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Abstract 
 
The purpose of this thesis is to analyse if there is an awareness of the regional identity and 
image in the Satakunta region and if the opinions about the shape of the regional identity and 
image are made clear, or not. This will be examined on the basis of a study of Pori Jazz 
festival. The author will also discuss whether events can contribute to the creation of an 
attractive and competitive region. The purpose is also to examine if there is cooperation to 
make the region attractive and competitive. The author has made interviews with 
representatives from the city of Pori, Pori Regional Tourist Agency MAISA, The Regional 
Council of Satakunta, Satakunta tourist and Pori Jazz festival. Two of the interviews have 
been made through phone and four interviews through e-mail. 
 
The result shows that there is an awareness of the regional identity and image in the Satakunta 
region, but there is no common opinion about what actually is the regions identity and image. 
There are also different opinions about the ability to create these concepts in the region. The 
survey also shows that Pori Jazz festival contributes to regional identity and image in 
Satakunta, but mostly it contributes to an identity and image in Pori. The festival also 
contributes to an attractive and competitive region, despite the fact that in the region there is 
no common thought about what is the identity and image of the region and the creation of 
these. The result also shows that there is cooperation to make the region attractive and 
competitive.   

Keywords: Regional identity, image, attractiveness, competitiveness, events and festivals 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       

Sammanfattning 

Uppsatsens syfte är att analysera om det finns en medvetenhet om regional identitet och 
image inom regionen Satakunta, samt om åsikterna om utformningen av den regionala 
identiteten och imagen är konkretiserade, eller inte. Utifrån en studie av Jazzmusikfestivalen i 
Björneborg undersöks detta. I och med det diskuterar författaren huruvida evenemang har en 
roll i skapandet av en attraktiv och konkurrenskraftig region. Syftet är också att undersöka om 
det finns samarbeten i regionen för att göra den attraktiv och konkurrenskraftig. För att få svar 
på syftet har författaren använt sig av primärdata i form av intervjuer med representanter från 
Björneborgs stad, Björneborg turistbyrå, Landskapsförbundet, Satakunta Tourist och 
Björneborg Jazzmusikfestival. Två av intervjuerna har genomförts via telefon och fyra 
intervjuer har genomförts via e-post.  
 
Resultaten visar att det i Satakunta finns en medvetenhet om regionens identitet och image, 
men att det inte finns en gemensam åsikt om vad dessa är. Det finns även olika åsikter om 
förmågan att skapa regional identitet och image i regionen. Undersökningen visar att 
Jazzmusikfestivalen bidrar till regional identitet och image i regionen Satakunta, men att den i 
huvudsak bidrar till detta i staden Björneborg. Festivalen bidrar även till en attraktiv och 
konkurrenskraftig region, trots att det inte finns en gemensam tanke i regionen om vad som är 
regionens identitet och image och skapandet av dessa. Resultaten visar även att det finns 
samarbeten för att göra regionen attraktiv och konkurrenskraftig.   

Nyckelord: Regional identitet, image, attraktivitet, konkurrenskraft, evenemang och festivaler 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
 
Sedan 1970-talet har marknadsföring och skapande av image på olika platser blivit allt 
vanligare i västerländska länder. Det generella syftet med det är att påverka beteendet hos 
målgruppen och göra platsen lockande för entreprenörer, turister och lokalbefolkningen 
(Pitkänen & Vepsäläinen). Hur människor väljer att placera sig baseras mer och mer på den 
image som ett område framkallar. Många europeiska regioner försöker konkurrera ut varandra 
på grund av rädslan att ”försvinna” från kartan. Image skapas för att attrahera och behålla 
invånare, företag och besökare (Hospers, 2005). Inom regioner gäller det att ta vara på de 
chanser som ges, vara föränderlig och kunna konkurrera (Idvall & Salomonsson, 1996). För 
att öka attraktiviteten funderar människor i maktposition i regionen över vilken profil de vill 
ha och de försöker marknadsföra platsen eller skapa ett varumärke (Hospers, 2005). Inom 
platsmarknadsföring och regionalpolitik används profilering av regioner i syfte att skapa 
regional identitet. En grundläggande idé inom EU: s regionalpolitik är att regioner ses som 
konkurrenter (Cassel, 2003).  
 
En strategi som används av urbana områden är att marknadsföra regioner med hjälp av kultur. 
Syftet med detta är att förstärka en positiv image, eller göra om en image som inte anses 
attraktiv (Cassel, 2003). Politiker på lokal och regional nivå hoppas att ett välutvecklat lokalt 
kulturutbud ska locka företag, hushåll och besökare till regionen och att ungdomar vill stanna 
i den miljö de har vuxit upp. Kulturen ska vara en attraktionskraft (Egeland & Johannisson, 
2003). För att det ska kunna skapas ett varumärke krävs det att föreställningar om regionens 
identitet och kultur, det vill säga vad regionen förknippas med, förenklas för att kunna passa 
in i en enhetlig image (Cassel, 2003). Kulturinvesteringar kan även vara ett sätt att skapa en 
positiv bild, bygga upp en myt kring en region eller förstärka den sociala sammanhållningen 
genom att erbjuda arenor och mötesplatser (Egeland & Johannisson, 2003). Det har blivit allt 
vanligare att städer använder kulturella evenemang för att förbättra sin image, stimulera urban 
utveckling och attrahera besökare och investeringar (Richards & Wilson, 2004). Evenemangs 
roller och effekter har en ökad betydelse för konkurrenskraften hos destinationer (Getz, 2007). 
Kulturen kan även stimulera kreativiteten i näringslivet och skapa en mer kreativ stadsmiljö i 
allmänhet (Egeland & Johannisson, 2003).  
 
Studier av städers marknadsföring och turism har visat en ökning av användandet av 
evenemang för att marknadsföra platser (Richards & Wilson, 2004). Detta kan kopplas ihop 
med städers ökade konkurrens med varandra när det gäller att attrahera konsumenter, 
investerare och politiker. Vissa stora kulturella evenemang har även blivit varumärken, som 
exempelvis Edinburgh festivalen och Cannes filmfestival (Richards & Wilson, 2004). 
 
Anledningen till att författaren har valt att studera detta ämne är ett intresse för 
planeringsfrågor gällande hur de i maktposition arbetar för att placera regioner på kartan. 
Sambandet mellan regional identitet, image, attraktivitet, konkurrenskraft och evenemang är 
ett aktuellt ämne i en tid då det finns en ökad konkurrens mellan regioner i Europa och då 
evenemang är en central del i kulturer. Författaren ska studera Jazzmusikfestivalen i 
Björneborg i regionen Satakunta, Finland, då det är en stor internationell festival som funnits 
sedan år 1966 och som årligen besöks av hundratusentals människor (www.ne.se & 
www.pori.fi, 2008).  
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1.2 Problemformulering 
 
Många regioner vill bli attraktiva och konkurrenskraftiga i jämförelse med övriga regioner. 
Det är kopplat till att regioner eftersträvar en positiv regional identitet och en positiv regional 
image för att få en plats på kartan och bli attraktiva och konkurrenskraftiga. Problemet är 
vilken sorts regional identitet och image regionen eftersträvar. Att bestämma och forma en 
regional identitet och image är problematiskt. Det finns inte alltid en medvetenhet om 
identiteten och imagen inom en region, eller så kan åsikterna om utformningen av dessa vara 
icke-konkretiserade eller vara i konflikt med varandra.  
 
En positiv bild av regioner eftersöks och lösningen kan vara evenemang. Regioner använder 
allt oftare kulturella evenemang för att förbättra sin image och det finns en ökning av 
användandet av evenemang för att marknadsföra platser. Vissa evenemang har blivit 
varumärken. Att evenemanget är det önskade varumärket eller den egentliga imagen och 
identiteten en region eftersöker, behöver dock inte vara självklart för regionens olika nivåer 
för planering och utveckling. Det kan finnas andra medel som är mer naturliga och självklara, 
beroende på ur vilket perspektiv, när det gäller att göra regionen attraktiv och 
konkurrenskraftig som exempelvis arbetsmarknaden, naturen, kulturen etcetera. 
 
Regionen Satakunta i Finland strävar efter att vara attraktiv och konkurrenskraftig men 
problemet är huruvida regionen eftersöker regional identitet och image och i så fall vilken 
sorts regional identitet och image. Om Jazzmusikfestivalen i Björneborg är en image och 
regional identitet i regionen ska undersökas i denna studie, samt om och i så fall hur festivalen 
påverkar den regionala attraktiviteten och konkurrenskraften.  

1.3 Syfte och frågeställningar 
 
Uppsatsens syfte är att analysera om det finns en medvetenhet om regional identitet och 
image inom regionen Satakunta, samt om åsikterna om utformningen av den regionala 
identiteten och imagen är konkretiserade, eller inte. Utifrån en studie av Jazzmusikfestivalen i 
Björneborg ska detta undersökas. I och med det ska författaren diskutera huruvida evenemang 
har en roll i skapandet av en attraktiv och konkurrenskraftig region. Syftet är också att 
undersöka om det finns samarbeten i regionen för att göra den attraktiv och konkurrenskraftig. 
 
Utifrån ovanstående syfte ställs följande frågeställningar: 
 

1. Finns det en medvetenhet om regional identitet och image i regionen Satakunta? Om 
ja, vilken sort regional identitet och image?  

 
2. Eftersöks skapandet av en regional identitet och image i regionen Satakunta? Om ja, 

vilken sorts regional identitet och image? Om nej, varför inte? 
 
3. Finns det åsiktskonflikter om den regionala identiteten och imagen inom regionen 

Satakunta? Om ja, vilka sorts konflikter? 
 
4. Har eller kan Jazzmusikfestivalen i Björneborg ha en roll i skapandet av en regional 

identitet och image i regionen? Om ja, på vilka sätt? 
 
5. Använder regionen sig av speciella medel för att uppnå en attraktiv och 

konkurrenskraftig region? Om ja, vilka är dessa medel? 
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6. Bidrar Jazzmusikfestivalen i Björneborg, till skapandet av en attraktiv och 

konkurrenskraftig region och hur gör den det i så fall? 
 
7. Finns det samarbeten i regionen för att göra den attraktiv och konkurrenskraftig? Om 

ja, hur ser detta samarbete ut?  

1.4 Avgränsning 
 
Geografiskt är studien fokuserad på regionen Satakunta i Västra Finlands län, och dess 
centralort Björneborg som årligen arrangerar en internationell Jazzmusikfestival. Anledningen 
till denna avgränsning är att Jazzmusikfestivalen är ett stort evenemang som årligen drar 
hundratusentals besökare. Tidsmässigt är uppsatsen avgränsad till att analysera regionens 
identitet och image och Jazzmusikfestivalens betydelse i regionen idag. Uppsatsen är inte 
fokuserad på att endast analysera regionen under de två veckorna på sommaren då festivalen 
anordnas, utan uppsatsen analyserar regionen under årets tolv månader. Anledningen till 
denna tidsavgränsning är att författaren vill få en aktuell bild av regionen Satakunta. 
 
Satakunta är ett landskap i Västra Finlands län och den består av 25 kommuner (www.ne.se, 
2008). Björneborg är landskapets centralort (www.sv.wikipedia.org, 2008). Björneborg är en 
betydande kulturstad med teatrar och museer och den är känd för sin årligen återkommande 
internationella Jazzfestival ”Pori1 Jazz Festival” som startade år 1966 (www.ne.se, 2008). 
Festivalen attraherar besökare från hela världen under sommaren. År 2006 hade festivalen 
cirka 150 000 besökare (www.pori.fi, 2008). I sommar 2008 besöks festivalen av bland annat 
Carlos Santana, Toni Braxton, Akon, Bob Geldof och många fler artister inom jazz, soul, funk 
och RnB musik (www.porijazz.fi, 2008). 
 

 
Bild 1. Finland med fokus på regionen Satakunta och staden Björneborg.  
Egen bearbetning. Källa: www.upload.wikimedia.org, 2007. 
 

                                                 
1 Det finska namnet på staden Björneborg i Finland (Författarens anm.). 
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Björneborg är en stad med 76 000 invånare och Björneborgs stad har 6500 anställda. De 
arbetar med offentlig service och de har ansvar att utveckla staden. Bland annat byggdes 
konsertarenan vid namn ”Kirjurinluoto Areena” för sex år sen, som används under 
Jazzfestivalen. Den kostade 2-3 miljoner euro (20-30 miljoner SEK) och den finansierades av 
staden och EU. Björneborgs stad utvecklar också näringslivet och utbildningen (Hannus, 
telefonintervju, 2008-04-22). 

 
Björneborgs stad har fullmäktige (59 valda medlemmar), kommunstyrelse (nio medlemmar, 
fullmäktige väljer), tre kommunchefer, tjänstemän (inte politiker som i Sverige) och 23 
nämnder (socialen, hälsovården, utbildning, fritid etc.) (Furuholm, intervju via e-post, 2008-
04-22). 
 
Landskapsförbundet fungerar som kommunalförbund åt orterna i landskapet Satakunta och 
dess uppgift är att skapa förutsättningar för Satakunta och sköta dess lagstadgade skyldigheter 
om områdets upplåtelse och utveckling. Utöver det så samordnar Landskapsförbundet 
landskapets turismmarknadsföring och byaktiviteter (Leino & Lanne, intervju via e-post, 
2008-04-24). Enligt den finska lagen är landskapsförbundens ansvar att förbereda regionala 
utvecklingsplaner tillsammans med kommuner och andra offentliga och privata aktörer 
(www.satakunta.fi, 2008).  
 
Björneborg turistbyrå2 startades i början av 2007. Till bolaget anslöts Björneborg Marketing 
Office Oy, Björneborgs stads resebyrå och Björneborgs stads serviceplats Hööveli. Bolagets 
huvudsyfte är att inom Björneborg området (Björneborg och tio andra kommuner) öka 
turismintäkterna, öka användandet av hotell och öka attraktionskraften hos turismen i området 
(Hellman, intervju via e-post, 2008-04-23).  
 
Satakunta Tourist är Landskapsförbundets frivilliga turismorganisation, vars uppgift är 
organisering av marknadsföringsåtgärder. I åtgärden är Satakuntas områden med och dessa är 
nordliga-Satakunta, Björneborg och Raumo (Koivula, intervju via e-post, 2008-05-06). 
 
Björneborg Jazzmusikfestival är en projektorganisation. Fem människor jobbar heltid under 
hela året samt fyra till fem personer är involverade under hela året men gör även andra saker. 
Projektorganisationen har volontärer med 25 gruppledare och organisationen har möten med 
dessa personer varje vår. Organisationen har sammanlagt 500 volontärer och de står för 
biljettförsäljning, boende, servering och transport av artister (Leppäkoski, telefonintervju, 
2008-04-23).  

 

 

 

 

 

                                                 
2 Porin Seudun Matkailu Oy MAISA, (www.maisa.fi/, 2008). 
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1.5 Definitioner och förklaringar av begrepp 
 
Nedan förklaras och definieras de begrepp som används ofta i uppsatsen: 
 
Attraktion: Med attraktion menas dragningskraft (www.ne.se, 2008). 
 
Evenemang: Evenemang kan definieras som en speciell händelse som står för en unik fas i 
tiden med ceremonier och ritualer för att tillfredsställa specifika behov (Yeoman et al., 2004). 
Evenemang är (Getz, 1991, s. 45-46): 
 

• Öppna för offentligheten. 
• Dess huvudsyfte är firandet eller uppvisandet av ett specifikt tema.  
• Den äger rum en gång om året eller mindre frekvent. 
• Den har förutbestämd öppnings – och stängnings datum. 
• Den har inte en permanent struktur. 
• Dess program kan bestå av många separata aktiviteter. 
• Alla aktiviteterna äger rum i samma lokala område eller region. 

 
Festival: Festival kan definieras som ett årligt återkommande festligt evenemang (Edström et 
al., 2003). 
 
Image: Image betyder summan av övertygelser, idéer och intryck som en person har av en 
destination. Image är inte statisk, det vill säga den kan förändras på grund av ny information 
(Getz, 1991). Image är ”orten” i omvärldens och invånarnas ögon (Edström et al., 2003). 
 
Konkurrens: Med konkurrens menas en kamp eller tävlan mellan jämbördiga parter 
(www.ne.se, 2008). 
 
Kultur: Med kultur menas gemensamma erfarenheter, kunskaper och värderingar som 
människor för vidare genom kommunikation eller skapar och återskapar med sina handlingar 
(Egeland & Johannisson, 2003). 
 
Marknadsföring: Marknadsföring är att tillfredställa konsumenters behov genom att utbyta 
varor, service och idéer (Allen et al., 2005). Marknadsföring är reklam som företag gör för 
att få människor och andra företag att köpa deras varor och tjänster (www.ne.se, 2008). 
 
Region: Region är ett avgränsat område som innehåller något gemensamt, eller som hålls 
samman av en inre ordning, och som skiljer sig från sin omgivning (Gren & Hallin, 2003). 
 
Regional identitet: Regional identitet är ett fenomen då människor identifierar sig med det 
sociala systemet i en region, med dess människor, kultur, traditioner, landskap etcetera 
(Raagmaa, 2001). Uttryck av regional identitet kan man finna runt om i världen men denna 
har blivit särskilt synlig i Europeiska regioner (Paasi, 2003). 
 
Regional image: Regional image är en strategi för att visa upp regionen som unik och skiljd 
från andra regioner i termer av kultur och identitet (Cassel, 2003).  
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Varumärke: Varumärke är det som kännetecknar exempelvis en tjänst. Det är den bild eller 
uppfattning som omgivningen har av den och det är ett fysiskt kännetecken som skiljer ett 
företags varor och tjänster från andra (www.ne.se, 2008). 
 
Värdssamhälle: Plats där ett evenemang äger rum.  

1.6 Disposition 
 
I inledningen beskriver författaren bakgrunden till undersökningen, dess problemformulering 
samt syfte och frågeställningar som författaren vill få svar på. Därefter beskrivs hur arbetet är 
avgränsat i tid och rum. Slutligen definieras vad olika ord och begrepp betyder i uppsatsen.  
 
