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Syfte:  Vårt syfte är att undersöka förhållandet mellan varumärkesidentitet 

och varumärkespositionering inom ramen för city branding. 

Metod:  Vi har utifrån ett deduktivt förhållningssätt samt ur ett 

ledningsperspektiv samlat in information med hjälp av kvalitativa 

forskningsintervjuer.  

Teoretiskt perspektiv: Utifrån teorier om begreppen city branding och vision 

sammanställs en ny teoretisk modell som visualiserar övergången 

från varumärkesidentitet till varumärkespositionering. Vidare 

beskrivs en ledande vision som ett eventuellt styrverktyg för denna 

övergång.   

Empiri: Med utgångspunkt i uppsatsens teoretiska perspektiv identifierar vi 

Helsingborgs Stads ledande vision, samt undersöker om den 

ledande visionen styr arbetet med Helsingborgsfestivalen. 

Resultat: Utifrån undersökningens resultat identifierar vi Helsingborgs Stads 

ledande vision samt menar att den ledande visionen kan fungera 

som ett styrverktyg i förhållandet mellan varumärkesidentiteten 

och varumärkespositionering.   
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1. Inledande avsnitt 

 
I detta avsnitt ges en presentation av ämnet city branding, varför undersökningen är aktuell 
och av intresse för läsaren. Vidare presenteras uppsatsens syfte och forskningsfrågor samt 
fallstudiens undersökningsobjekt Helsingborgs Stads kommun och Helsingborgsfestivalen. 
 
 

”Varumärkets starkaste budbärare är alla vi som arbetar i eller på uppdrag av Region Skåne. 

Det ger oss ett ansvar att känna till och dela verksamhetens mål och värden, och att skaffa oss 

kunskap om hur vi kommunicerar detta med varandra och omvärlden – att bygga 

varumärket.”1 

 

Citatet ovan är hämtat från Region Skånes hemsida och betonar vikten av att alla som verkar 

inom en stads varumärke är ansvariga för dess budskap. Varumärken har kommit att bli allt 

viktigare för städer som ett sätt att särskiljas och positioneras då konkurrensen om invånare, 

besökare och företag ökar. Således bör alla kommunalt anställda vara införstådda i samt dela 

visionen, värden och framtidsplaner uppsatta för en stad, för att garantera att ett enhetligt 

budskap kommuniceras.  

 

Inom ämnet platsmarknadsföring förekommer det en diskussion om hur en stad kan profileras 

gentemot andra städer genom att skapa ett varumärke för staden. I litteraturen används ett 

flertal begrepp som benämner processen för skapandet av varumärken för städer, varav city 

branding2 är ett av dem. Denna process skildrar hur en stads varumärke går från en tänkt 

varumärkesidentitet till en varumärkespositionering, för att i betraktarens ögon slutligen 

uppfattas som en varumärkesimage. Inom litteraturen behandlas dessa begrepp främst enskilt 

trots att det framhålls att de har kopplingar till varandra. City branding är även ett relativt 

outforskat ämne inom litteraturen och det teoretiska underlaget utgår till stor del ifrån teorier 

om varumärken för produkter, tjänster och företag. Den främsta skillnaden mellan en 

produkts, tjänsts eller företags varumärke jämfört med en stads är att varumärket är svårare att 

kontrollera och styra. Detta då en stads varumärke är mer mångfacetterat och komplext 

eftersom det innefattar flera styrande aktörer, som dessutom har egna varumärken. Ett sådant 

underliggande varumärke kan bland annat utgöras av en festival, som då är en del i en stads 

varumärkespositionering i processen city branding. Eftersom en festival kan påverka en 

                                                 
1 http://www.skane.se/templates/Page.aspx?id=192601#Byggstenar. 
2 Kavaratzis & Ashworth 2005, s. 508.  
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styrande aktörs image och följaktligen även en stads image, är det av stor vikt att festivalens 

varumärke har en samstämmighet med den styrande aktörens varumärke. För att uppnå 

samstämmighet och enande inom ett varumärke menar flera teoretiker att en vision fungerar 

som ett styrverktyg.  

 

Under våren 2008 har ett antal artiklar som behandlar staden Helsingborgs varumärke 

publicerats i stadens lokala tidningar. Även Helsingborgsfestivalen har regelbundet nämnts, 

främst i samband med presentation av artister som ska uppträda under årets festival. 

Helsingborgsfestivalen är stadens största årligen återkommande evenemang och utgör därmed 

en del av stadens varumärke. Då festivalen sedan två år tillbaka arrangeras av kommunen, 

från att tidigare ha anordnats i privat regi, är det av intresse att undersöka hur 

Helsingborgsfestivalen arbetar i förhållande till Helsingborgs Stads kommuns 

varumärkesidentitet.  Denna undersökning utgår därför ifrån Helsingborgs Stads kommun och 

dess positionering genom Helsingborgsfestivalen, vilka båda är en del av staden Helsingborgs 

varumärke. Vi sammanfogar teorier om kopplingen mellan varumärkesidentitet och 

varumärkespositionering samt teorier om vision i en modell som speglar en del utav processen 

city branding. Denna modell applicerar vi sedan på Helsingborgs Stad och 

Helsingborgsfestivalen. Med hjälp av modellen avser vi att undersöka om det är möjligt att 

styra den komplexa processen city branding, genom att positioneringsarbetet med en festival 

sker utefter varumärketsidentitetens uttalade vision, värden och framtidsplaner. Vi benämner 

dessa begrepp tillsammans som en ledande vision, vilken inom city branding kan fungera som 

ett styrverktyg. Genom modellen vill vi bidra till ökad kunskap inom forskningsfältet och 

undersöka huruvida en ledande vision kan användas som ett verktyg för styrning av en stads 

varumärke. För att återgå till citatet vill vi undersöka hur Helsingborgsfestivalens uttalade 

vision, värden, framtidsplaner och syfte utgår ifrån Helsingborgs Stads ledande vision.  

 

1.1 Syfte och forskningsfrågor 
Utifrån ovanstående resonemang om processen city branding anser vi det intressant att 

undersöka hur ledningen för Helsingborgsfestivalen arbetar i ett planeringsstadium. Detta för 

att se hur Helsingborgs Stads uttalade vision, värde och framtidsplaner införlivas i arbetet 

med Helsingborgsfestivalen. Syftet med denna uppsats är således att undersöka en mindre del 

i arbetet med city branding. Vi har för avsikt att undersöka förhållandet mellan 

varumärkesidentitet och varumärkespositionering genom att se om Helsingborgs Stads 

ledande vision återfinns i arbetet med Helsingborgsfestivalen. 
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Med utgångspunkt i detta syfte har vi med undersökningen för avsikt att besvara följande 

forskningsfrågor:  

 

• Vad är Helsingborgs Stads ledande vision? 

 

• Fungerar Helsingborgs Stads ledande vision som ett styrverktyg för arbetet med 

Helsingborgsfestivalen? 

 

Med undersökningens resultat har vi för avsikt att bidra till en djupare förståelse förhållandet 

mellan varumärkesidentitet och varumärkespositionering samt att ge begreppet ledande vision 

en ny betydelse inom teoribildningen för city branding. Detta menar vi kan skapa möjligheter 

för ledning och styrning inom ett ämne som präglas av stor komplexitet.  

 

1.2 Presentation av Helsingborgs Stads kommun och Helsingborgsfestivalen 
Helsingborgs Stads kommun, vilken vi benämner som Helsingborgs Stad eller kommunen, 

har cirka 125 000 invånare och är belägen vid norra Skånes västkust. Kommunen är en 

styrande aktör i staden Helsingborg, inom vilken kommunfullmäktige utgör det högst 

beslutande organet. Kommunfullmäktige utgörs av kommunstyrelsen och dess förvaltning, 

varav Näringsliv och marknad är en av dessa. Under denna förvaltning ligger 

Evenemangsenheten som i sin tur ansvarar för Helsingborgsfestivalen.3 Festivalen är 

Helsingborgs största årligen återkommande evenemang och besöks varje år av cirka 500 000 

personer. Festivalen är gratis och arrangeras i månadsskiftet juli-augusti och pågår under tre 

dagar. I år hålls festivalen för sextonde året i rad men det är endast andra året som festivalen 

arrangeras av Helsingborgs Stad. Helsingborgsfestivalen är en stadsfestival där det ska finnas 

någonting för alla intressen och åldrar i form av ett brett utbud av musik, kultur, mat och 

underhållning.4  

 

                                                 
3 http://www.helsingborg.se/Main.aspx?epslanguage=SV# 
4 http://www.helsingborg.se/templates/StandardPage.aspx?id=32085&epslanguage=SV. 
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2. Teoretiskt avsnitt 

 
I detta avsnitt redogör vi för teorier om varumärken, brandingprocessen, city branding, sub-
brands och vision. De teoretiska resonemangen leder slutligen fram till den nya teoretiska 
modellen vilken tillsammans med denna undersökning utgör ett bidrag till teoribildningen 
inom ämnet för city branding. 
 
 
2.1 Teoretisk ram  
Vi undersöker en del i den varumärkesskapande processen där ett varumärke går från identitet 

till positionering till image, vilket vi här benämner som brandingprocessen. Inom 

brandingprocessen fokuserar vi på övergången mellan varumärkesidentitet och 

varumärkespositionering. För att kort presentera begreppet varumärke stödjer vi oss främst på 

teorier av Jean-Noël Kapferer och David A. Aaker, vilka grundat flera teorier om varumärken. 

Inom ämnet för varumärken avgränsar vi oss till teorier om city branding där vi främst utgår 

från två modeller utav Mihalis Kavaratzis och G. J. Ashworths samt Leslie De Chernatony 

och Ben Virgo. Dessa är framstående teoretiker inom det aktuella ämnet city branding. Vi 

använder oss av Kavaratzis och Ashworths modell för brandingprocessen, där vi fokuserar på 

övergången från varumärkesidentitet till varumärkespositionering. Vidare utgår 

undersökningen ifrån De Chernatony och Virgos modell, som framhåller visioners betydelse 

som ett styrverktyg för city branding. Med utgångspunkt i dessa två modeller utformar vi en 

egen modell vilken vi fortsättningsvis benämner den nya teoretiska modellen. Nedan kommer 

vi att redogöra bakgrunden för de teoretiska begrepp som är relevanta för undersökningen. 

2.1.1 Varumärke 

Länge ansågs materiella tillgångar vara ett företags värdefullaste tillgång. Under 1980-talet 

förändrades dock detta synsätt då företagsledare samt teoretiker började tala om det 

immateriella varumärket som en av de mest värdefulla tillgångarna.5 Definitionen av 

begreppet varumärke varierar emellertid beroende på situation och ämnesinriktning. Denna 

undersökning utgår ifrån en definition av begreppet varumärke som de fysiska och icke-

fysiska komponenter, vilka utöver pris och funktion adderar värde till en produkt, tjänst eller 

plats samt innebär en differentiering gentemot konkurrenter inom en definierad marknad.6 Då 

varumärket i sin helhet inte är undersökningens primära fokus övergår vi till den process som 

gör varumärket till en värdefull tillgång.  
                                                 
5 Aaker 1991, s. 14; Aaker & Joachimsthaler 2000, s. 14; Kapferer 2004, s. 3; Kotler 2003, s. 312. 
6  Jfr Aaker 1991, s. 7; De Chernatony & Dall´Olmo Riley 1998, s. 1074; Hankinson 2001, s. 128-129;  
Kapferer 2004, s. 9-14; Knox & Bickerton 2003, s. 999; Kotler 2003 s. 312. 
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2.1.2 Brandingprocessen 

På samma sätt som varumärken består av mer än bara ett namn består även processen med att 

bygga ett varumärke av mer än att marknadsföra detta varumärke till konsumenter. Denna 

varumärkesbyggande process innefattar även bland annat identifikation och implementering 

av ett varumärke.7 I enlighet med flera teoretiker kallar vi denna process för 

brandingprocessen.8 Det har skapats flera modeller för denna process utifrån vilka det går att 

dra paralleller till tre centrala begrepp; brand identity, brand positioning och brand image.9 Vi 

väljer att översätta dessa begrepp till varumärkesidentitet, varumärkespositionering och 

varumärkesimage.  

