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Förord 

Under arbetet med denna uppsats har båda författarna samarbetat med skrivandet av alla kapitel. 
Detta genomgående samarbete har gett förutsättningar till att bådas kunskaper har kunnat 
komplettera varandra på ett sätt som lett till en uppsats som vi är mycket nöjda med. 
Vi vill rikta ett stort tack till Claes Nyberg och Christina Guggenberger som ställde upp till att bli 
intervjuade vilket har varit till stor hjälp för att kunna sammanställa uppsatsen. Vi vill slutligen 
tacka vår handledare Leena Hagsmo för hennes hjälp samt enorma tålamod med vårt arbete 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Sammanfattning 

I denna B-uppsats undersöks överlevandet och utvecklingen av ett årligen återkommande 
evenemang. Syftet med detta arbete var att undersöka hur festivalen Stockholm Pride har 
utvecklats och att ta reda på vilka faktorer och förutsättningar som ligger bakom denna 
utveckling. Även festivalens påverkan på Stockholm stads besöksnäring har undersökts. För att 
kunna uppnå syftet har en kvalitativ metod använts och två intervjuer har gjorts med personer 
som har kunskap om Stockholm Pride samt Stockholms besöksnäring. Kompletterande material 
har även samlats in i form av statistik över besöksantal och övernattningar i Stockholm, även en 
projektbeskrivning av ett utvecklings- och marknadsföringsprojekt undersöks. Resultatet av den 
insamlade datan har sedan analyserats med hjälp av tidigare teorier och forskning och har lett till 
en slutsats. Med dessa komponenter har syftet kunnat uppnås och frågeställningen besvarats.  
 
Analysen av resultat och teori leder till slutsatsen att Stockholm Pride utvecklats i storlek från 
evenemangets och föreningens startskott, dock har utvecklingen inte gått jämt utan har haft 
nedgångar. Det är många faktorer som lett till en positiv utvecklingen, bland annat värdstadens 
engagemang samt målgruppens resemönster. Festivalen tenderar att endast bidra positivt för 
Stockholms besöksnäring och lockar både med besökare samt bidrar till Stockholm stads image. 
 
Nyckelord: Turism, evenemang, Stockholm Pride, utveckling, besöksnäring, attraktivitet 
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Abstract 
In this thesis the survival and development of a yearly recurring event will be examined. The 
purpose of this work is to examine how the festival Stockholm Pride has developed and to find 
out what underlying factors and conditions that lays behind the development. Also being 
examined is how the event affects Stockholm city’s tourism industry. To be able to fulfill the 
purpose of the thesis a qualitative research has been used and two persons with allot of 
knowledge about Stockholm Pride and Stockholm’s tourism industry has been interviewed. 
Complementary data has been selected in the form of statistics over the number of visitors and 
nights spent in Stockholm and a project description about development and marketing has been 
analyzed. The result of the collected data has then been analyzed with the help of earlier theories 
and research and has led to a conclusion. With these components the purpose of the thesis has 
been fulfilled.  
 
The analysis of the result and theories leads to the conclusion that Stockholm Pride both as a 
festival and an organization from its stars has developed and grown in size, however the 
development has not always been consistent but has had its downfalls. There are many factors 
leading to the positive development, examples are the hosting cities commitment and the target 
groups travelling pattern. The festival has a tendency to only affect Stockholm’s tourism industry 
in a positive way and attracts visitors and contributes to the city’s image. 
 
Keywords: Tourism, event, Stockholm Pride, development, tourism industry, attractiveness 
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1.Inledning 

1:1 Bakgrund 

I dagens Sverige är det inte ovanligt att besöka olika sorters evenemang så väl festivaler som 

sportarrangemang och temaveckor. Vi har själva besökt många olika evenemang både i Sverige 

och utomlands vilket har lett till ett stort intresse för att skriva om detta ämne. Vi är både överens 

om att de evenemang som vi besökt har gett oss många roliga minnen och händelserika stunder 

som vi tillsammans med våra vänner sent kommer att glömma. Under de senaste åren har 

konkurrensen bland evenemang ökat och på grund av detta har många evenemang i form av 

festivaler haft problem med ekonomin eller brist på besökare samtidigt som andra växt i 

popularitet (H, Blahd, 2010). Vi har båda funderat på vad det är som gör att vissa evenemang och 

festivaler utvecklas och växer istället för att bli mindre eller försvinna helt som en del andra 

evenemang gör. Vi ville därför undersöka ett evenemang som blivit större de senaste åren- 

festivalen Stockholm Pride. Även om Stockholm Pride utvecklas och växt i storlek sen 

startskottet av festivalen har andra delar, så som festivalens ekonomi, haft sina nedgångar (Möller, 

M, 2012). Stockholm pride har anordnats sedan slutet av 70-talet men det var inte förrän tjugo år 

senare, i slutet av 90-talet, som det Stockholm pride som det ser ut idag började växa fram. Idag 

är Stockholm Pride en blandning av fest, politik och kultur och består bland annat av ett 

festivalområde, en parad och ett seminariecenter som sträcker sig under en hel vecka 

(stockholmpride, 2015).  Endast en av oss har deltagit i paraden och besökt festivalen som 

tillsammans utgör Stockholm pride medan den andra endast känt till evenemanget. Vi hoppas att 

med den här uppsatsen kunna lyfta fram ett evenemangs effekter som uppstår samt på vilket sätt 

evenemang bidrar till turism på den plats som det arrangeras på.  

 

1:2 Problemformulering 

Att besöka ett evenemang har idag blivit mycket populärt då det är många evenemang som 

arrangeras runt om i Sverige, inte minst i Stockholm. Flera evenemang har under de senaste åren 

fått uppmärksamhet för att de gått i konkurs eller har det svårt att få ihop ekonomiskt stöd, 

speciellt festivaler. Stora evenemang har visat sig vara en viktig del av turismnäringen. Att kunna 

arrangera ett evenemang som lockar många besökare till en plats, genererar inte minst 

uppmärksamhet  till platsen, men också ökad besöksnäring, växande ekonomi och sysselsättning 

för människor. Pride är ett evenemang som till skillnad från många andra evenemang växer i både 

storlek och i besökarantal och arrangeras på allt fler platser. Som ett evenemang bland många 

andra i samma stad så uppstår en stor konkurrens i att locka besökare. Stockholm pride sticker 
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förvisso ut i mängden med sin karaktär, men även ett utstickande evenemang är precis som alla 

andra typer av evenemang beroende av att utvecklas för att kunna fortsätta locka besökare. 

 

1:3 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur ett evenemang som Stockholm Pride utvecklats till vad 

det är idag, vilka faktorer som bidragit till dess befintliga storlek samt hur evenemangets utveckling 

påverkat Stockholms besöksnäring. 

 

1:4 Frågeställning 
 Hur har Stockholm Prides utveckling sett ut? 

 Vilka faktorer har påverkat utvecklingen? 

 Hur har utvecklingen av evenemanget påverkat Stockholms besöksnäring? 

 

1:5 Avgränsning 
Turism är ett brett ämne med många möjliga inriktningar där valet av evenemang blev den första 

avgränsningen. Valet av evenemang kommer från ett intresse av att studera av denna delen av 

besöksnäringen, men även utifrån egna observationer av problemet  att många evenemang slutar 

arrangeras. Vi hade sen tidigare kännedom om populära evenemang som hölls årligen men som 

under de senaste åren dött ut, därav uppstod valet av att skriva om ett välkänt evenemang som 

fortsätter att arrangeras årligen och till synes verkar starkt. Stockholm Pride blev, efter kriterierna 

som ett välkänt och överlevande evenemang, vårt förstahandsval som tema till denna uppsats och 

andra evenemang valdes bort. Denna avgränsning ledde sedan till en vilja att undersöka hur 

utvecklingen av Stockholm Pride sett ut och vad som har påverkat och legat till grund för 

utvecklingen, eftersom det är ett överlevande och återkommande evenamang. Den slutliga 

avgränsningen som gjordes var att lägga till en tredje frågeställning, ifall Stockholm Pride har 

någon påverkan på Stockholm stads besöksnäring, och valde bort hur evenemanget påverkar 

andra delar av staden och stadens befolkning. I och med den sista avgränsningen fick vi ett tydligt 

upplägg på vad som skulle undersökas i uppsatsen och hur den är relevant inom 

turismvetenskapliga studier. 