I metodavsnittet beskrivs vilka metodval som har gjorts och hur författaren har gått till väga i 
sin undersökning, samt källkritik.  
 
Vidare ges en teoretisk bakgrund till det som författaren ämnar koppla ihop med empirin i 
analys och diskussionsavsnittet. Författaren presenterar de teorier som anses relevanta för 
arbetet.  
 
I empiridelen ges en sammanställning av vad respondenterna anser om regionen Satakuntas 
regionala identitet och image. I empirin redogörs även huruvida Jazzmusikfestivalen i 
Björneborg har en roll i skapandet av en regional identitet och image i regionen samt om den 
bidrar till en attraktiv och konkurrenskraftig region. Slutligen beskrivs även om det finns ett 
samarbete i regionen för att göra den attraktiv och konkurrenskraftig. 
 
I analysdelen analyseras intervjusvaren tillsammans med den teoretiska bakgrunden och 
uppsatsens syfte och frågeställningar. Författaren diskuterar även uppsatsens validitet och 
vetenskapliga värde.  
 
I diskussionsavsnittet presenteras författarens egna tankar, reflektioner och åsikter kring 
ämnet och i slutet ges förslag till vidare studier. 
 
I det sista avsnittet, slutsatser, presenteras undersökningens viktigaste slutsatser.  
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2. Material och metod 

2.1 Tillvägagångssätt 
 
Kvalitativ och kvantitativ forskning passar olika bra för olika frågeställningar. ”Vissa frågor 
kan inte besvaras med kvantitativ metod, medan andra inte kan besvaras med kvalitativ 
metod” (Walker, 1985 i Bryman, 1997, s. 127) Detta innebär att valet att använda sig av ett 
kvantitativt eller kvalitativt angreppssätt bör baseras på tekniska avgöranden som rör hur pass 
bra en viss metod passar för att studera en viss frågeställning (Bryman, 1997). 
 
Sedan slutet av 60-talet har intresset för kvalitativa metoder ökat stadigt. När forskare 
använder sig av kvalitativa metoder finns det en vilja att se eller uttrycka händelser, 
handlingar, normer och värden utifrån de studerade personernas eget perspektiv. Den 
kvalitativa undersökningen är av en mer nära och långvarig kontakt och forskare ska se saker 
och ting genom aktörernas ögon (Bryman, 1997). Det finns en stark vilja att komma sina 
aktörer inpå livet. Forskarna säger att detta är det enda sättet för dem att kunna se världen som 
aktörerna i miljön upplever den. Kvalitativa forskare studerar processerna i den sociala 
världen, det vill säga de studerar sambanden mellan händelser och aktiviteter. De utforskar 
även människors tolkningar av de aktörer som skapar sådana kopplingar. Forskarna ser en 
bild av den sociala verkligheten som något föränderligt som konstrueras socialt (Bryman, 
1997).  
 
Kvalitativa forskare tenderar att vara mer öppna och ostrukturerade. Genom sin 
ostrukturerade natur kan forskaren bemöta och hantera det oväntade och utifrån detta ändra 
inriktning på forskningen. Forskarna har en personlig kontakt med de människor som studeras 
och det möjliggör ingående beskrivningar. Informationen som kvalitativa forskare får fram 
beskrivs som rik och djupgående. Inom kvalitativ forskning stöter man ibland på problemet 
att man inte kan beskriva det typiska eller generella i de skeenden som beskrivs (Bryman, 
1997).  
 
Kvalitativa metoder består av olika metoder, till exempel text- och bildanalys och olika typer 
av intervjuer. Gemensamt för kvalitativa metoder är att de inte i första hand försöker besvara 
kvantitativt inriktade frågor, som ”hur mycket” och ”hur många” (Gren & Hallin, 2003).  
 
Intervju är en metod för att undersöka, upptäcka, förstå, lista ut egenskapen hos någonting. 
Kvalitativa intervjuer är medel för att upptäcka företeelser, egenskaper eller innebörder. 
Forskare vill upptäcka vad det är som sker, snarare än att bestämma omfattningen av 
någonting som är på förhand bestämt. Den kvalitativa intervjun utgörs av en interaktion 
mellan minst två personer där intervjuare och respondent reagerar på och påverkar varandra. 
Det som kännetecknar en bra intervju är att intervjupersonen lyckats med att bygga upp ett 
sammanhängande begripligt resonemang (Svensson & Starrin, 1996). 
 
Författaren har använt både primär- och sekundärdata. Primärdata i form av intervjuer och 
sekundärdata utgörs av litteratur, artiklar och webbsidor. Kvalitativ data har hämtats ur 
intervjuer, litteratur, artiklar och webbsidor. Användandet av intervjuer ansågs vara mest 
lämplig för att få svar på studiens syfte och frågeställningar. Det fanns behov av att intervjua 
personer med kunskap om regionen och Jazzmusikfestivalen och författaren ville se saker och 
ting utifrån deras perspektiv. Det fanns även en vilja att upptäcka och förstå det som skulle 
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undersökas. Genom att intervjua dessa personer via telefon och e-post var det möjligt att göra 
detta och det var även möjligt att få svar på syftet och frågeställningarna.  
 
Om syftet med studien istället hade varit att fokusera på lokalbefolkningen och deras tankar 
och åsikter om ett problem, då hade det krävts ett slumpmässigt urval av befolkningen och 
resultaten hade generaliserats till hela befolkningen. I detta fall hade det varit mer lämpligt att 
använda sig av kvantitativ metod i form av surveyundersökningar.  
 
Uppsatsen är en fallstudie, som betyder att syftet är att ta en liten del av ett stort förlopp och 
med hjälp av fallet beskriva verkligheten och säga att fallet presenterar verkligheten 
(Ejvegård, 2003). Jazzmusikfestivalen är den lilla delen av det stora som är evenemang och 
festivaler. Författaren beskriver verkligheten med hjälp av Jazzmusikfestivalen och festivalen 
presenterar verkligheten. 
 
Ett intervjuunderlag användes som stöd under intervjuprocessen. Det fanns inga fasta 
alternativ i intervjufrågorna, utan de var öppna. Detta då det var viktigt att respondenten 
skulle svara fritt och djupgående. Intervjutypen var semi-strukturerad där författaren utgick 
ifrån en specifik frågeordning och det gjorde det möjligt att jämföra svaren från de olika 
respondenterna men samtidigt få perspektivrika svar. Ibland ställdes följdfrågor för att kunna 
få en mer utförlig beskrivning av någonting. Författaren anser att ett standardiserat formulär 
eller enkät inte skulle ha gett samma möjlighet att få fram de individuella uppfattningarna från 
respondenterna.  
 
Undersökningen grundar sig på en abduktiv ansats, som är en blandning av den induktiva och 
den deduktiva metoden det vill säga forskaren arbetar växelvis med teori och empiri istället 
för att antingen utgå från den ena eller den andra (Gren & Hallin, 2003). Författaren började 
med att samla in teoretiskt material som i sin tur gjorde att författaren samlade in empiriskt 
material. Därefter sökte författaren efter ytterligare teorier och sedan analyserades och 
problematiserades det empiriska materialet i syfte att se om teorin kunde bekräftas eller 
förkastas. 

2.2 Val av intervjupersoner 
 
Två intervjuer gjordes via telefon och fyra intervjuer gjordes via e-post och sammanlagt fick 
författaren svar från sju personer. Detta eftersom två respondenter från Landskapsförbundet 
svarade tillsammans. Telefonintervjuerna gjordes på svenska och engelska och de tog cirka en 
timme vardera att genomföra. Intervjuerna via e-post gjordes på finska och svaren var 
mestadels långa och utförliga. Dock krävdes det lite mer utförliga svar på vissa frågor som 
gjorde att författaren fick återkomma till vissa av respondenterna. Sedan översattes den 
engelska intervjun och de finska intervjuerna till svenska.  
 
Författaren hänvisades till att intervjua Kari Hannus, biträdande stadsdirektör på Björneborgs 
stad, per telefon på svenska, den 2008-04-22, samt informationschefen Tapio Furuholm på 
Björneborgs stad, per e-post på finska, den 2008-04-22. Båda respondenterna fick samma 
frågor och de ansågs vara mest kunniga och insatta i verksamheten. Författaren ville få en 
uppfattning av vad staden anser om regionens image och den regionala identiteten och vilken 
roll Björneborg Jazzmusikfestivalen har i detta, samt festivalens roll i skapande av regionens 
attraktivitet och konkurrenskraft, se appendix 1. 
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Ledningsassistenten Tiina Leino på Landskapsförbundet kontaktades via telefon då hon 
ansågs lämplig att kunna hjälpa författaren att finna rätt person att intervjua. Intervjufrågorna 
mailades till henne och hon ansåg sig själv som mest lämpad att svara på frågorna på finska 
via e-post tillsammans med Viveka Lanne, projektansvarig på Landskapsförbundet, den 2008-
04-24. Landskapsförbundet ansågs som viktigt att vända sig till och få tag på information, 
eftersom de arbetar med frågor om den regionala utvecklingen i regionen Satakunta, se 
appendix 2.  
 
På Turistbyrån i Björneborg, som är en regional turistbyrå, kontaktades 
marknadsföringschefen Maria Suni, som hänvisade vidare till kundchefen Ritva Hellman. 
Hon svarade på frågorna via e-post på finska, den 2008-04-23. Anledningen till att författaren 
valde att vända sig till turistbyrån var att de arbetar med turistiska frågor i regionen. Det 
ansågs intressant att undersöka deras uppfattning om regionens image och den regionala 
identiteten och Jazzmusikfestivalens roll i detta samt skapandet av regionens attraktivitet och 
konkurrenskraft, se appendix 3. 
 
Kundchefen på Björneborg turistbyrå hänvisade även till turismsekreteraren Ulla Koivula på 
Satakunta Tourist. Hon ansågs som mest kunnig att svara på frågor om hela regionen 
Satakunta. Författaren föreslog att ta intervjun via telefon på svenska eller engelska, men hon 
föredrog att ta intervjun på finska via e-post, den 2008-05-06, se appendix 4. 
 
Efter att ha fått regionens och stadens syn och uppfattning om problemet, bestämde sig 
författaren för att vända sig till Jazzmusikfestivalen. Detta för att få företagets uppfattning och 
synsätt om regionen och festivalen. Först kontaktades marknadschefen Niina Eeva, som i sin 
tur hänvisade till verkställande direktören Katja Leppäkoski då hon ansågs mest kunnig att 
svara på frågorna. Intervjun genomfördes via telefon på engelska, den 2008-04-23, se 
appendix 5. 
 
Då intervjuerna var genomförda översattes och sammanställdes de. Respondenterna 
återkontaktades då det fanns behov av viss komplettering av intervjusvaren och för att 
författaren kom på ytterligare en fråga som var viktig att få svar på.  

2.3 Källkritik 
 
Anledningen till att intervjuerna skedde via telefon och e-post var att det inte var ekonomiskt 
och tidsmässigt möjligt att besöka intervjupersonerna på plats i regionen Satakunta. 
Nackdelen med att intervjua via telefon och e-post var att det inte fanns någon möjlighet att 
träffa respondenten och på detta sätt få en mer personlig kontakt och få möjlighet att notera 
kroppsspråket. Dock skedde intervjuerna via telefon väldigt smidigt och författaren fick fram 
användbar och djupgående information. Det uppstod inte heller några svårigheter med att 
hinna anteckna på svenska och engelska. En ytterligare fördel med att intervjua via telefon var 
att författaren hade större möjlighet att lyssna noggrant på vad respondenten sa då det enda 
hon kunde fokusera på var rösten.  
 
Att en av telefonintervjuerna skedde på engelska anses inte som ett problem som skulle kunna 
påverka informationens tillförlitlighet negativt. Detta då respondenten talade flytande 
engelska och konversationen mellan författaren och respondenten flöt på bra utan några 
missförstånd. Det märktes att Leppäkoski var van vid att använda sig av engelska och att hon 
säkerligen använde det regelbundet i sitt arbete. Hannus på Björneborgs stad talade flytande 
svenska och han förstod frågorna bra. Det var möjligt att ha en flytande konversation med 
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respondenten och författaren fick mycket och djupgående information från honom. Svenskan 
var inte hans modersmål, utan det var ett språk som han studerat i skolan. Detta gjorde att det 
skedde några få missförstånd under intervjun, men som snabbt rättades till. Dagen innan 
intervjuerna skedde via telefon skickade författaren intervjufrågorna till respondenterna. Detta 
för att de skulle få en förståelse för vilka frågor som skulle dyka upp under intervjusituationen 
och för att de skulle kunna förbereda svaren lite. På detta sätt skulle svaren bli så genomtänkta 
som möjligt. Det fanns en medvetenhet om att det var möjligt att det kunde skada 
spontaniteten hos respondenternas svar, men författaren märkte att det inte gjorde det. Svaren 
blev både genomtänkta och ibland spontana.  
 
Anledningen till att fyra av intervjuerna skedde via e-post var att författaren hade svårigheter i 
att hinna anteckna på finska under försöket att ha telefonintervjuer med dem. Att istället få 
svaren via e-post ansågs bättre då missuppfattningar skulle undvikas och informationen skulle 
bli mer utförlig och tillförlitlig än vad den skulle ha blivit via telefon. Fördelen med att 
genomföra intervjuerna via e-post var också att respondenten fick mer tid på sig att fundera 
över svaren på frågorna, som i sin tur gjorde att svaren kunde bli mer genomtänkta. 
Intervjuerna via e-post gick smidigt och författaren fick fram bra och användbar information. 
Det uppkom inga förseningsproblem, eftersom respondenterna svarade på frågorna inom 
endast några få dagar. Nackdelen med e-post var att informationen, i vissa fall, inte var 
tillräckligt utförlig. Dock försäkrade sig författaren om att kunna återkontakta respondenten 
om det skulle vara några oklarheter eller önskemål om komplettering. Det gick bra och 
kompletteringar med utförliga svar mottogs.  
  
Det fanns en risk med att översätta intervjuerna som kommit via e-post, från finska till 
svenska. Detta då innebörden i vissa meningar kanske inte skulle bli helt detsamma. Dock har 
författaren god kunskap i finska både när det gäller det skriftliga och det muntliga och det 
fanns även en förmåga att kunna avgöra om informationen var rätt översatt eller inte. 
Författaren lade ner mycket tid på att översätta intervjuerna noggrant och i vissa fall då det 
fanns behov av att försäkra sig om att något var korrekt översatt gav författarens pappa tips 
och råd. Allt detta gjorde att den tidigare befarade risken med översättningen undveks och 
utifrån detta anser författaren att tillförlitlighet i empirin kunde uppnås. 
 
Att Leino och Lanne på Landskapsförbundet svarade på intervjufrågorna tillsammans ses inte 
som ett tillförlitlighetsproblem. Båda personerna hade möjlighet att säga sina personliga 
åsikter och tankar om frågorna. Genom att svaren kom från två personer från organisationen 
så kunde svaren även bli mer utförliga och reliabla.  
 
Författaren var medveten om att det fanns risk med att intervjusvaren från respondenterna 
skulle bli mestadels positiva, dock frågade författaren även frågor som kunde leda till 
negativa svar. Detta för att svaren skulle bli så tillförlitliga som möjligt.  
 
Tillförlitligheten i primärdata är god. Detta då språket inte blev ett stort hinder under 
intervjuprocessen och då författaren valde att intervjua aktörer inom turismbranschen, staden 
och regionen med kunskaper om sin verksamhet, om regionen och festivalen. 
 
Informationen från webbsidorna är skapade av väletablerade företag och organisationer som 
länge arbetat med information i olika former. Detta gör att informationen anses reliabel. De få 
tillfällen författaren har använt webbsidan wikipedia, har varit i syfte att få fram allmän och 
grundläggande information och på grund av det anses inte användandet av denna sida som 
negativt för arbetets reliabilitet. 
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Uppsatsen består av material i form av kurslitteratur, övrig litteratur och artiklar från 
databaser för vetenskapliga texter. Litteraturen och artiklarna är publicerade på senare delen 
av 1990-talet och tidiga 2000-talet som gör att sekundärdatan är aktuell. Författaren har även 
använt sig av exempelvis författaren Donald Getz som är en känd professor med bred kunskap 
om turism och evenemang. Genom åren har han har även publicerat många böcker inom det 
ämnet. Allt detta gör att de använda sekundärdata är tillförlitliga. 
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3. Evenemang & festivaler 

3.1 Övergripande evenemang och festivaler 
 
Som resultat från den ökade integrationen av den globala ekonomin blir den byggda miljön 
och infrastrukturen på olika platser alltmer likadan. Detta gör i sin tur att städer måste hitta 
nya sätt att särskilja sig själv från konkurrenterna. Evenemang representerar ofta ett mindre 
kostsamt sätt att särskilja platser (Richards & Wilson, 2004).  
 
Idag är evenemang en central del i människors kultur. Tillgång till mer fritid och spenderande 
har lett till en spridning av offentliga händelser, firanden och underhållning. Regeringar 
stöttar och främjar evenemang som en del av deras strategier för ekonomisk utveckling, 
utveckling av nationen och destinationsmarknadsföring. Bolag och företag använder 
händelser som huvudelement i deras marknadsstrategier och imagekampanjer (Allen et al., 
2005) och de flesta destinationer använder evenemang i sina utvecklings- och 
marknadsföringsplaner (Getz, 2007). 
 
Evenemang är nödvändiga för kulturen och samhällets utveckling. Samhället tjänar även på 
att befrämja ledarskap, självkänsla, identitet, organisationens expertis och nätverk genom 
evenemangsproduktion (Getz, 1991). Många regioner har erkänt att det finns många fördelar 
med evenemangsturism och lokala regeringar i många regionala områden stöttar etablerandet 
av händelser (Allen et al., 2005). 
 
Alla händelser kan ha en viktig roll i utvecklandet av ett tema för en destination eller ett 
samhälle. Exempelvis en region med få naturliga attraktioner kan utveckla flera kulturella 
evenemang, för att befrämja ett attraktivt tema. Stora händelser har behov av land och 
infrastruktur, som ofta accelererar önskad eller behövd utveckling och förbättrar därigenom 
destinationens attraktivitet (Getz, 1991).  
 