 

Begreppet varumärkesidentitet innefattar vad varumärkets ägare, det vill säga organisationer 

och dess ledning, vill att varumärket ska stå för och på det sättet differentieras från andra 

varumärken. Frågor som ägaren bör ställa sig och kunna besvara för att kunna identifiera 

varumärkets identitet är; vad ska varumärket stå för, vilken är visionen och målen samt vilka 

värden ägaren vill att varumärket ska associeras med?10 Varumärkespositioneringen bör utgå 

ifrån varumärkesidentiteten och klargöra i vilket sammanhang varumärket positioneras, för 

vem och på vilket sätt det karakteriseras gentemot konkurrenter. Genom positioneringen 

kommuniceras utmärkande egenskaper vilka differentierar varumärket gentemot konkurrenter 

samt gör det attraktivt för den utvalda målgruppen.11 De värden som kommuniceras tolkas 

sedan av konsumenter som uppfattar varumärkets image. Imagen är således den bild av vad 

varumärket står för och representerar i konsumenternas medvetande.12 I varumärkesimagen 

skapas varumärkets slutliga mening, värde och differentiering genom en tvådelad 

kommunikationsprocess, i interaktionen mellan ägarens avsikter och konsumenternas 

uppfattning.13  

 

I denna undersökning utgår vi således ifrån ett resonemang om att konsumenters värderingar 

och uppfattningar om ett varumärke kan påverkas. Detta genom att varumärkets ägare gör 
                                                 
7 Aaker & Joachimsthaler 2000, s. 27,40-44. 
8 Kapferer 2004, s. 295; Kavaratzis & Ashworth 2005, s. 508; Knox & Bickerton 2003; Kotler 2001, s. 469. 
9 Kapferer 2004, s. 98; Kavaratzis & Ashworth 2005, s. 508; Knox & Bickerton 2003, s. 999. 
10 Aaker & Joachimsthaler 2000, s. 13, 27; Grönroos 2002, s. 317; Kapferer 2004, s. 96; Kavaratzis & Ashworth 
2005, s. 508-9. 
11 Jmf Janonis & Virvilaitė 2007, s. 80-81; Kapferer 2004, s. 95-100; Jmf Kotler 2003, s. 312; Jmf Morgan et al. 
2002, s 12. 
12 De Chernatony 2003, s 444; Grönroos 2002 s. 317; Kapferer 2004, s. 98-99; Morgan & Pritchard 2002 se 
Morgan et al. 2002, s. 12. 
13 Dominic & Alte 2008, s. 17; Kapferer, 2004, s. 97-107; Kavaratzis & Aswhorth 2005, s. 508; Morgan & 
Pritchard 2002 se Morgan et al. 2002, s. 24. 
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medvetna strategiska val angående vad varumärket kommunicerar.14 Det finns viss kritik 

riktad emot att varumärkets ägare kan försöka styra hur ett varumärke uppfattas eftersom 

innebörden av varumärket först får en mening, värde och differentiering i konsumenters 

medvetande.15 I enlighet med teorier om brandingprocessen anser vi dock att konsumenters 

uppfattning av varumärken går att påverka genom att försöka styra förhållandet mellan 

varumärkesidentiteten och varumärkespositionering.16  

 

Nedan presenteras en modell för förhållandet mellan varumärkesidentitet, 

varumärkespositionering och varumärkesimage inom ramen för brandingprocessen. Denna 

undersökning kommer att fokusera på övergången mellan varumärkesidentitet och 

varumärkespositionering, vilket synliggörs i modellen nedan. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 2.1 (Fritt från Kavaratzis & Ashworth 2005, s. 508) 

 

2.1.3 City branding 

Varumärken har initialt utvecklats för att urskilja produkter, tjänster och företag från 

konkurrenter. Idag tillämpas teorier om varumärken även vid marknadsföring av städer vilket 

kallas för city branding.17 Anledningen till att städer idag marknadsförs är att de i konkurrens 

                                                 
14 Jfr Dominic & Atle 2008, s. 2. 
15 Grönroos, 2002, s. 317; Kavaratzis & Ashworth 2007, s. 24. 
16 Aaker 1991, s. 110; Kavaratzis & Ashworth 2005; 2007, s. 17; Knox & Bickerton 2003; Kotler 2003, s. 313. 
17 De Chernatony & Virgo 2006, s. 379; Kavaratzis & Ashworth 2007, s. 17; Krassimira & Paskaleva-Chapira 
2007, s. 112. 

Varumärkesidentitet 
Vad ägarna vill att varumärket 

ska stå för 

Varumärkesimage 
Hur varumärket uppfattas 

av konsumenter 

Varumärkespositionering 
Den del av varumärkesidentiteten som 
kommuniceras till avsedda målgrupper, 

vilket framhäver konkurrensfördelar 



   10

med andra städer står inför utmaningen att locka till sig resurser i form av invånare, besökare 

och företag som kan bidra till stadens välfärd. I jämförelse med produkter, tjänster och företag 

tillkommer det ytterligare komplexitet i brandingprocessen då städer har otydliga identiteter 

på grund av sin mångsidighet.18 Komplexiteten ligger i att städer styrs av ett flertal aktörer 

med olika mål och intressen såsom politiker, kommunalanställda, företagsledare och invånare. 

Samtidigt riktas varumärket till flera olika aktörer såsom besökare, investerare, företagare och 

invånare som alla har olika behov och önskemål.19 

 

Trots denna komplexitet menar vi inte att denna komplexitet förtar möjligheten att inom 

brandingprocessen påverka hur varumärket slutligen uppfattas. Vi väljer således i enlighet 

med Kavaratzis och Ashworth att definiera city branding som den process där konsumenters 

tolkningar och uppfattningar om en stads varumärke kan påverkas.20  

2.1.4 Sub-brands 

En stads varumärke är mer mångfacetterat och komplext eftersom det innefattar flera styrande 

aktörer, som dessutom har egna varumärken. I relation till stadens huvudvarumärke är de 

styrande aktörerna undervarumärken, sub-brands21, och kan i sin tur inrymma egna sub-

brands. Ett sådant sub-brand kan bland annat utgöras av en festival, som då är en del i en stads 

varumärkespositionering i processen city branding. Eftersom en festival kan påverka en 

styrande aktörs image och följaktligen även en stads image, är det av stor vikt att festivalens 

varumärke har en samstämmighet med den styrande aktörens varumärke. För att uppnå 

samstämmighet och enande inom ett varumärke menar teoretiker att en vision fungerar som 

ett styrverktyg.22 En festival är ett sub-brand som bidrar till differentiering då den skapar 

uppmärksamhet och ger möjlighet att framhäva värden som skapar associationer till en 

önskad varumärkesimage. I konkurrensen städer emellan blir en festival då ett sätt att skapa 

en unik identitet för att särskilja staden från konkurrenter. Om ett sub-brand är tydligt 

sammankopplat med dess huvudvarumärke och samtidigt avviker från detta kan det resultera i 

förvirring över vad varumärket representerar.23 För att motverka denna förvirring vid 

                                                 
18 Buhalis, 2000 se Morgan et al. 2002, s. 19; Kavaratzis & Ashworth 2005, s. 510;  
Piggott 2001 se Morgan et al 2002, s. 3. 
19 Allen 2007, s. 60; De Chernatony & Virgo, 2006, s. 379; Hankinson 2003, s. 112;  
Piggott 2001 se Morgan et al 2002, s. 3, 16. 
20 Kavaratzis & Ashworth 2005, s. 507; 2007, s. 17. 
21 Aaker & Joachimsthaler 2000, s. 103. 
22 De Chernatony & Virgo 2006, s. 383; Heide et al. 2005, s. 119. 
23 Aaker & Joachimsthaler 2000, s. 115; Hankinson 2003, s. 117: Morgan et al. 2002, s. 37. 
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arrangerandet av en festival är det därför viktigt att arbetet med festivalen sker på ett 

samordnat sätt för att kommunicera ett budskap som är enigt med dess city brand.24  

2.1.5 Vision 

Som vi tidigare påpekat går det inte att fullständigt styra ett varumärkes image utan det går 

endast att försöka påverka den upplevda imagen av varumärket. Detta genom att påverka 

varumärkespositioneringen så att den ligger i linje med den tänkta varumärkesidentiteten. 

Ägaren för ett varumärke kan då använda en vision som ett styrande verktyg vid övergången 

från varumärkesidentitet till varumärkespositionering.25 En vision står för en önskad 

framtidsbild om hur varumärket ska utvecklas, vilket sätter ramar att förhålla sig till samt 

fungera motiverande. Om en vision tydligt kommuniceras kan denna fungera som ett verktyg 

för att uppnå ett uppsatt mål.26 De Chernatony och Virgo menar att en vision är en viktig 

komponent för att ena och styra ett mångtydigt varumärke, likt en stads. Visionen fungerar då 

som vägledande för de styrande aktörerna inom varumärket för staden eftersom visionen ger 

de styrande aktörerna riktlinjer att förhålla sig till och arbeta utefter. Det krävs dock att alla 

styrande aktörer är införstådda i och kan ställa sig bakom visionen för att denna ska ha en 

långsiktig verkan. För att en vision för en stad ska kunna fungera som ett styrverktyg bör den 

gå i linje med visionerna för styrande aktörer och dess sub-brands.27 De Chernatony och 

Virgo förespråkar modellen på nästa sida som ett sätt att uppnå samstämmighet mellan flera 

styrande aktörer inom en stad. Denna modell användes som en utgångspunkt i deras studie av 

hur styrande aktörer i Birmingham ställer sig bakom en enande vision, värden, framtidsplaner 

och syfte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
24 Allen 2007, s 62; De Chernatony & Virgo 2006, s. 381-383; Kavaratzis & Ashworth 2005, s. 507;  
2007, s. 21-23. 
25 De Chernatony & Virgo 2006, s. 383. 
26 Heide et al. 2005, s. 119-123 
27 De Chernatony & Virgo 2006, s. 383-5. 
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Figur 2.2 Delphic brand vision buy-in model 

(Fritt från De Chernatony & Virgo 2005, s 384) 

 

 

Dessa komponenter, visionens värden, framtidsplaner och syfte kan tillsammans fungera som 

ett styrverktyg inom city branding. Värden styr beteenden och påverkar handlingar medan 

syftet fungerar som riktlinjer och verkar motiverande samt uppmuntrar till lojalitet. Vidare 

skapar framtidsplaner i sin tur en gemensam förståelse för varumärkets syfte.28  

2.1.6 Den nya teoretiska modellen 

Vi har med utgångspunkt i resonemangen av Kavaratzis och Ashworth samt De Chernatony 

och Virgo sammanställt en till viss del ny teoretisk modell. I modellen för vi samman 

begreppen vision, värden, framtidsplaner och syfte i ett teoretiskt samlingsbegrepp, en 

ledande vision. Vi menar att en vision kan anses vara styrande då den kompletteras utav 

värden, framtidsplaner och syfte. En ledande vision i förhållande till en vision är således ett 

mer vidgat begrepp, vilket vi i enighet med De Chernatony och Virgo menar fungerar som ett 

styrverktyg. För att särskilja ledande vision och vision kommer vi i uppsatsen förtydliga detta 

genom att benämna dessa som ledande vision och uttalad vision. En styrande aktörs uttalade 

vision är en beskrivning av en önskad framtidsbild som ofta är nedskriven. Utöver en uttalad 

vision innefattar en ledande vision även värden, framtidsplaner och syfte. Vi menar att en 

uttalad vision är någonting som går att arbeta mot, men att den ensam inte fungerar optimalt 

som styrande. En ledande vision kan i större utsträckning fungera som styrande då den 

innefattar fler element som sätter ramarna för arbetet med en stads varumärkespositionering. 