 

1:6 Disposition 
Uppsatsen inleds med en sammanfattning av uppsatsen följt av en bakgrund till varför vi valde att 

skriva om Stockholm Pride samt problemformulering, syfte, frågeställningar och en beskrivning 

av vår avgränsning. Nästkommande avsnitt blir ett metodavsnitt med en motivering av valda 

metoder, tillvägagångssätt samt studiens reliabilitet och validitet och avslutas med källkritik. 
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Teorikapitlet kommer beskriva eventuella relevanta begrepp och tidigare forskning kring dem 

valda teman för uppsatsen. Följande avsnitt redogör resultatet av studiens empiri som kommer 

bestå av intervjuer och granskande undersökning av statistik som ett komplement till datan som 

kommer fram i intervjuerna. I det avslutande kapitlet jämförs resultatet av undersökningen med 

teorin i en analys och diskussion. Till sist dras slutsatser som besvarar syftet och frågeställningar 

och därefter rekommendationer för vidare forskning. 
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2. Metod 
 

2:1 Kvalitativ metod 
För att kunna börja skriva denna uppsats var vi tvungna att inledningsvis sätta oss in i ämnet och 

leta information om Stockholm Pride då endast en av oss hade kunskap om evenemanget sen 

innan. Mycket av den information som går att finna om evenemanget hittas på Stockholm Prides 

egna hemsida och blev grunden till uppsatsens bakgrund samt till det empiriska material. En 

kvalitativ undersökningsmetod har sedan använts för att samla in den primära datan.  

 

2:1:1 Intervjuer 
Denna kvalitativa metod består av intensiva urval då vi har intervjuat två personer som har 

kunnat ge oss mycket information om ämnet (Johannessen. A & Tufte. P. A, 2003). Intervjuerna 

har delvis varit strukturerade med olika teman och generella frågor som gett den intervjuade 

utrymme att ge fördjupad information kring temat och möjligheten för oss som intervjuar att 

ställa följdfrågor (Johannessen. A & Tufte. P. A, 2003, sid 99). Vi valde att utgå från denna metod 

då vi på så vis har kunnat svara på de frågeställningar vi har med hjälp av svar från dem vi 

intervjuat. Våra frågeställningar är inte generella eller anpassade för att allmänheten ska kunna 

svara på dem vilket ledde till att vi valde att intervjua personer som är väl insatta i Stockholm 

Pride eller Stockholms besöksnäring och som kunnat bidra med väsentlig information som också 

är pålitlig. Intervjuerna med de personer vi valde är relevanta eftersom det är människor som på 

något sätt arbetat antingen inom Stockholm Pride eller Stockholms besöksnäring. Personerna vi 

intervjuat har gett oss tillräckligt med information för att kunna få svar på frågeställningarna till 

viss del. Dessa urval av personer gjordes med noggrann eftertanke på vilka personer som hade 

rätt information och samtidigt var trovärdiga (Johannessen & Tufte, 2003). De vi har valt att 

intervjua är en före detta ordförande för Stockholm Pride och en representant från Stockholm 

stads marknadsföringsbolag, Stockholm Visitors Board. 

 

2:1:2 Tillvägagångssätt 
Intervjuerna har inletts med enklare och mer allmänna frågor om nuläget och går sedan in på 

frågor som kan besvara frågeställningen och som är mer analyserande. Vi har använt oss av olika 

intervjuguider (se bilaga) utformade efter personen som intervjuas samt efter personens 

förväntade kunskap och koppling till uppsatsens ämne. Intervjuerna har skett via telefon och 

mejl.  
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2:1:3 Bearbetning av Intervjuer 
När vi kodade vårt empiriska material gick vi tillväga på följande sätt. Vi skapade oss först ett 

helhetsintryck när vi lyssnade på intervjun som genomfördes på telefon och transkriberade den 

sedan och försökte hitta centrala teman. Vi delade sedan in vad som sagts under olika kategorier 

och markerade det i texten som var relevant för vår undersökning. Sedan kondenserade vi 

materialet under kategorierna och punktade upp det viktigaste som sagts(Johannessen & Tufte, 

2003). Kategorierna valde vi efter hur vi ville lägga upp empirin och vilka kategorier som tydligt 

kunde upptäckas i informationen från intervjun. Sedan gjorde vi samma sak med intervjun som 

genomfördes på mejl förutom att transkribera den då den redan var skriftlig i sin ursprungliga 

form. Samtidigt som vi kategoriserade in vårt empiriska material på detta vis analyserades det då 

detta skedde automatiskt när intervjuerna gicks igenom ett antal gånger och delades in. 

 

2:2 Sekundära Källor 
För att kunna besvara alla frågeställningar och som ett komplement till intervjuerna har vi valt att 

ha med en sekundär insamling av data där vi granskat siffror från SCB (Statistiska centralbyrån) 

över antalet besökare och gästnätter i Stockholm stad under den veckan som Stockholm Pride 

arrangeras. Dessa siffror sammanställde vi själva sedan till ett diagram (se figur 1). Vi fick även 

tillgång via Stockholm visitors board till en rapport över 2014 års Stockholm Pride som 

innehåller förd statistik över Prides besökare samt en projektbeskrivning över arbetet med att 

marknadsföra Stockholm utomlands (se figur 2-4). Mer data hämtades från Stockholm Business 

Regions statistik över besöksnäringen. På detta sätt kunde vi se om det gick att utläsa något 

utmärkande av antalet besökare och gästnätter åren 2004-2014 i samband med att Stockholm 

Pride arrangeras. Vi har valt att fokusera på augusti månads resultat under den tidigare nämnda 

årsperioden då det är då som Stockholm Pride oftast arrangeras. 

 

2:3 Forskningsetiska övervägande 
Genom arbetets gång har etiska aspekter setts över och tillvägagångssätt har valts noga för att 

inte kränka eller förolämpa någon (J, Trots, 2014). Denna uppsats skrivs inte med något politiskt 

inflytande eller intresse och sätter inga värderingar i de politiska aspekterna av ämnen som 

behandlas i denna uppsats, utan frågeställningen och syftet vi valt att undersöka valdes endast 

med utgångspunkt i att välja ett stort återkommande evenemang i Stockholm som har möjlighet 
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att påverka sin värdstad. Pride valdes ut eftersom det är det största återkommande evenemanget i 

Stockholm och har en hyfsat lång historia och utvecklingsfas.  

 

Personerna som intervjuas har båda tillfrågats och givit sin tillåtelse att de benämns med namn i 

arbetet(J, Trots, 2014). Frågorna som ställts till de intervjuade personerna har inte varit 

uppbyggda för att vinkla svaren utan har låtit de intervjuade svara öppet. Vi vill också understryka 

att de intervjuades svar ibland bygger på personliga åsikter och dessa åsikter respekteras, men vi 

tar inget ställningstagande angående dessa. Vissa av åsikterna och de egna tankarna de intervjuade 

har, har dock analyserats och jämförts med teorin för att undersöka om de stöds.  

 

Den sekundära datan har vi fått tillåtelse att använda oss av då den skickades till oss av den 

representerade från SVB som vi intervjuade i syfte att ge oss svar på den sista frågan i vår 

frågeställning. 

 

2:4 Reliabilitet & Validitet 
Turismvetenskap är ett ständigt förändrande och utvecklande ämne och kan studeras från många 

olika vinklar (Smith, Stephen L.j. 2010). Därför har valet av uppdaterad och fortfarande relevant 

litteratur till teorikapitlet varit viktigt för att inte brista i trovärdighet. Trots svårigheter att få tag 

på fler personer att intervjua så har uppsatsens syfte ändå kunnat uppnås då de som intervjuats 

har kunnat svara utförligt och innehållsrikt på frågorna som ställts samt med trovärdighet vilket 

gjort att andra utlåtanden inte varit nödvändiga. Genom en kombination av intervjumaterial och 

hämtad statistik har alla tre frågeställningar kunnat bli besvarade. Trovärdigheten i uppsatsens 

undersökning höjs och är i vår mening hög då alla slutsatser som dras från intervjuerna backas 

upp av tidigare forskning samt statistiken som presenteras.  

 

Validiteten i ett arbete pekar på hur relevant den insamlade och nya informationen är Den 

information och data som samlas in måste vara relevant till vad arbetets syfte är och ska kunna 

användas för att besvara denna(Johannessen & Tufte, 2003). Med intervjuerna och statistiken och 

projektbeskrivningen som underlag får vi nödvändig information för att svara på våra 

frågeställningar och uppfylla vårt syfte, där får vi information som skulle vara svår att hitta på 

andra platser. Vårt insamlade material har därför hög validitet. Realibilitet handlar om hur pålitlig 

den insamlade informationen är, men även hur informationen behandlats (Johannessen & Tufte, 

2003). Den insamlade datan och informationen som används i denna uppsats har hög realibilitet 

då de intervjuade har arbetat eller arbetar med exakt det vi velat få information om, även den 
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sekundära datan är pålitlig då de kommer från kända pålitliga organisationer som säkerligen har 

de rätta siffrorna och statistiken. Vår behandling av datan har skett genom att inte tolka 

någonting själva ur intervjuerna utan använt oss av de intervjuades ord. Siffrorna från statistiken 

har möjligtvis avrundats för att få en större snarare än en precis överblick, men detta är inget som 

påverkat resultatet av arbetet.  