Evenemang underhåller lokalbefolkningen och de erbjuder rekreationsmöjligheter för 
besökarna både under och efter säsongen (Yeoman et al., 2004). Evenemang kan även 
uppmuntra människor att besöka en plats mer än en gång (Richards & Wilson, 2004). 
Mediebevakningen som orsakas av händelsen kan hjälpa destinationen att bygga upp sitt 
självförtroende och en positiv image (Yeoman et al., 2004).  
 
Evenemangsturism kan orsaka en samhällsutveckling såsom stolthet, samarbete, ledarskap, 
stärkande av kulturella traditioner, kapacitet att kontrollera utvecklingen, förbättringar i 
hälsovård och miljökvalitet (Yeoman et al., 2004). Det sägs även att festivaler kan hjälpa 
samhällen att fokusera på lokal stolthet och identitet, arv, bevarande, urban förnyelse, 
sysselsättning, investeringar och ekonomisk utveckling. Festivaler representerar 
värdsamhällets känsla om sig själv och dess platskänsla (Yeoman et al., 2004). 
 
Det finns stora möjligheter för evenemangsturismorganisationer att skapa samarbete och 
nätverk både inom evenemangssektorn och mellan evenemangssektorn och organisationer 
utanför. Nätverk kan sköta många olika uppgifter, exempelvis underlätta delandet av 
information och expertis, utöka tillgången till sponsorskap och utveckla samarbete som vill 
hjälpa till i utvecklingen av turistmarknader (Allen et al., 2005).  
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3.2 Evenemang och festivaler som imageskapare och katalysator 
 
Platsens image är ofta viktig när det gäller att attrahera besökare. Stora evenemang kan 
påverka skapandet av en image hos värdsamhället, som i sin tur kan leda till en bra bild av en 
potentiell turistdestination. Detta har gjort att evenemang har använts som redskap för image 
– stärkande, speciellt inom stora städer (Richards & Wilson, 2004). 
 
Festivaler bygger upp ortens varumärke. Ett starkt varumärke för lokalsamhället skapar 
positiva känslor och förväntningar hos omvärlden. Festivaler kan locka entreprenörer att starta 
nya affärer och de kan stimulera uppkomsten av mer specialiserade och förtätade nätverk som 
ökar sysselsättningen och konkurrenskraften inom en viss industri eller i en region (Edström 
et al., 2003). 
 
Festivaler skapar publicitet för samhället som påverkar samhällets image och identitet. 
Människorna som besöker festivaler kan göra att destinationen får en marknadsposition och 
att andra människor attraheras att besöka festivalen i framtiden, att de stannar längre än själva 
evenemanget och att de utforskar turistattraktionerna. Genom tv-program kan festivaler göra 
att värdsamhällets image och fysiska lokalisering skapas i de potentiella besökarnas minne. 
Festivalpaket med inträde, logi, transport och mat och dryck skapar image av en omfattande 
service tillgänglig för besökarna (Yeoman et al., 2004). 
 
Getz (1991) har inom turism- och destinationsplanering identifierat festivaler och evenemang 
som bland annat image – skapare och katalysatorer för urban utveckling och förnyelse3 (Getz, 
1991): 
 
Image-skapare: Stora evenemang kan skapa en image av värdsamhället eller landet, som gör 
att den blir en potentiell turismdestination. Under den globala medieuppmärksamheten med 
fokus på värdstaden är publicitetsvärdet stort, och vissa destinationer använder detta som skäl 
till etablerandet av evenemang.  
 
Katalysator: Evenemang kan användas för att skapa uppmärksamhet och för att modernisera 
marknader, hamnområden, eller kvarter. Att tillhandahålla en riktig image är en 
grundläggande del av moderniseringsprocessen, och att få människor till evenemang är ett bra 
medel för att bemästra negativa associationer.  

3.3 Evenemang och festivalers påverkan på samhället 
 
Evenemang kan ha både positiv och negativ påverkan på värdsamhället och dessa delas in i 
social/kulturell, fysisk/miljömässig, politisk och turistisk/ekonomisk påverkan (Allen et al., 
2005):  
 
Social och kulturell påverkan: Alla evenemang har social och kulturell påverkan på deltagare 
och ibland på värdsamhället. Detta kan vara att man delar erfarenheter under exempelvis en 
konsert. Andra effekter kan vara ökad stolthet, som en utkomst av exempelvis ett 
samhällsevenemang, och bekräftelse av en specifik grupp i samhället, exempelvis pensionärer 
och handikappade. Vissa evenemang lämnar efter sig ökad medvetenhet och delaktighet hos 
samhället och andra breddar människors kulturella perspektiv, exponerar de till nya 

                                                 
3 De andra delarna inom turism- och destinationsplanering är att festivaler och evenemang identifieras som 
attraktioner, animatörer av statiska attraktioner och att de kan ses som en typ av alternativ turism (Getz, 1991). 
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människor, traditioner eller idéer. Evenemang kan även skapa negativa effekter såsom 
utanförskap i samhället, manipulation av samhället och en negativ image av samhället. Ju 
större en händelse är och ju högre profil den har, desto större är risken att den har negativ 
påverkan. Stora evenemang kan resultera i drogmissbruk, dåligt beteende hos folkmassan och 
en ökning av kriminella aktiviteter. Evenemang som är dåligt skötta kan även ha vidare 
effekter på det sociala livet och samhällets struktur. Dessa kan vara förlust av bekvämligheter 
på grund av oljud eller trängsel, ilska mot orättvis distribution av kostnader och förmåner och 
kostnadsinflation av gods och service som kan störa bostadsmarknaden och påverka mestadels 
låginkomsttagare (Allen et al., 2005). 
 
Fysisk och miljömässig påverkan: Evenemang kan visa de unika karaktärsdragen av 
värdsamhällets miljö. Miljön kan dock vara väldigt känslig och evenemangsdirektören bör 
beakta den sannolika effekten av händelsen på miljön. Detta betyder att en positiv effekt av 
evenemang är att den ökar den miljömässiga medvetenheten. Effekten kan vara större om 
händelsen anordnas på en offentlig plats, så som en park, torg eller gata. Det är viktigt att ta 
hänsyn till förflyttning av folkmassa, ljud från folkmassan, tillgänglighet och parkering. Det 
är även viktigt att ta hänsyn till slitage på den naturliga och fysiska miljön, problem med 
skydd av arv och sönderslitning av det lokala samhället (Allen et al., 2005). 
 
Tillhandahållande av infrastruktur när stora händelser anordnas resulterar ofta i en förbättrad 
miljö och faciliteter för värdsamhället. Andra positiva effekter som evenemang ger är 
förbättrade transporter och kommunikationer, urbana förändring och förnyelse. Negativa 
effekter som evenemang har på miljön är miljöförstörelse, förorening, förstörelse av arv, oljud 
och trafikstockning (Allen et al., 2005).  
 
Politisk påverkan: Evenemang har en förmåga att förbättra politikers och städers profil och de 
attraherar besökare och skapar ekonomiska fördelar och arbeten. Detta har gjort att regeringar 
har blivit spelare när det gäller budgivning av, vara värd för och iscensätta stora händelser. 
Evenemang kan även ha positiva effekter som gynnande av investeringar, social 
sammanhållning och utveckling av administrativ skicklighet. De negativa effekter som 
evenemang kan ha är risk för evenemangs misslyckande, snedfördelning av kapital, brist på 
ansvarsskyldighet, förlorande av samhällsägande och kontroll etcetera (Allen et al., 2005). 
 
Turistisk och ekonomisk påverkan: Evenemang kan ses som katalysatorer när det gäller att 
attrahera besökare, öka deras spenderande och vistelsetid. De kan även ses som image – 
skapare, skapar profil för destinationer, placerar destinationer på marknaden och erbjuder en 
konkurrenskraftig marknadsföringsmässig fördel. För att kunna placera destinationen på 
marknaden, måste de sträva efter autenticitet och uttryck av de unika kännetecknen hos 
samhället. Besökare vill göra vad lokalbefolkningen gör, och erfara de saker som de tycker 
om hos destinationen. En fördel med evenemangsturism är att den kan attrahera besökare 
även när det är lågsäsong. Evenemang kan även erbjuda något nytt, fräscht och förändrat, som 
upprätthåller lokalt intresse hos en destination och ökar sin attraktion hos besökare (Allen et 
al., 2005).   
  
Evenemang kan förstärka livskvaliteten hos en omgivning, genom att tillägga platskänsla och 
bostadsbekvämligheter. Stora händelser kan skapa urban förnyelse och skapa ny och utökad 
turisminfrastruktur. Genom att besökare spenderar pengar på resa, logi, mat, shopping och 
andra turismrelaterade service, kan värdsamhället dra fördel av evenemang. Sysselsättning 
och den lokala ekonomin ökar tillfälligt av utgifterna av att iscensätta ett evenemang. De 
negativa effekter som kan uppstå är samhällets motstånd emot turism, förlust av autenticitet, 
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förstörelse av samhällets rykte, exploatering, inflaterade priser och marginalkostnader (Allen 
et al., 2005).   
 
Med festivalen som en lockelse hoppas organisatörerna att kombinationen av 
medieuppmärksamhet och besök av inflytelserika människor ska ha en positiv effekt på 
destinationens ekonomi. Affärsevenemang såsom mässor, utställningar och konvent har visat 
sig vara lönsamma för värdsamhällen som är skyldiga mycket pengar. Stora evenemang har 
traditionellt sett införlivat kongresser eller möten. Stora evenemang kan även ses som 
ekonomiska stimulanser, på grund av de massiva kapitalinvesteringar och 
infrastrukturförbättringar som ofta medföljes av dem (Getz, 1991).  
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4. Skapandet av regional identitet och image i Satakunta för 
att få en attraktiv och konkurrenskraftig region 

4.1 Regional identitet och image i Satakunta 
 
I detta avsnitt diskuteras frågeställningen huruvida skapandet av en regional identitet och 
image eftersöks i regionen Satakunta och i så fall vilken sorts regional identitet och image. 
Gällande frågan huruvida det är viktigt för en region, såsom Satakunta, att ha en regional 
identitet och image, så anser Tiina Leino, ledningsassistent, och Viveka Lanne, 
projektansvarig på Landskapsförbundet, att regional identitet och image skapar inre 
enhetlighet. De skiljer även invånarna i Satakunta från resten av landet på ett bra sätt.  
 
”Identitet är en av människors grundpelare, det vill säga de identifierar till något, exempelvis 
till en ort, till ett land, till en landsdel. För människor är rötterna viktiga, trots att världen är 
internationell. En stads image kan vara själsligt viktig, ekonomiskt kan den vara mycket 
viktig” (Furuholm, intervju via e-post, 2008-04-22. Författarens översättning).  
 
Katja Leppäkoski, verkställande direktör på Björneborg Jazzmusikfestival, anser att regional 
identitet och image är viktigt då de attraherar människor, företag, studenter samt inhemska 
och utländska turister till regionen. Ulla Koivula turismsekreterare på Satakunta Tourist säger 
att regional identitet och image är viktigt för att Satakunta ska kunna skilja sig från andra 
landskap. Om invånarnas självkänsla och Satakuntas identitet stärks, då medför det en positiv 
inställning och vilja att framföra landskapets egna attraktioner till människor utanför 
landskapet. Den egna starka identiteten skapar trygghet och tillfredsställelse för landskapets 
invånare och förser landskapet med nya invånare.  
 
Ritva Hellman, kundchef på Björneborg turistbyrå anser att varje stad, kommun och ort har en 
egen image, som gör att turisterna och besökarna skapar en bild av området och gör ett 
resebeslut. Kari Hannus, biträdande stadsdirektör på Björneborgs stad säger att det är ganska 
viktigt med en image och regional identitet i regionen, då dessa gör att företag och arbetskraft 
kommer dit: ”Som företagare kanske man funderar över vart man vill bygga och expandera 
och vart man som människa vill flytta. Turism är viktig och turisterna vill till platser med 
identitet. Om staden har en identitet då vill man komma dit” (Hannus, telefonintervju, 2008-
04-22). 
 
Gällande intervjufrågan huruvida man vill skapa en regional identitet och image i regionen, så 
säger Hellman att de som arbetar inom turismbranschen vill att Björneborgområdets 
turismimage är glad och vänlig. Området har mycket historia, kultur och natur och havet och 
floden ”Kokemäenjoki” skapar landskapsimage. Satakuntas image vilar på stark historia, 
kultur, musikhändelser och närheten till naturen. 
 
Leino och Lanne menar att det redan finns identitet och image i regionen Satakunta, men 
organisationen kommer att förstärka identiteten och imagen med lämpliga medel: ”Satakunta 
har en väst-finsk, havslig, självständig och självförsörjande identitet och image” (Leino och 
Lanne, intervju via e-post, 2008-04-24. Författarens översättning). Enligt Koivula vill 
Satakunta fortfarande ha en egen identitet och image och Satakunta Tourist jobbar med dessa. 
Vidare säger hon att Satakunta Tourist har sedan något år tillbaka startat ett imageprojekt, 
men i verkligheten fick de bara tid för att göra broschyrer. För två år sedan gjorde Satakunta 
Tourist en broschyr som hette ”Satakunta gott och vackert” och de använde den titeln som 
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slogan på mässor och marknadsevenemang. Idag använder Satakunta Tourist sig av 
”Satakunta” eller ”Satakunta är mera”. Tidigare användes även ritningar av Satakuntas 
landskapsfågel blåmes som simmade, bodde på landet etcetera. Dock används inte ritningarna 
idag då Satakunta Tourist inte var nöjd med dem.   
 
Koivula säger att Satakunta Tourist säkert starkt skulle visa havet och floderna i Satakuntas 
image. Hon nämner även Ytterö, ”Kokemäenjoki”4, fiskemöjligheterna, Emil Cedercreutzin 
museum, Gamla Raumo5, Fyren på Kylmäpihlaja, ”Lapin Sammallahdenmäki”6, de 
arkeologiska föremålen i Eura7, Jämi8 snövärld, ”Sataseitti”9 och exkursionsleder, kulturen i 
olika former och olika händelser, fågelresa till ”Kokemäenjoen” deltaland och Ytterö.    
 

 
                           Bild 2. Ytterös dyner i Björneborg.  
                                Källa: www.pori.fi/kuvia, 2008 
 
Furuholm säger att skapande av en gemensam image och identitet är en svår uppgift och 
ansvaret ligger i första hand hos Landskapsförbundet. Han nämner vidare att image och 
identitet är allsidig. Björneborg och Raumo är stora hamn- och industristäder och en stor del 
av Satakunta är jordbruksområde.  
 
Hannus säger att Björneborg har en identitet, men regionen Satakunta har inte en så god 
identitet: ”Man vill skapa en regional identitet och image i regionen men det är inte lätt. 
Detta då regionen Satakunta består av många städer som gör det svårt att ha en identitet för 
hela regionen. Exempelvis så har Raumo som är en mellanstor stad en egen identitet” 
(Hannus, telefonintervju, 2008-04-22).  
 
Det är lättare att med hjälp av festivalen utveckla en identitet i staden, enligt Hannus. 
Jazzfestivalen som är 42 år gammal och konstmuseet är mycket viktiga för stadens identitet. 
Identiteten ändras snabbt i staden, men det är inget som snabbt påverkar identiteten i 
regionen.  I Finland och utomlands vet människor mer om Björneborg än Satakunta. Det som 
är berömt är Jazzfestivalen, konstmuseet, industrin och att Björneborg är en gammal historisk 
stad, 450 år gammal. Regionen är däremot inte berömd. 
                                                 
4 Kokemäenjoki, på svenska Kumo älv, är cirka 350 km och flyter ut i Bottenhavet vid Björneborg 
(http://www.ne.se, 2008). 
5 Är den finska staden Raumos stadskärna (www.sv.wikipedia.org, 2008). 
6 Arkeologisk attraktion som finns med på UNESCO:s världarvslista (www.lappi.fi, 2008). 
7 Eura är en kommun (www.sv.wikipedia.org, 2008). 
8 En kommun i Finland. 
9 Utfyktscenter (www.satakuntatourist.fi, 2008). 
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Vidare säger Hannus däremot att Satakuntas identitet är att det är ett gammalt kulturområde 
och att regionen har mycket industri. Leppäkoski nämner att Universitetet i Björneborg har 
gett en image. Utbildningsnivån är på hög nivå och den attraherar företag, då studenter kan 
arbeta för dem. Björneborg är inte så känd turistiskt. Fågelskådning är dock en speciell 
attraktion som är väl känd inom en viss liten grupp av människor. Fågelskådning skulle dock 
kunna vara mer populärt. 
 

 
                          Bild 3. Björneborgs Universitetscenter.  
                               Källa: www.pori.fi/kuvia, 2008 

4.2 Björneborg Jazzmusikfestival och skapandet av en regional 
identitet och image i Satakunta 
 
Här diskuteras frågeställningen om Jazzmusikfestivalen har eller kan ha en roll i skapandet av 
en regional identitet och image i regionen Satakunta och i så fall på vilka sätt. 
Projektorganisationen vill att festivalen är rolig, nytänkande, föregångare (det vill säga att 
organisationen gör saker före några andra) och att festivalen ger en positiv upplevelse. Det har 
inte studerats om festivalen bidrar till en image och identitet i hela regionen. Leppäkoski tror 
att festivalen bidrar mer till Björneborg på grund av dess namn som är ”Pori Jazz Festival”. 
Den skapar turism i Satakunta och sju av tio människor i Finland känner till festivalen. Det 
blir en positiv image om turisten har en positiv upplevelse (Leppäkoski, telefonintervju, 2008-
04-23). Hannus säger att Jazzfestivalen bidrar mest till Björneborgs identitet och när någon 
nämner staden Björneborg är Jazzmusikfestivalen det första ordet som dyker upp hos 
människor. Enligt Koivula är Jazzmusikfestivalen den största orsaken till att människor, i 
Finland och utomlands, känner Björneborg.  
 