Detta begrepp och dess plats inom ämnet för city branding tydliggörs nedan.  

 

                                                 
28 De Chernatony & Virgo 2006, s. 383. 
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Figur 2.3 Den nya teoretiska modellen 

(Fritt efter Kavaratzis & Ashworth, 2005, s. 508 samt De Chernatony & Virgo 2005, s. 384) 

 
 

Den nya teoretiska modellen speglar hur en ledande vision överförs genom 

varumärkesidentitetens uttalade vision, värden och framtidsplaner till 

varumärkespositioneringens uttalade vision, värden, framtidsplaner och syfte. Den nya 

teoretiska modellen är således en kombination av vedertagna teorier om brandingprocessen 

och visioners betydelse. Vi använder De Chernatony och Virgos modell och tar den steget 

längre genom att vi undersöker om en styrande aktör använder sig av en ledande vision; 

uttalad vision, värden och framtidsplaner för att försöka styra ett sub-brand. Med modellen 

har vi för avsikt att tydliggöra betydelsen av en ledande vision inom city branding och därmed 

skapa större förutsättningar för att kunna styra samtliga aktörer inom en stad i övergången 

från varumärkesidentitet till varumärkespositionering. 
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3 Metodologiskt avsnitt 

 
I detta avsnitt har vi för avsikt att klargöra vårt tillvägagångssätt för att besvara våra 
forskningsfrågor: vad är Helsingborgs Stads ledande vision samt fungerar denna ledande 
vision som ett styrverktyg i arbetet med Helsingborgsfestivalen. Vi argumenterar för val av 
metod och tillvägagångssätt samt resonerar kring undersökningens trovärdighet.  
 
 

3.1 Metodologisk avgränsning 
När det gäller de styrande aktörerna för staden Helsingborgs varumärke avgränsar vi oss till 

att undersöka Helsingborgs Stad, då kommunen är en styrande aktör med stor inverkan på 

stadens brandingprocess. Utifrån ett deduktivt förhållningssätt tillämpar vi tidigare nämnda 

teoretiska utgångspunkter på Helsingborgs Stad.29 Undersökningen fokuserar på 

Helsingborgsfestivalen, stadens största årligen återkommande evenemang, då den är 

Helsingborgs Stads sub-brand och utgör en del av stadens och kommunens 

varumärkespositionering. För att undersöka Helsingborgs Stads ledande vision och om denna 

överförs till Helsingborgsfestivalen, tillämpar vi den nya teoretiska modellen (se sidan 13) på 

Helsingborgs Stad och Helsingborgsfestivalen. Vi undersöker därmed förhållandet mellan 

Helsingborgs Stads uttalade vision, värden och framtidsplaner samt Helsingborgsfestivalens 

uttalade vision, värden, framtidsplaner och syfte. Nedan presenterar vi hur den nya teoretiska 

modellen tillämpas på Helsingborgs Stad och Helsingborgsfestivalen. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figur 3.1 Studiespecifik modell 

                                                 
29 Bryman 2002, s. 20-21; Halvorsen 1992, s. 78. 
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Genom att vi inriktar oss på överföringen av en ledande vision sker undersökningen utifrån ett 

ledningsperspektiv då varumärkesidentiteten definieras av varumärkets ägare vilket i denna 

undersökning är Helsingborgs Stad. Insamlandet av det empiriska materialet har skett genom 

kvalitativa intervjuer där tolkning, enligt ett hermeneutiskt förhållningssätt, bidragit till att 

skapa djupare kunskap.30 Då det finns skilda meningar om vad som kan anses vara vetenskap 

och under vilka omständigheter vetenskaplig kunskap kan erhållas vill vi för läsarens 

förståelse här redogöra för undersökningens genomförande.31 

 

3.2 Empiriskt material 
Vi har samlat in undersökningens primärdata genom att utföra kvalitativa semistrukturerade 

intervjuer.32 Undersökningens sekundärdata har inhämtats från Helsingborgs Stads och 

Helsingborgsfestivalens hemsidor. Undersökningens kvalitativa angreppssätt passar för att 

beskriva helheten och djupet i den process vi avser att undersöka. Intervjuer hjälper oss att 

skapa en förståelse för komplexa fenomen som innefattar mellanmänskliga kontakter och 

överföring av värderingar dem emellan.33 Informationen från Helsingborgs Stads och 

Helsingborgsfestivalens hemsidor används för att förstärka de resonemang som förs i 

analysen gällande primärdatan.  

3.2.1 Urval  

För att besvara undersökningens forskningsfrågor gjordes ett strategiskt urval av 

intervjupersoner, som grundades på antaganden om att dessa personer besitter specifik 

kunskap inom området.34 Detta antagande bygger på de utvalda intervjupersonernas olika 

ledande positioner inom Helsingborgs Stad och Helsingborgsfestivalen.  

 

För att undersöka Helsingborgs Stads ledande vision; uttalad vision, värden och 

framtidsplaner, sökte vi efter en person med en central position för Helsingborgs Stads 

varumärke. Eftersom vi hade för avsikt att i ett senare skede intervjua personer som arbetar 

inom festivalen valde vi att kontakta en person på Näringsliv och marknad, den förvaltning 

inom kommunen under vilken festivalen ligger. Därigenom fick vi en rekommendation om en 

lämplig intervjukandidat gällande Helsingborgs Stads varumärke.  Vidare genomförde vi 

                                                 
30 Bryman 2002, s. 25-26; Halvorsen 1992, s. 14; Kvale 1997, s. 42; Thurén 1991, s. 46. 
31 Halvorsen 1992, s. 13. 
32 Bryman 2002, s. 301-302. 
33 Trost 1997, s. 15-16. 
34 Trost 1997, s. 106. 
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ytterligare tre intervjuer med personer som har ledande positioner för Helsingborgsfestivalen. 

Då dessa personers positioner i ett rakt nedstigande led är kopplade till varandra ges 

undersökningen en övergripande bild av huruvida en ledande vision har överförts till arbetet 

med festivalen. Nedan presenteras mer ingående varför de olika intervjupersonerna 

tillsammans representerar en del av brandingprocessen, inom ramen för denna undersökning. 

Vi har valt att inte nämna intervjupersonerna vid namn utan kommer fortsättningsvis att 

hänvisa till deras arbetsposition. Detta för att arbetspositionen är mer relevant för 

undersökningen än intervjupersonernas namn då syftet är att undersöka förhållandet mellan 

varumärkesidentitet och varumärkespositionering. 

 

Vi har intervjuat den strategiska kommunikatören för Helsingborgs Stad. Hon har haft denna 

position på Helsingborgs Stad sedan februari i år men arbetat inom kommunen sedan år 2000. 

Idag har intervjupersonen ett uppdrag som går ut på att identifiera Helsingborgs Stads 

varumärkesidentitet.   

 

Med avsikt att intervjua en person som kan anses fungera som en länk mellan Helsingborgs 

Stad och Helsingborgsfestivalen valde vi att kontakta den person som är ytterst ansvarig för 

Helsingborgsfestivalen, det vill säga enhetschefen för Evenemangsenheten. Hon är 

underordnad Kommunstyrelseförvaltningen och svarar direkt mot kommunen. Enhetschefen 

har dessutom arbetat som samordnare för evenemang inom Helsingborgs Stad sedan 2004. 

 

Vi har även intervjuat projektledaren för Helsingborgsfestivalen som är direkt underordnad 

enhetschefen och innehar det övergripande ansvaret för Helsingborgsfestivalen. Hon har 

endast arbetat med festivalen sedan februari i år men har ändå en central roll för dess 

utformning. För att försäkra oss om att den fjärde intervjupersonen hade den kunskap vi 

eftersökte bad vi projektledaren rekommendera en person i ledningsgruppen som ansågs 

arbeta med att införliva Helsingborgs Stads uttalade vision, värden och framtidsplaner i 

Helsingborgsfestivalen, ett så kallat snöbollsurval.35 Vi blev då rekommenderade att tala med 

programansvarig för Helsingborgsfestivalen. 

 

                                                 
35 Widerberg 2002, s. 177. 
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Programansvarig för Helsingborgsfestivalen har haft denna position sedan två år tillbaka och 

utöver det arbetat med Helsingborgsfestivalen sedan 2005. Han har varit involverad i 

Helsingborgsfestivalen i fyra år och anses därför ha goda kunskaper om festivalen.  

3.2.2 Intervjuguide och insamling av empiriskt material 

För att applicera svaren från intervjuerna på den nya teoretiska modellen (se sidan 13) 

använde vi den som ett underlag då vi utformade vår intervjuguide (se bilaga). Syftet med 

intervjuguiden var att identifiera och härleda en eventuell överföring av en ledande vision från 

Helsingborgs Stad till Helsingborgsfestivalen. Vid utformandet av intervjuguiden studerade vi 

även Helsingborgs Stads hemsida för att få en övergripande bild av organisationen och 

intervjupersonerna. Intervjun med den strategiska kommunikatören hade för avsikt att 

identifiera Helsingborgs Stad ledande vision samt dess delar; uttalad vision, värden och 

framtidsplaner. Intervjuerna med de personer som arbetar med Helsingborgsfestivalen avsåg 

att identifiera både Helsingborgs Stads ledande vision och Helsingborgsfestivalens uttalade 

vision, värden, framtidsplaner och syfte. Detta för att finna samstämmigheter dem emellan. I 

detta syfte ställdes konkreta frågor om uttalade visioner, värden, syften och framtidsplaner. 

För att ytterligare ta reda på en eventuell styrande riktning ställde vi även frågor om direktiv. 

Alla intervjupersoner fick nästintill överensstämmande frågor så att svaren kunde jämföras 

med varandra. Formuleringen av frågorna varierade endast utifrån intervjupersonernas 

position och arbetsområde.  

  

Intervjuguidens standardiserade utformning gick från att vara mer övergripande till att handla 

om Helsingborgs Stad för att sedan övergå till Helsingborgsfestivalen, i syfte att 

intervjupersonernas svar lättare skulle gå att härleda till den nya teoretiska modellen.36 

Frågornas förutbestämda ordningsföljd frångicks dock om intervjupersonernas svar berörde 

efterföljande frågor på ett tidigare stadium av intervjun. Frågorna var öppna vilket gav 

intervjupersonerna möjligheten att ge utförliga beskrivningar och uttrycka tankar.37 Då 

intervjuerna förlöpte på ett ostrukturerat sätt samtidigt som graden av standardisering 

varierade underlättades intervjupersonernas öppenhet gällande deras svar under intervjun.38  

 

För att ge en uppfattning om intervjuns fokus skickades intervjuguiden till intervjupersonerna 

innan genomförandet av intervjuerna. Detta gjordes även för att intervjupersonerna skulle 
                                                 
36 Halvorsen 1992, s. 87. 
37 Halvorsen 1992, s. 87. 
38 Patel & Davidson 1994, s. 61. 
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känna sig förberedda, bättre tillmods och kunna ge korrekta svar. Den programansvarige fick 

dock inte möjlighet att ta del av intervjuguiden inför intervjun då denna skedde mer spontant. 

För att underlätta informationsinsamlingen användes bandspelare på samtliga intervjuer 

samtidigt som det fördes anteckningar.  Intervjuerna tog cirka 45 minuter vardera och 

genomfördes av bekvämlighetsskäl på intervjupersonernas respektive arbetsplats.  

