedqvist är publicitet i media något som värdesätts högt hos Trästockfestivalen. Detta 
har exempelvis varit ett mycket kraftfullt verktyg för att komma ifrån den stämpel man hade 
på sig för ett antal år sedan att vara en festival som innehöll ungdomsfylla. Att lobba mot 
tidningar och media har hjälpt festivalen att tvätta bort denna stämpel genom att kommunicera 
den harmonifyllda känslan som faktiskt det gröna och lummiga i kombination med bra musik 
kan tillhandahålla utan ungdomsfylla. Den mediala kanalen har alltså här spelat mycket stor 
roll när det gäller att vända det negativa till något positivt. Vidare talar Hedqvist om att det 
ensamma nyhetsvärdet i det unika att festivalen är gratis att besöka, gör media intresserade av 
att skriva om festivalen. 
4.1.1.3 Marknadskommunikation och intern märkeslojalitet 
Hedqvist menar att man i marknadskommunikationen utgår ifrån sin positionering och att det 
alltså är de uppfattningar man strävar efter hos besökare och sponsorer som är det centrala i 
vad man vill förmedla. Den grafiska formgivningen ses som mycket viktig och det snygga 
och tydliga i denna är för festivalen mycket viktigt. På trycksaker som affischer och flyers 
återfinns och kommuniceras ett mycket tydligt och genomgående tema – grönt, lummigt och 
harmoniskapande. Även på webbplatsen återfinns denna grafiska formgivning. 
 
Den grafiska formgivningen är enligt Hedqvist något som ska ligga till grund för ett 
helhetstänkande i kommunikationen. Man vill förmedla att man som besökare upplever något 
mer än bara olika konserter. Kommer man till Trästockfestivalen som besökare ska man få en 
upplevelse som är något mera än musikupplevelsen i sig. Ingredienser och aktiviteter 
runtomkring själva musiken ska förstärka helhetsupplevelsen och den positiva känslan av att 
besöka festivalen ska genomsyra såväl besöket som marknadskommunikationen. 
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Kommunikationen ska alltså försäkra besökaren om att man vid ett besök på Trästock-
festivalen kommer att uppleva denna känsla. 
 
Hedqvist fortsätter med att förklara att artisterna som uppträder på festivalen fungerar som 
ambassadörer för denna, och är således en mycket viktig del av hur varumärket 
kommuniceras. Den word-of-mouth som sprids av artister som uppträtt påverkar, enligt 
Hedqvist, fortsatt arbete oerhört mycket då nöjda artister ger goda förutsättningarna för ett 
fortsatt lyckat arbete. Bolagen knutna till artister blir positivt inställda till festivalen och man 
kan på så vis ha lättare att anlita vissa artister, vilket i sin tur ger fler och mer nöjda besökare. 
Han menar att artisterna är mycket viktiga när det gäller att konkretisera och hålla festivalen 
vid liv under de delar av året då festivalen inte är lika aktuell som under sommaren. 
Trästockfestivalen jobbar oerhört flitigt med att få artisterna att känna sig uppskattade och 
omhändertagna, och detta är alltså något som Hedqvist ser som något som skapar långsiktigt 
positiva relationer med såväl artister och samarbetspartners som besökare. Det faktum att man 
är en gratisfestival är något som förstärker vikten av detta då man inte alltid kan erbjuda 
samma ekonomiska ersättning till artister på samma sätt som större, kommersiella festivaler.  
 
Hedqvist behandlar under diskussionen om marknadskommunikationen den dalande 
betydelsen av att köpa annonser. Han menar att trycksaker i kombination med en välplanerad 
webbplats medvetet är det centrala i kommunikationen med målgruppen, eftersom man anser 
att denna nås bättre genom nämnda kanaler. Man har inom Trästockfestivalen en filosofi om 
att ”vi marknadsför oss som om det vore det sista året vi är verksamma”, vilket gör att 
Hedqvist medger att man kanske inte alltid håller sig inom vedertagna normer för affischering 
och utdelning av andra trycksaker. Hedqvist benämner detta som gerillamarknadsföring, och 
tror att detta sätt är mest kostnadseffektiv och ger högsta möjliga avkastning just för Trästock-
festivalen.  
 
Den interna medvetenheten är enligt Hedqvist viktig inom Trästockfestivalen, inte minst 
eftersom ett stort antal volontärer nyttjas för arbete under festivalen. Musikfabriken, som är 
en musikförening i Skellefteå och deras medlemmar står bakom och fyller ut i stort sett allt 
behov av arbetskraft under själva arrangemanget. Oftast är medlemmarna i Musikfabriken 
även medlemmar i olika band och i utbyte får bandet uppträda på festivalen. Något som 
självklart utgör en tydlig motivationsfaktor till dessa volontärer. Detta är något som är mycket 
centralt och Hedqvist tror att just blandningen mellan internationella och nationella artister 
samt lokala band utgör en viktig igenkänningsfaktor i varumärket. Samarbetet mellan dessa 
volontärer och festivalens ledning är så pass inarbetat och utvecklat att de flesta vet precis vad 
som får göras och inte samt hur man bör uppträda som personal. Det viktigaste ledningen 
försöker förmedla till personalen är att få besökarna och artisterna att trivas, och då de som 
jobbar även uppträder som artister ska alla bli bra behandlade. En effekt som enligt Hedqvist 
blivit något av ett signum för Trästockfestivalen och vad den står för internt. 
 
Interna diskussioner om vad och i vilka sammanhang man vill synas och låtas förknippas med 
har enligt Hedqvist ibland varit relativt livliga då vissa röster gjort gällande att det inte är 
lämpligt att samarbeta och synas med vilket företag som helst för att på så vis ”sälja” 
Trästockfestivalen och dess varumärke. Hedqvist hävdar dock att detta genom åren fallit på 
plats och att man har distanserat sig till detta genom synsättet att besökarna får stå på 
barrikaderna och inte varumärket som sådant när det gäller att förknippas med olika 
samarbetspartners.  
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4.1.2 Att med hjälp av webbplatser bygga upp varumärket 
Betydelsen av den egna webbplatsen är för Trästockfestivalen mycket stor. Den ses enligt 
Hedqvist som en mycket viktig och kostnadseffektiv kanal och kan tillhandahålla all tänkbar 
information på ett lättåtkomligt sätt. Enligt Hedqvist har problemen med att skapa den 
utpräglat positiv har under tidigare år legat i att man under Internets frammarsch ofta ville 
skapa mer ”flashiga och coola” än funktionella och informativa webbplatser. Många 
nödvändiga funktioner blev därför lidande och försvann i allt det ”snygga” på webbplatsen. 
Detta resulterade i att webbplasten skiljde sig för mycket mot det med varumärket i övrigt 
ville kommunicera, och webbplatsen levde på så sätt sitt eget liv. Man har på senare år 
omvärderat betydelsen av att ge det verkliga varumärket rättvisa i kommunikationen via 
webbplatsen och tydligt gått från form till funktion på webbplatsen.  

4.1.2.1 Webbplatsen – upplevelseskapande och stödjande 
Enligt Hedqvist är den absolut mest betydelsefulla funktion som en webbplats bör innehålla, 
och som även Trästockfestivalens webbplats i dagsläge gör, att den ska vara informativ. 
Besökarna måste kunna hitta all relevant information som hör till festivalen såsom 
artistinformation, vilka sponsorer, vägbeskrivningar, tider, datum och bakgrundsfakta. All 
information som är offentlig om festivalen ska finnas med på webbplatsen. Detta i 
kombination med att den ska vara grafisk utformad i linje med övriga kanaler för varumärket 
samt att den ska vara lättnavigerad ses av Hedqvist som de viktigaste faktorerna i vad som gör 
att en besökare upplever webbplatsen som positiv.     
 
Hedqvist hävdar att webbplatsen bör integreras och innehålla en hög igenkänningsfaktor med 
varumärket i övrigt. För Trästockfestivalens del betyder detta att det gröna och lummiga är 
det genomgående temat även på webbplatsen. Trästockfestivalen har ett nära samarbete med 
en webbplats som tillhandahåller information om de flesta festivaler i hela Norden. Man 
utbyter tjänster och man syns på varandras webbplatser. Genom detta tror Hedqvist att man 
kan nå ut till deras allmänt festivalintresserade människor som på så sätt navigerar till 
Trästockfestivalens egen webbplats. Vidare hävdar Hedqvist att kärnvärdet i webbplatsen 
främst ligger i snabbheten att kunna offentliggöra aktuell information. Detta är enligt honom 
speciellt viktig för en festival där snabba förändringar kan bli aktuella, till exempel nya 
artistbokningar eller inställda spelningar. Att kunna göra en snabb uppdatering på 
webbplatsen ses således som en fördel som är mycket svår att uppnå genom andra kanaler. 
 
Hedqvist fortsätter att påpeka vikten av en webbplats genom att hävda att den tillför ett högre 
värde till varumärket, under förutsättning att den är grafiskt tilltalande och på så sätt 
kompletterar varumärket i sin helhet. Han går så pass långt så att han menar att man i dagens 
informationssamhälle inte existerar om man inte har en webbplats. Webbplatsen är i sig en del 
av varumärket, dock inte alltför stor del. Uppgiften är för webbplatsen enligt Hedqvist snarare 
att komplettera och förstärka det festivalens varumärke i grunden står för.    