Hellman nämner att Björneborg Jazzmusikfestival är Björneborg och ortens samt Satakuntas 
mest kända händelse. Staden känner man bäst på grund av Jazzmusikfestivalen och festivalen 
har med åren mjukat upp Björneborgs industriella stadsbild mot en mer kulturell riktning. 
 
”Björneborg Jazzfestival har gynnsamt påverkat hela Satakunta, men naturligt mest 
Björneborgområdets image och identitet. Björneborg Jazzfestival påverkar på ett positivt sätt 
Satakuntas image och identitet. Festivalen medför tankar om en stor internationell händelse, 
trevlig musikfestival på sommaren då man kan roa sig. Björneborg Jazzfestival är allas 
händelse” (Leino & Lanne, intervju via e-post, 2008-04-24. Författarens översättning).  
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Furuholm säger att Björneborg Jazzmusikfestival är en så stor händelse att den påverkar 
imagen i stort sätt hela Satakunta. Enbart logi för besökarna under festivalen breder ut sig 
utanför Björneborg. Finländarna känner till Jazzmusikfestivalen bra, bättre än någon annan 
finsk sommarhändelse. Björneborg, det fina konsertområdet "Kirjuriluoto" och flodlandskapet 
ger en bra bild för besökarna och för de människorna som följer festivalen via 
informationsmedlen. I Björneborg har nästan alla stora jazzartister som levt under de senare 
årtiondena uppträtt, samt andra stora världsartister (Furuholm, intervju via e-post, 2008-04-
22).  
 
Koivula upplever att Björneborg Jazzmusikfestival starkt påverkar hela Satakuntas image och 
identitet. Festivalen skapar en bild av ett eftersträvande landskap där människor värdesätter 
skapande, mod och framåtanda. En festival som varit framgångsrik under årtionden visar 
bland annat på en effektiv och begåvad organisation, många människors maktbegåvning och 
yrkesskicklighet, som förhoppningsvis även återspeglar hela landskapets image. Vidare säger 
hon att det även finns andra händelser i Satakunta, som säkert påverkar Satakuntas image på 
ett positivt sätt. 

4.2.1 Mediebevakningen av Jazzmusikfestivalen 

 
I denna del redogörs frågan vilken betydelse mediebevakningen av festivalen har på regionens 
identitet och image. Landets media och den internationella medians koncentration på 
festivalen i juli skapar bilden av Björneborg som en livlig och intressant stad. Konserter 
sänder man året runt och på detta sätt fastnar Björneborg Jazzmusikfestival i minnet även 
under vintern. Dess uppmärksamhet har stor betydelse för stadens berömdhet och även 
områdets egna invånare känner stolthet över staden och dess område (Hellman, intervju via e-
post, 2008-04-23). Enligt Furuholm är mediebevakningen viktig och människor känner 
Björneborg som Finlands ledande jazzstad. 
 
”Det är viktigt att se vad som skrivs om festivalen internationellt. Det kommer ganska mycket 
mediefolk under Jazzfestivalen, mest nationella men även internationella. Redan i skolan och 
i historieböckerna skapas tankar om identiteten, men nu skapas den även via media det vill 
säga via tv och tidningar. Det är lättare att locka människor och arbetskraft med hjälp av 
media. Media frambringar identiteten” (Hannus, telefonintervju, 2008-04-22). 
 
Koivula menar att all media i Finland och även viss internationell media skriver om 
festivalen. Hon säger även att även om de negativa nyheterna, av staden/landskapet, 
representerar medierna ibland, så är Björneborg Jazzmusikfestival en positiv händelse som 
skapar positiv publicitet för landskapet. 
 
Leino och Lanne anser däremot att regionens bild kan bli lite felaktig om media endast följer 
området under Jazzfestivalen. Stadens folkmängd ökar avsevärt under evenemanget liksom 
händelserna och aktiviteterna. De säger vidare att den somriga och glada festivalen dock är 
bra för området. 

4.2.2 Varumärke i Satakunta 

 
Här diskuteras huruvida Jazzmusikfestivalen är ett varumärke i regionen och i så fall på vilka 
sätt. Vidare diskuteras huruvida det finns något annat i regionen som kan ses som varumärke. 
Festivalen är ett varumärke för hela Finland, säger Leppäkoski. Det är det mest kända 
evenemanget i Finland. Det finns inga studier om kopplingen mellan Satakunta och 
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Jazzfestivalen men det finns en koppling mellan festivalen och Björneborg. Hon anser dock 
att det nog finns en koppling mellan Satakunta och festivalen för människor som är bekant 
med regionen. De som inte vet om regionen förknippar nog festivalen med staden Björneborg 
(Leppäkoski, telefonintervju, 2008-04-23). 
 
Leino och Lanne säger att Björneborg Jazzfestival är ett varumärke för hela området, eftersom 
Björneborg är Satakuntas huvudstad: ”Festivalen är ett varumärke för regionen då den har 
försäkrat sin position som Finlands mest kända och största sommarhändelse. Den skapar en 
bra image för Björneborg och Satakunta” (Leino & Lanne, intervju via e-post, 2008-04-24. 
Författarens översättning). Vidare säger de att festivalen dock är mest en marknads- och 
imagetillverkare för staden Björneborg.  
 
Enligt Hellman skapar Björneborg Jazzmusikfestival en glad, modern och dynamisk bild av 
Björneborg och hela Satakunta och den är turismens viktiga attraktionskraft för hela 
landskapet. Furuholm säger att festivalen ett varumärke för både regionen och staden, men 
mest för staden Björneborg.  
 
Hannus tycker däremot att festivalen är ett varumärke i staden men inte i Satakunta: ”Var och 
en vet om Jazzfestivalen och det skrivs och sänds mycket om den. Det är den största och 
äldsta festivalen i Finland, förutom Operafestivalen i Savolinna, och man förknippar staden 
med festivalen” (Hannus, telefonintervju, 2008-04-22). Koivula tror inte heller att människor 
upplever festivalen som ett varumärke för hela Satakunta, men hon anser att den har stor 
betydelse för Björneborg och hela Satakunta.  

 
Förutom Jazzmusikfestivalen i landskapets marknadsföring uppmärksammas även allt annat 
som finns där. Man kan se havet och ”Kokemäenjoki”, Unescos världsarv 
”Sammallahdenmäki” och särskilt Gamla Raumo som varumärken i regionen. Satakunta 
förknippar man även med exempelvis ”Nakkilas gungstol” och den rökta fisken ”nahkiainen” 
(Leino & Lanne, intervju via e-post, 2008-04-24). 
 
Furuholm nämner att Ytterös stränder, Gamla Raumo, ren och behaglig natur som bland annat 
i "Kokemäenjoki" deltaland, som är ett paradis för fågelskådare, även kan ses som 
varumärken i regionen. Hellman nämner också att man kan se Ytterö turismområde, som man 
känner till i hela landet och även i Norden, som varumärke i regionen. Vidare nämner även 
hon Gamla Raumo som är med på Unescos världsarvslista och som är känd internationellt. 
 
Hannus säger att industrin kan ses som varumärke, men att det inte finns något klart 
varumärke i regionen. Enligt Leppäkoski finns det inte något annat i regionen som skulle 
kunna ses som ett varumärke: ”Vissa människor tänker på hockeylaget i Björneborg, då den 
är välkänd hos de människor som gillar hockey. Men alla gillar inte hockey. Festivalen är 
däremot för alla” (Leppäkoski, telefonintervju, 2008-04-23. Författarens översättning) 

4.3 Björneborg Jazzmusikfestival och attraktivitet och 
konkurrenskraft i Satakunta 
 
Här diskuteras frågeställningen huruvida Jazzmusikfestivalen bidrar till en attraktiv och 
konkurrenskraftig region och i så fall hur. Vidare diskuteras om regionen använder sig av 
andra medel för att uppnå en attraktiv och konkurrenskraftig region och i så fall vilka dessa 
medel är. På intervjufrågan vad det är som attraherar besökarna till Satakunta svarade Leino 
och Lanne att det som attraherar besökarna till regionen Satakunta är områdets många 
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festivaler, havet och områdets långa historia och kulturarv såsom världsarvsattraktionerna. 
Även ”Merikarvianjoki”, som är en av Finlands mest kända turismattraktion för fiske, 
attraherar. Vidare säger de att Satakunta är Finland i miniatyr då man kan hitta allt möjligt 
där. Ur ett annat lands perspektiv är Satakunta Finlands äldsta landskap och den är historiskt 
intressant och de största sommarhändelserna i Satakunta är RMJ och Björneborg 
Jazzmusikfestival.  
 
”Det som attraherar besökarna till regionen är RMJ som drar till sig över 100 000 gäster och 
Björneborg Jazzmusikfestival som drar ännu fler besökare” (Furuholm, intervju via e-post, 
2008-04-22. Författarens översättning). 
 
För att attrahera besökare till regionen är Jazzfestivalen viktig, men även övrig kultur. Det 
finns en stor rockfestival som flyttar från Raumo till Björneborg i sommar och den drar 20 
000-30 000 besökare. Den hålls under midsommar. Det finns också teatrar i regionen, 
kulturen är viktigast men sjön och naturen är också viktig. Vidare säger han att Ytterö, det 
öppna havet Bottenviken och kulturen är det mest attraktiva i regionen, men om han skulle 
säga med endast ett ord vad som är det mest attraktiva så säger han Jazzmusikfestivalen 
(Hannus, telefonintervju, 2008-04-22). 
 
Hellman nämner att det är historia, kulturen, naturen, människorna och 
shoppingmöjligheterna som attraherar besökare till regionen. Enligt Koivula attraheras 
barnfamiljer till Ytterö, till "Koivuniemen Herra"10 i Merikarvia och till Pelle Herman lekpark 
i Björneborg. Lägerområdet i Pyhäjärvi används också flitigt av barnfamiljer. 
Konferensturism är stort i Björneborg och Cedercreutz museum, Björneborgs konstmuseum, 
Satakuntas museum, museerna i Raumo besöks ofta. Fyrön Kylmäpihlaja och befästningsön 
Kuuskajaskari är intressanta, likaså Gamla Raumo och de arkeologiska föremålen i Eura. 
 

 
   Bild 4. Pelle Herman Lekpark i Björneborg. 

                            Källa: www.pori.fi/kuvia, 2008 
 
”Det som är mest attraktivt i regionen beror alltid på människan och på vad någon 
efterfrågar. Vi har som tur är ett landskap som är som Finland i miniatyr: ett grönskande 
söder, nordliga lapplands Satakunta, mycket händelser, mycket musik, mycket att göra” 
(Koivula, intervju via e-post, 2008-05-06. Författarens översättning). 
 

                                                 
10 Ett företag som specialiserat sig på landbygdsturism (www.koivuniemenherra.fi, 2008). 
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För att sätta regionen Satakunta på kartan och göra regionen attraktiv och konkurrenskraftig 
går Landskapsförbundet i viss utsträckning på olika mässor för att presentera sig och de 
använder sig av landskapets händelser som drar oerhört mycket folk. Landskapsförbundet 
påverkar via Satakuntadelegationen som består av personer i hög position i samhället. 
Landskapsförbundet vill att de ska göra så att Satakunta hörs och syns utåt. Områdets 
utvecklingsbolag försöker få nya företag till landskap på olika sätt. Även 
Landskapsförbundets satsningar på landskapets högskolenät medför resultat (Leino & Lanne, 
intervju via e-post, 2008-04-24). 
 
Regionen har allmän utveckling av utbildning och näringsliv och marknadsföring av turism. 
Förut fanns det turismorganisationer i varje stad men idag finns det en regional 
turismorganisation vid namn MAISA11 som tar hand om turismen (Hannus, telefonintervju, 
2008-04-22). Furuholm säger att Björneborgs stad arbetar med att marknadsföra och ordna 
bra händelser. 
 
”För att göra regionen Satakunta attraktiv och konkurrenskraftig gör Satakunta Tourist 
broschyrer, sköter dess utdelning och ordnar gemensamma marknadsföringstillställningar 
(mässor, marknadsföringsturer, försäljningsevenemang med mera)” (Koivula, intervju via e-
post, 2008-05-06. Författarens översättning). 
 
”Inom turismen i Satakunta är de tre viktigaste attraktionskrafterna: Björneborg 
Jazzmusikfestival, Ytterö turismområde och Gamla Raumo. Björneborgs stad och Satakunta 
berättar om dessa saker i alla deras markandsföringstillställningar; mässor, 
säljararrangemang, tidningsannonser, faktablad och i texter, egna broschyrer, webbsidor, 
meddelanden via e-post och personliga kundmeddelanden” (Hellman, intervju via e-post, 
2008-04-23. Författarens översättning). 
 
Björneborg turistbyrå marknadsför Satakunta tillsammans med turismföretagen och 
turismbyråerna. De månar om servicens kvalitet, produktionen och försäljningskanalerna 
(Hellman, intervju via e-post, 2008-04-23).    
 
Gällande intervjufrågan om festivalen bidrar till att göra regionen attraktiv och 
konkurrenskraftig, så anser Furuholm att alla händelser och aktiviteter påverkar regionens 
attraktivitet och konkurrenskraft. Exempelvis är Jazzmusikfestivalen framträdande och 
intressant och den får mycket publicitet. Festivalen är en attraktiv och internationell händelse. 
Den finländska sommaren är livlig men Björneborg Jazzmusikfestival har en helt egen plats. 
Vidare säger han att även naturen, renligheten och människornas beteende påverkar. Det är 
viktigt att det finns ett allsidigt kulturutbud i staden och många olika motionsmöjligheter samt 
framgångsrik sport. Barnens möjligheter till fritidsintressen och att gå i skolan är viktiga 
saker. Björneborg har ansvarat bra i dessa frågor. Förutom det är staden ren, det finns många 
parker, cykelvägar och trafikstockningar känner människor inte till. Exempelvis följer firmor i 
området noggrant upp dessa saker. Konkurrensen om kompetenta människor är stenhård att 
investeringsorten måste vara attraktiv (Furuholm, intervju via e-post, 2008-04-22). 
 
Leino och Lanne säger att festivalen gör Satakunta intressant eftersom festivalens 
marknadsvärde är så stort. Att det finns många händelser i Satakunta och Björneborg skapar 
naturligtvis tankar om området hos människor. Konkurrenskraften kan ses i det att i området 
förstår man tekniken och vad som krävs när man anordnar stora händelser. Konkurrenskraften 

                                                 
11 Björneborg turistbyrå. 
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påverkar även många andra faktorer alltifrån trafiknät till tillgång till lokaler och priserna 
samt förstås boendeförhållanden och grundservicen. De nämner även att festivalen bidrar till 
att göra staden Björneborg attraktiv och konkurrenskraftig då den har en bra image, kvalitet 
och allt fungerar bra. 
 
Björneborg Jazzmusikfestival är en betydande faktor för regionens attraktivitet och 
konkurrenskraft och utöver detta är det även historia, kulturen, naturattraktionerna och 
musikutbudet. Nästa sommar anordnar man för första gången i Björneborg Finlands största 
tredagars midsommarsfest RMJ, och dit förväntar man sig 100 000 besökare (Hellman, 
intervju via e-post, 2008-04-23). 
 
Festivalen bidrar lite till regionens attraktivitet och konkurrenskraft, enligt Hannus. Företag 
och människor flyttar dit då de tänker på festivalen. Konkurrensmässigt är arbetsplats och 
utbildning mest attraktivt. Vidare säger han att festivalen hjälper staden att bli mer intressant 
och konkurrenskraftig. Alla vet om staden och festivalen och om människor tänker på vart de 
ska flytta då kanske de tänker att det finns en intressant sak i staden. Det finns konkurrens om 
företag och arbetskraft och båda behöver image för att lockas. Vidare säger han att 
utbildningssystem, hamnen, transportmöjligheter är viktigast och har inflytande på stadens 
attraktivitet och konkurrenskraft. Dessa och även festivalen gör att befolkningen trivs bättre 
(Hannus, telefonintervju, 2008-04-22).   
 
Enligt Leppäkoski är det svårt att säga om festivalen bidrar till att göra regionen attraktiv och 
konkurrenskraftig. Hon säger även att festivalen är i juli då staden är vacker. Festivalen 
försöker vara så grön som bara möjligt och de vill skapa en attraktiv bild för annars vill inte så 
många turister komma.  
 
Gällande frågan huruvida Jazzmusikfestivalen har en förmåga att attrahera och behålla 
invånare i regionen Satakunta, så säger Hellman att en enskild händelse knappast påverkar 
människors beslut att välja bostadsort. I det påverkar mest arbets- och bostadsmöjligheter. 
Hon säger dock att Björneborg Jazzmusikfestival ändå har skapat en föreställning av att 
Björneborg är en modern stad och på grund av det kan den påverka valet av bostadsort.  
 
”Vi tror inte att en enskild festival påverkar vart man beslutar att bosätta sig, utan servicen 
och arbetstillfällena påverkar mest människors val av vart man ska bo” (Leino & Lanne, 
intervju via e-post, 2008-04-24. Författarens översättning).  
 
Det är svårt att säga om festivalen har förmågan att attrahera och behålla invånare i regionen 
då det inte finns några studier på detta, anser Leppäkoski. Hon läste dock i en tidning förra 
hösten där studenter i Björneborg sa att en av anledningarna till att de valde att flytta till 
Björneborg var på grund av festivalen. Även Hannus tycker att det är svårt att säga. Han tror 
inte att någon tar beslutet att stanna endast på grund av festivalen. Däremot så tror han att om 
en person ska flytta och jämför Björneborg med exempelvis Kuopio så väljer de Björneborg 
då de påverkas av festivalen.  
 
Koivula säger däremot att den image som Björneborg Jazzmusikfestival skapar berättar om ett 
påhittigt och företagsamt landskap där det är bra att bo. Bostädernas och tomternas 
fördelaktiga priser ökar viljan att fundera över att bo i Satakunta. Landskapet Satakunta har 
mycket att erbjuda: bra fritidsmöjligheter (skidtunneln i Jämi, segelflygning, flyginstitut, 
Björneborg Universitetscenter, bra yrkeshögskolor), Satakunta är full av mycket bra 
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studieplatser. Jazzmusikfestivalen har en stor förmåga att attrahera och behålla invånare i 
regionen (Furuholm, intervju via e-post, 2008-04-22). 