3.2.4 Systematisering och analys av det empiriska materialet 

Intervjumaterialet transkriberades direkt efter genomförandet av intervjuerna för att underlätta 

tolkning och innehållsuppfattning. Vi valde dock att inte dokumentera pauseringar helt 

ordagrant då tolkningar av detta slag inte är nödvändigt för undersökningens syfte. Efter 

transkriberingen systematiserades det empiriska materialet för att sedan analyseras.  

 

För att sammanställa och systematisera det empiriska materialet sökte vi igenom och ordnade 

relevant primär- och sekundärdata i två olika kodningsscheman. I dessa scheman 

sammanställde vi varje intervjupersons uttalanden som innefattade en uttalad vision, värden, 

framtidsplaner och syfte för Helsingborgs Stad samt för Helsingborgsfestivalen. Endast 

uttalanden vilka ansetts som styrande för arbetet inom Helsingborgs Stad eller 

Helsingborgsfestivalen registrerades. På samma sätt systematiserades även information från 

Helsingborgs Stads och Helsingborgsfestivalens hemsidor. Det ena kodningsschemat 

tydliggjorde huruvida det förekom överrensstämmelser mellan de olika intervjupersonernas 

uttalanden samt informationen på hemsidorna. Då intervjupersonerna har arbetsuppgifter och 

positioner som övergår från Helsingborgs Stad till Helsingborgsfestivalen får de, tillsammans 

med informationen på hemsidorna, representera Helsingborgs Stad och 

Helsingborgsfestivalen (se studiespecifik modell sidan 14). För att ytterligare analysera om 

Helsingborgs Stads vision är ledande, det vill säga att Helsingborgsfestivalen arbetar i linje 

med Helsingborgs Stad uttalad vision, värde och framtidsplaner, systematiserades även 

uttalanden om direktiv i det andra kodningsschemat. Genom att jämföra de delar som bildar 

en ledande vision för Helsingborgs Stad med Helsingborgsfestivalens uttalade vision, värden, 

framtidsplaner och syfte, gjorde vi sedan analytiska antaganden om Helsingborgs Stads 

ledande vision.  

 

3.3 Undersökningens trovärdhet 
Den metodologiska avgränsningen bidrar till att den studiespecifika modellen tydligt går att 

härleda till den nya teoretiska modellen (se modeller på sidorna 13 och 14). Gällande 



   19

undersökningens urval har vi intervjuat fyra personer vilket kan anses vara ett passande antal 

då fler skulle innebära att materialet blir ohanterligt.39 Eftersom undersökningen utgår ifrån ett 

ledningsperspektiv har vi valt att intervjua personer på ledande positioner inom Helsingborgs 

Stad samt Helsingborgsfestivalen, vilka besitter de specifika kunskaper vi eftersöker.  

 

Det kan eventuellt ha funnits svårigheter för intervjupersonerna att ställa sig objektiva till 

intervjufrågorna då de intensivt arbetar med både Helsingborgs Stads varumärke och 

Helsingborgsfestivalen.40 Vi menar dock att den höga graden av samstämmighet mellan 

intervjusvaren och hemsidorna visar på att så inte är fallet. Gällande frågeformuleringen, 

huruvida dessa kan ha missuppfattats eller ansetts vara ledande, har detta motverkats genom 

ett utlåtande från en utomstående person, vilken har bekräftat intervjuguiden som tydligt 

formulerad. Personen i fråga arbetar på Institutionen Service Management, Lunds Universitet, 

som med lång erfarenhet av att genomföra intervjuer, vilken har bekräftat intervjuguiden som 

tydligt formulerad.  

 

Vid genomförandet av de till viss del ostandardiserade intervjuerna använde vi oss av 

möjligheten att ställa följdfrågor och därigenom gå djupare på vissa områden. Detta gav oss 

en möjlighet att omformulera och förtydliga frågor för intervjupersonerna för att undvika 

missförstånd. Vi valde även att använda ett enkelt språkbruk där teoretiska begrepp 

begränsades samt att vi inledningsvis förklarade undersökningens syfte. Då intervjufrågornas 

öppenhet gav utrymme till att intervjupersonerna kunde tala relativt fritt kan detta dock ha 

bidragit till att svaren var i behov av tolkning, vilket kan ha medverkat till att vi påverkat 

intervjupersonernas svar.41 Vidare innebär dock alltid intervjuer ett personligt möte där 

intervjupersonen påverkas av intervjuaren och omgivningen.  

 

Vid systematisering och analys av det empiriska materialet avser vi att eftersträva neutralitet 

och ett sakligt synsätt. Vi är dock medvetna om att tidigare kunskap, erfarenheter och 

värderingar präglar hur vi tolkar insamlad information.42 Denna medvetenhet gör att vi i 

största möjliga mån eftersträvar att bevara ett neutralt förhållningssätt till undersökningens 

empiriska material. Eftersom intervjumaterialet transkriberats snarast möjligt efter utförandet 

av intervjuerna underlättas tolkning och innehållsuppfattning. Anteckningar från 
                                                 
39 Trost 1997, s 110. 
40 Kvale 1997, s. 215. 
41 Halvorsen 1992, s. 42; Kvale 1997, s. 213-215; Thurén 1991 s. 22. 
42 Bryman, 2002, s. 37-8; Halvorsen 1992, s. 16; Thurén 1991, s 58. 
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intervjutillfällena används som stöd vid svårtolkade uttalanden. Exempelvis utfördes 

transkriberingen av intervjun med enhetschefen från Evenemangsenheten, som är av dansk 

härkomst, av två personer. Vi är medvetna om att intervjupersonernas svar kan vara färgade 

av personliga åsikter samt att det finns en risk att vi i systematiseringen av det empiriska 

materialet sökt efter specifik information och då även hittat denna information.43 För att 

bemöta detta hänvisar vi återigen till den höga graden av överrensstämmelse mellan 

intervjupersonernas uttalanden och informationen på hemsidorna. Det finns vissa svårigheter 

med generaliserbarheten gällande undersökningens resultat då vi intervjuat en representant 

från Helsingborgs Stad.44 Genom att den strategiska kommunikatörens svar styrkes av 

informationen på Helsingborgs Stads hemsida anser vi dock att detta utgör en trovärdig 

utgångspunkt.  

                                                 
43 Halvorsen 1992, s. 42, 89; Kvale 1997, s. 213; Thurén 1991, s. 22. 
44 Bryman, 2002, s. 93. 
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4. Undersökande avsnitt 

 
I detta avsnitt avser vi att presentera undersökningens resultat genom att ställa det empiriska 

materialet i relation till den nya teoretiska modellen. Vi redogör för det insamlade empiriska 

materialet och kopplar det till litteraturen. Här tydliggör vi även förhållandet mellan 

Helsingborgs Stads varumärkesidentitet och dess varumärkespositionering genom 

Helsingborgsfestivalen.  

 
 

4.1 Uttalanden och information från Helsingborgs Stad 
Eftersom alla intervjupersoner arbetar inom kommunen Helsingborgs Stad redogör vi här för 

uttalanden samt den information som finns i Helsingborgs Stads målprogram på Helsingborgs 

Stads hemsida. För att ge en rättvis bild av det insamlade materialet har vi valt att redovisa 

alla punkter i det politiska målprogrammet samt alla uttalanden från intervjupersonerna.   

4.1.1 Helsingborgs Stads uttalade vision 

”Helsingborg ska vara Sveriges mest attraktiva stad för människor och företag”.45 Detta är 

den nuvarande mandatperiodens politiskt framtagna vision för Helsingborgs Stad. Tre av de 

fyra intervjupersonerna gjorde återkopplingar till denna vision, och enhetschefen för 

Evenemangsenheten gjorde även ett om att staden ska vara en attraktiv mötesplats.46 Den 

enda som inte nämnde denna vision var festivalens projektledare, vilket vi menar kan bero på 

hennes korta anställning inom kommunen och att hon därför inte var insatt i denna.  

4.1.2 Helsingborgs Stads värden 

Bland intervjupersonerna och i Helsingborgs Stads politiskt utformade målprogram finns det 

blandade men likartade uppfattningar om vilka värden som styr arbetet inom Helsingborgs 

Stad. En sammanställning av alla dessa värden är; mångfald, trygghet, egenmakt, valfrihet, 

värdighet, hållbar utveckling, jämställdhet, mångsidighet, kultur, närheten till havet, Sundets 

Pärla, närhet till Danmark, logistikstaden, trädgårdsstaden, matstaden och sommarstaden.47 

                                                 
45 Helsingborgs Stads hemsida 
<http://www.helsingborg.se/templates/StandardPage.aspx?id=26625&epslanguage=SV>. 
46 Intervju med strategiska kommunikatören från Helsingborgs Stad; enhetschefen för Evenemangsenheten; 
programansvarig för Helsingborgsfestivalen. 
47 Helsingborgs Stads hemsida 
<http://www.helsingborg.se/templates/StandardPage.aspx?id=26625&epslanguage=SV>; Intervju med 
strategiska kommunikatören från Helsingborgs Stad; enhetschefen för Evenemangsenheten; projektledaren för 
Helsingborgsfestivalen; programansvarig för Helsingborgsfestivalen. 
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4.1.3 Helsingborgs Stads framtidsplaner  

Helsingborgs Stad har som kommunal verksamhet ett flertal framtidsplaner sammanförda i 

det målprogram som återfinns på kommunens hemsida.48 Där framgår de politiskt 

formulerade målen om att Helsingborg ska; vara en attraktiv stad att besöka, leva och verka i, 

vara ren och vacker, vara en kraftfull och offensiv samarbetspartner mot omvärlden, vara en 

infrastrukturell knutpunkt samt den mest näringslivsvänliga staden i Sverige. Vidare är 

Helsingborgs Stads framtidsplaner; att Helsingborg ska ligga i framkant inom alla områden, 

att fler elever ska ha fullständiga betyg, att staden ska växa och utvecklas, att bostadsbristen 

ska byggas bort, att utanförskapet ska minska, att resurssvaga områden ska lyftas, att vård och 

omsorg i staden ska präglas av värdighet, valfrihet och hög kvalitet, att alla ska kunna känna 

sig trygga, att staden ska ligga i framkant inom alla områden (däribland miljö och 

klimatfrågor), att minska arbetslösheten, att staden ska vara norra Öresundsregionens 

kulturnav, att Campus Helsingborg ska utvecklas till ett attraktivt cityuniversitet, att staden 

ska ha en låg kommunalskatt, att inom staden arbeta för att tydligare sätta Helsingborg på 

kartan, att aktivt delta i planeringen och uppbyggandet av infrastrukturen i Öresundsregionen 

genom bland annat förbindelse på HH-leden49 samt H+ projektet50, att framtidstänkandet ska 

genomsyra stadens alla verksamheter, att invånarnas inneboende kraft ska tas tillvara, att 

mångfald ska användas för att utveckla staden, att vidareutveckla stadens goda rykte och 

image genom god kommunikation internt och externt så att all personal känner delaktighet 

samt att öka stadens integration. 