 

2:5 Källkritik 
Den största och enda nackdelen som vi ser med vår valda metod är att de personer som vi valde 

att intervjua kanske inte hade all kunskap eller kunde ge oss tillräckligt med information för att 

kunna besvara våra frågeställningar om de fick frågorna spontant. Med denna risk i åtanke 

skickade vi ut intervjufrågor till personen vi skulle intervjua innan intervjutillfället så att personen 

kunde förbereda sina svar och ta reda på fakta. Risken fanns dock att den intervjuade kunde 

konstruera svaren men vi valde ändå att skicka ut frågorna innan intervjun då vi ansåg att det gav 

den intervjuade möjlighet att ta fram information denne inte satt inne på, som till exempel siffror 

och statistik som krävdes för att besvara en del av frågorna. Den intervjun som genomfördes via 

mejl har inte gett möjlighet till att kunna ställa fördjupande följdfrågor (Smith, Stephen L.j. 2010). 

Vi är medvetna om att en kritisk granskning av att den data som vi får från intervjuerna var 

nödvändig. Det är också viktigt att lyfta fram att de personer som intervjuats har besvarat vissa 

frågor delvis med personliga åsikter. Vi kunde däremot backa upp frågorna som berörde siffror 

och statistik genom att titta på databaser som innehöll dessa. 

 

Siffrorna som är hämtade från SCB är endast siffrorna från åren 2008-2013 är slutlig statistik då 

siffrorna från 2014 enligt SCB inte var fulltaliga utan bara preliminära siffror. Dock har vi gjort en 

jämförelse mellan SCBs siffror från 2014 och Stockholm Visitors Board slutliga siffror från 

samma år och det visade sig bara handla om en skillnad på ett hundratal gästnätter. Siffrorna från 

SCB gällande 2014 valdes att inte tas bort då en avrundning på både Stockholm Visitors Board 

och SCBs siffror visade samma resultat. 
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3. Teori 
På samma sätt det finns många olika inriktningar inom turismvetenskapen så finns det ett 

oändligt antal teorier kopplat till turism och allt där till. I detta teorikapitel presenteras olika 

teorier som valts ut efter sin relevans samt koppling till den undersökningen som genomförts.  

 

3:1 Evenemang och turism 
Evenemang har historiskt förekommit på olika sätt i många tusen år. Sportsliga tävlingar, religiösa 

firanden, fester och politiska sammankomster. Tidigare studier påstår att grunden till evenemang 

ligger i att människan är en social varelse. Evenemang är också kulturellt rotat och kan berätta 

mycket om den tid som evenemanget arrangerats. Evenemang har en tendens att vara tydligt 

nischade och locka en specifik målgrupp då till exempel jazzfestivaler lockar mest jazzintresserade 

människor (Getz. D, 2005). 

 

Getz (2007) skriver om hur evenemangsturism är den typen av turism som uppstår när turister 

besöker en plats med det primära syftet att delta vid ett evenemang. Trots att det bara var ett fåtal 

decennier sen begreppet evenemangsturism etablerades så har nischen redan hunnit bli ett 

verktyg för destinationer när det gäller att konkurrera mot varandra. 

Ett evenemang kan vara ett arrangemang såsom en festival, politiska framträdanden, 

prisutdelningar, konferenser eller bröllop. Alla dessa typer av evenemang delar Getz in i olika 

kategorier efter vilken karaktär evenemanget har. Som exemplen ger antydan om så kan ett 

evenemang arrangeras som såväl ett firande som politiskt eller statligt framträdande för 

allmänheten. Ett evenemang i form av festival eller karneval är enligt denna indelning exempel på 

kulturella firanden.  

 

Det finns från vissa håll ett ifrågasättande kring hur en stad och destination bör använda 

evenemang i ett turistiskt syfte då kultur under ett evenemang utnyttjas. På så sätt blir den kultur 

som visas upp i festivalen inte autentisk (Getz, D 2007). Tidigare studier visar resultat om hur 

festivaler och evenemang avslöjar mycket om ett samhälle eller gemenskaps symbolik, ekonomi, 

sociala samt politiska liv. Ett evenemang kan fungera som en länk mellan en grupp människor i 

samhället och mellan samhället och omvärlden. På samma sätt som ett evenemang och en festival 

avslöjar mycket om ett samhälle så är en parad full av bilder och symbolik som reflekterar en 

lokal plats eller en hel nations värderingar så som fattigdom, religion och politiskt 

ställningstagande (Getz, D 2005).  
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3:5 Upplevelser 
Evenemang i form av festivaler har ofta inslag av musik ger människor en möjlighet att få en upplevelse utöver det 

vanliga. Sökandet efter en upplevelse kan i många fall vara en huvudsaklig anledning till att delta i ett evenemang.  

Upplevelseindustrin har växt till sig starkt under senare tid, detta beror på att människor idag 

efterfrågar att få uppleva saker utanför sin vardag. Turismen är en stor del i upplevelseindustrin 

då olika slag av turismorganisationer idag erbjuder kunder upplevelser. Turismen byggs kring 

begreppen åka, bo, äta och göra som byggstenar, men för att destinationer och företag ska kunna 

konkurrera måste något unikt erbjudas - en unik upplevelse.  

 

Upplevelseindustrin kan erbjuda underhållning, lärande och skapande som kompletterar 

turismens åka, bo, äta och göra. För att skapa denna komplettering byggs nätverk, inte bara 

mellan rena turismföretag, utan mellan turismföretag och andra företag och organisationer som 

vanligtvis räknas in i turismbranschen. Genom att skapa nät mellan företag som ingår i turismens 

åka, bo, äta och göra och företag som ingår i någon av upplevelseindustrins fack; arkitektur, 

design, film/foto, konst, litteratur, marknadskommunikation, media, mode, musik, måltid, 

scenkonst eller upplevelsebaserat lärande, kan destinationer och företag erbjuda unika 

turistupplevelser där kunden till exempel kan bo på ett designhotell, äta i en konsthall eller själv få 

skapa film (Hanefors, M, & Mossberg, L 2007). 

 

En stor anledning för att människor reser är för att få uppleva något utanför sin vardag. 

Människor vill ibland fly från sin vardag och resa, detta gör att viljan att komma bort skapar 

beslutet att resa medans vilja vad man vill uppleva skapar beslutet vilken destinationen blir. 

Beslutet att resa och val av resmål kan vara behovet efter att komma bort från sociala 

omständigheter och inre personliga omständigheter eller strävan en upplevelse som ger social 

belöning och självförverkligande (Hanefors, M, & Mossberg, L. 2007). 

 

3:6 Upplevelser; Image och tema 
För att människor ska besöka en destination, attraktion eller evenemang underlättar det om det 

inte bara erbjuds en upplevelse utan en upplevelse med flera komplement som ger besökaren en 

bra helhetsupplevelse. På detta sätt tillfredställs och till och med överträffas kundens 

förväntningar samtidigt som olika intressenter och partners gynnas. Om kunden erbjuds allt som 

behövs för att tillfredställa behoven gör detta också att företaget eller organisationen som 

erbjuder helhetsupplevelsen ökar sin chans att bli välkänt och välrespekterat när kunder sprider 

vidare sina omdömen (Hanefors, M, & Mossberg, L. 2007). När det är många aktörer inblandade 
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blir helhetsupplevelsen skörare på grund av att en dålig upplevelse eller ett dåligt möte kan 

förstöra helhetsupplevelsen för besökaren. Risken för detta ökar alltså när fler är inblandade i 

kundens upplevelse och det är därför viktigt att kunden upplever att företaget eller den ansvariga 

organisationen jobbar för ett bra värdskap, vilket innebär att servicen är en del av upplevelsen. 

Företaget erbjuder inte bara service, utan erbjuder en upplevelse där kunden är delaktig vilket gör 

att företaget eller organisationen istället blir värdar. Om det är ett lyckat värdskap är alla 

inblandade aktörer och parter i kundens helhetsupplevelse i samspel och erbjuder samma goda 

kvalité av service. Även upplevelserummet har en stor del i hur kundens helhetsupplevelse blir, 

därför bör platsen där upplevelsen sker vara i samspel med upplevelsen och aktiviteter som sker, 

attrahera rätt kundsegment, skilja sig från konkurrenter och påverka kunders och anställdas 

känslor och beteende positivt.  

 

Andra kunder ingår också i upplevelsen, därför är det viktigt att en upplevelse riktar sig till en 

kundgrupp så att besökare kan knyta nya kontakter med samma intressen och uppleva social 

gemenskap. Hos människor finns ett stort behov av social gemenskap och samhörighet och 

upplevelseindustrin erbjuder detta till exempel genom evenemang som festivaler där likasinnade 

människor kan träffas i en miljö som känns naturlig, enkel och säker att mötas i (Hanefors, M, & 

Mossberg, L. 2007).  