4.1.2.2 Synergier med övrig kommunikation  
Hedqvist hävdar att ett enhetligt tänk genom alla kommunikationskanaler är av stor vikt. 
Trästockfestivalen använder samma grafiska formgivning på deras webbplats som på deras 
affischer, t-shirtar, flyers, programblad och spelscheman. Samma känsla om festivalen och 
dess varumärke ska således uppnås oavsett om man navigerar på webbplatsen eller om man 
ser en affisch. Här hävdar han en strategi de har använt sig av vid utformningen av hemsidan 
är att försöka få den att likna området där festivalen äger rum. Däremot hävdar han att själva 
kommunikationen on-line skiljer sig en aning mot övrig kommunikation och exemplifierar 
detta genom ungdomlighetens dominans via webbplatsen. Han menar att den del av 
festivalens totala målgrupp som tillhör den yngre är de som i huvudsak besöker webbplatsen.   
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Besökarna på Trästockfestivalens webbplats ska enligt Hedqvist känna värde i den 
information som finns oerhört lättillgänglig på denna. För att intressera besökaren på 
webbplatsen ges exempel om nyheter och information om artister. Han menar dock att 
resurserna inte tillåter att den önskvärda mängden av tid och monetära resurser läggs på detta. 
Ett forum där besökare kunde utbyta tankar och uttrycka nöjdhet eller missnöje om något 
användes tidigare i ett försök att åstadkomma något som verkligen håller kvar användaren och 
även motiverar denne till att återkomma. Det man dock märkte var enligt Hedqvist att det ofta 
var samma personer som använde sig av forumet vilket gjorde att kommunikationsvärdet 
ansågs vara för sparsamt för att vidare resurser skulle satsas på detta. Detta resulterade till slut 
att forumet togs bort. Det som är värdet för den trogne besökaren är alltså enligt Hedqvist att 
de ständigt kan få tillgång till den senaste och mest relevanta informationen om festivalen.     
4.1.2.3 Differentiera med varumärkesinnehåll och utgör ett hem för den lojala användaren 
Hedqvist berättar att Trästockfestivalen inte medvetet försöker särskilja just innehållet på 
webbplatsen gentemot andra festivaler, förutom den grafiska formgivningen samt 
kommunikationen om det unika – det faktum att entrén är gratis. Däremot sneglar man på 
andra festivalers webbplatser för att se om något skulle kunna användas, om än något 
modifierat, på Trästockfestivalens egen webbplats. Här talar även Hedqvist om vikten av att 
vara noggrann med att exploatera sponsorer på webbplatsen med rangordning utefter vad var 
och en bidrar med. Hur man kan få sponsorer att synas på ett mer betydande sätt är något som 
man arbetar aktivt med på Trästockfestivalen. Hedqvist tror och kommer att arbeta mot att 
webbplatsen i framtiden ska bli mer välutvecklad med till exempel ett eget personligt 
utformat programblad samt en webbshop. Han hävdar att detta dock får komma när tiden är 
mer mogen. I dagsläget tror han inte att ett arbete med detta skulle vara lönsamt i jämförelse 
med vad festivalen skulle få tillbaka. Däremot tror han att i takt med att medvetenheten om 
varumärket har växt och intresset för festivalen nu är större än någonsin har ökat intresset från 
sponsorer och samarbetspartners. En utvecklad webbplats kan på så sätt betyda ökade 
sponsorintäkter i framtiden. Något som ju är av vitalt värde för en gratisfestival. 

4.2 Umeå Open 
Umeå Open startade 1998 och arrangeras av kulturföreningen Humlan. Enligt arrangörerna är 
festivalen Nordens största inomhusfestival för pop och rock och arrangeras årligen i 
månadsskiftet mars/april. Såväl större internationella artister som mindre lokala artister 
uppträder årligen och festivalen hölls det första året på universitetsområdet i Umeå men har 
sedan 1999 arrangerats på Umeå Folkets Hus med plats för cirka 2500 besökare per dag under 
den tre dagar långa festivalen. Umeå kommuns kulturnämnd bidrar med ekonomiskt stöd 
tillsammans med samarbetspartners och sponsorer som Västerbottenskuriren och 
Norrmejerier. Umeå Open har sedan 2002 i det närmaste varit utsålt och de senaste tre åren 
har dagsaktiviteter i form av till exempel föreläsningar, workshops7 och demopaneler ägt rum 
under dagarna på festivalen.  
 
På Umeå Open intervjuades Andreas Nilsson som är producent och en av de marknads-
föringsansvariga för festivalen. Han har jobbat med Umeå Open sedan 1998.  

                                                
7 Är en träningssession som kan pågå under flera dagar. Workshopen betonar problemlösning, praktiskt träning 
och kräver involverade deltagare (Källa: [On-Line]  http://sv.wikipedia.org/wiki/).    
 

http://sv.wikipedia.org/wiki
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4.2.1 Att bygga varumärkeskapital  
Enligt Nilsson är ett starkt varumärke något som står för något kvalitativt som kan 
kommuniceras till kunden som en positiv upplevelse. Han förklarar att Umeå Open som 
varumärke står för hög kvalitet i musiken som framförs kombinerat med högkvalitativt och 
mycket högt underhållningsvärde. Detta är något som ska genomsyra hela arrangemanget och 
kännas tydligt hos en besökare.   
4.2.1.1 Produktattribut och märkesidentitet 
Det unika i Umeå Open och dess varumärke ligger enligt Nilsson i tiden på året festivalen 
äger rum samt att det är av få stora festivaler i den nordligare delen av Sverige. Festivalen går 
alltså av stapeln under vinterhalvåret, oftast i månadsskiftet mars/april, och hålls inomhus i 
Folkets Hus lokaler i Umeå. Detta kombinerat med att det finns få norrländska festivaler med 
samma kvalitativa innehåll utgör enligt Nilsson de absolut främsta konkurrensfördelarna. 
Nilsson fortsätter med att förklara att det är dessa fördelar man bygger sin marknads-
kommunikation på då man anser att värdet och identiteten i varumärket utgörs av just dessa. 
 
En strategi för att hålla varumärket vid liv under övriga delar av året är en satsning på en ny 
festival under hösten, Popup. Detta är en endagsfestvial i samma lokaler som är en del av 
varumärket Umeå Open. Man har arrangerat denna festival en gång hittills och siktar på att 
det ska bli ett stadigt återkommande arrangemang. Detta ska enligt Nilsson påminna och göra 
besökarna nyfikna på den större festivalen under våren. Även här ska det kvalitativa, 
minnesvärda och utomkroppsliga kommuniceras vilket alltså är det centrala för hela 
varumärket.   
4.2.1.2 Kärnvärde och positionering 
Kärnvärdet ligger i att festivalen tillhandahåller kvalitativ musikunderhållning i Norrland 
under vinterhalvåret. Detta ligger även till grund för positioneringen då Nilsson förklarar att 
det är precis på det sättet man vill att besökarna ska uppfatta varumärket Umeå Open.  
 
Nilsson pratar om positioneringen som något som ett resultat av ett starkt och inarbetat 
varumärke. Man har i tio år arrangerat festivalen under namnet Umeå Open och har enligt 
Nilsson lyckats hålla en jämn och hög kvalitet, vilket resulterat i att besökarna tillsammans 
med potentiella besökare ofta tycks ha en rättvis uppfattning om vad Umeå Open står för. 
Tidigare har mer förklaring i kommunikationen varit nödvändig men man har nu enligt 
Nilsson arbetat sig förbi den gränsen och man behöver idag inte förklara innebörden i Umeå 
Open på samma sätt. Han menar även att de artister man bokar spelar oerhört stor roll för hur 
festivalen uppfattas av besökaren. Redan vid första artistsläppen börjar en bild av vad man 
kan vänta sig målas upp och denna bild är enligt Nilsson lättare att realisera med hjälp av 
vilka artister som blir bokade.  
 
Den centrala uppfattningen som man från festivalledningens sida vill att besökare ska ta med 
sig är uppfattningen av en positiv upplevelse som är minnesvärd. Detta ska tillföra ett 
mervärde till besökaren som ska känna att minnet är värt mycket och att man även genom 
detta bli inspirerad att till exempel besöka fler kulturella arrangemang. Nilsson pratar även om 
att man hos besökaren vill uppnå en utomkropplig upplevelse som ett resultat av 
festivalupplevelsen. Detta är något han tror stämmer bra överens med hur besökarna uppfattar 
festivalen och hoppas att Umeå Open ska kunna fortsätta att skapa detta mervärde hos 
besökarna som i och med detta ska kunna bära med sig en minnesvärd upplevelse. Umeå 
Open ska vara något som ska ligga i tiden och Nilsson pratar här om att det nästan helst ska 
ligga före sin tid. Besökaren ska kunna komma dit och uppleva en artist och tycka det är bra 
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utan att egentligen veta något om artisten innan. Här ska besökaren enligt Nilsson kunna 
förlita sig på varumärket och således kunna förknippa det med kvalitet.  
4.2.1.3 Marknadskommunikation och intern märkeslojalitet 
Enligt Nilsson är publicitet något som är mycket viktigt för Umeå Open, inte minst lokalt då 
merparten av besökarna kommer från Umeå Kommun. Här pratar han om att man i år åtnjutit 
mer publicitet än någonsin lokalt då den lokala dagstidningen Västerbottenskuriren 
publicerade en egen Umeå Open-bilaga under festivaldagarna. En strategi från Umeå Opens 
sida för att åtnjuta publicitet i media är enligt Nilsson att man burkar sträva efter att boka in 
någon artist som det blir en del diskussioner om innan. Något som är extra spännande och 
som man inte riktigt kan veta innan vad man kan eller vågar förvänta sig av.  
 
Det som Nilsson ser som den mest betydelsefulla och viktigaste delen i Umeå Open 
marknadskommunikation är affischer. Vidare menar han att annonser i tidningar tillsammans 
med den nyligen uppstartade satsningen på TV-reklam är andra centrala delar i 
kommunikationen. Nilsson förklarar även att de är i färd med att anlita en PR-konsult för att 
ha möjlighet att uppnå bättre resultat av PR, för att på så vis kunna åtnjuta uppmärksamhet på 
ett mer kostnadseffektivt sätt. Nilsson pekar på nya artistsläpp som nyhetsvärden och menar 
att unika spelningar och artisters turnépremiärer utgör något som anses intressant hos media. 
Detta är i enighet med skivsläpp och turnéperioder lättare att åstadkomma under 
vinterhalvåret och är enligt Nilsson en av styrkorna för Umeå Open där man aktivt försöker 
jobba med detta. 
 
Nilsson lyfter fram den grafiska formgivningen kring varumärket som en mycket viktig del av 
marknadsföringen. Han menar att man bör vara konsekvent genom de olika kanalerna och 
man har på Umeå Open länge jobbat för att upprätthålla ett enhetligt och tilltalande grafisk 
tema. Strategin de har haft för detta sedan starten för tio år sedan är ett sporttema (Nilsson 
drar här paralleller till tennis och säger ”man behöver inte längre förklara för folk att Umeå 
Open inte är en tennisturnering”). Detta sporttema har utvecklats till att bli en mycket viktig 
igenkännande faktor i varumärket Umeå Open. Temat säger inget om innehållet i festivalen 
men Nilsson menar att den igenkännande faktorn är mycket stark och att besökarna kan 
förvänta sig något musikaliskt kvalitativt bara genom att se detta sporttema i festivalens 
kommunikation. 
 