En annan framtidsplan som nämns av enhetschefen och den strategiska kommunikatören är en 

påbörjad arbetsprocess där den strategiska kommunikatören arbetar med att identifiera 

Helsingborgs Stads varumärkesidentitet.51 Detta arbete sker bland annat genom en 

övergripande samverkan mellan flera förvaltningar inom kommunen. Vidare nämns av 

projektledaren ytterligare ett arbete med att tydliggöra Helsingborgs Stads varumärkes 

vattenprofil, genom arenabygget, bostadsexploateringen och H+ projektet.52 Ytterligare ett 

                                                 
48 Helsingborgs Stads hemsida. 
49 Förbindelsen mellan Helsingborg och Helsingör. 
50 Projekt för att gräva ner Malmöleden och järnvägen vid södra infarten till Helsingborg samt utbyggnaden av 
området kring södra hamnen. 
51 Intervju med strategiska kommunikatören från Helsingborgs Stad; enhetschefen för Evenemangsenheten. 
52 Intervju med projektledaren för Helsingborgsfestivalen. 
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uttalande om framtidsplaner behandlar det tidigare nämnda arbetet med att göra Helsingborg 

till en attraktivare stad menar enhetschefen inom Evenemangsenheten.53 

4.1.4 Helsingborgs Stads ledande vision 

De värden som på ett överordnat plan fungerar som styrande inom Helsingborgs Stad 

identifierar vi som de politiskt framtagna nyckelord och värden som omnämns i stadens 

målprogram, det vill säga mångfald, trygghet, egenmakt, valfrihet, värdighet, hållbar 

utveckling och jämställdhet. Anledningen är att de förekommer på kommunens hemsida och 

även nämns av den strategiska kommunikatören som värden utifrån vilka kommunalt 

anställda bör förhålla sig till i sitt arbete.54 

I samma målprogram innefattas framtidsplaner inom ett flertal områden, även mer specifika 

likt vård och omsorg. De framtidsplaner som vi anser är mer övergripande eller relevanta för 

Helsingborgsfestivalen är; att staden ska växa och utvecklas, att utanförskapet ska minska, att 

resurssvaga områden ska lyftas, att staden ska präglas av valfrihet och hög kvalitet, att alla ska 

känna sig trygga, att staden ska ligga i framkant inom alla områden däribland miljö och 

klimatfrågor, att staden tydligare ska sättas på kartan, att staden aktivt ska delta i planeringen 

och uppbyggandet av infrastrukturen i Öresundsregionen genom bland annat förbindelse på 

HH-leden samt H+ projektet, att framtidstänkandet ska genomsyra stadens alla verksamheter, 

att invånarnas inneboende kraft ska tas tillvara, att staden ska arbeta för att öka integrationen, 

att mångfald ska användas för att utveckla staden och att Helsingborgs goda rykte och image 

ska vidareutvecklas genom god kommunikation. Helsingborg ska även vara; en ren och 

vacker stad, den mest näringslivsvänliga staden i Sverige, ett kulturnav i norra 

Öresundsregionen, en kraftfull offensiv samarbetspartner mot omvärlden och en 

infrastrukturell knutpunkt.55 Dessa framtidsplaner är relevanta för arbete inom 

Helsingborgsfestivalen då de, tillsammans med Helsingborgs Stads värden, skapar ett 

ramverk för arbetet med festivalen.56 

Den del av Helsingborgs Stads ledande vision som är av relevans för Helsingborgsfestivalen 

kan därför sammanställas till att;  

                                                 
53 Intervju med enhetschefen för Evenemangsenheten. 
54 Jfr De Chernatony & Virgo 2006, s. 383; Helsingborgs Stads hemsida 
<http://www.helsingborg.se/templates/StandardPage.aspx?id=26625&epslanguage=SV>; intervju med 
strategiska kommunikatören från Helsingborgs Stad. 
55 Helsingborgs Stads hemsida. 
56 Jfr De Chernatony & Virgo 2006, s. 383; Jfr Heide et al. 2005, s. 119;  
Jfr Kavaratzis & Ashworth, 2005, s. 507. 
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utifrån värdena mångfald, trygghet, egenmakt, valfrihet, värdighet, hållbar utveckling och 

jämställdhet och med utgångspunkt i ovan nämnda framtidsplaner sträva efter att uppnå 

Helsingborgs Stads uttalade vision om att vara Sveriges mest attraktiva stad för människor 

och företag.57 

4.2 Sker överförandet av en ledande vision? 
Nedan redogör vi för svaren från de intervjupersoner som arbetar med Helsingborgsfestivalen 

samt information på Helsingborgsfestivalens hemsida. Vi har valt att endast presentera det 

empiriska material som vi menar kan anses ha en anknytning till Helsingborgs Stads 

varumärkesidentitet och varumärkespositioneringen genom Helsingborgsfestivalen. Vi 

resonerar att för en vision ledande vision ska kunna anses ha överförts från Helsingborgs Stad 

till Helsingborgsfestivalen krävs det en koppling mellan intervjupersonernas uttalanden eller 

informationen på hemsidorna. Helsingborgsfestivalens uttalade vision, värden, framtidsplaner 

och syfte bör följande gå att härleda från Helsingborgs Stad. Nedan kommer vi utifrån vårt 

empiriska material och teoretiska utgångspunkter därför redogöra för hur vår bild av 

Helsingborgs Stads ledande vision möjligen kan anses leda arbetet inom 

Helsingborgsfestivalen.  

4.2.1 Helsingborgsfestivalens uttalade vision 

Då det inte förekommer någon information om visionen för festivalen på 

Helsingborgsfestivalens hemsida kommer vi här uteslutande att fokusera på svaren från de 

intervjupersoner som arbetar med festivalen.  

 

Enligt enhetschefen för Evenemangsenheten och programansvarige är visionen för 

Helsingborgsfestivalen att erbjuda en attraktiv mötesplats för Helsingborgs invånare.58 

Avsikten är dessutom att på ett välkomnande sätt visa upp Helsingborg för besökare, som en 

mångsidig stad där det händer mycket.59 Vidare nämns av projektledaren en vision om att 

tilltala en bredare målgrupp och ytterligare framhäva det som är ”helsingborgskt”.60  

 

Utifrån intervjuerna framkommer således inte någon helt överrensstämmande vision för 

Helsingborgsfestivalen som övergripande kan anses leda arbetet. Däremot bör de olika 

                                                 
57 Helsingborgs Stads hemsida. 
58 Intervju med enhetschefen för Evenemangsenheten; programansvarig för Helsingborgsfestivalen. 
59 Intervju med programansvarig för Helsingborgsfestivalen. 
60 Intervju med projektledaren för Helsingborgsfestivalen. 
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visioner som nämns av intervjupersonerna som arbetar med festivalen kunna härledas från 

Helsingborgs Stads ledande vision för att den ska anses vara ett styrverktyg för festivalen.61  

 

Enhetschefen för Evenemangsenheten säger att visionen för festivalen är att skapa trevliga 

mötesplatser för att kunna leva upp till stadens uttalade vision om att vara Sveriges mest 

attraktiva stad för människor och företag, vilket innebär en tydlig kopplig till Helsingborgs 

Stad.62  Likaså säger programansvarig för festivalen att visionen för Helsingborgsfestivalen är 

att bidra till Helsingborgs Stads uttalade vision. Vidare nämner han syftet om att primärt 

skapa en festival för helsingborgarna, vilket även det är ett syfte som ligger i linje med att 

leva upp till att vara Sveriges mest attraktiva stad för människor och företag.63  

 

Vid frågan om en vision för festivalen nämner projektansvarig att festivalen ska bli mer 

”helsingborgsk” och att festivalledningen fortsatt ska bredda programmet för att tilltala en 

bredare målgrupp. I detta uttalande om en vision kopplar vi samman strävan om att bli mer 

”helsingborgsk” med Helsingborgs Stads framtidsplan om att sätta Helsingborg på kartan. Att 

tilltala en bredare målgrupp kopplar vi till kommunens politiskt framtagna värden mångfald, 

valfrihet och jämställdhet samt framtidsplanerna om att arbetet inom kommunen ska minska 

utanförskap och präglas av valfrihet.64  

 

Genom ovan nämnda samstämmigheter mellan de olika uttalandena om festivalens vision och 

Helsingborgs Stads uttalade vision, värden och framtidsplaner menar vi att kommunens 

ledande vision visar på möjligheten att den kan fungera som ett styrverktyg för festivalen.65   

4.2.2 Helsingborgsfestivalens värden 

Det finns ett flertal värdeladdade ord som kan urskiljas på Helsingborgsfestivalens hemsida. 

En sammanställning av dessa är; vatten, kulturell mångfald, kvalitet, spridningen över 

                                                 
61 Jfr Allen 2007, s 62; Jfr De Chernatony & Virgo, 2006, s. 381-383; Jfr Heide et al. 2005, s. 119;  
Jfr Kavaratzis & Ashworth, 2005, s. 507; 2007, s. 21-23. 
62 Helsingborgs Stads hemsida 
<http://www.helsingborg.se/templates/StandardPage.aspx?id=26625&epslanguage=SV>; intervju med 
enhetschefen för Evenemansenheten. 
63 Helsingborgs Stads hemsida; intervju med programansvarig för Helsingborgsfestivalen. 
64 Intervju med projektledaren för Helsingborgsfestivalen. 
65 Jfr Allen 2007, s 62; Jfr De Chernatony & Virgo, 2006, s. 381-383; Jfr Heide et al. 2005, s. 119; Jfr Kavaratzis 
& Ashworth, 2005, s. 507; 2007, s. 21-23. 
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områden, folkkärt, Helsingborgs unicitet samt bredd, både gällande målgrupper och utbud.66 

Exempelvis värdet vatten är festivalens tema för andra året i rad, vilket ska spegla stadens 

närhet till havet. Värden utöver dessa som intervjupersonerna anser styr arbetet med 

Helsingborgsfestivalen är tillgänglighet, samordning, enhetlighet, säkerhet, attraktivitet, 

sommar, estetik, renlighet, värdskap, utveckling, integration och ekonomisk ruljans.67 

De värden som på ett mer övergripande plan kan anses påverka arbetet inom 

Helsingborgsfestivalen identifierar vi utifrån de värden som alla intervjupersoner benämner 

som något de förhåller sig till i deras arbete samt att de återfinns på festivalens hemsida.68 

Dessa värden är vatten, välkomnande, kvalité samt bredd (både gällande utbud och 

målgrupper), och de har alla en tydlig koppling till Helsingborgs Stads målprogram. Gällande 

festivalens värden om att vara en välkomnande festival som riktar sig till alla och att 

festivalen ska ha ett brett utbud kopplar vi till kommunens politiskt framtagna värden 

mångfald, valfrihet och jämställdhet. Det kan även sammankopplas med Helsingborg Stads 

framtidsplaner om att arbetet inom kommunen ska minska utanförskap och präglas av 

valfrihet. Att festivalen arbetar med ambitionen att vara välkomnande ligger även i linje med 

Helsingborgs Stads uttalade vision om att arbeta för att Helsingborg ska vara Sveriges mest 

attraktiva stad för människor och företag. Likaså anser vi att det politiskt framtagna värdet 

hållbar utveckling och framtidsplanen om att arbetet i staden ska präglas av hög kvalité har en 

tydlig koppling till festivalens strävan efter hög kvalité. Festivalens ledande tema, vatten, är 

även det tätt sammankopplat med Helsingborgs Stads framtidsplaner för H+ projektet då 

festivalledningen aktivt arbetar med att framhäva stadens vattenprofil, exempelvis genom att 

de ska gestalta en vattenvärld med bland annat badhytter längsmed stranden.69  

Andra värden som nämns av intervjupersonerna, mer kopplade till deras specifika 

arbetsuppgifter eller position, som mer enskilda utgångspunkter i arbetet med festivalen är 

                                                 
66 Helsingborgsfestivalens hemsida. 
<http://www.helsingborg.se/templates/SubMain.aspx?id=27829&epslanguage=SV>. 
<http://www.helsingborg.se/templates/StandardPage.aspx?id=32085&epslanguage=SV>.  
67 Intervju med enhetschefen för Evenemangsenheten; projektledaren för Helsingborgsfestivalen; 
programansvarig för Helsingborgsfestivalen. 
68 Jfr De Chernatony & Virgo 2006, s. 383. 
69 Helsingborgs Stads hemsida. 
<http://www.helsingborg.se/templates/StandardPage.aspx?id=26625&epslanguage=SV>; 
Helsingborgsfestivalens hemsida. 
<http://www.helsingborg.se/templates/SubMain.aspx?id=27829&epslanguage=SV>, 
<http://www.helsingborg.se/templates/StandardPage.aspx?id=32085&epslanguage=SV>; intervju med 
enhetschefen för Evenemangsenheten; projektledaren för Helsingborgsfestivalen; programansvarig för 
Helsingborgsfestivalen. 
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även av vikt att härleda från Helsingborgs Stad, för att den ledande visionen ska kunna anses 

fungera som ett styrverktyg. Detta då värdena likväl påverkar arbetet inom festivalen.70 