 

3:2 Destinationsutveckling 

Evenemang kan också vara ett hjälpmedel vid arbetat av en destinations utveckling. 

För en destination innebär det att arrangera ett evenemang en möjlighet att bland annat 

marknadsföra sig utåt, öka besöksantalet samt få in ett ökat ekonomiskt kapital. Däremot så kan 

ett arrangerande av ett evenemang innebära en ekonomisk risk då kostnaderna ofta är höga. För 

en destination som använder evenemang som en del av sin destinationsutveckling gör en stor 

investering som innehåller risker lika mycket som det kan leda till positiva resultat (Getz, D 

2007). 

 

Bohlin, M, & Elbe, J (2011) lyfter fram definitionen av en destination som ska innehålla 

attraktioner, infrastruktur och ett utbud av tjänster som gör det möjligt att göra en vistelse. Det är 

alltså dessa tre faktorer som huvudsakligen skiljer en destination från en plats. Att kategorisera 

olika destinationer är inte lätt men det går att skilja destinationer åt utefter vilken karaktär de har. 

Att en destination är indelad i säsonger eller erbjuder en viss typ av aktivitet är olika sätt att 

kategorisera destinationer efter karaktär men destinationer kan också skilja sig åt beroende på 
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vilka intressenter destinationen har. De flesta destinationer består av aktörer som intresserar sig 

för destinationens utveckling, bland många de företag som vill göra affärer med turister och 

därmed inkluderas både stora och små företag. Oftast är det de företag med turister som den 

primära kunden som har större intresse av att inkluderas i destinationens utveckling, exempel på 

sådana företag är hotell, restauranger och kommersiella attraktioner. En destination går enligt 

Butlers livscykelmodell igenom olika utvecklingsfaser som innebär introduktion, tillväxt, mognad, 

mättnad och nedgång. Genom att identifiera en destinations nuvarande position i 

utvecklingsfasen går det att lättare se vilken typ av utveckling som är nödvändig för att öka eller 

bevara destinationens attraktivitet. 

 

Att anordna ett evenemang är vanligt förekommande som ett sätt att locka besökare till en 

destination. Ett evenemang besöks ofta av så väl turister som lokalbefolkning då evenemang ger 

en extraordinär upplevelse och är något som ökar destinationens attraktivitet. För en destination 

som använder sig av evenemangsturism kan de påverka destinationens utveckling med hjälp av 

evenemanget då evenemang ökar besöksantalet, ger ett finansiellt flöde och ger möjlighet att 

ändra destinationens image i sin marknadsföring för evenemanget. I arrangerandet av ett 

evenemang är marknadsföring och planering två viktiga delar för att rikta evenemanget till 

besökare som attraheras av den typ av evenemang som ska arrangeras (Bohlin, M, & Elbe, J 

2011). 

 

3:3 Attraktivitet 
Björklekvist & Matic (2013) beskriver i sin studie hur en stad som väljer att arrangera ett 

evenemang kan bli en inkörsport till att väcka ett intresse hos människor att besöka staden. 

Många städer använder sig därför av evenemang som attraktionskraft för att öka besöksantalet. 

Exempel som Malmö vitnar om hur evenemang som Eurovision songcontest har bidragit till en 

positiv effekt på attraktionskraften som stärkt stadens turistnäring, handel, kommunikation samt 

de olika aktörerna i staden. Björklekvist & Matic skriver även hur ett evenemang kan ses som en 

magnet som attraherar besökare till staden inte bara för att besöka evenemanget utan för att i 

vissa fall även stanna en längre period. Denna medvetenhet om hur ett evenemang kan användas 

som ett verktyg för att öka en stads attraktionskraft har bidragit till att Malmö aktivt arbetar mot 

att kunna arrangera så många evenemang som möjligt under ett år.  

 

Arrangörer och aktörerna anser att de endast sett positiva effekter av att arrangera ett evenemang 

men Björklekvist & Matic lyfter fram i sin studie att denna positiva effekt inte bör tas förgivet. 
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Ett evenemang kan få negativa effekter precis som de kan bli positiva. Det som evenemang 

bidrar med och som sedan leder till en ökad attraktionskraft till en stad menar Björklekvist & 

Matic är att aktörer får en anledning att samarbeta samt att organisationer får ett tillfälle att locka 

besökare till att stanna längre. Evenemang kan även få lokalbefolkningen att stanna kvar på sin 

hemmaort istället för att resa bort. Ett evenemang blir då en attraktionskraft för både besökare 

och lokalbefolkningen som även den bidrar till ett ökat ekonomiskt flöde då pengarna stannar 

kvar på arrangemangsplatsen (Getz, D 2005). 

 
3:4 Gayturism 
I och med arrangerandet av Stockholm Pride så besöks Stockholm av många turister och många av dem är 

homosexuella. Bland övriga Pridefestivaler och städer i Europa, vad får dem att lockas till Stockholm Pride? I 

detta avsnitt presenteras just därför teorier om vilken typ av destination som lockar homosexuella besökare. 

 

En stor anledning till varför de flesta människor reser i semestersyfte är för att kunna slappna av, 

fly vardagen och leva ut sin identitet i en miljö med mindre restriktioner. Skillnaden är att den 

heterosexuella normen gör att personer med heterosexuell identitet kan leva ut sin identitet i 

vardagen, på jobbet, hemma och på fritiden, medans många homosexuella har svårare att känna 

sig accepterade om de uttrycker sin homosexuella identitet på samma sätt. Att resa blir därför ett 

sätt att söka och skapa sin identitet. Urbana områden har större utbud av attraktioner som riktar 

sig till homosexuella och har också därför ofta en mer accepterande atmosfär än rurala områden. 

Det skiljer även mellan samhällets acceptans till hbtq personer i olika länder, det är därför vanligt 

att många personer reser långt från rurala områden eller andra länder till större städer med ett 

stort “gay venue”. Städer med ett stort “gay venue” eller hbtq-vänligt utbud ger inte bara en säker 

miljö att söka eller skapa sin identitet i utan också en anonym att temporärt komma ut i och 

tillfälligt leva ut sin riktiga identitet för personer som i sin vardag inte vill eller kan göra det 

(Hughes, H. 1997). 

 

Annette Prithard et, al (1998) undersökte i sin artikel hur två Europeiska städer, Manchester och 

Amsterdam, arrangerar gay evenemang och festivaler för att skapa en gay-vänlig identitet. Motivet 

som många homosexuella har för att resa är att komma ifrån intolerans och söker sig till gay-

vänliga destinationer som huvudsakligen utvecklats i USA. 

Sedan AIDS epidemin på 80-90 talet så har allt fler homosexuella trätt fram och gett sin sexualitet 

till känna för att kämpa mot missförstånd och orättvisor. Som en effekt av denna kamp växte 

olika Pride-rörelser fram för att göra sina röster hörda. Detta har medfört diskriminering mot 
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homosexuella i många länder, men vissa städer som Manchester och Amsterdam sticker ut med 

sin välkomnade inställning för homosexuella. Många destinationer väljs bort på grund utav sina 

strikta lagar mot homosexualitet eller för att landet inte släpper in homosexuella. Långt ifrån alla 

homosexuella väljer att resa till en destination på grund utav att den identifieras som gay-vänlig. 

Däremot så visar vissa studier på att de flesta människor väljer att resa till en destination som är 

kända för att vara besökt av andra som delar samma livsstil, intressen och värderingar. 

 

Prithard et, al (1998) menar att den homosexuella marknaden har en positiv inverkan på det 

socio-kulturella livet i en stad. Att Amsterdam har fått en identitet som en gay-vänlig stad kan 

bero på att det erbjuds mycket kultur riktad mot homosexuella Amsterdam har allt från caféer, 

nattklubbar och bokaffärer till hotell som endast riktar sin verksamhet till homosexuella 

Manchester gjorde sig redan på 1950-talet känd som en gay-vänlig stad med sin tydliga 

homosexuella infrastruktur. Olika delar av staden hade redan på då över 300 000 homosexuella 

invånare som medförde en stark gay-vänlig atmosfär. 
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4. Empiri & Resultat 
I det här kapitlet presenteras resultatet från de intervjuer som gjordes till denna undersökning 

samt statistik. Den första intervjuade är Claes Nyberg som satt i Stockholm Prides styrelse under 

åren 2008 och 2009. Det första året satt han på posten som vice ordförande och andra som 

ordförande. Nyberg har också suttit i RFSL(riksförbundet för sexuellt likaberättigande)s 

förbundsstyrelse i flera år och har därför stor insikt i hbtq-communityt och har idag kontakt med 

inblandade i Pride. Den andra intervjuade är Christina Guggenberger, project manager för 

Stockholm Gay and Lesbian Network på Stockholm Visitors Board. Hon är insatt i hur 

Stockholm lockar hbtq-personer och jobbar med att utveckla och marknadsföra Stockholm som 

en gay-vänlig stad. Vi har även använt oss av projektplanen från Stockholm Gay and Lesbian 

Network och en rapport om Prides besökare år 2014 gjord av Stockholm Visitors Board. Vi 

använder oss även av statistik från rapporten samt statistik från SCB och Stockholm Business 

Region angående siffror som berör Stockholms besöksnäring. 