Den interna uppfattningen av Umeå Open som varumärke behandlar Nilsson som ett resultat 
av den övriga positioneringen, det vill säga att de som jobbar med festivalen har en 
uppfattning om vad Umeå Open är och vad det står för. Han menar att personalen är invanda i 
varumärke och oskrivna riktlinjer talar om vad som är acceptabelt och inte. Festivalen har 
genom åren alltså åtnjutit en slags personlighet som talar om för personalen hur denna ska 
uppträda och vad som kan höra till Umeå Open som varumärke och inte.    

4.2.2 Att med hjälp av webbplatser bygga upp varumärket 
Enligt Nilsson är Umeå Opens webbplats något som värdesätts högt av ledningen för 
festivalen. Den centrala betydelsen ligger enligt Nilsson i att det är mycket kostnadseffektiv 
kanal, effektivt och snabbt offentliggöra information, sponsorer kan exponeras och potentiella 
besökare kan tycka till om arrangemanget. Han hävdar vidare att deras egen webbplats står 
för ungefär en tredjedel av den totala marknadsföringen när det gäller effektivitet och 
uppmärksamhet. Webbplatsen är något som enligt Nilsson tillför varumärket ett mervärde 
eftersom det är en integrerad del av det övriga varumärket. På så vis stärker webbplatsen 
varumärkets nuvarande position.  
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4.2.2.1 Webbplatsen – upplevelseskapande och stödjande 
Nilsson menar att det är mycket viktigt att en besökare på webbplatsen upplever den som 
positiv, vilket i sin tur många gånger kan bidra till en ökad positiv uppfattning om 
varumärkets helhet. Detta tror han dock inte på bästa sätt uppnåtts hos Umeå Open på senare 
tid på grund av att alltför många har haft önskemål och saker att säga till om angående 
webbplatsens utformning. Inblandningen av fler personer än nödvändigt har resulterat i att 
webbplatsen blivit för komplicerad och för ostrukturerad. Nilsson försäkrar dock att man från 
ledningen sida är väl medveten om detta och hävdar att problemet ska åtgärdas med en total 
omstrukturering snarast möjligt.  
 
Nilsson fortsätter med att förklara att han anser att en webbplats måste innehålla något med 
nyhetsvärde för att den ska kunna upplevas positiv och exemplifierar detta med nyheter om 
artister och artistsläpp. En annan viktig faktor för att webbplatsen ska upplevas som positiv är 
enligt Nilsson att den ständigt bör vara uppdaterad för att på så vis hela tiden kännas fräsch 
och relevant. Detta är något som måste uppnås för att effektivt kunna få återkommande 
besökare till webbplatsen. Han menar även att detta är en grundförutsättning för att kunna 
uppnå positiv word-of-mouth med hjälp av webbplatsen.  

4.2.2.2 Synergier med övrig kommunikation 
Marknadsföringsmässigt ska webbplatsen enligt Nilsson stödja varumärket och komplettera 
det i kommunikation genom andra kanaler. En enhetlig grafisk formgivning är av stor vikt 
och igenkänningsfaktorn måste vara hög genom alla sätt på vilka Umeå Open kommunicerar. 
Sporttemat är genomgående och varje år används enhetligt grafiska profiler genom allt 
marknadsföringsmaterial. Nilsson påpekar att det är viktigt att skapa denna enhetlighet med 
exemplet att alltid skriva ut webbadressen på allt tryckt markandsföringsmaterial. Något som 
man inom Umeå Open är mycket noggrann med. På så vis lockas så många som möjligt att gå 
in på webbplatsen. Det är sådana åtgärder som ökar antalet besökare på webbplatsen och 
genom detta blir exponeringsvärdet för sponsorer större.  

4.2.2.3 Differentiera med varumärkesinnehåll och utgör ett hem för den lojala användaren  
Förutom dessa strategier för återkommande besökare påpekar Nilsson att man även sneglar på 
andra festivalers webbplatser för att se om man kan låna en del idéer och få inspiration om 
vilka funktioner som kan vara värdefulla. Nilsson berättar dock att man inte medvetet 
försöker särskilja innehållet på webbplatsen gentemot andra festivaler förutom den grafiska 
formgivningen samt kommunikationen om att festivalen är kvalitativ, inomhus och 
norrländsk.  
 
Funktioner man använder sig av på webbplatsen för att få återkommande besökare är 
tävlingar samt ett forum. Tävlingarna kan handla om att till exempel vinna biljetter till 
festivalen och är enligt Nilsson ett utmärkt sätt att skapa mervärde för besökaren genom att 
denne besöker webbplatsen. Forumet som återfinns på webbplatsen fungerar som en 
mötesplats för besökare och ett tillfälle för dessa att kunna yttra sina åsikter om saker som har 
med festivalen att göra. På detta sätt lockas besökare till sidan, de blir återkommande och det 
kan även innebära intressanta att idéer och synvinklar kommer ledningen tillhanda. 
Interaktionen mellan festivalen och besökarna samt mellan besökare är det centrala och 
forumet utgör därför en viktig stomme i Umeå Opens webbplats.  
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4.3 Stadsfesten 
Stadsfesten i Skellefteå är en stor stadsfestival som årligen arrangeras mitt i Skellefteå 
centrum. Festivalen är av folklig karaktär och pågår i 5 dagar. Fokus ligger på artister och 
musikunderhållning men även aktiviteter som tivoli och restaurangtält förgyller festivalen. 
Stadsfesten hette fram till och med år 2004 Skellefteåfestivalen men går alltså sedan 2005 
under namnet Stadsfesten. Stadsfesten utgör ett nytt företag men samma personer som låg 
bakom Skellefteåfestivalen ligger även bakom Stadsfesten. Varje år besöker cirka 85 000 
personer festivalen. Hos Stadsfesten intervjuades Gunnar Karlsson som innehar titeln som 
festivalgeneral för Stadsfesten i Skellefteå. Han har arbetat med Stadsfesten de tre åren 
festivalen gått under detta namn och före det arbetade han elva år med Skellefteåfestivalen.  
4.3.1 Att bygga varumärkeskapital  
Karlsson ser ett varumärke som något som man visar upp och något som ska tala om och 
kommunicera vad man sysslar med. Då ett varumärke förmedlar och står för ett värde hos det 
man säljer menar Karlsson att det är av mycket stor betydelse att man vårdar och sköter om 
sitt varumärke. Han trycker sedan på vikten av att varumärket signalerar om vad företaget gör 
och samt indikerar på vad företaget erbjuder. Stadsfesten står enligt Karlsson för något 
somrigt, positivt och roligt.  

4.3.1.1 Produktattribut och märkesidentitet 
Karlsson menar att man försöker konkretisera deras erbjudande flera månader innan festivalen 
äger rum. Man arbetar här tydligt med att måla upp en så tydlig bild som möjligt om vad som 
kommer att hända under de koncentrerade festivaldagarna. Han påpekar dock att det är 
bortkastade resurser att marknadsföra festivalen året runt då intresset så lång tid innan är 
väldigt svalt och således inte ger något värdefullt resultat. Han menar att de värden man vill 
förmedla skär sig med vissa årstider och ser därför ingen mening att tydligare marknadsföra 
festivalen under vinterhalvåret. Stadsfesten är dock enlig Karlsson noggrann med att tidigt få 
upp sin webbplats samt annonsera en del i tidningarna för att uppmärksamhet ska väckas och 
att medvetenhet hos publiken ska stimuleras. Nilsson menar att namnet var ett självklart val 
som signalerar om vad det är för något, nämligen en fest i en stad. Han menar samtidigt att 
detta namn begränsar utsvävningar för festivalen på det sätt att man inte skulle kunna hålla till 
någon annanstans än inne i stadskärnan. Detta är ett medvetet val, mest på grund av att folk 
ska ha en uppfattning om vad man kan förvänta sig genom att enbart höra namnet. 
 
Musiken som inslag i Stadsfesten anser han vara väldigt viktigt trots att han är medveten om 
att långt ifrån alla besöker festivalen enbart för den musikaliska upplevelsen. Han menar dock 
att de artister som uppträder redan i ett tidigt skede skapar en verklig och konkret helhetsbild 
av festivalen. Redan vid första artistsläppen sätts en standard för varumärket varje år och 
arrangemanget sätts på kartan genom att media uppmärksammar festivalen. Arrangemanget 
blir på så vis blir mer reellt och konkret i ett tidigt skede. Ett annat strategiskt val är tiden på 
sommaren man arrangerar festivalen. Man har medvetet lagt denna en helg då väldigt många 
går på semester, vilket gör att festivalen blir något extra att se fram emot då den även 
förknippas med semester, ledighet och avslappning. 
 
Karlsson fortsätter med att berätta om positiva synergier mellan Skellefteå som stad och 
Stadsfesten. Värdet av festivalen är enligt Karlsson långt högre än vad som kan summeras 
över de intensiva dagar som festivalen äger rum. I stort sett ingen invånare undkommer 
Stadsfesten som arrangemang eftersom denna äger rum mitt inne i statskärnan och involverar 
väldigt många företag och invånare. Några tydliga positiva effekter som Karlsson talar om är 
att suget efter att arrangera andra saker under övriga delar av året ökar samt att besökarna 
ökar omsättningen för Skellefteås näringsliv vilket för Skellefteå som kommun är mycket 
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värdefullt. Detta ökar självklart även värdet för kommunen och för företag att sponsra och 
samarbeta med Stadsfesten. 
4.3.1.2 Kärnvärde och positionering  
Den främsta konkurrensfördelen Karlsson ser med Stadsfesten är att den målgrupp man 
vänder sig till är mycket bred. Det ska finnas något för alla. Detta är något man inom 
ledningen värderar högt och man är mycket aktsam för att förlora den breda målgruppen då 
denna är stommen i varumärket. Karlsson menar därför att man just därför är sparsam och 
försiktig när det gäller större förändringar och förnyelse hos festivalen. Han påpekar att för 
drastiska förnyelser från ett år till ett annat skulle kunna innebära att viktiga segment går 
förlorade.  
 