 

På festivalens hemsida samt av enhetschefen för Evenemangsenheten och festivalens 

programansvarige nämns festivalen i anslutning till värden om kulturell mångfald och att den 

har en integrerande spridning över stadens alla områden.71 Det sistnämnda värdet om att 

integrera olika stadsområden nämns även av festivalens projektledare.72 Dessa värden anser vi 

är kopplade till Helsingborgs Stad genom det politiska målprogrammets värden mångfald och 

jämställdhet samt framtidsplaner om att staden ska använda just mångfald för att utvecklas, 

arbeta för att minska utanförskapet, lyfta resurssvaga områden, öka integrationen, vara ett 

kulturnav i norra Öresundsregionen samt att staden ska präglas av valfrihet.73  

 

Utöver redan nämnda värden anser enhetschefen för Evenemangsenheten att medarbetare 

inom festivalen ska arbeta utefter att göra en estetiskt och renlighetsmässigt snygg festival, att 

öka festivalens säkerhet, arbeta för att göra staden till en attraktiv mötesplats, att festivalen 

ska vara lättillgänglig för besökare genom bättre samordning, att den med hjälp av lokala 

aktörer ska ha en lokal förankring samt att arbetat sker med fokus på sommaren.74 Värdet om 

att festivalen ska vara estetiskt tilltalande, som även nämns av projektledare och 

programansvarig, och ren kopplar vi till målprogrammets framtidsplan om att Helsingborg 

ska vara en ren och vacker stad.75 Värdet säkerhet som även nämns av festivalens 

projektledare, stämmer väl överens med det politiska målprogrammets värde om att 

medborgare ska känna trygghet.76 Vi anser även att värdet attraktivitet går att härleda till 

Helsingborgs Stad genom den uttalade visionen om att vara Sveriges mest attraktiva stad för 

människor och företag. Vidare kopplar vi arbetet med de lokala aktörerna till framtidsplaner 

om att ta tillvara invånarnas inneboende kraft.77 Att festivalen ska arbeta med att vara 

lättillgänglig samt utifrån ett fokus på sommar kan dock inte direkt härledas från Helsingborgs 

                                                 
70 Jfr Allen 2007, s 62; Jfr De Chernatony & Virgo, 2006, s. 381-383;  
Jfr Kavaratzis & Ashworth, 2005, s. 507; 2007, s. 21-23. 
71 Helsingborgsfestivalens hemsida; intervju med enhetschefen för Evenemangsenheten; programansvarig för 
Helsingborgsfestivalen. 
72 Intervju med projektledaren för Helsingborgsfestivalen. 
73 Helsingborgs Stads hemsida. 
74 Intervju med enhetschefen för Evenemangsenheten. 
75 Helsingborgs Stads hemsida. 
<http://www.helsingborg.se/templates/StandardPage.aspx?id=26625&epslanguage=SV>; intervju med 
projektledaren för Helsingborgsfestivalen; programansvarig för Helsingborgsfestivalen. 
76 Helsingborgs Stads hemsida; intervju med projektledaren för Helsingborgsfestivalen. 
77 Helsingborgs Stads hemsida; intervju med enhetschefen för Evenemangsenheten. 
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Stads ledande vision. Däremot anser vi att lättillgängligheten under festivalen hör ihop med 

festivalens säkerhetsaspekt och att fokus på sommar är en naturlig del i festivalen då den 

genomförs under sommaren. Utöver redan nämnda värden upprepades ytterligare ett värde, 

utveckling, flera gånger av projektledaren för Helsingborgsfestivalen.78 Detta värde knyter an 

till Helsingborgs Stad både genom målprogrammets värde och framtidsplan om att staden 

kontinuerligt ska utvecklas.79  

 

Sammantaget kan vi härmed säga att näst intill alla de värden som påverkar 

Helsingborgsfestivalen tar sin utgångspunkt i Helsingborgs Stads uttalade vision, värden och 

framtidsplaner. Därmed förefaller möjligheten att den ledande visionen kan fungera som ett 

styrverktyg för de värden som  är riktmärken i arbetet med Helsingborgsfestivalen.80 

4.2.3 Helsingborgsfestivalens framtidsplaner  

Då det inte förekommer någon information om framtida planer för festivalen på 

Helsingborgsfestivalens hemsida kommer vi här uteslutande att fokusera på svaren från de 

intervjupersoner som arbetar med festivalen.  

 

En framtidsplan för Helsingborgsfestivalen som nämns av alla som arbetar med festivalen är 

att eventuellt arrangera en Helsingborgs- och Helsingörsfestival.81 Vidare berättade 

enhetschefen för Evenemangsenheten och projektledaren att det finns även planer på att utöka 

samarbetet med lokala aktörer samt även i fortsättningen använda sig av vatten som ett tema 

för festivalen.82 Ytterligare en framtidsplan som de nämnde är att ledningen vill att festivalen 

ska fungera som ett verktyg för att skapa en mer tydlig identitet för Helsingborg, bland annat 

genom att utveckla festivalen estetsikt och kvalitetsmässigt.83 Ett annat led i att utveckla och 

förnya festivalen nämns av programansvarig genom ett framtida arbete med att försöka 

miljöcertifiera festivalen.84  

 

                                                 
78 Intervju med projektledaren för Helsingborgsfestivalen. 
79 Helsingborgs Stads hemsida. 
80 Jfr Allen 2007, s 62; Jfr De Chernatony & Virgo, 2006, s. 381-383; Jfr Heide et al. 2005, s. 119;  
Jfr Kavaratzis & Ashworth, 2005, s. 507; 2007, s. 21-23. 
81 Intervju med enhetschefen för Evenemangsenheten; projektledaren för Helsingborgsfestivalen; 
programansvarig för Helsingborgsfestivalen. 
82 Intervju med enhetschefen för Evenemangsenheten; projektledaren för Helsingborgsfestivalen. 
83 Intervju med enhetschefen för Evenemangsenheten; projektledaren för Helsingborgsfestivalen. 
84 Intervju med programansvarig för Helsingborgsfestivalen. 
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Det förekommer endast en framtidsplan för festivalen som samtliga intervjupersoner nämner, 

att eventuellt arrangera en Helsingborgs-Helsingörsfestival.85 Denna samstämmighet visar på 

att denna plan är något som festivalledningen arbetar efter.86 Framtidsplanen syftar till att 

utöka samarbetet över sundet samt att skapa en mer mångkulturell festival.87 Detta går väl i 

linje med kommunens målprogram där det uttryckligen står att Helsingborg ska vara ett 

kulturnav i norra Öresundsregionen samt en kraftfull och offensiv samarbetspartner mot 

omvärlden.88  

 

Enhetschefen för Evenemangsenheten menar att framtidsplanen om H+ projektet har en 

inverkan på festivalens framtida utformning och att Helsingborgsfestivalen på grund av detta 

även fortsättningsvis ska vara belägen längsmed vattnet, vilket visar på en tydlig koppling 

mellan stadens och festivalens framtidsplaner.89 På motsvarande sätt nämner enhetschefen och 

projektledaren för festivalen att det framtida utökade samarbetet med lokala aktörer och 

arbetet med estetik och kvalité ska vara ett sätt att tydliggöra stadens profil.90 Att festivalen 

ska vara ett verktyg för att profilera staden kan kopplas till Helsingborgs Stad genom 

målprogrammets framtidsplan om att staden tydligare ska sättas på kartan. Kvalitetsbegreppet 

som även är ett ledande värde för festivalen har tidigare kopplats samman med det politiskt 

framtagna värdet hållbar utveckling och framtidsplanerna om att arbetet i staden ska präglas 

av hög kvalité.91 Ett exempel för hur ledningsgruppen för festivalen arbetar med kvalitet är då 

programansvarig kontinuerligt arbetar för att involvera stora kvalitativa artister.92 

 

Utöver tidigare nämnda framtidsplaner berättar programansvarig att han försöker öka danska 

inslag i festivalen, bland annat genom att få med fler danska musiker, för att göra festivalen 

mer tillgänglig för danskar. Vidare nämner han även att festivalledningen nästa år kommer 

arbeta för att miljöcertifiera festivalen.93 Både den ökade tillgängligheten för danskar och 

arbetet med miljöcertifiering går väl i linje med Helsingborgs Stad. I det politiska 

                                                 
85 Intervju med enhetschefen för Evenemangsenheten; projektledaren för Helsingborgsfestivalen; 
programansvarig för Helsingborgsfestivalen. 
86 Jfr De Chernatony & Virgo 2006, s. 383. 
87 Intervju med projektledaren för Helsingborgsfestivalen; programansvarig för Helsingborgsfestivalen. 
88 Helsingborgs Stads hemsida 
<http://www.helsingborg.se/templates/StandardPage.aspx?id=26625&epslanguage=SV>. 
89 Intervju med enhetschefen för Evenemangsenheten. 
90 Intervju med enhetschefen för Evenemangsenheten; projektledaren för Helsingborgsfestivalen. 
91 Helsingborgs Stads hemsida 
<http://www.helsingborg.se/templates/StandardPage.aspx?id=26625&epslanguage=SV>. 
92 Intervju med programansvarig för Helsingborgsfestivalen. 
93  Ibid. 
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målprogrammets framtidsplaner framgår att stadens medarbetare ska arbeta för att tydigare 

sätta Helsingborg på kartan, att staden ska vara ett kulturnav i norra Öresundsregionen samt 

en kraftfull samarbetspartner mot omvärlden, viket vi kopplar samman med festivalens 

programansvariges arbete med att öka tillgängligheten för danskar. Vidare kopplar vi det 

framtida arbetet med miljöcertifiering till Helsingborgs Stads värde om hållbar utveckling 

samt att staden ska arbeta för att ligga i framkant inom områden som miljö- och 

klimatfrågor.94 

 

Utifrån dessa samstämmigheter, mellan Helsingborgsfestivalens framtidsplaner och 

Helsingborgs Stads värden samt framtidsplaner, tydliggörs möjligheten att en ledande vision 

kan fungera som ett styrverktyg i förhållandet mellan varumärkesidentitet och 

varumärkespositionering.95 

 

4.2.4 Helsingborgsfestivalens syfte 

Enligt intervjupersonerna är syftet med Helsingborgsfestivalen att profilera staden och 

förstärka det som är typiskt för Helsingborg.96 Helsingborgsfestivalen ska även erbjuda en 

attraktiv mötesplats; en välkomnande och generös folkfest för Helsingborgs invånare97. 