4.3.1 Marknadsföring av regionen Satakunta 

 
Här diskuteras huruvida regionen Satakunta använder sig av festivalen när det gäller att 
marknadsföra sig. Här presenteras även vilka andra faktorer regionen använder sig av för att 
marknadsföra sig. Enligt Furuholm görs marknadsföring av regionen bland annat i broschyrer. 
Vidare säger han att under festivalen besöks Björneborg av många internationella och finska 
influenser, journalister med mera och Satakuntas lobbyverksamhet fokuserar på 
Jazzfestivalen.  
 
Landskapsförbundet använder sig av alla händelser när de marknadsför Satakunta, även 
Björneborg Jazzfestival. Hela Satakuntas turism och boendemöjligheter presenterar de på 
jazzgatan för festivalbesökarna. Vidare bjuder landskapets olika aktörer och 
landskapsförbundet egna gäster till festivalen och ur ett utvecklingsperspektiv av landskapet 
presenteras viktiga frågor och idéer (Leino & Lanne, intervju via e-post, 2008-04-24). 
Koivula säger att besökarna på Björneborg Jazzmusikfestival bor i hela Satakunta och även i 
närliggande landskap. I anslutning till Björneborg Jazzmusikfestival har man anslutit andra 
händelser, som samlar folk alltmer under den där tiden. Vidare säger hon att Björneborg 
Jazzmusikfestival är garanterat ett säkert marknadsföringsmedel över hela världen.  
 
Enligt Hannus använder regionen sig av Jazzmusikfestivalen för att marknadsföra sig: ”Både 
regionen och staden bjuder hit gäster. Vi förhandlar om olika saker och det är lättare att få 
hit folk från ministerier under Jazzfestivalen. Vi förhandlar på dagen och går på konsert på 
kvällen. Vi har en egen konsert för de viktigaste kunderna och människorna från 
ministerierna. De flesta kommer från Helsingfors och det är viktigt att de kommer. Vi 
marknadsför staden och regionen genom att vi bjuder hit folk” (Hannus, telefonintervju, 
2008-04-22). 
 
Hannus säger att Jazzfestivalen är en privat organisation som marknadsför sig i hela Finland 
och utomlands och Björneborgs stad marknadsför inte så mycket med hjälp av festivalen. 
Leppäkoski säger att projektorganisationen lägger ner stor ansträngning på att annonsera och 
de annonserar både festivalen, staden och regionen. De har broschyrer och länkar på hemsidan 
om attraktioner i Björneborg och Satakunta och de visar vart människorna kan sova och äta.  
 
Vidare säger hon att syftet med att arrangera Jazzmusikfestivalen inte är att få in så mycket 
pengar som möjligt, utan syftet är att marknadsföra jazzmusik, RnB, soul och hip-hop. Att 
erbjuda positiva upplevelser och att introducera nya artister och saker i övrigt såsom visuell 
konst. Exempelvis så trycker de nya affischer varje år. 
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                                             Bild 5. Pori Jazz logo 2008.  
                                                      Källa: www.hansabase.com, 2008. 
 
Utöver Jazzmusikfestivalen berättar turistbyrån om landskapets historia, kultur, 
musikhändelser och naturen (Hellman, intervju via e-post, 2008-04-23). Leino och Lanne 
säger att Satakunta använder sig av allt kunnande, händelser och objekt i sin marknadsföring. 
Området Satakunta har mycket musik, teater, festivaler och händelser under hela året. Där 
finns också fördelaktiga levnadskostnader, funktionell och framgångsrik ekonomi, 
universitetscentrum och yrkeshögskola och mycket mer. Allt detta använder 
Landskapsförbundet i marknadsföringen. Det som de använder i marknadsföringen bestäms 
utifrån vad som eftersträvas och till vilken grupp av människor man vill rikta sig emot. 
 
”Staden Björneborg marknadsför sig som en industristad, med arbetskraft, ett gott 
utbildningssystem och staden marknadsför även turismen genom naturen och sjön. 
Utbildningssystemets mening har ökat då det finns ett universitet och yrkeshögskola och detta 
har blivit viktigare att visa när man marknadsför staden” (Hannus, telefonintervju, 2008-04-
22).  
 
Regionen använder sig även av turistattraktioner, såsom Ytterö och den fina naturen, Gamla 
Raumo, ”Leineperin ruukkia”12, ”Euras vikingaarv” etcetera när man ska marknadsföra sig 
utåt. Naturliga stora händelser är viktiga som Björneborg Jazzmusikfestival, RMJ som är 
ungdomarnas stora midsommarhändelse, Beach futis, SuomiAreena13, Björneborg Folk, 
frivilliga festivaler14 i Björneborg. Semesterbostadsmässan och att Björneborg blir 450 år 
gammal 2008 är även viktiga händelser. ”Raumo Blues” och spetsveckan är viktiga händelser 
i Raumo (Furuholm, intervju via e-post, 2008-04-22). 
 
Satakunta Tourist har utöver Jazzmusikfestivalen använt Satakuntas landskapsfågel blåmes 
och det fridlysta bäret havtorn i sin marknadsföring. Satakunta är ett landskap med många 
händelser. Bland annat Festivo, RMJ, spetsveckan i Raumo, Raumo Blues, Blue Sea Film 
Festival, Kiikoisten purpurit15, Pitkis-Sport i Kokemäki, Surfingtävlingarna i Ytterö, 

                                                 
12 Industriområde. 
13 Diskussionsforum under Jazzmusikfestivalen. 
14 Det finns ingen lag som säger att festivalen måste existera. 
15 Folkmusikevenemang i kommunen Purpuri (www.kiikoistenpurpurit.fi/, 2008). 
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”lennokkikisat Jämillä”16, frivilliga festivaler i Björneborg. Satakuntas service i olika 
turismattraktioner upplever man som bra och detta använder man som fördel i 
marknadsföringen. Satakunta är det enda landskapet där man har två Unesco världsarv och 
dessa är Gamla Raumo och ”Lapin Sammallahdenmäki”. Fiskemöjligheterna i 
”Merikarvianjoki”17 är mycket bra. ”Kokemäenjoki” deltaland och Ytterös 
fågelskådningsmöjligheter befinner sig i en helt egen klass (Koivula, intervju via e-post, 
2008-05-06).  

4.3.2 Jazzmusikfestivalens effekter på regionen Satakunta 

 
I detta avsnitt redogörs vilka effekter, ekonomiska/turistiska, kulturella/sociala, 
fysisk/miljömässiga och politiska Jazzmusikfestivalen har på regionen Satakunta. Enligt 
Leppäkoski påverkas regionen av alla dessa effekter, det vill säga ekonomiska, kulturella, 
miljömässiga och politiska.  
 
Koivula säger att festivalen har en stor ekonomisk betydelse för många företagare och 
turismföretagare i Satakunta. Björneborg Jazzmusikfestival sköter noggrant om festivalens 
innehåll och organisering som gör att festivalen alltid kan använda det som lockelse i sin 
marknadsföring. De som besöker Björneborg Jazzmusikfestival spenderar pengar i mataffärer, 
restauranger, logi med mera som i sin tur tillför mängder av euro till Satakunta. Leppäkoski 
säger att hotell och restauranger är fullsatta och att affärer och småbutiker tjänar bra under 
festivalen: ”Det är som en liten julafton för dem” (Leppäkoski, telefonintervju, 2008-04-23. 
Författarens översättning). Till Björneborg och dess närliggande områden kommer 
tiotusentals människor. De använder logiservice, besöker restauranger och köper olika 
förnödenheter och produkter (Furuholm, intervju via e-post, 2008-04-22).  
 
”Festivalen tillför mycket pengar till området och den är områdets största kulturella 
händelse” (Leino & Lanne, intervju via e-post, 2008-04-24. Författarens översättning). 
 
Enligt Leppäkoski, Hellman och Hannus så drar festivalen in cirka 15 miljoner euro till 
regionen varje år, kalkylerat av Björneborgs stad. Hannus säger dock att festivalen lämnar 
euro mest till Björneborg.  
 
Gällande frågan huruvida Jazzmusikfestivalen påverkar turismutvecklingen i regionen 
Satakunta, så säger Leppäkoski att det är enda tiden på året som alla hotellen är fullbokade. 
Björneborg har få hotell som gör att många bor på hotell i exempelvis Raumo, Harjavalta, 
Kankaanpää etcetera. Det är bra för dessa städer. Ibland åker turister till Raumo som första 
stopp, för bland annat shopping och sen kommer de till Björneborg. 
 
Enligt Hellman påverkar festivalen turismutvecklingen genom att behålla Björneborg och 
Satakunta i finländarnas minne året runt. Hannus säger att festivalen har en direkt påverkan på 
turismen, då alla hotell och restauranger i Björneborg och grannkommunen är fullsatta under 
cirka två veckor. Människor ser också andra möjligheter under Jazzfestivalen som exempelvis 
Ytterö som människorna kanske tycker är vacker. Detta gör att de eventuellt kommer tillbaka 
senare.  
 

                                                 
16 Tävling med radiostyrda flygplan i kommunen Jämi. 
17 Flod i kommunen Merikarvia. 
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”Björneborg Jazzmusikfestival drar alltid rikt med turister till Björneborg och till 
närområdena. Utmaningen är turismens omfattning i hela landskapet och under hela året” 
(Leino och Lanne, intervju via e-post, 2008-04-24. Författarens översättning)  
 
”Under Björneborg Jazzmusikfestivalveckan är logiplatserna upptagna. Detta tillför pengar 
och mer turismintäkter till Satakunta. Utöver det spenderar besökarna pengar i olika affärer i 
Satakunta och använder service. Björneborg Jazzmusikfestival ökar alltså turismen i 
Satakunta” (Koivula, intervju via e-post, 2008-05-06. Författarens översättning).  
 
Sociala effekter är att betydelsefulla människor kommer till regionen som vill bli sedda. 
Presidenten kommer varje år och hon kom även till Björneborg och festivalen innan hon blev 
president. Ministrar, sångare och skådespelare kommer. De vill se människor på ett informellt 
sätt och det är bra för regionen och staden. De får en chans att marknadsföra sig för sina egna 
intressen (Leppäkoski, telefonintervju, 2008-04-23). Kulturella effekter är att Björneborg 
Jazzmusikfestival för in megastjärnor och att nya unga talanger träder fram. På detta sätt 
stimuleras och upprätthålls rytmmusiken i Finland (Hellman, intervju via e-post, 2008-04-23). 
Björneborg Jazzmusikfestivals yrkesskickliga verksamhet får händelsens anseende att 
fortfarande bestå och den tillför nya och gamla besökare på nytt till samma händelse. 
Kontinuerlig förnyelse är viktigt men samtidigt så har Björneborg Jazzmusikfestival kunnat 
behålla jazzmusikens värde och uppträdanden på repertoaren. Ökningen av publikmängden är 
viktig för att få ekonomiska resultat men Björneborg Jazzmusikfestival är även alltjämt mån 
om att man inte sätter ribban lågt när det gäller begrundandet över det musikaliska 
konstvärdet (Koivula, intervju via e-post, 2008-05-06). Enligt Hannus är festivalen kulturellt 
viktig då jazz och musik har blivit viktigare i området men mest i Björneborg. 
 
De flesta respondenterna anser att festivalen inte har några som helst negativa effekter på 
regionen: ”Jag kan inte komma på någon negativ påverkan. Brottsligheten ökar inte ens 
nämnvärt under festivalen. Man får tag på lite fler droganvändare under festivalen men enligt 
mig beror det på effektivare kontroller” (Hannus, telefonintervju, 2008-04-22). 
 
”Jazzmusikfestivalen har ett rykte som en lugn och säker händelse. Under vissa år kan 
droganvändningen vara synlig men användningen är liten” (Furuholm, intervju via e-post, 
2008-04-22. Författarens översättning).  
 
Gällande intervjufrågan om vilka miljömässiga effekter festivalen har på regionen menar 
Koivula att Björneborg Jazzmusikfestival årligen tar hänsyn till miljön. Under många år har 
festivalen tagit hänsyn till miljön, bland annat uppmärksammar man avfallssortering. Man har 
bevarat "Kirjuriluoto" i sin ursprungliga form och ”Areena” som byggdes för några år sedan 
förstör inte landskapet.  
 
Jazzmusikfestivalen har inte mycket miljökonsekvenser (Hannus, telefonintervju, 2008-04-
22). Enligt Hannus, Hellman och Leppäkoski har Björneborg Jazzmusikfestival ett 
omfattande miljöprogram för att minska miljökonsekvenserna av Jazzfestivalen och enligt 
Hellman gör detta att festivalen inte belastar miljön. Leppäkoski säger att festivalen försöker 
vara grön och att de återvinner idag. 
 
”Festivalen har blivit erkänd som en festival med en bra underhållen försörjning av avfall 
och renlighet i omgivningen” (Leino & Lanne, intervju via e-post, 2008-04-24. Författarens 
översättning). 
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Leppäkoski nämner däremot att festivalen har ganska stor miljömässig påverkan. Staden och 
EU byggde en konsertarena, vid namn ”Areena”, utomhus i parken ”Kirjuriluoto” och där får 
det plats 40 000 människor. Förr brukade Jazzfestivalen ha konserter i bomullsfabriken men 
idag är det ett Universitet. Jazzfestivalen var först med att använda byggnader i Björneborg 
när man hade konserter. Hon säger även att festivalen har några negativa effekter på regionen 
som är att det kommer mycket människor, som använder bil och det blir föroreningar och 
skräpigt.  
 
Leino och Lanne säger att festivalen används i den politiska intressebevakningen för att bjuda 
in politiska beslutsfattare. Enligt Hannus är dessa toppolitiker och utländska politiker från 
EU-kommissionen som innebär att festivalen har få politiska konsekvenser. Vidare säger 
Leino och Lanne att föreningar i Satakunta är på ett omfattande sätt med i festivalens 
förverkligande som konstruktörer, ordningskontrollanter med mera och pengarna går till 
föreningarna. Denna sommar anordnar man under Jazzveckan i Björneborg, för tredje gången, 
”SuomiAreena” som är ett diskussionsforum. Då diskuterar Finlands politiker och olika 
organisationer aktuella ämnen (Hellman, intervju via e-post, 2008-04-23).  

4.3.3 Jazzmusikfestivalens påverkan till nya investeringar i Satakunta 

 
Här redogörs huruvida festivalen bidrar till nya investeringar i regionen Satakunta. 
Leppäkoski säger att de som arbetar på festivalen har som huvudmål att andra ska investera i 
regionen. Detta har gjorts bland annat genom att Björneborg och EU byggde ”Areena” och att 
det byggts broar. Själv investerar festivalen endast med lite pengar. Anledningen till att de 
försöker få andra att investera i regionen är att det hjälper området och festivalen att 
utvecklas. Genom byggandet av mötesplatser, arenor och inomhusplatser blir festivalen mer 
attraktiv.   
 
Festivalen har nog lite att göra med investeringar, enligt Hannus. Den kan bidra till 
investeringar inom turismen, men inte inom industrin. Turism lockar många människor som i 
sin tur gör att investeringar blir möjliga. Det finns en diskussion om att bygga ett nytt hotell i 
Björneborg då brist på hotellrum är det största problemet under festivalen. Risken med det är 
dock att den inte blir fullsatt under de lugnare perioderna då efterfrågan är liten eller normal. 
Små turismföretag gör också investeringar. Ägaren på Reposaari Camping ska bygga 5-7 nya 
stugor för 4-5 personer som han vet han kan sälja under festivalen (Hannus, telefonintervju, 
2008-04-22).  
 
I hela regionen påverkar festivalen bara grannkommuner som ligger på cirka 30 km avstånd 
från Björneborg. Det görs mest turisminvesteringar i Björneborg men även säkert i Luvia, 
Merikarvia och Ulvila. Utan Jazzfestivalen skulle viss turisminvestering i Luvia och 
Merikarvia troligtvis inte bli gjord. I Björneborg gör man i viss mån turisminvesteringar på 
grund av efterfrågan under Jazzfestivalen (exempelvis Ytterö campingområde och Siikaranta 
Camping i Reposaari) (Hannus, telefonintervju, 2008-04-22).  
 
Björneborgs stad har gjort omfattande investeringar i området ”Kirjuriluoto”, enligt Hellman 
och investeringarna hade de troligtvis inte gjort om inte Jazzfestivalen existerade. Vidare 
säger hon att efterfrågan påverkar turisminvesteringar och i denna stund finns det en 
efterfrågan på stugor med högt läge. Koivula tror att regionen satsar på restaurang- och 
logiservice under veckan Björneborg Jazzmusikfestival anordnas. Leino och Lanne anser att 
många förhållanden påverkar investeringarna i området Satakunta. 
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4.4 Samarbeten för att göra Satakunta attraktiv och 
konkurrenskraftig 
 
I denna del redogörs huruvida de olika organisationerna samarbetar med Jazzmusikfestivalen 
för att göra regionen attraktiv och konkurrenskraftig och hur samarbetet i så fall ser ut. Enligt 
Leppäkoski finns det samarbete då man arbetar med stadsplanering och utveckling av 
området. Hannus säger att Björneborgs stad stödjer Jazzfestivalorganisationen ekonomiskt 
med cirka 230 000 euro. I början av festivalen samarbetar staden med MTV3 och 
Jazzfestivalen och de anordnar händelsen ”SuomiAreena”. Den kan jämföras med 
Almedalsveckan på Gotland då de bjuder in företag och partiledare som ska ställa upp i 
höstens kommunalval för att delta i samhällsdiskussioner. Det är lättare att få dit folk när det 
är festival. Denna händelse börjar på tisdagen och håller på i tre till fyra dagar och på 
torsdagen börjar Jazzfestivalen. Under de tre till fyra dagarna har man cirka 50 diskussioner 
och på kvällen går man på festivalen. 