Gällande Stadsfestens positionering förklarar Karlsson det som att de värden man tror att 
målgruppen förknippar festivalen med är något positivt, sommar och en känsla av längtan. 
Det man vill förmedla med den grafiska formgivningen är att besökaren ska känna att det nu 
närmar sig sommar och att man på ett sätt vaknar upp ur vinterdvalan. Karlsson hävdar 
bestämt att det klart är denna positioneringsstrategi man utgår ifrån i såväl sin marknads-
kommunikation som sin grafiska formgivning. Man använder sig av tydliga färgglada, 
somriga färger och man vill visa upp när folk är glada, samlade och har roligt med händerna i 
luften. Man vill visa mycket folk på en och samma plats med en god stämning.  
 
Enligt Karlsson har det i festivaler i allmänhet på senare tid uppstått ett allt högre värde för 
företag och kommuner att samarbeta med dessa. Anledningen tror han ligger i det ökade 
besökarantalet som en följd av den förändrade musikkonsumtionsmönstret som påverkats av 
digitaliseringen de senaste åren. Exponerings- och publicitetsmöjligheterna hos festivaler ökar 
och större och större företag ser potential i samarbeta med dessa. Detta har medfört att man 
inom en festival, så även Stadsfesten, koncentrerar jobbet på ett annat sätt. Idag jobbar alltså 
Stadsfesten mer mot sponsorer och samarbetspartners för att säkra intäkter. Han påpekar dock 
här att stora förändringar i festivalens verksamhet kan medföra fler negativa sidor än positiva. 
Många intressenter har olika viljor och mål med samarbetet och det kan vara svårt att få med 
alla på samma linje om man plötsligt gör en stor förändring. Han menar dock att det faktum 
att man med Stadsfesten lyckats arbeta upp ett namn genom åren givetvis underlättar när det 
gäller att få igenom beslut om förändringar och att annat. Här värdesätts en redan inarbetad 
kontakt hos många viktiga personer hos olika intressenter och företag i Skellefteå. 

4.3.1.3 Marknadskommunikation och intern märkeslojalitet 
Som en av de absolut viktigaste marknadsföringskanalerna för Stadsfesten ser Karlsson, 
förutom den oumbärliga word-of-mouth-spridningen, deras webbplats.  Han såg för något år 
sedan att webbplatsen fick ett mycket större och mer kostnadseffektivt genomslag än 
exempelvis tidningsannonser, då även personer upp emot åldern 65 nyttjar Internet på ett helt 
annat vis än tidigare. Karlsson menar att det är viktigt att hålla sig uppdaterad om vilka nya 
marknadsföringskanaler som kommer, inte minst då digitala, och nyttja dessa för att kunna 
inneha och utveckla ett fräscht och konkurrenskraftigt varumärke. Vidare förklarar han att 
mängden tidningsannonser har minskat till en mindre betydande del av marknadsföringen 
men påpekar även att det fortfarande är en viktig del då det fortfarande är många i 
Stadsfestens breda målgrupp som är trogna pappersformatet av nyheter. Annonser fungerar 
därför utmärkt som en stödjande marknadsföringskomplement. 
 
Publicitet och goda mediarelationer är något man enligt Karlsson värdesätter högt inom 
Stadsfesten. Det väsentliga ligger här i att kunna erbjuda något som besitter nyhetsvärde och 
att varje år hitta någon ingrediens i festivalen som med stor sannolikhet kan bli omskrivet i 
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media. Karlsson exemplifierar detta med nyttjandet av turnépremiärer, unika spelningar eller 
utländska artister i festivalprogrammet. Detta ska enligt Karlsson tas med i ekonomiska 
beräkningar och menar därför att det vissa gånger kan vara värt att lägga en del extra resurser 
på en sådan ingrediens, vilket sedan vägs upp av den mediala uppmärksamhet man erhåller.  
 
Karlsson menar att man har många lojala och återkommande kunder som man verkligen 
försöker värna om. Man strävar efter att behandla dessa extra bra och ger dem tillgång till ny 
information lite tidigare än alla andra samt bjuder in dem till ”en rolig kväll” där en aktuell 
artist uppträder och god mat bjuds. Dessa kunder är oftast företagskunder. Dock handlar det 
även delvis om större sällskap av till festivalen återkommande privatpersoner. Man använder 
inom Stadsfesten detta som en strategi och försöker få med dessa kunder i festivalen så gott 
det går så de ska få en känsla av att de är en del av festivalen. Detta är enligt Karlsson mycket 
värdefullt när det gäller att skapa positiv word-of-mouth.   
 
Internt inom Stadsfesten ser det ut så att man har ett mycket bra samarbete med många olika 
föreningar i Skellefteå. Dessa föreningar tillhandahåller stora mängder arbetskraft under 
festivalen vilket är en förutsättning för att festivalen ska kunna genomföras. De allra flesta 
som arbetar är enligt Karlsson redan insatta i varumärket och ledningen försöker så långt det 
är möjligt se till att de som jobbar vara positivt inställda till festivalen och deras 
arbetsuppgifter. De som visar att de inte har den inställningen åker enligt Karlsson fort ut ur 
systemet, då man hela tiden eftersträvar och värdesätter motiverad personal som även klarar 
av att jobba utefter egna initiativ.  
4.3.2 Att med hjälp av webbplatser bygga upp varumärket 
Karlsson behandlar Stadsfesten egna webbplats som en den absolut viktigaste delen av 
marknadskommunikationen, och han uppskattar att den står för cirka hälften av den totala 
kommunikationen. Han upplever själv den ökande rollen av webbplatsen genom otaliga 
dagliga samtal och e-postbrev som innehåller frågor som är direkt knutna till innehållet på 
webbplatsen. Om det till exempel är någon information eller viktig funktion som saknas på 
webbplatsen får Karlsson mycket snabb feedback på detta. Något som han ser som en 
värdefull källa till att kunna påverka hur word-of-mouth-nätverket ser ut för festivalen.  
4.3.2.1 Webbplatsen – upplevelseskapande och stödjande 
Som den tydligaste och viktigaste funktionen på webbplatsen nämner han vikten av att den är 
informativ. Besökaren ska främst finna information om artister och biljetter på webbplatsen. 
Vidare värdesätter Karlsson snabbheten som egenskap hos webbplatsen, och menar här att 
tiden det tar att navigera och finna det man söker på webbplatsen är kritisk för hur besökaren 
upplever besöket på denna. Att webbplatsen ständigt ska uppdateras och på så vis kännas 
aktuell ser Karlsson som en annan förutsättning för att den av besökaren ska kunna upplevas 
som positiv.  
 
Rätt använd tillför enligt Karlsson webbplatsen ett högre värde till varumärket. Han förklarar 
detta med att den blir en integrerad del av varumärket som måste finnas där för att i dagens 
informationssamhälle kunna kommunicera det erbjudande man tillhandahåller på ett effektivt 
sätt. Han menar vidare att den digitaliserade åldern, oavsett den bransch man är verksam 
inom, kräver att företagets webbplats måste stödja de övriga delarna av marknads-
kommunikationen. Detta blir ett mycket viktigt tillvägagångssätt för att visa upp helheten av 
varumärket i sin kommunikation.  
 
Vidare talar Karlsson om att samarbeten med andra webbplatser kan vara en lämplig strategi 
för exponering. Han menar dock att många webbplatser tenderar att bli för stora och 
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komplicerade och att dessa på så vis innehåller för mycket information än vad besökaren har 
möjlighet att ta till sig. Om man som företag använder sig exponering via webbplatser som 
innehåller för mycket information riskerar man enligt Karlsson att försvinna i 
informationsbruset samt att det kan uppstå moraliska problem då man förknippas med många 
andra varumärken och sammanhang. Karlsson hävdar därför att en effektivare strategi många 
gånger kan vara att satsa på att sprida företagets egen webbplats.  
4.3.2.2 Synergier med övrig kommunikation 
Enligt Karlsson är den grafiska igenkänningsfaktorn genom alla delar av kommunikationen 
mycket viktig, och således ska samma budskap förmedlas genom alla kommunikations-
kanaler. Han talar här om att man inom Stadsfesten medvetet trycker mycket hårt på samma 
grafiska formgivning på webbplatsen som i övriga trycksaker och annonser. Man vill således 
att webbplatsen ska kännas glädjefylld, somrig, rolig och fräsch med kopplingar till folkfest 
och semestrar. Vidare pekar Karlsson på att det stödjande mellan kanalerna är viktigt genom 
att berätta att man på alla trycksaker alltid har med adressen till webbplatsen. Man försöker 
även ofta hålla dessa trycksaker relativt enkla och snygga, vilket förhoppningsvis resulterar i 
fler besök på webbplatsen. Han pratar här till exempel om vägskyltar som är uppsatta vid 
infarterna till Skellefteå. Dessa är utformade på ett enkelt sätt som kommunicerar översiktligt 
vilka artister som kommer att besöka festivalen, men som även tydligt anger adressen till 
webbplatsen. Detta är något man på Stadsfesten arbetat flitigt med de senaste åren då 
vägskyltarna för ett par år sen ansågs för laddade med information. Enligt Karlsson hann man 
då som bilist inte uppfatta hälften av den information Stadsfesten hade för avsikt att förmedla.    
 
Stadsfesten använder sig enligt Karlsson av olika aktiviteter för att uppmuntra besökare på 
webbplatsen att återvända. En central aktivitet för detta är att olika tävlingar anordnas, i år 
tillsammans med lokaltidningen Norra Västerbotten. Han talar dock återigen om en 
uppdaterad webbplats som det kraftfullaste verktyget för att få återkommande besökare. En 
annan aktivitet som tidigare använts är ett forum på webbplatsen. Man ansåg dock att detta 
blev överflödigt och medförde mer skada än nytta. Detta på grund av att en del besökare 
klagade högljutt och klankade ner på vissa småsaker, vilket i sin tur påverkade chansen till 
god word-of-mouth negativt. Man använder därför inte forum på webbplatsen längre.   
4.3.2.3 Differentiera med varumärkesinnehåll och utgör ett hem för den lojala användaren 
När det gäller om hur man differentierar sin webbplats talar Karlsson om att man redan vid 
uppbyggnadsfasen av webbplatsen är väl medvetna om vad och vilka delar man vill inkludera, 
oavsett hur andra festivalers webbplatser är utformade. Han försummar dock inte betydelsen 
av andra festivaler och deras webbplatser men menar att man som ensam Stadsfest i en stad 
måste koncentrera sig mer på vad besökaren vill ha än hur eventuella, och i många fall 
avlägsna, konkurrenter agerar. Han menar vidare att man vid utformandet sneglar på andra 
festivalers webbplatser för att få inspiration till nya funktioner och idéer, men hävdar dock 
samtidigt att det tydligt märks att även andra sneglar på Stadsfestens webbplats. Detta grundas 
på att vissa efterliknat funktioner som Stadsfesten varit upphovsmakare till.  
 