 

4:1 Pride  
Pridefestivalen har sin historiska början i New York, USA där gayrörelsen föddes 1969.  År 1997 

firades Pride i Sverige i sin första form ”Homosexuella Frigörelseveckan” som arrangerades av 

Riksförbundet för sexuellt likaberättigande. Sedan 1998 är det dock Stockholm Pride, en ideell 

förening, som står som arrangörer där RFSL och andra föreningar och privatpersoner istället 

ingår i föreningens medlemmar. Stockholm Pride är en del av en global rörelse där pridefiranden 

på olika sätt används för att förbättra hbtq-personers livssituation och rättigheter och är till för de 

personer som respekterar och känner sig delaktiga i den kultur som har sina rötter i 

homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queers liv. Pridefestivalen ska fungera som en 

frizon och mötesplats för hbtq-personer och arbetar för att de ska kunna ta plats i det offentliga 

rummet. Stockholm Pride är en blandning av fest, politik och kultur som står för glädje, allvar 

och nya upplevelser som ska inspirera och sprida kunskap. Föreningen möjliggör för andra att 

driva politiska frågor, men gör det inte själva. Däremot kan Stockholm Pride välja att sätta fokus 

på viktiga samhällsfrågor i valet av tema inför den årliga festivalen. Organisationen strävar efter 

att utgöra en plattform där olika aktörer och det mångfacetterade hbtq-communityt kan göra sina 

röster hörda och stöttar även andra pridefiranden runt om i Världen. Föreningen har en 

demokratiskt vald styrelse som fungerar som medlemmarnas förlängda arm och har i uppgift att 

se framåt och ta beslut kring festivalen så den kan utvecklas och anpassas till vad medlemmarna 

och festivalbesökarna efterfrågar (Stockholm Pride, 2015).  
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4:1.1 Stockholm Prides Utveckling 
I en intervju berättar Claes Nyberg, ordförande för Stockholm Pride 2008-2009, om sina egna 

erfarenheter och om Stockholm Prides utveckling. År 1998 var första året den ideella föreningen 

Stockholm Pride höll i sin festival. Det året var också Stockholm värdar för Europride, Europas 

centrala pridefestival, vilket blev startskottet för Stockholm Pride. Med Europride var målet att 

förstora festivalen, både i besökarantal och aktivitetsmässigt. Festivalen utökades också med ett 

stängt festivalområde, kallat Pridepark, som fungerade som en säker samlingsplats att umgås på 

och ta del av utbudet av artister och aktiviteter, men det annordades även ett seminariecenter 

större än de som funnits på Europride innan. Det var också första året den lokala politiken visade 

vilja att delta eftersom man såg hur Europride lockade utländska besökare och insåg att framtida 

pridefestivaler också kunde fungera som stora turistevenemang och även bidra med 

arbetstillfällen. 

 

Fyra år senare märkte föreningen av motreaktioner och hur klyvningar kunde uppstå när inte allas 

vilja och krav uppfylldes. Det startades en annan festival som motreaktion mot vad som 

uppfattades som prides för breda och för opolitiska upplägg och innehöll seminarium och 

uppträdanden av artister med smalare politiska åsikter. Föreningen Stockholm Pride erbjöd en 

sammanslagning så att fler viljor skulle uppfyllas och festivalen kunde få bredare utbud. År 2008 

jobbade föreningen med att bredda festivalen och kultur-Stockholm fick upp intresset för 

pridefestivalen och ville samarbeta, bland annat så anordnades relevanta utställningar på museer 

och installationer skapades. Detta utvecklade festivalen och gav Stockholm Pride ett stort 

kulturutbud tillsammans med festutbudet samt seminariecentret och kan bero på att även detta 

år, tio år senare, stod Stockholm som värdstad för Europride igen.  

 

I och med Europride lockas fler utländska besökare till Stockholm för att ta del av Europas 

centrala pridefestival. Det skedde också en ökning i festivalens totala besökarantal när de 

utländska pridebesökarna ökade åren då Europride hölls och till följd av detta minskade 

besöksantalet tydligt året efter eftersom de utländska besökarna minskade igen när Stockholm 

inte länge var Europas pridestad i centrum. Nyberg menar att man kan kalla det en baksmälla. 

Den blev extra hård 2009 då det även var en allmän ekonomisk kris och Stockholm Prides 

ekonomi fick ta en extra smäll samtidigt som SVBs bidrag minskade när det inte längre var 

Europride. I samband med Europride 2008 och trots ekonomiproblemen 2009 ökade medias 

intresse och Stockholm Pride fick ett stort mediagenomslag och det enda evenemanget i Sverige 

som hade mer pressomslag än Pride var Vasaloppet. Under 2008 och 2009 när festivalen 
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breddades och fick mer uppmärksamhet i media skapades nya kommersiella samarbeten och 

relationer med sponsorer förlängdes. Nyberg menar på att åren Europride hölls bröts en vall för 

framtida pridefestivaler vad gäller platstagande i det offentliga rummet, speciellt 2008 när 

seminariecentret hölls i kulturhuset och mediaomslaget ökade.  

 

Festivalområdet som kallas Pridepark har genom åren bytt plats ett antal gånger, det har bland 

annat varit i Tantolunden och vid Sjöhistoriska museet, men 2011 valde föreningen att använda 

Kungsträdgården i centrala Stockholm och valde även att detta år ha gratis inträde. Detta gav 

även detta år föreningen ett stort nedslag i ekonomin och enligt Nyberg hade föreningen kunnat 

gå i konkurs. Idag är den nuvarande platsen för Pridepark Östermalms Idrottplats efter att i flera 

år ha försökt att få igenom förslaget på att använda platsen.Idag håller även festivalen på att 

komma upp i samma storlek som Europride var 2008, även om föreningens ekonomi går som i 

vågor enligt Nyberg, med vinst varannat år och förlust de andra. I år, 2015, har Stockholm stad 

också ansökt om att få stå värdar för Eurogames i samband med pridefestivalen. Eurogames, 

förklarar Nyberg, är som ett mini OS för gayrörelsen och involverar både professionella och 

amatörlag i olika sporter och detta lockar lag från både USA och Storbritannien  

 

4:1.2 Faktorer och Förutsättningar 
Även om Stockholm Prides ekonomiska utveckling inte alltid har visat framgång ökar ändå 

intresset för festivalen, både hos besökare men också media, och festivalens storlek i både 

besökarantal och upplevelserum har ökat från första året festivalen hölls till idag. Bakom denna 

utveckling ligger det flera faktorer och förutsättningar bakom menar Nyberg. En stor 

förutsättning för att festivalen har kunnat utvecklas är att den hålls i en ambitiös stad. Stockholm 

stad bidrar inte bara med ekonomiskt bidrag, utan knyter även an kontakter och samarbeten med 

hotell och flygbolag samt diskuterar faktumet att en del av dessa kan ha en negativ inställning till 

hbtq-personer. Staden har även varit väldigt effektiv med att hitta platser festivalområdet kan 

hållas på och Pride har ett väldigt bra samarbete med Stockholm Visitors Board som bidrar med 

sin kompetens och som jobbar med bearbetning av utländsk press och hjälper till att 

marknadsföra Stockholm pride. Detta berättar även Christina Guggenberger på Stockholm 

Visitors Board i en senare intervju. Varje år i samband med Pride bjuder Stockholm Visitors 

Board in journalister och bloggare till att ta del av Stockholm stads utbud av restauranger och 

klubbar och skriver sedan positivt om upplevelsen och attraktionerna vilket ger staden 

marknadsföring. 
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Året 2008 och åren framåt ökade som tidigare nämnts mediaomslaget och det skrevs väldigt 

positivt om festivalen och att den skiljer sig från andra pridefestivaler med sitt stora 

seminariecenter och sin tidslängd lyfts fram som något väldigt positivt. Enligt Nyberg finns i 

Sverige en vana hos politiker att delta i liknande evenemang och Sveriges högt uppsatta politiker 

deltar gärna i prideparaden och inne på festivalområdet för att visa sitt stöd och sprida sin politik 

vilket gör att paraden uppmärksammas inom den politiska världen. Det finns heller enligt Nyberg 

inga politiska frågetecken alls i Sverige och Stockholm och både riksdagen och staden är extremt 

positiva till festivalen. 