 
Vidare säger Hannus att Björneborgs stad har ganska mycket samarbete med festivalen då de 
även hjälper till att organisera festivalen. De anordnar marknadsföringsmöten ibland i 
Helsingfors där exempelvis VD på Jazzfestivalen får möjlighet att berätta för folk om 
festivalen: ”Vi gör ganska mycket marknadsföring med Jazzfestivalen då vi marknadsför 
festivalen, regionen och staden, men den mesta marknadsföringen går via MAISA. 
Jazzfestivalen och MAISA har många marknadsföringssamarbeten” (Hannus, telefonintervju, 
2008-04-22). 
 
Samarbetet är allsidigt, enligt Furuholm. Staden är festivalens samarbetspartner och det finns 
ett omfattande avtal om hur områdena ska användas – bland annat ”Kirjuriluoto”, ”Eteläranta” 
och det finns avtal om gemensam marknadsföring. Fördelarna är gemensamma: anordnandet 
av festivalen utan stadens del i det hela vore omöjlig. Utifrån stadens image är 
Jazzmusikfestivalen det bästa som en ort kan få: fin internationell händelse, rikligt med 
människor, näringslivet får fart, negativa nyheter finns inte eller är få (Furuholm, intervju via 
e-post, 2008-04-22). 
 
Enligt Hellman skulle inte anordnandet av Björneborg Jazzmusikfestival ha varit möjligt utan 
Björneborgs stads medverkande och täta samarbete. Björneborgs stad upplåter festområdet, en 
gata gör de om till jazzgata med mera. Huvudgatan stänger man av, trafiken begränsas och 
Björneborg Jazzmusikfestival sköter om vakthållningen. I området finns tiotal restauranger, 
caféer och barer som behöver vatten och el. Björneborg Energi tillför området el och 
Björneborg Vatten förser området med drickbart vatten och avlägsnar restvatten. Björneborgs 
stad sköter om övervakandet av livsmedel, Björneborgs stads trädgårdsföretag transporterar 
blomsterarrangemang i området med mera.  
 
Vidare säger Hellman att för Björneborg turistbyrå är Björneborg Jazzmusikfestival en 
naturlig samarbetspartner. Samarbetet är fruktbart och mångsidigt. Marknadsföring, 
försäljning, synlighet, producering av infrastruktur med mera. Björneborg Jazzmusikfestival 
är med på bilder, texter med mera. I MAISA: s broschyrer och försäljningshändelser berättar 
de alltid om Jazzmusikfestivalen som Björneborgs största händelse. Under Björneborg 
Jazzmusikfestival anordnar MAISA logi hos cirka 400 familjer i Björneborg. Samarbetet är 
tätt under hela året, det vill säga de använder sig mycket av festivalens bildmaterial, planerar 
gemensamma resepaket och de söker nya konsertplatser. Leppäkoski säger däremot att 
samarbetet med turistbyrån i det förflutna inte varit så aktivt men idag finns det ett gemensamt 
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problem som är bristen på boende. Detta håller de på och jobbar på. Enligt henne finns det 
idag ett bättre samarbete med MAISA för att göra regionen attraktiv.  
 
Landskapsförbundet och Björneborg Jazzmusikfestival arbetar tillsammans exempelvis under 
Satakuntas senattorg år 2009. I anslutning till denna händelse organiserar Björneborg 
Jazzmusikfestival konserter. De har inget samarbete när det gäller att marknadsföra 
landskapet. Björneborg Jazzmusikfestival marknadsför sig själva och Landskapsförbundet 
marknadsför Satakunta. Dock alltid när det finns tillfälle och behov av att arbeta tillsammans 
eller om de vill fråga om den andres åsikt, då har de ett samarbete (Leino & Lanne, intervju 
via e-post, 2008-04-24). Koivula säger att festivalen är med i olika broschyrer och Satakunta 
Tourist berättar om Björneborg Jazzmusikfestival under försäljningsevenemangen och på 
mässorna.  
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5. Analys 
 
I detta avsnitt lyfter författaren fram de mest intressanta delarna från undersökningen och 
kopplar ihop dessa med studiens sekundärdata och den teoretiska referensramen. 

5.1 Regional identitet och image i regionen Satakunta 
 
I denna del analyseras skapandet av den regionala identiteten och imagen i regionen 
Satakunta. Sedan 1970-talet har skapande av image hos platser blivit mer vanligt i 
västerländska länder (Pitkänen & Vepsäläinen). Hospers (2005) säger att hur människor väljer 
att placera sig baseras mer och mer på den image som ett område framkallar. Image skapas i 
regioner för att attrahera och behålla invånare, företag och besökare. Enligt Hannus 
(telefonintervju, 2008-04-22) finns det konkurrens om företag och arbetskraft i regionen och 
båda behöver image för att lockas. Undersökningen visar att det är viktigt med regional 
identitet och image i regionen Satakunta. Bland respondenterna finns det olika åsikter om 
varför det är viktigt med regional identitet och image. Exempelvis säger Leppäkoski 
(telefonintervju, 2008-04-23) och Hannus att det är viktigt då de attraherar människor, företag 
och turister till regionen. Den egna starka identiteten skapar trygghet och tillfredsställelse för 
landskapets invånare och förser landskapet med nya invånare (Koivula, intervju via e-post, 
2008-05-06).  
 
Hosper (2005) menar att människor i maktposition i regionen funderar över vilken profil de 
vill ha för att öka attraktiviteten och enligt Cassel (2003) används profilering av regioner i 
syfte att skapa regional identitet. Det finns olika åsikter om vad som är Satakuntas identitet 
och image. Exempelvis så anser Leino och Lanne (intervju via e-post, 2008-04-24) att 
Satakunta har en väst-finsk, havslig, självständig och självförsörjande identitet och image, 
medan Leppäkoski menar att Universitetet i Björneborg har skapat en image. Furuholm 
(intervju via e-post, 2008-04-22) och Hannus anser även att skapandet av en gemensam 
identitet och image för hela regionen Satakunta är en svår uppgift och att det är lättare att 
skapa en regional identitet och image i exempelvis staden Björneborg: ”Man vill skapa en 
regional identitet och image i regionen men det är inte lätt. Detta då regionen Satakunta 
består av många städer som gör det svårt att ha en identitet för hela regionen. Exempelvis 
har Raumo som är en mellanstor stad en egen identitet” (Hannus, telefonintervju, 2008-04-
22).  
 
Leino och Lanne säger däremot att identitet och image redan finns i regionen Satakunta men 
att organisationen kommer att förstärka dessa med lämpliga medel. Även Koivula (intervju 
via e-post, 2008-05-06) menar att regionen jobbar med en identitet och image. 

5.2 Jazzmusikfestivalens roll i skapandet av en regional identitet 
och image i Satakunta 
 
Stora evenemang kan påverka skapandet av en image hos värdsamhället som i sin tur kan leda 
till en bra bild av en potentiell turismdestination (Richards & Wilson, 2004 & Getz, 1991). 
Enligt Richards och Wilson (2004) har detta gjort att evenemang har använts som redskap för 
image-stärkande. Vidare säger de även att det har blivit allt vanligare att städer använder 
kulturella evenemang för att förbättra sin image. Undersökningen visar att 
Jazzmusikfestivalen bidrar till identitet och image i regionen. Festivalen skapar en bild av ett 
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eftersträvande landskap där människor värdesätter skapande, mod och framåtanda. Den 
medför även tankar om en stor internationell händelse, trevlig musikfestival på sommaren då 
man kan roa sig. Dock anser några att den i huvudsak bidrar till staden Björneborg. 
Leppäkoski tror att festivalen bidrar mer till Björneborg på grund av dess namn som är ”Pori 
Jazz Festival”. Festivalen är det första ordet hos människor när man säger Björneborg 
(Hannus, telefonintervju, 2008-04-22).  

5.2.1 Mediebevakningens betydelse för regionens identitet och image 

 
Mediebevakningen som orsakas av händelsen kan hjälpa destinationen att bygga upp sitt 
självförtroende och en positiv image. Festivalers publicitet påverkar samhällets image och 
identitet (Yeoman et al., 2004). Undersökningen visar att mediebevakningen har en viktig 
betydelse för Satakuntas image och regionala identitet. Enligt Hannus är det lättare att locka 
människor och arbetskraft med hjälp av media. Vidare säger Yeoman et al. (2004) att genom 
tv-program kan festivaler göra att värdsamhällets image och fysiska lokalisering skapas i de 
potentiella besökarnas minne. Enligt Hellman sänder man konserter året runt och det gör att 
Björneborg Jazzmusikfestival fastnar i minnet även under vintern. Vidare säger hon att dess 
uppmärksamhet har stor betydelse för att områdets egna invånare känner stolthet över staden 
och dess område. Leino och Lanne anser att regionens bild kan bli lite felaktig om media 
endast följer området under Jazzmusikfestivalen. Detta då stadens folkmängd ökar avsevärt 
under händelsen liksom händelserna och aktiviteterna. 

5.2.2 Jazzmusikfestivalen som varumärke i Satakunta 

 
Richards och Wilson (2004) menar att vissa stora kulturella evenemang har blivit varumärken 
och Edström et al. (2003) säger att festivaler bygger upp ortens varumärke. Undersökningen 
visar att det finns skilda åsikter om Jazzmusikfestivalen är ett varumärke för hela regionen 
Satakunta eller inte. De flesta anser att den är ett varumärke för hela regionen (Leppäkoski, 
Leino, Lanne Hellman, Furuholm, intervjuer, 2008). Björneborg Jazzmusikfestival skapar en 
glad, modern och dynamisk bild av Björneborg och hela Satakunta och den är turismens 
viktiga attraktionskraft för hela landskapet (Hellman, intervju via e-post, 2008-04-23). Två 
respondenter anser dock att det mest är ett varumärke för staden Björneborg. Hannus och 
Koivula menar däremot att festivalen endast är ett varumärke för staden Björneborg. Man 
förknippar staden med festivalen (Hannus, telefonintervju, 2008-04-22). Undersökningen 
visar även att respondenterna, förutom Leppäkoski, anser att det också finns annat i regionen 
Satakunta som kan ses som varumärken, såsom Gamla Raumo, Ytterö.  

5.3 Jazzmusikfestivalens roll i skapandet av en attraktiv och 
konkurrenskraftig region 
 
Det har blivit allt vanligare att städer använder kulturella evenemang för att attrahera besökare 
(Richards och Wilson, 2004). Egeland och Johannisson (2003) menar att kulturen ska vara en 
attraktionskraft. Undersökningen visar att Jazzmusikfestivalen attraherar besökare till 
regionen Satakunta men att det även finns annat i regionen som attraherar, såsom den övriga 
kulturen, naturen, havet, Ytterö, historien etcetera. Av Koivula ges uttalandet: ”Det som är 
mest attraktivt i regionen beror alltid på människan. Vad någon efterfrågar. Vi har som tur är 
ett landskap som är som Finland i miniatyr: ett grönskande söder, nordliga lapplands 
Satakunta, mycket händelser, mycket musik, mycket att göra” (Koivula, intervju via e-post, 
2008-05-06. Författarens översättning). 
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Det finns en ökad konkurrens mellan städer när det gäller att attrahera konsumenter, 
investerare och politiker (Richards och Wilson, 2004). Furuholm säger att konkurrensen om 
kompetenta människor är stenhård som gör att investeringsorten måste vara attraktiv. 
Organisationerna använder sig av olika strategier för att göra regionen attraktiv och 
konkurrenskraftig. Bland annat så marknadsför de regionen, de ordnar och går på olika 
marknadsföringstillställningar, producerar broschyrer etcetera. Hannus nämner att regionen 
har allmän utveckling av utbildning och näringsliv och marknadsföring av turism. 
 
Evenemangs roller och effekter har en ökad betydelse för konkurrenskraften hos destinationer 
(Getz, 2007). Samtliga respondenter, förutom Leppäkoski som är lite osäker, anser att 
Jazzmusikfestivalen bidrar till att göra regionen Satakunta attraktiv och konkurrenskraftig. 
Detta då den är framträdande och intressant och den får mycket publicitet (Furuholm, intervju 
via e-post, 2008-04-22). Enligt Leino och Lanne är regionen konkurrenskraftig då man i 
området förstår tekniken och vad som krävs när man anordnar stora händelser. 
Jazzmusikfestivalen bidrar till regionens attraktivitet och konkurrenskraft genom att 
människor och företag flyttar dit när de tänker på festivalen, enligt Hannus. Det finns även 
andra saker i Satakunta som bidrar till regionens attraktivitet och konkurrenskraft såsom 
naturen, människors beteende, boendeförhållanden, grundservicen, utbildningssystem, 
transportmöjligheter etcetera.  
 
Image skapas för att bland annat attrahera och behålla invånare, säger Hospers (2005). 
Egeland och Johannisson (2003) menar att politiker på lokal och regional nivå hoppas att ett 
välutvecklat lokalt kulturutbud ska locka bland annat familjer till regionen. Samtliga 
respondenter, förutom Leino och Lanne, anser att Jazzmusikfestivalen har förmågan att 
attrahera och behålla invånare i Satakunta. Hellman säger att festivalen kan påverka valet av 
bostadsort då den skapar en föreställning av Björneborg som en modern stad. Om en person 
ska flytta och jämför Björneborg med en annan stad så väljer de Björneborg då de påverkas av 
festivalen (Hannus, telefonintervju, 2008-04-22). Den image som Jazzmusikfestivalen skapar 
berättar om ett påhittigt och företagsamt landskap, där det är bra att bo, enligt Koivula. Några 
av respondenterna säger även att det finns mycket annat i regionen som attraherar människor 
till att bosätta sig där såsom arbets- och bostadsmöjligheterna, servicen, fritidsmöjligheterna, 
studieplatserna etcetera (Leino, Lanne, Hellman & Koivula, intervjuer, 2008).  

5.3.1 Marknadsföring av regionen via Jazzmusikfestivalen 

 
Cassel (2003) menar att urbana områden marknadsför regioner med hjälp av kultur och 
Richards och Wilson (2004) säger att det finns en ökning av användandet av evenemang för 
att marknadsföra platser. Bolag och företag använder evenemang som huvudelement i sina 
marknadsstrategier och imagekampanjer (Allen et al., 2005). Getz säger att de flesta 
destinationer använder evenemang i sina utvecklings- och marknadsföringsplaner (Getz, 
2007). 
 
Undersökningen visar att regionen använder sig av festivalen för att marknadsföra sig utåt. 
Landskapsförbundet presenterar hela Satakuntas turism och boendemöjligheter på jazzgatan 
för festivalbesökarna (Leino & Lanne, intervju via e-post, 2008-04-24). Enligt Hannus är det 
lättare att få dit folk under festivalen och de marknadsför staden och regionen genom att de 
bjuder dit ministrar och kunder. Leppäkoski nämner att projektorganisationen annonserar 
staden och regionen bland annat genom att de har broschyrer och länkar på hemsidan om 
attraktioner i Björneborg och Satakunta. Studien visar också att regionen använder sig av 
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andra faktorer än Jazzmusikfestivalen för att marknadsföra sig som kulturen, 
utbildningssystemet, Gamla Raumo, RMJ, Ytterö etcetera. 

5.3.2 Jazzmusikfestivalens effekter på regionen Satakunta 

 
Allen et al. (2005) menar att evenemang kan ha både positiv och negativ påverkan på 
värdsamhället och dessa delas in i social/kulturell, fysisk/miljömässig, politisk och 
turistisk/ekonomisk påverkan. Evenemangs roller och effekter har en ökad betydelse för 
konkurrenskraften hos destinationer (Getz, 2007). Undersökningen visar att 
Jazzmusikfestivalen har samtliga effekter (ekonomiska/turistiska, kulturella/sociala, 
fysiska/miljömässiga och politiska) på regionen Satakunta.  
 
Yeoman et al. (2004) säger att festivaler kan hjälpa samhällen att fokusera på bland annat 
ekonomisk utveckling. Enligt Allen et al. (2005) skapar evenemang ekonomiska fördelar och 
evenemang kan ses som katalysatorer när det gäller att attrahera besökare och öka deras 
spenderande. Genom att besökare spenderar pengar logi, mat och shopping kan värdsamhället 
dra fördel av evenemang. Den lokala ekonomin ökar tillfälligt av utgifterna av att iscensätta 
ett evenemang. Genom undersökningen kan det konstateras att Jazzmusikfestivalen har 
positiva ekonomiska/turistiska effekter på hela regionen Satakunta. Alla hotell och 
restauranger i Björneborg och grannkommunerna är fullsatta och enligt Leppäkoski tjänar 
affärer och småbutiker bra under festivalen. Hon ger uttalandet: ”Det är som en liten julafton 
för dem.” Festivalen drar årligen in cirka 15 miljoner euro till regionen. Richards och Wilson 
(2004) menar att evenemang kan uppmuntra människor att besöka en plats mer än en gång. 
Hannus säger att människor också kan se andra möjligheter under Jazzmusikfestivalen som 
exempelvis Ytterö som gör att de kommer tillbaka till regionen senare.  
 
Alla evenemang har social och kulturell påverkan på sina deltagare och ibland på 
värdsamhället. Vissa evenemang lämnar efter sig ökad medvetenhet och delaktighet hos 
samhället och andra breddar människors kulturella perspektiv, exponerar de till nya 
människor, traditioner eller idéer (Allen et al., 2005). Utifrån undersökningen kan man se att 
festivalen har social/kulturell påverkan på regionen. Detta då den lockar ”viktiga” människor 
(ministrar, sångare och skådespelare) till regionen som enligt Leppäkoski vill se andra 
människor på ett informellt sätt. Rytmmusiken i Finland stimuleras och upprätthålls på grund 
av festivalen (Hellman, intervju via e-post, 2008-04-23). Hannus menar att festivalen är 
kulturellt viktig då jazz och musik har blivit viktigare i området. 
 