Karlsson tror att betydelsen av webbplatsen i framtiden kommer att få än mer utrymme, men 
påpekar dock att övriga kommunikationsaktiviteter fortfarande kommer att vara väldigt 
viktiga. Han förklarar detta med att han tror att det är av största tänkbara vikt för ett 
varumärke att inte enbart finnas i en digital miljö utan även måste existera och exponeras i 
traditionell media för att på så vis behålla sin helhet. Det är dock tydligt att Karlsson anser att 
det ska finnas en tydlig länk mellan kommunikationsverktygen on-line- och de mer 
traditionella icke digitala kommunikationsverktygen.  
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5. ANALYS 
 detta kapitel jämför vi vårt empiriska insamlade material med de teorier vi redogjort för 
i vårt teorikapitel. Vi belyser likheter och skillnader som vi funnit mellan den redogjorda 

teorin och hur de valda festivalerna arbetar med sitt varumärke. Sammanfattning av teorin 
kopplad till var och en av forskningsfrågorna presenteras för att jämföras med de tre fallen.  

5.1 Att bygga ett varumärkeskapital  
Melin (1999, s 206) hävdar att en grundläggande förutsättning för att ett varumärke ska kunna 
utvecklas till ett strategiskt konkurrensmedel är att det har en förmåga att skapa värde för 
både märkesinnehavaren och dennes konsumenter.  
 
Martin Hedqvist från Trästockfestivalen anser att ett varumärke kan vara en logotyp som 
förknippas med något och har därmed ett unikt värde. Det byggs enligt Hedqvist kring en 
samling värden som knyts samman med logotypen eller varumärkesnamnet.  
 
Enligt Andreas Nilsson från Umeå Open är ett starkt varumärke något som står för något 
kvalitativt som kan kommuniceras till kunden som en positiv upplevelse. Han förklarar att 
Umeå Open som varumärke står för hög kvalitet i musiken som framförs kombinerat med 
högkvalitativt och mycket högt underhållningsvärde. Detta är något som ska genomsyra hela 
arrangemanget och kännas tydligt hos en besökare.  
 
Gunnar Karlsson från Stadsfesten i Skellefteå ser ett varumärke som något som man visar upp 
och något som ska tala om och kommunicera vad man sysslar med. Då ett varumärke 
förmedlar och står för ett värde hos det man säljer menar Karlsson att det är av mycket stor 
betydelse att man vårdar och sköter om sitt varumärke. Han trycker sedan på vikten av att 
varumärket signalerar om vad företaget gör och samt indikerar på vad företaget erbjuder. Han 
menar även vidare att det kan signalera om vart man håller till och på så vis förknippa 
varumärket med en plats. 
 
I likhet med Melin ser samtliga festivaler varumärket som något som skapar värde för såväl 
festivalen som deras besökare. På så vis utvecklas varumärket till ett tydligt konkurrensmedel. 
5.1.1 Produktattribut och märkesidentitet  
Berry (2000) belyser komplexiteten i produktattribut för tjänsteföretag genom att påpeka att 
avsaknaden av gripbarhet i tjänsteföretag vilket innebär att paketering och visuella visningar 
av tjänster är långt svårare än hos en gripbar vara. Aaker (1996, s 68) menar att identiteten 
hos ett företags varumärke kan likställas med en människas personlighet och att den är central 
för varumärkets strategiska visioner och är det som driver associationerna till varumärket. 
Dessa associationer är centrala för varumärkeskapitalet och utgör därför hjärtat och själen av 
varumärket (ibid).  
 
Hedqvist lyfter fram artisterna som mycket viktiga när det gäller att konkretisera och hålla 
Trästockfestivalen vid liv under de delar av året då festivalen inte är lika aktuell som under 
sommaren. Hedqvist talar även om det grafiska budskapet i varumärket som en viktig del av 
märkesidentiteten. Han exemplifierar detta med affischer som föreställer gröna och lummiga 
områden med ett stort träd som ska föreställa och konkretisera känslan och området där 
festivalen äger rum.  
 

I 
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Vad det gäller Umeå Open menar Nilsson att det redan vid första artistsläppen börjar målas 
upp en bild av vad man som besökare kan förvänta. Denna bild påverkas således i hög grad av 
vilka artister som bokas till festivalen. Det unika i Umeå Open och dess varumärke ligger 
enligt Nilsson i tiden på året festivalen äger rum samt att det är av få stora festivaler i den 
nordligare delen av Sverige. Festivalen går alltså av stapeln under vinterhalvåret, oftast i 
månadsskiftet mars/april, och hålls inomhus i Folkets Hus lokaler i Umeå. Nilsson förklarar 
att det är detta tillsammans med kvaliteten i musiken är fördelar man bygger sin marknads-
kommunikation på, då man anser att värdet och identiteten i varumärket utgörs av just dessa.  
 
Karlsson menar att man från Stadsfestens sida försöker konkretisera erbjudandet flera 
månader innan festivalen äger rum. Man arbetar här tydligt med att måla upp en så tydlig bild 
som möjligt om vad som kommer att hända under de koncentrerade festivaldagarna. Karlsson 
anser dock att det är bortkastade resurser att marknadsföra festivalen året runt då intresset så 
lång tid innan är väldigt svalt och således inte ger något värdefullt resultat. Musiken som 
inslag i Stadsfesten anser han vara väldigt viktigt trots att han är medveten om att långt ifrån 
alla besöker festivalen enbart för den musikaliska upplevelsen. Han menar dock att de artister 
som uppträder redan i ett tidigt skede skapar en verklig och konkret helhetsbild av festivalen. 
Ett strategiskt val är tiden på sommaren man arrangerar festivalen. Man har lagt denna en helg 
då väldigt många går på semester vilket gör att festivalen blir något extra att se fram emot då 
den även förknippas med sommar, semester, ledighet och avslappning.  
 
Samtliga festivaler inser vikten av att kunna konkretisera det man erbjuder, speciellt under de 
månader innan festivalen äger rum. Att lyckas väl med denna konkretisering tenderar dock för 
festivaler inte enbart vara svårare än för varuföretag, vilket Berry påpekar, utan även av extra 
stor vikt då det som erbjuds sker under en mycket begränsad tidsperiod. Gällande associa-
tioner till varumärket framhäver festivalerna dels att besökarna ska kunna förvänta sig en viss 
musikalisk kvalitet, dels att de ska förknippa varumärket med en viss känsla.  

5.1.2 Kärnvärde och positionering 
Melin talar om att ett kärnvärde ska representera ett differentierande mervärde. Författaren 
menar vidare att en kärnvärdesanalys kan göras för att identifiera kärnvärdet, och detta 
innebär att man utifrån konsumentens synvinkel avgör vad som är värdefullt och 
kommunicerbart i varumärket samt att man ur konkurrenssynvinkel avgör vad som gör 
varumärket unikt och svårimiterat. Kärnvärdet ska enligt Melin vara en strategisk konkurrens-
fördel som ska ligga till grund för positioneringen. Nilson (1999, s 144f) menar att man för 
framgångsrik positionering måste hitta rätt ord eller uttryck för märket, men även kunna 
koppla uttrycket till något som är väsentlig i kundens medvetande. Vidare påpekar Nilsson att 
positioneringen måste vara distinkt, trovärdigt, konsekvent och helst även möjlig att fysiskt 
demonstrera. 
 
Kärnvärdet och den absolut främsta konkurrensfördelen för Trästockfestivalen ligger enligt 
Hedqvist i att entrén till festivalen är gratis. Han menar vidare att denna konkurrensfördel är 
det främsta man vill att besökarna ska associera med varumärket. Hedqvist menar att 
positioneringen kan delas in i dels den hos besökaren, dels hos sponsorer och 
samarbetspartners. Han menar att positioneringen mot besökaren ska ligga i associationerna 
till ett grönt och lummigt område tillsammans med den ”flower power”- känsla som ska ge ett 
intryck om att regler och lagar inte strikt existerar utan besökaren ska förmedlas en känsla om 
att det mesta är tillåtet. Mot sponsorer har man jobbat hårt med att lyckas visa på det seriösa i 
varumärket och Hedqvist talar här om att festivalen under senare år växt kraftigt och att 
arbetet med att förmedla det seriösa resulterat i att sponsorer och samarbetspartners har en 
tydligare, mer konkret och rättvis bild av festivalen och dess verksamhet. 
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Kärnvärdet hos Umeå Open ligger i att festivalen tillhandahåller kvalitativ musik-
underhållning i Norrland under vinterhalvåret. Detta ligger även till grund för positioneringen, 
då Nilsson förklarar att det är precis på det sättet man vill att besökarna ska uppfatta 
varumärket Umeå Open. Nilsson pratar om positioneringen som något som ett resultat av ett 
starkt och inarbetat varumärke. Man har i tio år arrangerat festivalen under namnet Umeå 
Open och har enligt Nilsson lyckats hålla en jämn och hög kvalitet, vilket resulterat i att 
besökarna tillsammans med potentiella besökare ofta tycks ha en rättvis uppfattning om vad 
Umeå Open står för. Han menar även att de artister man bokar spelar oerhört stor roll för hur 
festivalen uppfattas av besökaren. 
 
Kärnvärdet och således den främsta konkurrensfördelen Karlsson ser med Stadsfesten är den 
mycket breda målgrupp man vänder sig till. Det ska finnas något för alla. Detta är något man 
inom ledningen värderar högt och man är mycket aktsam för att förlora denna breda målgrupp 
då denna utgör stommen i varumärket. Stadsfestens positionering behandlar Karlsson som de 
värden man tror att målgruppen förknippar festivalen med. Dessa är enligt Karlsson något 
positivt, sommar och en känsla av längtan. Det man vill förmedla med den grafiska 
formgivningen är att besökaren ska känna att det nu närmar sig sommar och att man på ett sätt 
vaknar upp ur vinterdvalan.  
 