Avsikten är dessutom att på ett välkomnande sätt visa upp Helsingborg för besökare, som en 

mångsidig stad där det händer mycket.98 Vidare nämns även ett syfte om att skapa ekonomisk 

ruljans för kommunen.99 Utöver detta framkommer det på festivalens hemsida att festivalen 

även har som syfte att skapa upplevelser.100  

 

Det syfte som samstämmigt nämns av de intervjupersoner som arbetar med festivalen, samt 

även framkommer på Helsingborgsfestivalens hemsida är att festivalen är ett sätt att förstärka 

                                                 
94 Helsingborgs Stads hemsida; intervju med programansvarig för Helsingborgsfestivalen. 
95 Jfr Allen 2007, s 62; Jfr De Chernatony & Virgo, 2006, s. 381-383; Jfr Heide et al. 2005, s. 119;  
Jfr Kavaratzis & Ashworth, 2005, s. 507; 2007, s. 21-23.  
96 Helsingborgsfestivalens hemsida 
<http://www.helsingborg.se/templates/SubMain.aspx?id=27829&epslanguage=SV>; intervju med enhetschefen 
för Evenemangsenheten; projektledaren för Helsingborgsfestivalen; programansvarig för Helsingborgsfestivalen. 
97 Helsingborgsfestivalens hemsida 
<http://www.helsingborg.se/templates/SubMain.aspx?id=27829&epslanguage=SV>, 
<http://www.helsingborg.se/templates/StandardPage.aspx?id=32085&epslanguage=SV>; intervju med 
enhetschefen för Evenemangsenheten; projektledaren för Helsingborgsfestivalen; programansvarig för 
Helsingborgsfestivalen. 
98 Intervju med enhetschefen för Evenemangsenheten; programansvarig för Helsingborgsfestivalen. 
99 Intervju med programansvarig för Helsingborgsfestivalen. 
100 Helsingborgsfestivalens hemsida. 
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det som är typiskt för Helsingborg och vara en del i att profilera staden.101 Denna 

samstämmighet kan tyda på att detta är festivalens huvudsyfte. Detta huvudsyfte menar vi 

ligger i linje med Helsingborgs Stads tidigare nämnda framtidsplan om att tydligare sätta 

Helsingborg på kartan.102  

 

Övriga, icke överrensstämmande, uttalanden om festivalens syfte ser vi inte som huvudsyften 

för Helsingborgsfestivalen. Dock är det riktlinjer för dem som arbetar med festivalen och bör 

således överrensstämma med Helsingborgs Stads ledande vision för att denna ska anses vara 

ett styrverktyg för arbetet med festivalen.103  

 

Enhetschefen för Evenemangsenheten säger att festivalen ska skapa attraktiva mötesplatser, 

att bjuda in till fest och visa upp att det händer någonting i staden, för såväl helsingborgarna 

själva som besökare.104 Detta anser vi ligger i linje med Helsingborgs Stad både genom den 

uttalade visionen om att vara Sveriges mest attraktiva stad för människor och företag, men 

även genom värdet egenmakt och framtidsplanen om att invånarnas inneboende kraft ska tas 

till vara.105 Att festivalen är en folkfest för invånarna är även något som både projektledaren 

och programansvarige för festivalen nämner.106  

 

Projektledaren framhåller även att helsingborgarna själva ska engageras. Utöver detta nämner 

hon att festivalen gör staden välkomnande och generös, vilket vi även anser går i linje med 

stadens uttalade vision om att staden ska vara attraktiv för människor och företag.107 

Programansvarig för festivalen menar också att festivalen visar att det händer någonting i 

staden men nämner ytterligare ett syfte om att skapa ekonomisk ruljans. Detta är ingenting 

som direkt återkommer i Helsingborgs Stads ledande vision men som ändå går att härleda från 

kommunens framtidsplan om att staden ska växa och utvecklas, då vi anser att ekonomisk 

ruljans är en förutsättning för detta.108  

                                                 
101 Helsingborgsfestivalens hemsida; Intervju med enhetschefen för Evenemangsenheten; projektledaren för 
Helsingborgsfestivalen; programansvarig för Helsingborgsfestivalen. 
102 Helsingborgs Stads hemsida 
<http://www.helsingborg.se/templates/StandardPage.aspx?id=26625&epslanguage=SV>. 
103 Jfr Allen 2007, s 62; Jfr De Chernatony & Virgo, 2006, s. 381-383; Jfr Heide et al. 2005, s. 119;  
Jfr Kavaratzis & Ashworth, 2005, s. 507; 2007, s. 21-23. 
104 Intervju med enhetschefen för Evenemangsenheten. 
105 Helsingborgs Stads hemsida 
<http://www.helsingborg.se/templates/StandardPage.aspx?id=26625&epslanguage=SV>. 
106 Intervju med projektledaren för Helsingborgsfestivalen; programansvarig för Helsingborgsfestivalen. 
107 Helsingborgs Stads hemsida; intervju med projektledaren för Helsingborgsfestivalen. 
108 Helsingborgs Stads hemsida; intervju med programansvarig för Helsingborgsfestivalen. 
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Utifrån ovan nämnda samstämmigheterna mellan de syften som leder arbetet inom 

Helsingborgsfestivalen och Helsingborgs Stads uttalade vision, värden samt framtidsplaner 

kan vi härmed se att det finns tendenser av att den ledande visionen kan fungera som ett 

styrverktyg.109 

4.2.5 Direktiv 

Utifrån intervjusvaren framgår det att initiativen till idéer om festivalens utformande oftast 

uppkommer internt inom enheten och samtliga intervjupersoner som arbetar med festivalen 

efterfrågar till viss del förekomsten av tydligare direktiv ifrån Helsingborgs Stad.110 Däremot 

framgår det fortfarande tydligt att den ledande visionen kan fungera som ett styrverktyg för 

arbetet med festivalen då festivalledningens arbete har en påtaglig utgångspunkt i 

Helsingborgs Stads uttalade vision, värden och framtidsplaner. Den ledande visionen verkar 

styrande då den ger riktlinjer att förhålla sig efter. Upplevelsen om avsaknaden av direktiv 

kan snarare handla om att det inte kommuniceras enhetsspecifika direktiv, om vad politiker 

vill ska ingå i festivalen och hur de olika enheterna mer konkret ska arbeta. När den 

strategiska kommunikatörens arbete med att tydligare precisera Helsingborgs Stads 

varumärkesidentitet är mer färdigställt kan det således inverka på att även politiker mer tydligt 

kan framhålla en klarare bild för hur festivalen ska arbeta.  

 

4.3 Fungerar Helsingborgs Stads ledande vision som ett styrverktyg? 
För att ge en sammanställd bild av undersökningens slutsatser återger vi här den del av 

Helsingborgs Stads ledande vision som är relevant för arbetet med Helsingborgsfestivalen. 

Vidare skildrar vi alla uttalanden om Helsingborgsfestivalens uttalande vision, värden, 

framtidsplaner och syfte från de intervjupersoner som arbetar med Helsingborgsfestivalen. 

Utifrån denna sammanställning framgår även förhållandet mellan Helsingborgs Stads 

varumärkesidentitet och dess positionering genom Helsingborgsfestivalen.   

 

 

 

                                                 
109 Jfr Allen 2007, s 62; Jfr De Chernatony & Virgo, 2006, s. 381-383; Jfr Heide et al. 2005, s. 119;  
Jfr Kavaratzis & Ashworth, 2005, s. 507; 2007, s. 21-23;. 
110 Intervju med enhetschefen för Evenemangsenheten; projektledaren för Helsingborgsfestivalen; 
programansvarig för Helsingborgsfestivalen. 
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Figur 4.1 Studiespecifik modell innefattande slutsatser 

 

Resultatet är dock till viss del oklart eftersom det finns värden och framtidsplaner som vi 

menar är överensstämmande mellan Helsingborgs Stad och Helsingborgsfestivalen som kan 

anses allmängiltiga inom en kommun eller vara mer specifika för arbetet med en festival. 

Exempelvis kan värdena välkomnande och trygghet anses vara generella begrepp för en 

kommun och inte nödvändigtvis är utmärkande för Helsingborgs Stad. Vidare är även 

Helsingborgs Stad 
Uttalad vision; att vara Sveriges mest attraktiva stad för människor och företag. 
Värden; mångfald, trygghet, egenmakt, valfrihet, värdighet, hållbar utveckling och jämställdhet. 
Framtidsplaner; Att staden ska växa och utvecklas, att utanförskapet ska minska, att 
resurssvaga områden ska lyftas, att staden ska präglas av valfrihet och hög kvalitet, att alla ska 
känna sig trygga, att staden ska ligga i framkant inom alla områden däribland miljö och 
klimatfrågor, att staden tydligare ska sättas på kartan, att staden aktivt ska delta i planeringen och 
uppbyggandet av infrastrukturen i Öresundsregionen genom bland annat förbindelse på HH-leden 
samt H+ projektet, att framtidstänkandet ska genomsyra stadens alla verksamheter, att invånarnas 
inneboende kraft ska tas tillvara, att staden ska arbeta för att öka integrationen, att mångfald ska 
användas för att utveckla staden och att Helsingborgs goda rykte och image ska vidareutvecklas 
genom god kommunikation. Helsingborg ska även vara; en ren och vacker stad, den mest 
näringslivsvänliga staden i Sverige, ett kulturnav i norra Öresundsregionen, en kraftfull offensiv 
samarbetspartner mot omvärlden och en infrastrukturell knutpunkt. 

 

Helsingborgsfestivalen 
Uttalad vision; att på ett välkomnande sätt och genom att är det händer mycket i staden samt
ytterligare framhäva det som är ”helsingborgskt” visa upp Helsingborg för besökare samt erbjuda
en attraktiv mötesplats för Helsingborgs invånare.  
Värden; vatten, kulturell mångfald, kvalitet, spridningen över områden, folkkärt, Helsingborgs
unicitet samt bredd, både gällande målgrupper och utbud, tillgänglighet, samordning, enhetlighet,
säkerhet, attraktivitet, sommar, estetik, renlighet, värdskap, utveckling, integration och ekonomisk
rullians. 
Framtidsplaner; att eventuellt arrangera en Helsingborg- och Helsingörfestival, att utöka
samarbetet med lokala aktörer, att även i fortsättningen använda sig av vatten som ett tema för
festivalen, att ledningen i framtiden vill att festivalen ska fungera som ett verktyg för att skapa en
mer tydlig identitet för Helsingborg, att utveckla festivalen estetsikt och kvalitetsmässigt och att
försöka miljöcertifiera festivalen. 
Syfte; att profilera staden och förstärka det som är typiskt för Helsingborg, att erbjuda en attraktiv 
mötesplats, att vara en välkomnande och generös folkfest för Helsingborgs invånare, att på ett 
välkomnande sätt visa upp Helsingborg för besökare som en mångsidig stad där det händer mycket, 
att skapa ekonomisk ruljans för kommunen och att skapa upplevelser. 

 
Ledande 

vision 
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Helsingborgsfestivalens strävan att arbeta med säkerhet en viktig utgångspunkt för 

arrangerandet av de flesta festivaler. Samtidigt så finns det återkommande samstämmigheter 

mellan Helsingborgs Stads uttalade vision, värden och framtidsplaner samt 

Helsingborgsfestivalens uttalade vision, värden, framtidsplaner och syfte. Då den uttalade 

visionen, värdena och framtidsplanerna både kan anses vara allmängiltiga och samtidigt 

härledas från Helsingborgs Stad menar vi att det i detta specifika fall inte med säkerhet går att 

fastställa huruvida den ledande visionen fungerar som ett styrverktyg. Den återkommande 

samstämmigheten är ändå så pass genomgående att det bör föreligga ett gemensamts 

förhållningssätt vilket vi anser kommer från Helsingborgs Stad, i form av en ledande vision. 

Ett tydligt exempel på detta är att enhetschefen och programansvarig menar att festivalen ska 

bidra till att uppfylla Helsingborgs Stads uttalade vision.  Ytterligare ett exempel som stödjer 

detta är att Helsingborgsfestivalen arbetar utifrån konkreta framtidsplaner som är specifika för 

Helsingborgs Stad såsom H+ projektet. Undersökningens resultat visar därmed på att det 

förefaller att Helsingborgs Stads ledande vision kan fungera som ett styrverktyg för 

Helsingborgsfestivalen. 
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5 Avslutande avsnitt 

 
I detta avsnitt har vi för avsikt att binda samman vårt resonemang. Vi diskuterar resultatet i 
ett vidare sammanhang och redogör för vilken betydelse den ledande visionen har för teori 
och praktik. Avslutningsvis reflekterar vi över arbetsprocessen samt nämner intressanta 
förslag till framtida forskning inom ämnet city branding. 
 