 

De som påverkar utvecklingen mest är föreningens styrelse och beroende på deras arbete 

utvecklas festivalen på olika sätt. Genom att ha en väldigt bred styrelse med olika synvinklar och 

politiska åsikter kan fler medlemmars och besökares åsikter räknas in. Styrelsen har då en stor 

acceptans och förståelse för att det finns många olika viljor och åsikter kring festivalen och att 

målgruppen är väldigt stor och varierande, det kräver att styrelsemedlemmarna ser till festivalens 

intresse och inte sitt eget. Nyberg uttrycker sig såhär:  

 

“I Stockholm har vi alltid jobbat med att hålla ihop festivalen i en enhet så att så många delar som möjligt av 

communityt får bidra, man skapar en plattform för alla på något sätt”.  

 

Han menar också att Stockholm Prides styrelse inte bara är bred i sin variation av åsikter, men 

består också av människor med hög skicklighet speciellt i hantering av press. Pride får hög 

pressuppmärksamhet vilket gör att ett jobb i styrelsen ger bra erfarenhet och är därför eftertraktat 

av personer med hög kompetens.  

 

Styrelsen jobbar gratis, precis som festivalens mellan 500 till 600 volontärer. Det är endast en 

enda person som får betalt för sitt arbete för Stockholm Pride och denne är festivalchefen, resten 

jobbar som sagt gratis. Alla dessa människor som jobbar som volontärer är inte svåra att locka då 

jobbet fungerar som en portal in i hbtq communityt av många unga personer och de söker sig till 

gemenskapen som ett volontärjobb på festivalen kan erbjuda. För att festivalen ska klara sig 

ekonomiskt räcker inte bidraget från Stockholm stad utan det krävs kommersiell en grund för att 

täcka kostnaderna. Det uppskattas inte av en del som menar att Pride inte ska vara kommersiellt, 

men det är en faktor om festivalen ska klara sig ekonomiskt. Pengarna från de kommersiella 

inslagen används för att kunna betala främst seminariecentrets utgifter. Ett samarbete med 

stadens klubbar och restauranger är också viktigt då det är en bra förutsättning att ha ett stort 
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utbud i staden inriktat till hbtq-personer som kompletterar festivalbesöket, så istället för att 

konkurrera med dessa aktörer väljer man att samarbeta.  

 

4:1.3 Motgångar 
Festivalens utveckling har även stött på motgångar, en del av dessa nämns i delen om Stockholms 

Prides utveckling. En av dessa motgångar föreningen tvingats jobba med är att festivalens 

intäkter vissa år inte blir tillräckligt höga för att täcka kostnaderna, Nyberg beskriver ett mönster 

under dem senaste åren där ungefär vartannat år ger ekonomisk vinst och vartannat inte. Han 

menar att stadens bidrag skulle kunna höjas för att ge föreningen en stabilare basbemanning och 

möjlighet att anställa fler personer och ha mer pengar att röra sig med, detta skulle inte vara 

någon ekonomisk risk för staden då de får igen pengarna många gånger. Även 2009 stod 

föreningen inför stora utmaningar när en finanskris slog till och festivalen fick lägre intäkter än 

året innan då besöksantalet minskade. Finanskrisen gjorde också att flera marknadsavdelningar 

kopplade till festivalen drog in sina budgetar. Ekonomin riskeras också när ambitionerna i 

organisationen blir för stora och kostnaderna för festivalen blir större än intäkterna. Detta hände 

2011 när föreningen höll på att gå i konkurs när man beslutade sig för att inte ta betalt och detta 

ledde till ett stort underskott, men tack vare ihopsparat kapital klarade föreningen sig. 

 

Föreningen har också stött på motgångar genom åren i form av motstånd mot föreningen och 

festivalen av människor som har velat se en festival i en annan riktning med fler eller andra 

politiska inslag. Hbtq-rörelsen är ingen enhällig homogen rörelse och det startades en annan 

festival, kallad Shame, som motreaktion mot Pride av människor som ville se en festival med 

smalare politisk ingång än Pride som var lite öppnare enligt dessa människor. Styrelsen fick då 

agera för att inte riskera en stor klyvning i  hbtq-communityt i Stockholm. Åsikten om att Pride 

blivit för brett i sin politiska agenda gjorde inte bara att festivalen fick motstånd, men också att 

människor istället tyckte att festivalen bara var “schlagerartister och billig öl” och kunde inte 

finna festivalen relevant för personliga intressen. 

 

En mer intern och samhällsriktad motgång har varit att hitta viktiga politiska frågor att ta upp och 

använda som tema under festivalen. Detta blir allt svårare då många politiska segrar redan skett 

från hbtq-communitys perspektiv. Det är också fler viljor som ska bestämma vilken riktning 

festivalen ska gå i och ett problem som uppstår enligt Nyberg är känslan av ägandeskap av 

festivalen som många i organisationen upplever och styrelsen kan då endast genomföra 

förändringar i små steg för att få med sig organisationen. 
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Det har också funnits motgångar vad gäller festivalområde, vissa år har föreningen fått leta 

nödlösningar när tidigare alternativ nekats. Ett år fick festivalområdet byggas upp på sjöhistoriska 

museet när inga andra alternativ fanns tillgängliga, men det har alltid lyckats lösas. Det året 

föreningen valde att ha festivalen i Kungsträdgården i centrala Stockholm valde man också att 

inte ta inträde, detta ledde inte bara som tidigare nämnt att föreningen förlorade pengar, men 

också till att det lockade människor som betedde sig illa och fick många i Prides målgrupp att 

känna sig otrygga. Det visade att Stockholm inte är redo för en gratis pridefestival än. 

 

4:1.4 Framtidsutsikter 
Nyberg ser även potentiella motgångar och hot i framtiden, men även flera möjligheter för vidare 

utveckling av festivalen. Ett hot är att ju mer politiska segrar festivalen får desto mindre speciell 

blir festivalen. Ju mer acceptans hbtq-personer får desto mindre intressant blir festivalen och 

kampen att skriva om, det gäller därför i framtiden att hela tiden hitta viktiga frågor att ta upp, 

våga göra nya saker och ta upp känsliga ämnen. Ett annat hot om festivalen blir mindre speciell 

och sedd på som vilken festival som helst är att artister också gör det och därför kräver mer 

betalt. I dagsläget betalar inte Stockholm Pride lika mycket som vad de flesta artister vanligtvist 

tar betalt eftersom många artister tycker att festivalen representerar ett viktigt ämne och ställer 

därför upp billigt. Om då festivalen blir som vilken festival som helst och artister tar betalt 

därefter kommer biljettpriserna att höjas och färre människor kommer att ha råd att betala för att 

få delta. Det är också viktigt att se över hur festivalen inte blir för irrelevant i hbtq-communityts 

ögon och se hur festivalen kan utveckla kulturlivet och hur kulturlivet kan utveckla festivalen för 

att göra den relevant. 

 

Även om det finns ett hot i form av att festivalen kan komma att bli mindre intressant finns ändå 

idag ett fortsatt medialt intresse som ser ut att hålla i sig de närmaste åren. Även samarbetet med 

Stockholm Visitors Board fortsätter och stödet från allmänheten ser inte heller ut att minska, 

tvärtom så berättar Nyberg att det finns en nytändning i intresset för festivalen och en bredare 

målgrupp har fått upp ögonen för Stockholm som destination och Stockholm Pride som 

attraktion. Nyberg tror att om Europride skulle anordnas i Stockholm om några år kommer 

storleken på evenemanget vara betydligt större än sist och besöksantalet högre. Om festivalen ska 

kunna utvecklas till detta i framtiden bör staden öka sitt bidrag så att den kan bli stabilare med en 

säkrare ekonomisk grund och så att föreningen kan lägga ännu mer fokus på att utveckla 

turistdelen. Ett högre bidrag skulle också ge möjligheten att anställa fler personer, ett 

professionellt kansli, som jobbar heltid året runt med att utveckla festivalen. 
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4:2 Stockholm som värdstad 
Detta leder oss in på hur Stockholm är som värdstad. Att Stockholm är en ambitiös värdstad togs 

tidigare upp som en faktor för festivalens utveckling. Stockholm var en av de städer som bröt en 

vall genom att visa att hela staden och politiken kan engageras. Stadens engagemang visas genom 

att flagga med Prides regnbågsflagga i hela staden och det finns egentligen inga politiska 

frågetecken alls då både staden och riksdagen är väldigt positivt inställda till Pride menar Nyberg. 