Enligt Allen et al. (2005) kan stora evenemang resultera i drogmissbruk, dåligt beteende hos 
folkmassan och en ökning av kriminella aktiviteter. Ju större ett evenemang är och ju högre 
profil det har, desto större är risken att den har negativ påverkan. Studien visar att festivalen 
inte har några stora negativa effekter på regionen. Hannus säger att brottsligheten inte ens 
ökar nämnvärt under festivalen. Man får tag på lite fler droganvändare men enligt honom 
beror det på effektivare kontroller. Festivalen har rykte som en lugn och säker händelse 
(Furuholm, intervju via e-post, 2008-04-22).  
 
Evenemangsturism kan orsaka en samhällsutveckling såsom miljökvalitet (Yeoman et al., 
2004). Enligt Allen et al. (2005) är en positiv effekt av evenemang att de ökar den 
miljömässiga medvetenheten. Det är viktigt att ta hänsyn till slitage på den naturliga och 
fysiska miljön, problem med skydd av arv och sönderslitning av det lokala samhället. 
Björneborg Jazzmusikfestival tar årligen hänsyn till miljön då organisationen har ett 
miljöprogram för att minimera miljöeffekterna: ”Festivalen har blivit erkänd som en festival 
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med en bra underhållen avfallsförsörjning och renlighet av omgivningen” (Leino & Lanne, 
intervju via e-post, 2008-04-24. Författarens översättning).  
 
Allen et el. (2005) nämner att de negativa effekter som evenemang har på miljön är 
miljöförstörelse, förorening, förstörelse av arv, oljud och trafikstockning. Studien visar att 
Jazzmusikfestivalen inte har någon stor negativ påverkan på miljön i regionen. De få negativa 
effekter som festivalen har på regionen är att det kommer mycket människor, användande av 
bil och det blir föroreningar och skräpigt (Leppäkoski, telefonintervju, 2008-04-23).  
 
Allen et al. (2005) menar också att tillhandahållande av infrastruktur när man anordnar stora 
evenemang resulterar ofta i en förbättrad miljö och faciliteter för värdsamhället. Andra 
positiva effekter som evenemang ger är urbana förändringar, förnyelse etcetera. Leppäkoski 
nämner att Jazzmusikfestivalen var först med att använda byggnader i Björneborg när de 
anordnade konserter. Idag håller man däremot konserterna utomhus på exempelvis 
konsertarenan ”Areena” som Björneborgs stad och EU finansierade till att bygga.  
 
Evenemang har en förmåga att förbättra politikers och städers profil (Allen et al., 2005). 
Undersökningen visar att festivalen har en politisk påverkan på regionen då den används i den 
politiska intressebevakningen för att bjuda in politiska beslutsfattare. Under festivalen 
anordnas det ett diskussionsforum vid namn ”SuomiAreena” då politiker och organisationer 
diskuterar aktuella ämnen.  

5.3.3 Jazzmusikfestivalens påverkan till investeringar i Satakunta 

 
Festivaler och evenemang är bland annat katalysatorer för urban utveckling och förnyelse 
(Getz, 1991, Richards och Wilson, 2004 & Allen et al., 2005). Det har blivit allt vanligare att 
städer använder kulturella evenemang för att bland annat attrahera investeringar, enligt 
Richards och Wilson, 2004 och Yeoman et al. (2004) menar att festivaler kan hjälpa 
samhällen att fokusera på bland annat investeringar. Studien visar att Jazzmusikfestivalen 
påverkar till investeringar i regionen Satakunta. Enligt Leppäkoski har festivalen som 
huvudmål att andra ska investera i regionen då det hjälper området och festivalen att 
utvecklas. Stora evenemang har behov av land och infrastruktur som ofta accelererar önskad 
eller behövd utveckling och förbättrar därav destinationens attraktivitet (Getz, 1991). Allen et 
al. (2005) menar att stora händelser kan skapa ny och utökad turisminfrastruktur. Vidare säger 
de att tillhandahållande av infrastruktur när man anordnar stora evenemang ofta resulterar i en 
förbättrad miljö och faciliteter för värdsamhället. Enligt Edström et al. (2003) kan festivaler 
locka entreprenörer att starta nya affärer. Det finns tankar om att bygga ett nytt hotell i 
Björneborg då det finns brist på hotellrum under festivalen. Små turismföretag gör även 
investeringar på grund av festivalen. Det är särskilt Björneborgs stad som investerar i 
festivalen och de har bland annat gjort investeringar i området ”Kirjuriluoto”. Enligt Hellman 
och Hannus skulle vissa investeringar troligtvis ha blivit ogjorda om Jazzmusikfestivalen inte 
existerade.  

5.4 Samarbeten för att göra Satakunta attraktiv och 
konkurrenskraftig 
 
I detta avsnitt analyseras Jazzmusikfestivalens samarbeten med regionens olika organisationer 
för att göra Satakunta attraktiv och konkurrenskraftig. Samhället tjänar på att befrämja bland 
annat ledarskap, organisationens expertis och nätverk genom evenemangsproduktion och 
evenemang är nödvändiga för samhällets utveckling (Getz, 1991). Yeoman et al. (2004) säger 
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att evenemangsturism kan orsaka en samhällsutveckling såsom samarbete. Festivaler 
stimulerar uppkomsten av mer specialiserade och förtätade nätverk som bland annat ökar 
konkurrenskraften i en region (Edström et al., 2003). Det finns stora möjligheter för 
evenemangsturismorganisationer att skapa samarbete och nätverk mellan evenemangssektorn 
och organisationer utanför. Nätverk kan sköta många olika uppgifter, exempelvis underlätta 
delandet av information och expertis, expandera tillgången till sponsorskap och utveckla 
samarbete som vill hjälpa till i utvecklingen av turistmarknader (Allen et al., 2005).  
 
Samtliga organisationer har något slags samarbete med Jazzmusikfestivalen för att göra 
regionen attraktiv och konkurrenskraftig. Det finns samarbete då man arbetar med 
stadsplanering och utveckling av området. Björneborgs stad och festivalen har ganska mycket 
samarbete. Bland annat så stödjer staden Jazzmusikfestivalorganisationen ekonomiskt med 
cirka 230 000 euro. Björneborgs stad och festivalen har gemensam marknadsföring då de 
marknadsför festivalen, regionen och staden och det finns ett omfattande avtal om hur 
områdena ska användas. Anordnandet av festivalen skulle inte ha varit möjligt utan 
Björneborgs stads medverkande och täta samarbete med festivalen. Hannus och Hellman 
säger att Jazzmusikfestivalen och Björneborg turistbyrå har mycket samarbeten, bland annat 
med marknadsföring. Björneborg Jazzmusikfestival är en naturlig samarbetsparter och 
samarbetet är, fruktbart, mångsidigt och tätt under hela året (Hellman, intervju via e-post, 
2008-04-23). Leppäkoski säger däremot att samarbete med turistbyrån inte varit så aktivt i det 
förflutna, men att det idag finns ett bättre samarbete dem emellan för att göra regionen 
attraktiv. Landskapsförbundet har samarbete med festivalen när det finns tillfälle och behov 
för det eller när man vill fråga om den andres åsikt. De har dock inget samarbete när det gäller 
att marknadsföra Satakunta.  

5.5 Undersökningens validitet 
 
De intervjufrågor som ställdes till aktörerna gav på ett tillfredsställande sätt svar på syftet och 
frågeställningarna. Det fanns ett tydligt mönster bland svaren som i sin tur kunde ge ett tydligt 
svar på frågeställningarna. Om författaren istället hade fokuserat på att fråga 
lokalbefolkningen om deras åsikter om den regionala identiteten och imagen och 
Jazzmusikfestivalens betydelse, då hade det däremot inte varit möjligt att få svar på 
frågeställningarna. Detta eftersom syfte och frågeställningar riktade sig emot aktörerna i 
regionen och deras åsikter. Eftersom författaren har undersökt det som var syfte att 
undersökas, anses validiteten i arbetet vara god. 
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6. Diskussion 
 
Människor i maktposition i regionen funderar över vilken profil de vill ha för att öka 
attraktiviteten (Hospers, 2005). Undersökningen har visat på att det anses vara viktigt att ha 
en regional identitet och image i regionen Satakunta. Det är viktigt med regional identitet och 
image då dessa gör att det skapas en bild av regionen som kan göra den mera attraktiv och 
konkurrenskraftig. Image och identitet är även viktigt då de bland annat attraherar företag, 
turister och nya invånare till regionen. Det finns en medvetenhet om vad som är Satakuntas 
identitet och image men det finns inte en gemensam uppfattning om vad dessa är. Det finns 
även olika åsikter om förmågan att skapa regional identitet och image i Satakunta. Vissa av 
respondenterna anser att det är en svår uppgift att skapa en regional identitet och image för 
hela regionen medan andra säger att man arbetar med dessa. Det är rimligt att det är en 
svårare uppgift att skapa en gemensam identitet och image för hela regionen, då regionen är 
stor och består av många städer som har egna identiteter och image. För att det ska kunna 
skapas en gemensam identitet och image för hela regionen krävs det att alla människor med 
makt samarbetar effektivt.  
 
Undersökningen visar att människor i maktposition i Satakunta vill att regionen ska vara 
attraktiv och konkurrenskraftig och det är även rimligt att Satakunta är det. Detta eftersom 
organisationerna använder sig av olika strategier för att göra regionen attraktiv och 
konkurrenskraftig och regionen har mycket som attraherar. Exempelvis natur, kultur, 
turismattraktioner, festivaler etcetera och det finns exempelvis bra boendeförhållanden och 
utbildningssystem i regionen. Undersökningen visar även att Satakunta lyckats bli en attraktiv 
och konkurrenskraftig region. Detta även fast det inte finns en gemensam uppfattning om vad 
som är Satakuntas identitet och image och då det finns olika åsikter om skapandet av den 
regionala identiteten och imagen. Utifrån detta uppstår frågan om det verkligen är nödvändigt 
att ha en gemensam tanke och strategi om regional identitet och image i hela Satakunta? 
Undersökningen visar att det inte är nödvändigt. Det fungerar bra att inom Satakunta ha olika 
uppfattningar om vad som är dess identitet och image. Dock är det rimligt att det vore bra om 
man inom regionen ändå kunde ha en gemensam uppfattning och strategi. Detta då det skulle 
göra arbetet att göra regionen mer attraktiv och konkurrenskraftig, effektivare och lättare om 
alla strävade efter att förmedla samma bild utåt. Attraktiviteten och konkurrenskraften i 
Satakunta skulle säkert höjas ännu mer.  
 
Undersökningen visar att Björneborg Jazzmusikfestival skapar identitet och image i regionen 
Satakunta men att den i huvudsak är en image-skapare i staden Björneborg. Det finns skilda 
åsikter om Jazzmusikfestivalen är ett varumärke för hela regionen Satakunta eller inte. De 
flesta anser att den är ett varumärke för hela regionen.  Hannus och Koivula menar däremot 
att festivalen endast är ett varumärke för staden. Jazzmusikfestivalen är ett bra exempel på att 
kulturella evenemang kan förbättra en stads image och bli varumärken i staden, men inte 
nödvändigtvis i regionen. Författaren instämmer i resonemanget att festivalen i huvudsak är 
en image och ett varumärke för staden Björneborg. Detta då det är vanligast att människor 
förknippar festivalen med staden Björneborg där den anordnas och det sägs även att staden 
känner man till på grund av festivalen. Invånarna i Satakunta känner stolthet över att 
festivalen anordnas i regionen. Dock känner Björneborgs invånare närmare koppling med 
Jazzmusikfestivalen och stolthet över staden på grund av att festivalen anordnas där än vad 
invånarna i övriga regionen gör. Att festivalen skulle ge en image, identitet och ett varumärke 
till hela regionen ses som svårare även på grund av att regionen är stor och består av väldigt 
många städer som i sin tur förknippas med andra händelser. Personer som känner till 
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Satakunta och vet att festivalen existerar där kan dock se festivalen som en del av regionen 
tillsammans med dess övriga attraktioner och händelser. Det ses även som svårt för festivalen 
att ge en image och identitet till hela regionen då det som sagt inte ens finns en gemensam 
tanke om vad som är regionens image och identitet eller vilken identitet och image som man 
vill skapa i regionen.  
 
Mediebevakningen av festivalen bidrar på ett positivt sätt till Satakuntas identitet och image. 
Medierna följer festivalen och området under festivalveckan men även under hela året. 
Jazzmusikfestivalen är ett bra exempel på en festival vars publicitet kan påverka samhällets 
image och identitet. Media förmedlar och skapar en positiv bild av festivalen och Satakunta 
som gör att regionen blir attraktiv utåt. Människor som inte har besökt området tidigare får 
upp ögonen och blir intresserade av att besöka platsen. Media kan även göra att 
lokalbefolkningen känner stolthet över sin region, då de ser att festivalen är attraktiv. Det är 
mest rimligt att media i huvudsak har en påverkan på stadens image och identitet eftersom 
festivalen anordnas i staden och man ser i huvudsak festivalen och staden i media. I detta fall 
skulle det vara bra om media kunde visa mer av hela regionen som i sin tur skulle vara 
positivt för hela regionen och dess image och identitet. Det finns dock även en risk för att 
stadens och regionens bild blir lite felaktig när man mestadels fokuserar på området under de 
två veckorna som festivalen hålls. Detta eftersom området ser annorlunda ut under denna tid 
med dess ökade folkmängd och de ökade aktiviteterna och händelserna. Efter att festivalen är 
slut så återgår alla aktiviteter till det normala i området och det är även viktigt att förmedla en 
positiv bild av området när det inte är festival. Detta för att behålla områdets positiva image 
och identitet och för att locka invånare, besökare, företag etcetera även när det inte är festival. 
 
De flesta respondenterna anser att festivalen bidrar till att göra regionen Satakunta attraktiv 
och konkurrenskraftig. Detta eftersom företag flyttar dit på grund av festivalen och då man i 
området förstår vad som krävs när man anordnar stora händelser. Detta anser författaren visar 
på att festivalen är en bra och viktig händelse i regionen och att evenemang kan bidra till 
attraktivitet och konkurrenskraft i en region.  
 
Festivalen attraherar besökare till regionen, den bidrar till olika investeringar i Satakunta och 
regionen använder sig av festivalen för att marknadsföra sig utåt. Författaren anser att det är 
bra att i en region satsa på evenemang som i detta fall Jazzmusikfestivalen. Detta eftersom 
regionen får chansen att synas utåt och locka till sig besökare och investerare, som i sin tur 
kan göra regionen mer attraktiv och konkurrenskraftig. Övriga positiva effekter som 
festivalen har på regionen är att den bland annat tillför cirka 15 miljoner euro till regionen, 
ökar turismflöderna, lockar politiker och investeringar. Evenemangs roller och effekter har en 
ökad betydelse för konkurrenskraften hos destinationer, enligt Getz (2007) och det är rimligt 
att Jazzmusikfestivalen är ett evenemang som på grund av de positiva effekterna ökar 
konkurrenskraften och attraktiviteten i regionen. Författaren anser dock att staden Björneborg 
först och främst påverkas av dessa effekter eftersom festivalen anordnas där.   
 
Alla evenemang har alltid någon slags negativ påverkan på samhället, anser författaren. De 
lockar till sig mycket människor som i sin tur orsakar nedskräpning, kriminalitet, föroreningar 
etcetera. Med rätt expertis kan evenemangen dock på olika sätt hantera dessa problem. 
Undersökningen visar att Jazzmusikfestivalen har förmågan att hantera de negativa effekterna 
som kan dyka upp. Detta då festivalen följer ett miljöprogram och då det finns effektivare 
drogkontroller under de två veckor festivalen hålls. Studien visar även att organisationen har 
förmågan att hantera de negativa effekterna då festivalen inte har en så stor negativ påverkan 
på regionen Satakunta. Detta anser författaren är positivt.  
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Jazzmusikfestivalen har skapat samarbete mellan olika organisationer som visar på att det 
finns fokus i Satakunta när det gäller att göra regionen attraktiv och konkurrenskraftig. I 
regionen finns det en förståelse för betydelsen av en konkurrenskraftig och attraktiv region i 
en värld som blir alltmer globaliserad och likartad. Dock vore det som sagt ännu effektivare 
om det även fanns en gemensam tanke om vad som är regionens image och identitet. 
 
Man kan dra slutsatsen att regioner kan vara attraktiva och konkurrenskraftiga även fast det 
inte finns en gemensam tanke om vad som är regionens identitet och image och hur man 
arbetar med att skapa dessa. Författaren anser dock att om människor i maktposition i 
regionen, i detta fall Satakunta, skulle sätta sig ner och arbeta fram en gemensam identitet och 
image så skulle det förbättra konkurrenskraften och attarktiviteten ännu mera i regionen. Om 
man sköter evenemang bra kan det skapas många positiva effekter på regionen.  Detta gör i 
sin tur att evenemang kan ha en bra och viktig betydelse för regionens attraktivitet och 
konkurrenskraft. Evenemang kan bidra till attraktivitet i en region trots att det inte finns en 
gemensam tanke om vad som är regionens image och identitet eller hur man ska skapa den. 
Utifrån undersökningen har författaren fått uppfattningen om att människorna i maktposition i 
Satakunta mest ser Jazzmusikfestivalen som en bra och rolig händelse som tillför mycket 
fördelar till regionen. Man har dock inte haft någon tanke om att göra festivalen till en 
gemensam profil i hela regionen som man förmedlar utåt som i sin tur skulle kunna göra 
regionen ännu mera attraktiv och konkurrenskraftig. Utifrån studien kan man se att även om 
evenemang i huvudsak bidrar till identitet och image i staden så kan de även bidra till en 
attraktiv och konkurrenskraftig region. Slutsatsen är att evenemang spelar roll om man vill 
skapa en attraktiv och konkurrenskraftig region. Evenemang är bra medel att använda sig av 
för att göra regionen attraktiv och konkurrenskraftig. Dock krävs det även att det finns mycket 
annat i en region som fungerar bra för att den ska kunna bli och vara attraktiv och 
konkurrenskraftig.  