De tre festivalernas kärnvärden skiljer sig tydligt från varandra. En festival är gratis, en hålls 
inomhus och en anser sig tilltala en mycket bred målgrupp. Umeå Opens kärnvärde ligger, i 
linje med vad Melin säger, till grund för positioneringen. Trästocksfestivalen och Stadsfesten 
ser andra värden som den viktigaste grunden för positioneringen.   
5.1.3 Marknadskommunikation och intern märkeslojalitet 
Pine och Gilmore (1999, s 17) menar att ett företag inom kreativa näringar bör, genom sin 
marknadskommunikation, övertyga sina kunder om att det de köper är mer än en tjänst, 
nämligen en minnesvärd upplevelse. På så sätt kan företaget enligt författarna skapa ett 
mervärde för kunden vilket i sin tur kan leda till lojalitet och återkommande kunder. Berry 
(2000) anser att det för märkesinnehavare inom tjänstesektorn är speciellt viktigt att lyckas 
med att internalisera varumärket eftersom de som utför tjänsten är en av de mest påverkande 
krafterna för att bygga varumärkesbetydelse och varumärkeskapital.  
 
Hedqvist menar att Trästockfestivalen vill förmedla att man som besökare upplever något mer 
än bara olika konserter. Kommer man till Trästockfestivalen som besökare ska man få en 
upplevelse som är något mera än musikupplevelsen i sig. Ingredienser och aktiviteter 
runtomkring själva musiken ska förstärka helhetsupplevelsen och den positiva känslan av att 
besöka festivalen ska genomsyra såväl besöket som marknadskommunikationen. Ett 
samarbete med föreningen Musikfabriken möjliggör ovärderligt volontärarbete under 
festivalen. Oftast är medlemmarna i Musikfabriken även medlemmar i olika band, och i 
utbyte får bandet uppträda på festivalen, som självklart utgör en tydlig motivationsfaktor till 
dessa volontärer. Samarbetet mellan dessa volontärer och festivalens ledning är så pass 
inarbetat och utvecklat att de flesta vet precis vad som får göras och inte samt hur man bör 
uppträda som personal. Det viktigaste ledningen försöker förmedla till personalen är att få 
besökarna och artisterna att trivas, och då de som jobbar även uppträder som artister ska alla 
dessa även behandlas som artister.  
 
Den centrala uppfattningen som man från festivalledningen hos Umeå Open vill att besökare 
ska ta med sig är uppfattningen av en positiv upplevelse som är minnesvärd. Detta ska enligt 
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Nilsson tillföra ett mervärde till besökaren som ska känna att minnet är värt mycket och att 
man även genom detta bli inspirerad att till exempel besöka fler kulturella arrangemang. 
Nilsson pratar även om att man hos besökaren vill uppnå en utomkroppslig upplevelse som ett 
resultat av festivalupplevelsen. Den interna uppfattningen av Umeå Open som varumärke 
behandlar Nilsson som ett resultat av den övriga positioneringen, det vill säga att de som 
arbetar med festivalen har en uppfattning om vad Umeå Open är och vad det står för. Han 
menar att personalen är invanda i varumärket och oskrivna riktlinjer talar om vad som är 
acceptabelt och inte.  
 
Inom Stadsfesten utgår man enligt Karlsson från sin positionering i såväl sin marknads-
kommunikation som sin grafiska formgivning. Man använder sig av tydliga färgglada, 
somriga färger och man vill visa upp när folk är glada, samlade och har roligt med händerna i 
luften och en god stämning råder. Inom Stadsfesten har man ett mycket bra samarbete med 
många olika föreningar i Skellefteå. Dessa föreningar tillhandahåller stora mängder 
arbetskraft under festivalen vilket är en förutsättning för att festivalen ska kunna genomföras. 
De allra flesta som arbetar är enligt Karlsson redan insatta i varumärket och ledningen 
försöker så långt det är möjligt se till att de som jobbar är positivt inställda till festivalen och 
deras arbetsuppgifter.  
 
I likhet med Pine och Gilmore arbetar samtliga festivaler hårt med att erbjuda en minnesvärd 
upplevelse. Det minnesvärda blir här ett mervärde, vilket man avser kommunicera till 
besökaren, dels i direkt samband med festivalen, dels i och med sin marknadskommunikation. 
I likhet med Berry anser samtliga festivaler att internaliseringen av varumärket är av vikt, 
dock finns en mycket tydlig skillnad. De som levererar kärntjänsten är artisterna medan de 
som arbetar internt inom festivalen ofta är volontärer. I motsats till vad Berry framhäver, 
utgör således de som är internt insatta i festivalens varumärke inte en lika avgörande kraft för 
att bygga varumärkesbetydelse och varumärkeskapital. 

5.2 Att med hjälp av webbplatser bygga upp varumärket 
Enligt Rowley (2004a) blir webbplatsen inte enbart ännu en informationskanal att synas i, 
utan medför även fördelar med vilka företaget kan förstärka sina tjänster. Företaget gör enligt 
författaren på så sätt sina tjänster mer tillgängliga via Internet vilket möjliggör byggandet av 
ett starkare varumärke. 
 
Betydelsen av den egna webbplatsen är för Trästockfestivalen mycket stor. Den ses enligt 
Hedqvist som en mycket viktig och kostnadseffektiv kanal och kan tillhandahålla all tänkbar 
information på ett lättåtkomligt sätt. 
 
Enligt Nilsson är Umeå Opens webbplats något som värdesätts högt av ledningen. Den 
centrala betydelsen ligger enligt Nilsson i att det är en mycket kostnadseffektiv kanal, det är 
effektivt och går snabbt att offentliggöra information, sponsorer kan exponeras och potentiella 
besökare kan tycka till om arrangemanget. Webbplatsen är något som enligt Nilsson tillför 
varumärket ett mervärde eftersom det är en integrerad del av det övriga varumärket. På så vis 
stärker webbplatsen varumärkets nuvarande position.  
 
Karlsson behandlar Stadsfesten egna webbplats som den absolut viktigaste delen av 
marknadskommunikationen, och han uppskattar att den står för cirka hälften av den totala 
kommunikationen. Som den tydligaste och viktigaste funktionen hos webbplatsen nämner han 
att den ska vara informativ. Besökaren ska främst finna information om artister och biljetter 
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på webbplatsen. En mycket tydlig fördel med webbplatsen är att den utgör en låg kostnad, och 
rätt använd tillför den enligt Karlsson ett högre värde till varumärket. 
 
Samtliga festivaler ser webbplatsens betydelse som mycket stor och hävdar i likhet med 
Rowley att den medför fördelar med vilka tjänsterna kan förstärkas, främst genom att man 
snabbt kan publicera information samt kostnadseffektivt tillföra varumärket ett högre värde.  
5.2.1 Webbplatsen – upplevelseskapande och stödjande   
Aaker och Joachimsthaler (2002, s 242) menar att webbplatsen ska vara lättnavigerad, 
informativ och dra nytta av Internets möjligheter. De hävdar vidare att varumärket bör 
återspeglas i utformandet av webbplatsen. Rowley (2004a) hävdar att språket är det som sätter 
tonen på en webbplats och är avgörande för hur användaren uppfattar ett budskap.  
 
Hedqvist menar att webbplatsens primära syfte är att den skall vara informativ. Detta i 
kombination med att den ska vara lättnavigerad, ses av Hedqvist som de viktigaste faktorerna 
i vad som gör att en besökare upplever webbplatsen som positiv. Han hävdar att webbplatsen 
bör integreras och innehålla en hög igenkänningsfaktor med varumärket i övrigt. För 
Trästockfestivalens del betyder detta att det gröna och lummiga är det genomgående temat 
även på webbplatsen. Däremot hävdar han att själva kommunikationen on-line skiljer sig en 
aning mot övrig kommunikation och exemplifierar detta genom ungdomlighetens dominans 
via webbplatsen. Han menar att den del av festivalens totala målgrupp som tillhör den yngre 
är de som i huvudsak besöker webbplatsen. 
 
Nilsson förklarar att han anser att en webbplats måste innehålla något med nyhetsvärde för att 
den ska kunna upplevas positiv, och exemplifierar detta hos Umeå Open med nyheter om 
artister och artistsläpp. En annan viktig faktor för att webbplatsen ska upplevas som positiv är 
enligt Nilsson att den ständigt bör vara uppdaterad för att på så vis hela tiden kännas fräsch 
och relevant. Webbplatsen är något som tillför varumärket ett mervärde, eftersom det är en 
integrerad del av det övriga varumärket. På så vis stärker enligt Nilsson webbplatsen 
varumärkets nuvarande position.  
 
Karlsson värdesätter snabbheten som egenskap hos webbplatsen och menar här att tiden det 
tar att navigera och finna det man söker på webbplatsen är kritisk för hur besökaren upplever 
besöket på denna. Att webbplatsen ständigt ska uppdateras och på så vis kännas aktuell ser 
Karlsson som en annan förutsättning för att den av besökaren ska kunna upplevas som positiv. 
Han förklarar detta med att webbplatsen blir en integrerad del av varumärket som måste 
finnas där för att i dagens informationssamhälle kunna kommunicera det erbjudande man 
tillhandahåller på ett effektivt sätt.  
 
De tre festivalerna menar, i likhet med Aaker och Joachimsthaler, att webbplatsens viktigaste 
egenskaper är att den ska vara lättnavigerad och informativ. Vidare ser man möjligheten till 
snabb uppdatering som en av de tydligaste fördelarna med att kommunicera via Internet. 
Trästockfestivalen har, till skillnad från övriga festivalerna, anpassat innehållet på webb-
platsen till en yngre målgrupp då man anser att webbplatsens besökare främst utgörs av 
ungdomar. Samtliga festivaler anser, i likhet med Aaker och Joachimsthaler, att webbplatsen 
bör vara utformad så att varumärket återspeglas och således blir en integrerad del av det totala 
varumärket. 