Staden bidrar också ekonomiskt, även om bidraget enligt honom skulle kunna höjas, och de 

erbjuder även nödvändig kompetens i samarbetet med Stockholm Visitors Board. Det jobbas 

även mycket med att utveckla staden till en gay-vänlig och attraktiv stad för hbtq-communityt 

som turistmål. Var tredje år förnyas projekt där staden jobbar med just dessa mål och vi kommer 

längre fram i arbetet analyserar projektbeskrivningen från år 2012 som sätter mål till år 2030.  

 

4:3 Prides påverkan på Stockholms besöksnäring 
I intervjun med Christina Guggenberger, Projekt manager för Stockholm gay & lesbian network 

på Stockholms Visitors Board, berättar hon att de flesta som besöker Stockholm under 

prideveckan deltar under evenemanget. De flesta reser från andra delar av Sverige men 

evenemanget lockar även många besökare från våra grannländer och . Guggenberger berättar 

även hur de sedan 2005 aktivt har arbetat med att öka medvetenheten om Stockholm Prides 

existens utomlands. Stockholm gay & lesbian network har bjudit in internationell hbtq-media till 

Stockholm Pride för att få en ökad publicitet utomlands. 

 

Enligt Guggenberger går det att se att Stockholm Pride bidrar till ett ökat besöksantal i 

Stockholm då det bland annat går att se hur hotellen är väl bokade och att fler hbtq personer 

bokar hotellrum under veckan Stockholm Pride arrangeras. Guggenberger beskriver Stockholm 

Pride som Stockholms största årligen återkommande evenemang räknat i antal människor som 

deltar. I paraden 2014 deltog ca 50 000 personer, pride house besöktes av 5000 personer om 

dagen, Pride park hade 18 000 unika besökare och ca 400.000 deltog längs med paradvägen runt 

om i staden. Guggenberger menar att besöksantalet inte alltid varit så högt utan att Stockholm 

Pride under åren lockat allt fler besökare till evenemangsparken samt att fler personer deltar 

under paraddagen. 

 

Att arrangera en pridefestival påverkar inte bara Stockholms besöksnäring utan hela staden. Den 

påverkan som Guggenberger kunde se menar hon bara har är positiva och hon kunde inte se 
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några negativa effekter. Nyberg kan också se en del påverkan som Pride har på Stockholms 

besöksnäring. Stadens besökare ökar under Pride och speciellt under europride märktes det att 

staden automatiskt fick fler internationella besökare. Staden får också en större målgrupp bland 

sina besökare när allt fler efter Pride upptäcker Stockholm som destination. Pride är heller ingen 

ekonomisk risk för Stockholm stad då arbetet med festivalen görs volontärt och Stockholm stad 

får igen vad de ger i ekonomiskt bidrag många gånger om och skulle enligt Nyberg ge mer i 

bidrag. Även om festivalen inte är en ekonomisk risk så finns risken att organisationen Pride inte 

klarar sig på sin ekonomi och sedan kapsejsar och eftersom Pride är en volontärorganisation och 

det finns då ingen som ordnar upp det och det blir ingen festival och Stockholm skulle förlora 

besökare. Därför skulle ett högre bidrag från staden ge möjlighet att ge en stabilare ekonomisk 

grund för Stockholm Pride och möjlighet att anställa fler personer som kan jobba med 

utvecklingen av evenemanget och risken för staden skulle då bli mindre. 

 

4:3.1 Stockholms besökare 
Att Stockholm Pride har många besökare är det inget tvivel om då det är ett populärt evenemang. 

Om festivalen är ett evenemang som påverkar Stockholms besöksantal visar diagrammen som 

presenteras nedan resultat på. Två av dessa diagram är direkt hämtade Stockholm Business 

regions hemsida då det är i årsrapporterna över 2008 och 2014 som rapporterna är tagna från. 

 

(Fig. 1, Diagram antal gästnätter i Stockholm, augusti 2008-2014. Källa: Tillväxtverket, SCB) 

Tabellen visar antalet gästnätter i Stockholm under augusti månad åren 2008 till 2014. 

Diagrammet visar att antalet gästnätter har ökat från 2008 för både internationella och nationella 

besökare men att det 2011 var en nedåtgående svacka. Det går också att utläsa att åren 2010 och 

2014 utmärker sig i att öka markant istället för en jämn ökning som de andra åren visar, med 
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undantag från 2011. Indelningen av Svenska, utländska och totala besökare med gästnätter i 

Stockholm följer samma mönster. Det är inget år då det varit fler internationella besökare än 

svenska besökare. 

 

Nästa diagram visar hur Stockholm till skillnad från de övriga nordiska huvudstäderna har fler 

gästnätter samt att antalet hade en jämn ökning från 2006 till 2008. Här syns det tydligt att det 

2008 kom fler besökare till Stockholm än åren innan samt att Stockholm har överlägset fler 

besökare än de övriga nordiska huvudstäderna.   

 

(Fig. 2 Evenemangsbesökare i Stockholm 2007-2009 Källa: stockholmbusinessregion.se) 

I Stockholm arrangeras årligen många evenemang och 2008 hade Stockholm Pride äran att vara 

arrangörer för Europirde. Diagrammet nedan visar hur mycket besökare olika evenemang i 

Stockholm lockade mellan åren 2007 till 2009. Här går det att utläsa att Europride 2008 hade 200 

000 besökare, varav ca 50 000 var unika besökare som innan Europride inte var årligen 

återkommande besökare till evenemanget. 



23 

 

 

(Fig. 3 Besökarantal på evenemang i Stockholm 2006-2009 Källa: stockholmbusinessregion.se) 

Europride var inget undantag med sitt höga besöksantal. Stockholm gay & lesbian board 

projektbeskrivnings rapport visar resultat på att många av Stockholm Prides besökare är 

återkommande och rekommenderar sina vänner att besöka evenemanget. Rapporten 

genomfördes på uppdrag av Stockholm visitors board där 359 personer som besökte Stockholm 

Pride intervjuades för att få en inblick i hur evenemanget påverkar Stockholm turistekonomiskt. 

Rapportens syfte var även att identifiera vilka Stockholm Prides besökare är samt hur 

evenemanget upplevs av besökarna. I denna rapport beskrivs även att de flesta av Stockholm 

Prides besökare reser till Stockholm med tåg, bor på hotell och föredrar att äta ute på en 

restaurang under sitt besök (stockholm busneiss region, 2009). 

 

(Fig. 4 Primära motiv festivalbesökare 2014 Källa: Stockholm gay & lesbian Network) 

Cirkeldiagrammet (fig. 4), från samma rapport som nämns tidigare, visar vilka primära motiv 

Stockholm Prides besökare 2014 hade för att besöka staden. I diagrammet framgår det tydligt att 
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73,5 procent av Stockholm Prides besökare under detta år hade evenemanget som sin primära 

anledning till att besöka Stockholm. Rapporten visar även diagram på att Stockholm Prides 

besökare 2014 var 63 procent bosatta i Stockholm och 37 procent kom från andra delar av 

Sverige eller från ett annat land (stockholm Visitors Board, 2015). 

 

4:3.2 Stockholms Image och Prides påverkan 
Guggenberger lyfte även fram i intervjun hur en Pride festival bekräftar Stockholms kärnvärde 

som en öppen och välkomnande stad. I en projektbeskrivning som hon delade med sig av, ges en 

beskrivning av hur Stockholm Gay & Lesbian Network (SGLN) verkar i enlighet med 

Stockholms stads vision för mål som ska vara uppfyllda år 2030, det vill säga att Stockholm ska 

vara en destination hos HBT-segmentet i världsklass. Visionen följer den övergripande 

målsättningen om att Stockholm ska vara Norra Europas ledande besöksdestination. 

 

Stockholm som stad står för de viktiga värderingarna så som Öppenhet – Mångfald – Respekt. 

Detta är viktiga förutsättningar och en styrka för en destination för att kunna nå framgång hos 

segmentet och dess allierade. Destinationen Stockholm håller hög klass och uppfattas som en 

välkomnande huvudstad. Projektet går i stora drag ut på att skapa förväntningar hos besökare, 

kunna leva upp till dem för att på så vis skapa en vilja att återvända till Stockholm. Genom att 

satsa på hbtq-segment visar Stockholm stad vilka värderingar de har och skapar sig en attraktiv 

image som en öppen och välkomnande stad (SVB, 20). Stockholm som stad har lyckats med att 

nå ut med sin image i Storbritannien där staden vunnit pris för bästa turistmål för hbtq-personer. 

Pridefestivalen bidrar mycket till Stockholms image i samband med att människor kommer hit 

under Pride och sprider sedan vidare sina åsikter om staden. Journalisterna som bjuds hit under 

Pride får prova på utbudet staden har att erbjuda och skriver sedan om detta i media och 

föreningen jobbar tillsammans med Stockholms Visitors Board för att festivalen och staden ska 

uppmärksammas i internationell gaypress. 
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5. Analys/ diskussion 
I denna del kommer vi att diskutera och analysera teorierna vi använt oss av och empirin. Vi 

kommer därefter att fastställa det vi kommit fram till i analysen i en slutsats. 