 

5.1 Diskussion 
Vi menar att det utifrån undersökningen möjligen går att se en ledande vision som ett 

styrverktyg i processen för city branding eftersom den kan påverka förhållandet mellan en 

stads varumärkesidentitet och dess varumärkespositionering. Dock menar vi att processen inte 

är okomplicerad och att ledet inte kanske alla gånger går helt enkelt mellan stegen och att det 

troligen inte heller sker med utgångspunkt i varumärkesidentiteten alla gånger. Vi är 

medvetna om att en uttalad vision, värden, framtidsplaner och syfte möjligen kan gå i båda 

riktningarna och att influenser även kan komma utifrån, exempelvis från den image som 

skapas genom hur stadens varumärke uppfattas. Då vi endast har valt att undersöka 

förhållandet mellan varumärkesidentitet och varumärkesposition kan vi inte göra uttalanden 

om huruvida imagen påverkar. 

 

Det finns en risk för att en ledande vision kan verka hämmande om den sätter för strama 

ramar för arbetet med att positionera ett varumärke. Genom att en ledande vision fungerar 

som en förenande riktlinje kan det resultera i att personer som arbetar med 

varumärkespositionering endast förhåller sig till denna utan att reflektera, vilket kan motverka 

kreativitet och initiativtagande. Trots detta menar vi, gällande hur intervjupersonerna från 

Helsingborgsfestivalen arbetar i linje med från Helsingborgs Stads varumärkesidentitet, att 

modellen inte utesluter eget initiativtagande. Undersökningen indikerar nämligen att 

Helsingborgsfestivalens ledning förhåller sig till kommunens ledande vision i arbetet med 

festivalen samtidigt som de uppfattar att arbetet sker utifrån egna initiativ. Utifrån denna 

diskussion menar vi vidare ett sub-brands uttalade vision, värden, framtidsplaner och syfte 

inte direkt behöver följa dess huvudvarumärkes uttalade vision, värden, framtidsplaner och 

syfte utan att just det samlade begreppet ledande vision kan fungera som en utgångspunkt. 

Exempelvis genom att ett av sub-brandets övergripande värden är sammankopplat med ett av 

huvudvarumärkets framtidsplaner. Detta kan visualiseras likt följande.  
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Utifrån ovan förda resonemang anser vi att den ledande visionen inte bara kan fungera som ett 

styrverktyg utan även att detta begrepp inrymmer en viss flexibilitet, vilket kan underlätta 

styrningen av en så komplex kontext som city branding innebär. Således kan uppsatsen bidra 

till en djupare förståelse inom det teoretiska ämnet city branding samt även en eventuell 

lösning på praktiska problem med att styra flera aktörer och någonting att förhålla sig till då 

den nya teoretiska modellen visualiserar en bild att utgå ifrån. 

 

Även om vi menar att en ledande vision kan anses fungera som ett styrverktyg anser vi att 

Helsingborgs Stads ledande vision är av relativt allmängiltig karaktär och därmed inte lika 

tydligt visar på dess möjlighet att styra. Vi menar att detta kan bero på att Helsingborgs Stads 

varumärkesidentitet och följaktligen även dess ledande vision fortfarande är i ett föränderligt 

stadie, då den är politiskt färgad. Den strategiska kommunikatörens arbete med att identifiera 

Helsingborgs Stads långsiktiga och opolitiska varumärkesidentitet är ett tydligt exempel på 

hur städer idag arbetar med att profilera sig gentemot andra städer. Då city branding är ett 

relativt nytt fenomen menar vi att många städer, likt Helsingborg, befinner dig i ett tidigt 

stadie av denna process. Följande förekommer ett flertal begrepp som kan anses vara 

allmängiltiga och inte specifika för olika städer. Ett exempel på detta menar vi är den uttalade 

visionen samt de värden som är politiskt framtagna och återfinns i målprogrammet för 

Helsingborgs Stad. Vi menar att kommunens uttalade vision att Helsingborgs ska vara 

Sveriges mest attraktiva stad för människor och företag samt värden som mångfald, trygghet, 

egenmakt, valfrihet, värdighet, hållbar utveckling och jämställdhet kan anses vara relativt 

generella. Dessa skulle kunna återfinnas även i andra kommuners målprogram, med vissa 

skiftningar beroende på politiskt styre. Vi anser däremot att Helsingborgs Stads 

framtidsplaner har en differentierande effekt på den ledande visionen för kommunen, vilket 

Uttalad vision 

Värden 

Framtidsplaner 

Uttalad vision

Värden 

Framtidsplaner

Syfte Syfte 

Uttalad vision

Värden

Framtidsplaner

Uttalad vision

Värden

Framtidsplaner

Syfte 
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gör att undersökningen ändå visar på att den ledande visionen utgör en möjlighet för 

kommunen att påverka förhållandet mellan Helsingborgs Stads varumärkesidentitet och dess 

varumärkespositionering genom Helsingborgsfestivalen. När städer befinner sig i ett senare 

stadie av processen city branding, och skapat en unik varumärkesidentitet som inte bygger på 

politiska, kortsiktiga och allmängiltiga visioner och värden, kan en mer differentierande 

ledande vision skapas. Om stadens styrande aktörer kan enas bakom denna ledande vision 

samt effektivt kommunicera ut denna till sub-brands menar vi att den ledande visionen kan 

fungera som ett styrverktyg inom en stad. Dock måste alla styrande aktörer och sub-brands 

uttalade visioner, värden, framtidsplaner och syften ligga i linje med den ledande visionen för 

att stadens varumärke ska kunna påverkas. Den nya teoretiska modellen kan således vara 

tillämpbar i ett vidare sammanhang om den utöver att tillämpas på en styrande aktör även kan 

appliceras på flera styrande aktörer i en stad. Modellen skulle då kunna innefatta alla styrande 

aktörer som bidrar till en stads varumärkespositionering inom kontexten för ett city brand. 

Vårt resonemang innebär att det trots den stora komplexiteten finns en möjlighet att påverka 

hur en stads varumärke uppfattas. Dock ställer vi oss frågande till om en ledande vision för en 

stad skulle kunna innebära en differentiering, eftersom den troligen skulle behöva vara 

mycket omfattande för att alla styrande aktörer och sub-brands ska kunna ställa sig bakom 

denna.  Svårigheten ligger då i att stadens uttalade vision, värden och framtidsplaner återigen 

blir allmängiltiga och därmed inte medför en differentiering, vilket är nödvändigt inom ämnet 

city branding. 

 

5.2 Reflektion 
Helsingborgs Stad befinner sig idag i en inledande fas av city branding processen. Fokus för 

Helsingborgs Stads strategiska kommunikatör ligger därför i dagsläget på att identifiera en 

varumärkesidentitet som ska verka enande samt inte vara politiskt färgad. Detta för att verka 

långsiktigt även då den politiska majoriteten växlar mellan mandatperioderna. På grund av att 

detta arbete är i en inledande fas menar vi att detta bidrog till att de svar som vi erhöll från 

den strategiska kommunikatören rörande Helsingborgs Stad vision, värden och framtidsplaner 

begränsades. Ytterligare en faktor som kan ha medverkat till detta är den strategiska 

kommunikatörens förhållandevis korta anställning på denna position. Utifrån detta samt att 

den ledande visionen i dagsläget grundas på politiska direktiv, menar vi att det hade varit 

intressant att även intervjua styrande politiker. Detta för att möjligen fastställa en klarare bild 

av Helsingborgs Stads ledande vision.  

 



   38

En svårighet som uppkom i arbetsprocessen var att vi i analysen hade för avsikt att jämföra 

intervjusvar och hemsidor för att fastställa om en ledande vision återfanns. För att kunna tolka 

de svar som erhållits var vi i behov av att jämföra dessa. Svårigheten låg då i att på ett 

systematiskt sätt kunna tolka våra intervjusvar. För att tolka intervjusvaren skapades därför 

två kodningsscheman. Under arbetets gång omformades dessa scheman ett flertal gånger på 

grund av att vi hade svårigheter med dessas utformning. Slutligen fann vi dock en struktur 

som på ett bra sätt kunde representera kopplingen mellan intervjusvaren och den nya 

teoretiska modellen. 

 

Vid en första anblick av undersökningens resultat kan det tyckas att Helsingborgs Stads 

målprogram är överensstämmande med Helsingborgs Stads ledande vision. Vi menar dock att 

de skiljer sig åt i och med att målprogrammet är skapat av politiker och således är politiskt 

färgat. Målprogrammet kan därför komma att ändras efter den nuvarande mandatperiodens 

slut, vilket vi menar innebär att målprogrammet endast verkar kortsiktigt. Enbart 

målprogrammet fungerar därför inte som en ledande vision. När den strategiska 

kommunikatörens arbete är mer färdigställt kan Helsingborgs Stads ledande vision således 

komma att innefatta element utöver kommunens målprogram och mer spegla Helsingborgs 

Stads varumärkesidentitet.  

 

5.3 Förslag till vidare forskning 
Under arbetsprocessen med undersökningen har nya infallsvinklar uppkommit som fångat 

vårt intresse. Detta har resulterat i ett flertal uppslag för framtida undersökningar, varav vi här 

nämner två. Vi menar att det skulle vara intressant att undersöka hur en ledande vision 

överförs från en styrande aktör till ett sub-brand, exempelvis med fokus på 

kommunikationskanaler. Då det i vår undersökning efterfrågas fler och tydligare direktiv från 

Helsingborgs Stad kan det vara av intresse att undersöka hur en styrande aktör tydligare kan 

kommunicerar en ledande vision.  

 

Då överförandet av en ledande vision kan anses ske i enlighet med den nya teoretiska 

modellen är det av intresse att vidare undersöka om den ledande visionen även återfinns i 

varumärkets image. Även om arbetet med att överföra visionen vidare, genom en övergång 

från varumärkespositionering till varumärkesimage, ligger utanför ramarna för denna uppsats 

kan vår undersöknings resultat fungera som en viktig utgångspunkt för vidare forskning. 

Styrande aktörers möjligheter att påverka uppfattningen av ett varumärke kan således bli än 
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mer tydligt om vidare forskning bekräftar att en ledande vision inom brandingprocessen går 

från identitet till positionering till image. Samtidigt synliggörs då även behovet av att en stads 

styrande aktörer gemensamt bör eftersträva upprättandet av en ledande vision för att effektivt 

påverka uppfattningen av en stads varumärke. 
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Bilaga 

 
 
Intervjuguide  
 
Hur länge har du arbetat på kommunen/festivalen? 
 
Vad har du för position och arbetsuppgifter på kommunen/inom festivalen? 
 
(Vilken är din roll gällande Helsingborgs varumärke?) 
 
Hur länge har du arbetat med detta? 
 
Skulle du kunna beskriva Helsingborgs Stads varumärke? 
 
Hur vill kommunen att varumärket ska uppfattas? 
 
Skulle du kunna precisera kommunens vision för Helsingborgs Stads varumärke?  
 
Vilka värden vill kommunen att varumärket ska representera?  
 
Vilka framtidsplaner har kommunen som kan påverka stadens varumärke? 
 
Mot vilka målgrupper avser kommunen att rikta varumärket? 
 
Anser du att Helsingborgsfestivalen är en del av stadens varumärke? – På vilket sätt? 
 
Känner du till om kommunen har någon vision för festivalen/Vad är Festivalens vision? 
 
Känner du till några framtidsplaner för festivalen som kan inverka på stadens varumärket/Vad 
är festivalens framtidsplaner? 
 
Känner du till om kommunen vill förmedla några specifika värden genom festivalen/Finns det 
några specifika värden som festivalen arbetar efter? 
 
Känner du till några direktiv för dessa värden/framtidsplaner/festivalen? 
 
 