5.2.2 Synergier med övrig kommunikation 
Aaker och Joachimsthaler (2002, s 245 ff) belyser de problem som kan uppstå då en enskild 
grupp människor utvecklar en webbplats. I dessa fall menar författarna att det riskerar bli en 
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separat del av varumärket med egna värderingar, och inte en integrerad del av resten av 
varumärket, som kommuniceras. De hävdar vidare även att webbplatsen inte enbart bör 
integrera och stödja andra kommunikationsverktyg utan även att de övriga 
kommunikationsverktygen ska utformas för att generera besök till webbplatsen. Även Rowley 
(2004b) menar att man bör ha ett konsistent budskap genom de olika medierna.  
 
Hedqvist hävdar att ett enhetligt tänk genom alla kommunikationskanaler är av stor vikt. 
Trästockfestivalen använder samma grafiska formgivning på deras webbplats som på deras 
affischer, t-shirtar, flyers, programblad och spelscheman. Samma känsla om festivalen och 
dess varumärke ska således uppnås oavsett om man navigerar på webbplatsen eller om man 
ser en affisch.  
 
Marknadsföringsmässigt ska Umeå Opens webbplats enligt Nilsson stödja varumärket och 
komplettera det i kommunikation genom andra kanaler. En enhetlig grafisk formgivning är av 
stor vikt och igenkänningsfaktorn måste vara hög genom alla sätt på vilka Umeå Open 
kommunicerar. Ett sporttema är genomgående och varje år används lika grafiska profiler 
genom allt marknadsföringsmaterial. Nilsson påpekar att det är viktigt att skapa denna 
enhetlighet med exemplet att alltid skriva ut webbadressen på allt tryckt markandsförings-
material. Något som man inom Umeå Open är mycket noggrann med.  
 
Enligt Karlsson är den grafiska igenkänningsfaktorn genom alla delar av kommunikationen 
mycket viktig för Stadsfesten. Således är vikten av att samma budskap ska förmedlas genom 
alla kommunikationskanaler mycket stor. Han talar här om att man inom Stadsfesten 
medvetet trycker mycket hårt på samma grafiska formgivning på webbplatsen som i övriga 
trycksaker och annonser. Vidare pekar Karlsson på att det stödjande mellan kanalerna är 
viktigt genom att berätta att man på alla trycksaker alltid har med adressen till webbplatsen. 
Man försöker även ofta hålla dessa trycksaker relativt enkla och snygga vilket 
förhoppningsvis resulterar i fler besök på webbplatsen. 
 
Alla tre festivaler menar att en enhetlig kommunikation genom alla marknadsföringskanaler. 
Att webbplatsen kommunicerar samma grafiska profil och att varumärket tydligt kan kännas 
igen på webbplatsen är, i likhet med det Aaker, Joachimsthaler och Rowley påpekar, av 
högsta betydelse för festivalerna. De tre festivalerna påpekar tydligt, även detta i likhet med 
Aaker och Joachimsthaler, att man medvetet arbetar med att marknadskommunikationen on-
line ska stödja den övriga kommunikationen, och tvärtom.  

5.2.3 Differentiera med varumärkesinnehåll och utgör ett hem för den lojala 
användaren 
Aaker och Joachimsthaler (2002, s 250 ff) menar att en okomplicerad, funktionell webbplats 
många gånger kan vara lätt att kopiera av konkurrenter utan att en signifikant kostnad uppstår 
för denne. Rowley (2004b) belyser något hon kallar relationsegenskaper, vilka kan beskrivas 
som de funktioner man tilldelar en webbplats som ska stimulera användarna att återvända. 
Exempel på detta är ny information, e-post och communitys (ibid).  
 
Hedqvist berättar att Trästockfestivalen inte medvetet försöker särskilja just innehållet på 
webbplatsen gentemot andra festivaler, förutom den grafiska formgivningen samt 
kommunikationen om det unika – det faktum att entrén är gratis. Däremot sneglar man på 
andra festivalers webbplatser för att se om något skulle kunna användas, om än något 
modifierat, på Trästockfestivalens egen webbplats. Besökarna på Trästockfestivalens 
webbplats ska enligt Hedqvist känna värde i den information som finns oerhört lättillgänglig 
på denna. För att intressera besökaren på webbplatsen ges exempel om nyheter och 
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information om artister. Det som är värdet för den trogne besökaren är alltså enligt Hedqvist 
att de ständigt kan få tillgång till den senaste och mest relevanta informationen om festivalen. 
 
Nilsson hävdar att man inom Umeå Open sneglar på andra festivalers webbplatser för att se 
om man kan låna en del idéer och få inspiration om vilka funktioner som kan vara värdefulla. 
Han berättar dock att man inte medvetet försöker särskilja innehållet på webbplatsen 
gentemot andra festivaler, förutom den grafiska formgivningen samt kommunikationen om att 
festivalen är kvalitativ, inomhus och norrländsk. För att skapa ett hem för återkommande 
besökare använder sig festivalen av ett forum på webbplatsen. Detta fungerar som en 
mötesplats för besökare och ett tillfälle för dessa att kunna yttra sina åsikter om saker som har 
med festivalen att göra. På detta sätt lockas besökare till webbplatsen, de blir återkommande 
och det kan även till ledningen innebära intressanta idéer och synvinklar. Interaktionen mellan 
festivalen och besökarna samt mellan besökare är det centrala och forumet utgör därför en 
viktig stomme i Umeå Opens webbplats. 
 
När det gäller om hur Stadsfesten differentierar sin webbplats talar Karlsson om att man redan 
vid uppbyggnadsfasen av webbplatsen är väl medvetna om vad och vilka delar man vill 
inkludera. Han menar vidare att man vid utformandet sneglar på andra festivalers webbplatser 
för att få inspiration till nya funktioner och idéer och hävdar samtidigt att det tydligt märks att 
även andra sneglar på Stadsfestens webbplats. Detta grundas på att vissa efterliknat funktioner 
som Stadsfesten varit upphovsmakare till. Stadsfesten använder sig enligt Karlsson av olika 
aktiviteter för att uppmuntra besökare på webbplatsen att återvända. En central aktivitet för 
detta är att olika tävlingar anordnas, i år tillsammans med lokaltidningen Norra Västerbotten. 
Han ser en uppdaterad webbplats som det kraftfullaste verktyget för att få återkommande 
besökare. En annan aktivitet som tidigare använts på webbplatsen är ett forum. Man ansåg 
dock att detta blev överflödigt och medförde mer skada än nytta. Detta på grund av att en del 
besökare klagade högljutt och klankade ner på vissa småsaker, vilket påverkade chanserna till 
god word-of-mouth negativt.  
 
I jämförelse med det Aaker och Joachimsthaler påpekar, ser dessa tre festivaler andra 
festivalers webbplatser som inspirationskällor och utvecklar således oftast inte komplicerade 
funktioner till webbplatsen själva, utan ”lånar” och vidareutvecklar befintliga funktioner. 
Inom Stadsfesten påpekar man dock att deras egen webbplats fungerat som inspirationskälla 
för andra festivaler då dessa ”lånat” funktioner som Stadsfesten själva utvecklat. Däremot 
differentierar festivalerna, i likhet med vad Aaker och Joachimsthaler menar, sina webbplatser 
med varumärkesinnehåll. I linje med Rowley säger om vikten att utgöra ett hem för den 
trogne användaren, arbetar samtliga festivaler tydligt med att tillhandahålla ny information. 
Forum, som vi likställer med det Rowley kallar communitys, skapade delade meningar hos de 
tre festivalerna. Umeå Open ser detta som ett bra verktyg att stimulera användarna att 
återkomma samt att tillåta en högre grad av interaktion mellan besökarna och 
festivalledningen. Trästockfestivalen och Stadsfesten valde dock att avveckla sina befintliga 
forum då de ansåg att de negativa uttalandena på forumet skadade deras varumärken.   



SLUTDISKUSSION 

39 

6. Slutdiskussion 
 detta kapitel inleder vi med att svara på våra forskningsfrågor för att sedan fortsätta 
med att redogöra för de slutsatser vi kommit fram till utifrån det tidigare redovisade 

materialet. Vi återknyter även till vårt syfte för att sedan redovisa såväl vårt teoretiska som 
praktiska bidrag. Kapitlet avslutas med förslag för fortsatt forskning inom det behandlade 
området.  

6.1 Svar på forskningsfrågor 
6.1.1 Hur bygger en festival upp ett varumärkeskapital? 
Vi har funnit att de festivaler vi undersökt till hög grad tycks tillämpa de befintliga teorierna 
som vi behandlat i vårt teorikapitel. Man påvisar dock inom festivalerna tydligare vikten av 
att försöka konkretisera det man erbjuder. Detta gör man med hjälp av att belysa de unika 
fördelar man erbjuder innan den faktiska konsumtionen av tjänsten äger rum samt vikten av 
att upprätthålla, konkretisera och påminna om varumärket under övrig tid. Man ser för detta 
webbplatsen, artisterna och word-of-mouth som de mest kraftfulla verktygen. Vidare ser 
respondenterna olika sponsorsamarbeten som något som i hög grad påverkar arbetet med 
varumärket. Dessa unika fördelar ligger till stor del till grund för marknadskommunikationen 
hos festivalerna. Man lägger dock även en stor vikt på betydelsen av en väl utformad och 
enhetlig grafisk profil för att på så vis kunna bygga ett konkurrenskraftigt varumärke. De 
särskiljer sig även ofta genom att använda dess geografiska position samt den tid på året de 
erbjuder sina tjänster som en utgångspunkt i varumärkesbyggandet. Den medvetet höga 
kvaliteten i det som erbjuds tillsammans med hur festivalen väljer att exponeras ligger till 
grund för hur företaget differentierar sitt varumärke. Festivalen ska kunna erbjuda något mer 
än bara en tjänst.  
 
Man vill ge sina besökare ett mervärde i form av en upplevelse som är minnesvärd och som är 
betydelsefull för dessa långt efter det att tjänsten konsumerats.  