6.1 Förslag på vidare forskning 
 
Undersökningen har bidragit med kunskap om hur evenemang kan bidra till en attraktiv och 
konkurrenskraftig region. Detta även fast det i regionen finns delade uppfattningar om vad 
som är regionens identitet och image och hur man ska arbeta med dessa. Även om 
undersökningen inte har innefattat lokalbefolkningens åsikter om Jazzmusikfestivalen och 
dess påverkan på regionen så har den kunnat ge en god bild av dess påverkan. 
Undersökningen kan utgöra en grund för en mer djupgående studie om festivalen och vad 
lokalbefolkningen anser om dess påverkan på regionen. Författaren rekommenderar att på 
plats i Satakunta genomföra intervjuer med aktörer och ge enkätundersökningar till 
lokalbefolkningen. Detta för att kunna genomföra en mer djupgående studie.  
 
Utifrån denna studie kan man även göra undersökningar och jämförelser med andra regioner i 
världen och se hur de påverkas av olika evenemang. Detta för att kunna få ett mer enhetligt 
och allmängiltigt svar på hur evenemang kan påverka attraktiviteten och konkurrenskraften i 
en region.  Detta kan även leda till att planeringen och arbetet för regionerna underlättas då 
människorna i maktposition vet om de ska använda sig av evenemang för att sätta regionen på 
kartan eller om de snarare ska använda sig av något annat medel. 
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7. Slutsatser 
 

Här presenteras undersökningens viktigaste slutsatser:  
 
I Satakunta finns det en medvetenhet om regionens identitet och image men det finns inte en 
gemensam åsikt om vad som är regionens identitet och image. Det finns även olika åsikter om 
förmågan att skapa dessa i regionen. Undersökningen visar att Jazzmusikfestivalen bidrar till 
regional identitet och image i regionen Satakunta. Detta genom att den skapar en bild av ett 
eftersträvande och skapande landskap och den medför tankar om en stor internationell 
händelse och trevlig musikfestival då människor kan roa sig. Den bidrar dock i huvudsak till 
en regional identitet och image i staden Björneborg. Detta på grund av dess namn som är 
”Pori Jazz festival” och Jazzmusikfestivalen är det första ordet som dyker upp hos människor 
när någon nämner staden Björneborg. Undersökningen visar även att festivalen bidrar till en 
attraktiv och konkurrenskraftig region då företag flyttar dit på grund av festivalen och då man 
i området förstår vad som krävs när man anordnar stora händelser.  Den bidrar till att göra 
regionen attraktiv och konkurrenskraftig trots att det inte finns en gemensam tanke i regionen 
om att vad som är regionens identitet och image och skapandet av dessa. Resultaten visar 
även att det finns samarbeten för att göra regionen attraktiv och konkurrenskraftig.    
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Appendix 1 

Intervjuunderlag Björneborgs stad 
 

1. Skulle ni kunna berätta lite kortfattat om er organisation? 
 
2. Anser ni att det är viktigt för en region att ha en image och regional identitet? 

Varför/varför inte? 
 
3. Vill man skapa en regional identitet och image i regionen Satakunta? Om ja, varför, 

hur och vilken sorts regional identitet och image? Om nej, varför inte? 
 

4. Bidrar Jazzmusikfestivalen till skapandet av en image och regional identitet i regionen 
Satakunta? Om ja, på vilka sätt gör den det? Om nej, bidrar den till en regional 
identitet och image endast i staden Björneborg? Om ja, på vilka sätt? 

 
5. Vilken betydelse har mediebevakningen av festivalen för regionens image och den 

regionala identiteten? 
 

6. Använder regionen sig av festivalen när det gäller att marknadsföra sig? Om ja, varför 
och på vilka sätt? 

 
7. Vilka andra faktorer använder sig regionen av för att marknadsföra sig utåt? 

 
8. Är festivalen ett varumärke i regionen Satakunta? Om ja, på vilket sätt? Om nej, är 

den ett varumärke endast i staden Björneborg?  
 

9. Finns det något annat som skulle kunna ses som ett varumärke i regionen? 
 

10. Vilka effekter har festivalen på regionen (ekonomiska, kulturella, miljömässiga 
och/eller politiska)?  

 
11. Vad är det som attraherar besökarna till regionen Satakunta? 

 
12. Vad är det som är mest attraktivt i regionen? 

 
13. Hur arbetar ni för att sätta regionen Satakunta på kartan och göra regionen attraktiv 

och konkurrenskraftig? 
 

14. Bidrar festivalen till att göra regionen Satakunta attraktiv och konkurrenskraftig? Om 
ja, på vilka sätt? Om nej, varför gör den inte det och är det då något annat som 
påverkar attraktiviteten och konkurrenskraften i regionen?  

 
15. Bidrar den till att göra staden Björneborg attraktiv och konkurrenskraftig? Om ja, på 

vilka sätt? Om nej, varför gör den inte det och är det då något annat som påverkar 
attraktiviteten och konkurrenskraften i staden? 

 



          

16. Påverkar festivalen turismutvecklingen i regionen Satakunta? Om ja, varför och på 
vilka sätt? Om nej, varför inte och är det då något annat som påverkar 
turismutvecklingen i regionen? 

 
17. Har festivalen förmåga att attrahera och behålla invånare i regionen? Om ja, varför 

och på vilka sätt? Om nej, varför inte och är det då något annat som har denna 
förmåga?  

 
18. Bidrar festivalen till nya investeringar i regionen? Om ja, varför och vilka slags 

investeringar? Om nej, varför inte och är det då något annat som påverkar till nya 
investeringar i regionen? 

 
19. Har Jazzmusikfestivalen några negativa effekter på regionen Satakunta? Om ja, vilka 

är dessa? 
 

20. Har Björneborgs stad något samarbete med Jazzmusikfestivalen för att göra regionen 
attraktiv och konkurrenskraftig? Om ja, hur ser detta samarbete ut? Om nej, varför 
finns det inget samarbete? 

 
21. Har ni något material om regionen och festivalen som jag skulle kunna ta del av 

(bilder, kartor, broschyrer etc.)? 

 

 

 

 

 

 

 

 



          

Appendix 2 

Intervjuunderlag Landskapsförbundet 
 

1. Skulle ni kunna berätta lite kortfattat om er organisation? 
 
2. Anser ni att det är viktigt för en region att ha en image och regional identitet? 

Varför/varför inte? 
 
3. Vill man skapa en regional identitet och image i regionen Satakunta? Om ja, varför, 

hur och vilken sorts regional identitet och image? Om nej, varför inte? 
 

4. Bidrar Jazzmusikfestivalen till skapandet av en image och regional identitet i regionen 
Satakunta? Om ja, på vilka sätt gör den det? Om nej, bidrar den till en regional 
identitet och image endast i staden Björneborg? Om ja, på vilka sätt? 

 
5. Vilken betydelse har mediebevakningen av festivalen för regionens image och den 

regionala identiteten? 
 

6. Använder regionen sig av festivalen när det gäller att marknadsföra sig? Om ja, varför 
och på vilka sätt? 

 
7. Vilka andra faktorer använder sig regionen av för att marknadsföra sig utåt? 

 
8. Är festivalen ett varumärke i regionen Satakunta? Om ja, på vilket sätt? Om nej, är 

den ett varumärke endast i staden Björneborg?  
     
9. Finns det något annat som skulle kunna ses som ett varumärke i regionen? 

 
10. Vilka effekter har festivalen på regionen (ekonomiska, kulturella, miljömässiga 

och/eller politiska)?  
 

11. Vad är det som attraherar besökarna till regionen Satakunta? 
 

12. Vad är det som är mest attraktivt i regionen? 
 

13. Hur arbetar ni för att sätta regionen Satakunta på kartan och göra regionen attraktiv 
och konkurrenskraftig? 

 
14. Bidrar festivalen till att göra regionen Satakunta attraktiv och konkurrenskraftig? Om 

ja, på vilka sätt? Om nej, varför gör den inte det och är det då något annat som 
påverkar attraktiviteten och konkurrenskraften i regionen?  

 
15. Bidrar den till att göra staden Björneborg attraktiv och konkurrenskraftig? Om ja, på 

vilka sätt? Om nej, varför gör den inte det och är det då något annat som påverkar 
attraktiviteten och konkurrenskraften i staden? 

 
 
 



          

 
16. Påverkar festivalen turismutvecklingen i regionen Satakunta? Om ja, på vilka sätt? 

Om nej, varför inte och är det då något annat som påverkar turismutvecklingen i 
regionen? 

 
17. Har festivalen förmåga att attrahera och behålla invånare i regionen? Om ja, på vilka 

sätt? Om nej, varför inte och är det då något annat som har denna förmåga?  
 

18. Bidrar festivalen till nya investeringar i regionen? Om ja, vilka slags investeringar? 
Om nej, varför inte och är det då något annat som påverkar till nya investeringar i 
regionen? 

 
19. Har Jazzmusikfestivalen några negativa effekter på regionen Satakunta? Om ja, vilka 

är dessa? 
 

20. Har Landskapsförbundet något samarbete med Jazzmusikfestivalen för att göra 
regionen attraktiv och konkurrenskraftig? Om ja, hur ser detta samarbete ut? Om nej, 
varför finns det inget samarbete? 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          

Appendix 3 

Intervjuunderlag Björneborg Turistbyrå 
 

1. Skulle ni kunna berätta lite kortfattat om er organisation? 
 
2. Anser ni att det är viktigt för en region att ha en image och regional identitet? 

Varför/varför inte? 
 
3. Vill man skapa en regional identitet och image i regionen Satakunta? Om ja, varför, 

hur och vilken sorts regional identitet och image? Om nej, varför inte? 
 

4. Bidrar Jazzmusikfestivalen till skapandet av en image och regional identitet i regionen 
Satakunta? Om ja, på vilka sätt gör den det? Om nej, bidrar den till en regional 
identitet och image endast i staden Björneborg? 

 
5. Vilken betydelse har mediebevakningen av festivalen för regionens image och den 

regionala identiteten? 
 

6. Använder regionen sig av festivalen när det gäller att marknadsföra sig? Om ja, varför 
och på vilka sätt? 

 
7. Vilka andra faktorer använder sig regionen av för att marknadsföra sig utåt? 

 
8. Är festivalen ett varumärke i regionen Satakunta? Om ja, på vilket sätt? Om nej, är 

den ett varumärke endast i staden Björneborg  
 

9. Finns det något annat som skulle kunna ses som ett varumärke i regionen? 
 

10. Vilka effekter har festivalen på regionen (ekonomiska, kulturella, miljömässiga 
och/eller politiska)?  

 
11. Vad är det som attraherar besökarna till regionen Satakunta? 

 
12. Vad är det som är mest attraktivt i regionen? 

 
13. Hur arbetar ni för att sätta regionen Satakunta på kartan och göra regionen attraktiv 

och konkurrenskraftig? 
 

14. Bidrar festivalen till att göra regionen Satakunta attraktiv och konkurrenskraftig? Om 
ja, på vilka sätt? Om nej, varför gör den inte det och är det då något annat som 
påverkar attraktiviteten och konkurrenskraften i regionen?  

 
15. Bidrar den till att göra staden Björneborg attraktiv och konkurrenskraftig? Om ja, på 

vilka sätt? Om nej, varför gör den inte det och är det då något annat som påverkar 
attraktiviteten och konkurrenskraften i staden? 

 



          

16. Påverkar festivalen turismutvecklingen i regionen Satakunta? Om ja, på vilka sätt? 
Om nej, varför inte och är det då något annat som påverkar turismutvecklingen i 
regionen? 

 
17. Har festivalen förmåga att attrahera och behålla invånare i regionen? Om ja, varför 

och på vilka sätt? Om nej, varför inte och är det då något annat som har denna 
förmåga?  

 
18. Bidrar festivalen till nya investeringar i regionen? Om ja, vilka slags investeringar? 

Om nej, varför inte och är det då något annat som påverkar till nya investeringar i 
regionen? 

 
19. Har Jazzmusikfestivalen några negativa effekter på regionen? Om ja, vilka är dessa? 

 
20. Har Björneborgs stad och turistbyrån något samarbete med Jazzmusikfestivalen för att 

göra regionen attraktiv och konkurrenskraftig? Om ja, hur ser detta samarbete ut? Om 
nej, varför finns det inget samarbete? 

 
21. Har ni något material som jag skulle kunna ta del av (bilder, kartor, broschyrer etc.)? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          

Appendix 4 

Intervjuunderlag Satakunta Tourist 
 

1. Skulle ni kunna berätta lite kortfattat om er organisation? 
 
2. Anser ni att det är viktigt för en region att ha en image och regional identitet? 

Varför/varför inte? 
 
3. Vill man skapa en regional identitet och image i regionen Satakunta? Om ja, varför, 

hur och vilken sorts regional identitet och image? Om nej, varför inte? 
 

4. Bidrar Jazzmusikfestivalen till skapandet av en image och regional identitet i regionen 
Satakunta? Om ja, på vilka sätt gör den det? Om nej, bidrar den till en regional 
identitet och image endast i staden Björneborg? 

 
5. Vilken betydelse har mediebevakningen av festivalen för regionens image och den 

regionala identiteten? 
 

6. Använder regionen sig av festivalen när det gäller att marknadsföra sig? Om ja, varför 
och på vilka sätt? 

 
7. Vilka andra faktorer använder sig regionen av för att marknadsföra sig utåt? 

 
8. Är festivalen ett varumärke i regionen Satakunta? Om ja, på vilket sätt? Om nej, är 

den ett varumärke endast i staden Björneborg  
 

9. Finns det något annat som skulle kunna ses som ett varumärke i regionen? 
 

10. Vilka effekter har festivalen på regionen (ekonomiska, kulturella, miljömässiga 
och/eller politiska)?  

 
11. Vad är det som attraherar besökarna till regionen Satakunta? 

 
12. Vad är det som är mest attraktivt i regionen? 

 
13. Hur arbetar ni för att sätta regionen Satakunta på kartan och göra regionen attraktiv 

och konkurrenskraftig? 
 

14. Bidrar festivalen till att göra regionen Satakunta attraktiv och konkurrenskraftig? Om 
ja, på vilka sätt? Om nej, varför gör den inte det och är det då något annat som 
påverkar attraktiviteten och konkurrenskraften i regionen?  

 
15. Bidrar den till att göra staden Björneborg attraktiv och konkurrenskraftig? Om ja, på 

vilka sätt? Om nej, varför gör den inte det och är det då något annat som påverkar 
attraktiviteten och konkurrenskraften i staden? 

 



          

16. Påverkar festivalen turismutvecklingen i regionen Satakunta? Om ja, på vilka sätt? 
Om nej, varför inte och är det då något annat som påverkar turismutvecklingen i 
regionen? 

 
17. Har festivalen förmåga att attrahera och behålla invånare i regionen? Om ja, varför 

och på vilka sätt? Om nej, varför inte och är det då något annat som har denna 
förmåga?  

 
18. Bidrar festivalen till nya investeringar i regionen? Om ja, vilka slags investeringar? 

Om nej, varför inte och är det då något annat som påverkar till nya investeringar i 
regionen? 

 
19. Har Jazzmusikfestivalen några negativa effekter på regionen? Om ja, vilka är dessa? 

 
20. Har Satakunta Tourist något samarbete med Jazzmusikfestivalen för att göra regionen 

attraktiv och konkurrenskraftig? Om ja, hur ser detta samarbete ut? Om nej, varför 
finns det inget samarbete? 

 
21. Har ni något material som jag skulle kunna ta del av (bilder, kartor, broschyrer etc.)? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          

Appendix 5 

Intervjuunderlag Björneborg Jazzmusikfestival 
 

1. Skulle ni kunna berätta lite kortfattat om er organisation? 
 
2. Anser ni att det är viktigt för en region att ha en image och regional identitet? 

Varför/varför inte? 
 

3. Bidrar Jazzmusikfestivalen till skapandet av en image och regional identitet i regionen 
Satakunta? Om ja, på vilka sätt gör den det? Om nej, bidrar den till en regional 
identitet och image endast i staden Björneborg? Om ja, på vilka sätt? 

 
4. Vilken image och regional identitet vill Jazzmusikfestivalen förmedla? 

 
5. Vilken betydelse har mediebevakningen av festivalen på regionens image och 

regionala identitet?  
 

6. Är festivalen med i att marknadsföra staden och regionen? Om ja varför och på vilka 
sätt? 

 
7. Är festivalen ett varumärke i regionen Satakunta? Om ja, på vilket sätt? Om nej, är 

den ett varumärke endast i staden Björneborg?  
 

8. Finns det något annat som skulle kunna ses som ett varumärke regionen och/eller 
staden? 

 
9. Vad anser ni är ett framgångsrikt evenemang? 

 
10. Vilket är ert syfte med att arrangera Jazzmusikfestivalen årligen?  

 
11. Har festivalen några konkurrenter? Om ja, vilka är dessa? 

 
12. Vilka effekter har festivalen på regionen (ekonomiska, kulturella, miljömässiga 

och/eller politiska)?  
 

13. Bidrar festivalen till att göra regionen Satakunta attraktiv och konkurrenskraftig? Om 
ja, på vilka sätt? Om nej, varför gör den inte det? 

 
14. Bidrar den till att göra staden Björneborg attraktiv och konkurrenskraftig? Om ja, på 

vilka sätt? Om nej, varför gör den inte det? 
 

15. Påverkar festivalen turismutvecklingen i regionen Satakunta? Om ja, på vilka sätt? 
Om nej, varför inte?  

 
16. Har festivalen förmåga att attrahera och behålla invånare i regionen? Om ja, varför 

och på vilka sätt? Om nej, varför inte?  
 



          

17. Bidrar festivalen till nya investeringar i regionen? Om ja, vilka slags investeringar? 
Om nej, varför inte? 

 
18. Har Jazzmusikfestivalen några negativa effekter på regionen? Om ja, vilka är dessa? 

 
19. Har Jazzmusikfestivalen något samarbete med exempelvis staden, regionen och/eller 

Turistbyrån för att göra regionen attraktiv och konkurrenskraftig? Om ja, hur ser detta 
samarbete ut? Om nej, varför finns det inget samarbete? 

 
20. Har ni något material som jag skulle kunna ta del av (bilder, kartor, broschyrer etc.)? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