6.1.2 Hur använder festival webbplatser för att bygga ett varumärke? 
Även här ser vi en tydlig koppling mellan de behandlade teorierna och det som framkommit i 
vår studie. Betydelsen av att använda sig av en webbplats vid varumärkesbyggande inom 
festivaler är mycket stor. Man ser här att den primära funktionen med en webbplats är att på 
ett snabbt och kostnadseffektivt sätt förmedla information som man själv kan styra över. Det 
som eftersträvas är att ha en lättnavigerad webbplats som ska kunna erbjuda besökarna något 
nytt och aktuellt så ofta som möjligt. Genom detta kommer webbplatsen att upplevas som 
positiv och man erhåller lojala och återkommande besökare. Det talas om en stor betydelse av 
att integrera sin marknadskommunikation on-line med den övriga kommunikationen för att på 
effektivaste sätt kunna få de olika marknadsföringskanalerna att stödja samt komplettera 
varandra. Det ses här som väldigt viktigt att de värden som kommuniceras samt den grafiska 
profilen bör vara överensstämmande genom de olika medierna och på så vis uppnå synergi 
mellan de olika kommunikationskanalerna. De undersökta företagen ser även webbplatsen 
som ett utmärkt verktyg för att kunna konkretisera och måla upp en bild av 
tjänsteerbjudandet. Webbplatsen är alltså ett av de viktigaste verktygen när det gäller att 
upprätthålla, konkretisera och påminna om varumärket under den tid på året då festivalen inte 
är aktuell.   
 
Webbplatsen ses som något som skapar ett mervärde och tillför därför helhetsbilden av 
festivalens varumärke ett högre värde.   

I 
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6.2 Återkoppling till syftet och praktiskt bidrag 
Syftet med denna studie var att belysa hur festivaler bygger sitt varumärke. 
 
Något vi såg som återkommande hos våra studieobjekt var att de var medvetna om det värde 
som ett starkt varumärke utgör. Trots detta verkar man inte tänkt och reflekterat i en önskad 
utsträckning över hur deras dagliga arbete faktiskt påverkar varumärket. Trots detta ser vi att 
respondenterna medvetet och/eller omedvetet arbetar i linje med de teorier av mer generell 
karaktär som finns gällande uppbyggandet av ett varumärke. Vi anser dock att de, med en 
djupare förståelse för teorierna bakom varumärkesbyggande, skulle kunna bygga och uppnå 
ett högre värde i deras varumärke. De skulle genom detta kunna gynnas på flera olika sätt. 
Främst genom möjligheten att kunna prissätta sina tjänster högre vilket skulle leda till en 
högre avkastning, men även att arbetet med sponsorer och samarbetspartners skulle 
underlättas med det medvetet starka varumärket i ryggen. Det vi här uppmärksammat är att 
respondenterna ansåg att det kontaktnät som de byggt upp under åren med sitt arbete med 
festivalen var mycket betydelsefullt. Vi som författare menar dock att detta kan dras ett steg 
längre och hävdar att värdet de har skapat inte enbart sitter i personalen utan även i det värde 
man har byggt upp kring varumärket. Ett värde som kan bli avgörande för expanderings-
möjligheter och nya sponsoravtal.  
 
Webbplatsen har av samtliga respondenter talats ha väldigt stor betydelse för festivalens 
marknadskommunikation och samtliga behandlade denna som en självklar del av 
kommunikationen.  Respondenterna har dock medgivit att de inte alla gånger utnyttjat denna 
resurs till fullo. Trots att webbplatsen ses som ett av de mest betydelsefulla marknads-
kommunikationsverktygen talas det sällan om hur man har lagt upp strategier för att 
kommunicera samt bygga upp sitt varumärke kring denna jämfört med mer traditionella 
kommunikationsverktyg. Vi har spekulerat om att detta kan bero på att festivalens kostnader 
för webbplatsen är försumbara i jämförelse med andra kommunikationskostnader och att man 
därför inte värdesätter dess nytta på samma sätt som de mer resurskrävande delarna. Vi anser i 
linje med respondenterna att man bör fortsätta med de traditionella marknadsförings-
verktygen, vilka även i fortsättningen kan stödja och komplettera webbplatsen och på så vis 
utgöra en möjlighet att skapa värde hos varumärket. Det vi dock ifrågasätter är den bristande 
mängd av resurser en festival tenderar att lägga ner på arbetet med webbplatsen. Betydelsen 
och möjligheten hos webbplatsen som värdeskapare för varumärket skulle med rätt insikt och 
rätt fördelade resurser från festivalledningens sida kunna utvecklas till en ännu tydligare 
konkurrensfördel, och därmed en tydligt varumärkesfrämjande faktor.  
 
Med utgångspunkt i vår studie rekommenderar vi festivaler att utvärdera och utifrån befintliga 
teorier utveckla sina strategier kring hur de arbetar med att bygga upp sina varumärken. På så 
vis skulle en bättre förståelse vinnas över vilka värden som varumärket besitter samt hur dessa 
på effektivaste sätt kan kommuniceras för att på så vis lyckas ännu bättre med byggandet av 
varumärket. 

6.3 Teoretiskt bidrag  
I vår analys av det empiriska materialet fann vi att stora delar av den teori vi behandlat i 
många avseenden är applicerbar på festivalers arbete med att bygga upp ett varumärke. Vi 
fann dock ett par faktorer som vi anser bör justeras i de behandlade teorierna för att en 
applicering på festivaler i högre grad ska vara tillfredsställande och rättvis. Då tänker vi 
speciellt på Melins modell om att bygga upp ett varumärkeskapital, eftersom vi fann modellen 
för användning av webbplatser applicerbar i sin helhet. De två huvudsakliga faktorerna som vi 
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vill påvisa som brister i Melins modell är vikten av konkretisering av varumärket samt 
samarbeten och exponering med andra varumärken. Att denna modell inte är helt lämplig att 
applicera på tjänster och upplevelser kan i vår mening bero på att den i högre grad är varu-
inriktad.   
 
Då det en festival erbjuder kan ses som en tjänst som endast finns tillgänglig en begränsad tid 
spelar varumärket en stor och betydande roll för festivaler. Varumärket fungerar som ett 
effektivt verktyg för att kunna konkretisera, upprätthålla och påminna om erbjudandet under 
övrig tid och på så vis få detta mer gripbart innan själva tjänsten tillhandahålls. Vi har 
identifierat tre tydliga verktyg för att lyckas med denna konkretisering - webbplatsen, 
artisterna och word-of-mouth. Här utgör webbplatsen något som under stora delar av året är 
det enda som visar att festivalen existerar. Artisterna exponeras i festivalens marknadsförings-
material och besökaren får därmed en mer konkretiserad bild över vad denne kan förvänta sig 
av upplevelsen. Vidare bearbetas artisternas kontaktnät under övrig tid av året genom att 
artisterna är så nöjd som möjligt med besöket på festivalen, vilket i sin tur främjar framtida 
arbeten med såväl artister som aktörer knutna till dessa. Positiv word-of-mouth från besökare 
utgör ett effektivt varumärkesbyggande verktyg, speciellt under verksamhetens inaktiva 
perioder.  
 
Gällande samarbeten har vi kunnat identifiera ett tydligt värdefullt samband mellan nyttjandet 
av det egna varumärket i kombination med andra varumärken, då oftast i form av artister 
och/eller sponsorer. Dessa samarbeten kan vidare delas in i två olika syften. Med hjälp av 
artisters varumärken samt exponering med artisternas varumärken är syftet att differentiera 
samt bygga upp festivalens eget varumärke. När det gäller exponering med det egna 
varumärket i samband med sponsorer handlar det om utbyten med det sponsrande företaget, 
oftast i form av rent ekonomiska värden för festivalen.  

6.4 Förslag till fortsatt forskning 
Då vår studie grundar sig på hur man från märkesinnehavarens, festivalens, perspektiv arbetar 
med varumärket skulle det enligt oss vara intressant att undersöka hur den faktiska 
uppfattningen om varumärket hos besökaren ser ut. Informationen från en sådan studie skulle 
kunna bidra till att festivaler skulle kunna anpassa arbetet med varumärket mer utifrån 
kundens uppfattning om företagets erbjudande. Vidare tycker vi, då vår fallstudie endast 
omfattar festivaler, att liknande undersökningar på andra områden inom kreativa näringar 
skulle kunna vara intressanta att få ta del av. Detta skulle kunna skänka en bredare förståelse 
för huruvida de befintliga teorierna samt de resultat vi i denna studie kommit fram till, på 
samma sätt är applicerbara på fler områden än det som innefattar festivaler inom dessa 
näringar. 
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BILAGA 

 

BILAGA A. Intervjuguide 
 

1. Allmänt 
1.1 Vem är du och vad arbetar du med? 
1.2 Hur länge har du arbetat med denna festival? 

 
2. Att bygga upp ett varumärke 

2.1 Vad är ett varumärke för dig? 
2.2 Vad står er festivals varumärke för enligt dig? 
2.3 Vilken är festivalen (och dess varumärkes) främsta konkurrensfördel? 
2.4 Det ni erbjuder äger rum under en kort och väldigt begränsad period. Försöker ni 

på något sätt konkretisera erbjudandet under övrig tid, i så fall hur? 
2.5 Hur vill du att er festivals varumärke ska uppfattas av besökarna? 
2.6 Anser du att ni utgår från dessa uppfattningar i er marknadsföring? 
2.7 Vilka delar är de viktigaste i er marknadsföring? 
2.8 Jobbar ni för att få lojala och återkommande besökare, och i så fall hur? 
2.9 Hur jobbar ni med varumärket internt, det vill säga hur de som arbetar med 

festivalen, efter vad du tror, uppfattar festivalens varumärke? 
2.10 Ser du någon indikation på förändringar i ert framtida arbete med varumärket, 

och i så fall vilka? 
 

3. Att med hjälp av webbplatser bygga upp ett varumärke 
3.1 Hur ser du på er webbplats betydelse? 
3.2 Hur stor del av er totala marknadsföring utgör er webbplats? 
3.3 Vilka egenskaper ska webbplatsen enligt dig innehålla för att besökaren ska 

uppleva den som positiv? 
3.4 Anser du att er webbplats tillför ett högre värde till ert varumärke och i så fall hur? 
3.5 Skiljer sig det ni vill kommunicera on-line med det ni vill kommunicera off-line, 

och i så fall hur? 
3.6 Vad gör ni för att få användarna att besöka webbplatsen? 
3.7 Vad gör ni för att intressera användarna vid besöket på webbplatsen? 
3.8 Använder ni er av några speciella funktioner på webbplatsen för att få användarna 

att återkomma? 
3.9 Försöker ni särskilja innehållet på er webbplats gentemot andra webbplatser och i 

så fall hur?  
3.10 Hur tror du att betydelsen av webbplatser för ert varumärke kan förändras i 

framtiden? 
 
 
 