 

5:1 Stockholm Prides påverkan på stadens besöksnäring 
Pride som evenemang påverkar Stockholm på olika sätt. Det finns tydliga kopplingar till Getz 

teori om att ett arrangera ett evenemang möjliggör för en destination att bland annat 

marknadsföra sig utåt, vilket Claes Nyberg mena på att Stockholm Pride fick ett utmärkt tillfälle 

att göra för Stockholm när arrangerandet av Europride genomfördes. Eftersom Stockholm blev 

centrum för hela Europas Pridefestivaler och Pride-intresserade tedde det sig naturlig att fler fick 

upp ögonen för Stockholm som destination och dess Pridefestival. Christina Guggenberger 

förklarade även hur Stockholm Visitors Board bjuder in internationell media under Stockholm 

Pride för att få en ökad publicitet inte bara i Sverige utan även utomlands. På så sätt får 

Stockholm Pride mer uppmärksamhet utanför Sverige och kan locka fler besökare. Enligt Bohlin 

och Elbe (2011) är det viktigt att planera marknadsföringen för ett evenemang för att locka rätt 

målgrupp, vilket Stockholm Pride tillsammans med Stockholm Visitors Board gör när de 

använder sig av både nationell och internationell press som riktar sig till hbtq-personer för att nå 

ut till rätt målgrupp. Pride är ett evenemang som har en klar och tydlig målgrupp sprunget ur sin 

historia och blir därför lätt att marknadsföra till rätt målgrupp. Stockholm Prides lyfts även fram i 

media som en Pridefestival som skiljer sig från de andra pridefestivalerna på ett positivt sätt, 

Stockholm pride är till exempel längre än andra och har ett större seminariecenter, De som 

jobbar med Stockholm Pride är även de väldigt skickliga på presskommunikation enligt Claes 

Nyberg och inte bara för att marknadsföra, men också för att informera om föreningens och 

festivalens olika faser och vilken status de har angående ekonomi och personal. Tack vare att 

Stockholm Pride har ett sådant stort medialt intresse lockar det personer som är skickliga på att 

hantera press för att få en bra referens, som arbetet med Pride ger. 

 

Evenemang är också en inkörsport för människor att besöka en stad enligt Björkkvist och Matic 

eftersom det gör den attraktivare och i det här fallet visar intervjuerna till detta arbete att 

Pridefestivalen lockat fler människor till att besöka Stockholm under perioden den hålls. Det kan 

även utlösas ur statistiken och diagrammen att Pride har många återkommande besökare, dessa 

kan vara både lokala och inresande besökare, men utifrån intervjuerna kan det fastslås att en del 

av dessa faktiskt är inresande besökare.  
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5:2 Utvecklingen av Stockholm Pride 
Stockholm Prides utveckling går i linje med Stockholms antal gästnätter enligt statistiken vilket 

mycket väl kan vara en slump men som ändå är en intressant observation som inte går att 

undvika. Christina Guggenberger förklarade i intervjun att många av Stockholms hotell kunde se 

en ökning av hbtq gäster under prideveckan och rapporten från Stockholm Visitors Board visade 

likaså, att Stockholm Prides besökare föredrog att övernatta på hotell. Det blir utifrån detta inte 

otänkbart att ett år där Stockholm Pride har ett ökat besöksantal även ökar antalet gästnätter och 

tvärtom när Stockholm Pride har ett år med mindre besökare. 

 

Ett ökat besöksantal till en destination innebär enligt Mohlin och Elbe (2011) ett ökat 

kapitalflöde vilket Stockholm Pride bidrar med då det framgick i rapporten från Stockholm 

Visitors Board att evenemangets besökare någon gång under sin vistelse äter ute på restaurang 

och bor på hotell vilket nämndes ovan. Vilket också visar på att Getz teori om att ett nischat 

evenemang lockar en specifik målgrupp, vilket Pride siktar på och tenderar att göra. Målgruppen i 

sig har ingen påverkan på aktörers och stadens intäkter, men inverkan av målgruppen kan dock 

ha det. Alltså att målgruppen som samlas i sig blir en attraktionskraft och lockar ännu fler 

människor i samma målgrupp.  

 

5:3 Stockholm som en attraktiv destination 
Stockholm Visitors boards projektbeskrivning lyfter fram arbetet med att framhäva Stockholm 

som en öppen och välkomnande stad, något Annette Prithard (1998) i sin teori som gayturism 

menar attraherar homosexuella att besöka en destination. I många fall så beskrev Prithard att 

motivet homosexuella har för att resa bort är för att komma bort från intolerans och kränkningar. 

En stad med kärnvärden öppenhet, mångfald och respekt faller då in i Prithards (1998) teori som 

ett attraktivt besöksmål för homosexuella. Prithard lyfter även fram i sin teori om att det är 

samhörigheten till människorna på destinationen som främst gör att homosexuella väljer att 

besöka destinationen. Nyberg nämner också detta, att många kommer från mindre städer där 

deras läggning eller livsstil inte är socialt accepterad och söker sig därför till Stockholm och 

Stockholm Pride. Detta gäller inte bara festivalens besökare, utan även de som arbetar som 

volontärer under festivalen. Volontärerna är därför inte svåra att få ihop eftersom många gärna 

jobbar för att de söker gemenskap. Själva attraktionen finns i värderingarna staden utger sig att ha 

och tar ställning för eller emot än att det ska finnas mycket krogar, butiker eller hotell direkt 

riktade till homosexuella. Även om Prithard (1998) ger exempel på Amsterdam som en attraktiv 
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hbtq-stad med mycket kultur riktad till homosexuella så handlar det mer om budskapet som 

staden sänder ut med sin hbtq-kultur som attraherar besökare att åka dit.  

 

5:4 Stockholm Pride som upplevelse 
På samma grunder vilar en bra upplevelse enligt Hanefors och Mossberg (2007) och Stockholm 

Pride innehåller alla faktorer en bra helhetsupplevelse bör innehålla. För det första kan det 

fastställas att i enlighet med Hanefors och Mossberg är Stockholm Pridefestival en upplevelse då 

den erbjuder människor tillfälliga händelser utanför vardagen. Efterfrågan på upplevelser har ökat 

de senaste åren och det har även Stockholm Prides besökare vilket kan ses som ett samband. 

Upplevelser gör också att människor reser, de vill komma bort från någonting och till något 

utanför vardagen. Hanefors och Mossberg menar att viljan att komma bort från vardagen gör att 

beslutet att resa tas medans önskan om vad det är man vill uppnå bestämmer vilket resmål bli. De 

nämner att en vanlig orsak till att resa är att komma bort från sociala orättvisor och att sökan 

efter gemenskap och tillhörighet styr var någon väljer att åka, detta är precis det Prithard tar upp 

om vad som styr många homosexuellas reseval och detta passar in på vad Claes Nyberg säger om 

Stockholm Prides besökare. Andra festivaler lockar ofta sin målgrupp hos besökarna genom 

musiken medans pridefestivalen lockar sin målgrupp av besökare genom gemenskapen och 

acceptansen hos hbtq-communityt och även om båda alternativen innefattar många människor i 

sin målgrupp så finns det ett större utbud för människor som bara letar efter en stor “vanlig” 

musikfestival. Detta kan vara en av anledningarna till att Stockholm Pride lyckas locka besökare 

för att det är en av få stora festivaler av sitt slag i Sverige. 

 

En upplevelse blir också mer lyckad om det är flera aktörer inblandade och fler upplevelser i en 

enda stor upplevelse. Stockholm stad tillsammans med Stockholm Pride jobbar mycket med 

detta. Nyberg berättar i sin intervju hur Stockholm Pride samarbetar med klubbar och 

restauranger i Stockholm istället för att konkurrera med de för att man vet att festivalbesökarna 

vill ha en helhetsupplevelse som inkluderar hela staden. Stockholm Visitors Board jobbar också 

med att informera hotell om acceptans och skapa samarbeten så att besökarna ska bli nöjda och 

så att möjligheterna för att besökarna stannar längre eller kommer tillbaka ökar och gynnar 

staden. Det finns dock en risk med att involvera många aktörer i en upplevelse och den är att 

helhetsupplevelsen kan förstöras om en av bitarna inte håller måttet i upplevarens ögon. 

 

Upplevelserummet är också viktigt enligt Hanefors och Mossberg, att det är utformat på ett 

sådant sätt som lockar den målgruppen man vill ska komma är det visentliga. Det är inte bara 
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uppbyggnaden och utseendet på upplevelserummet som är viktigt utan hur väl upplevelserummet 

uppfyller känslan av en säker plats att umgås på och uppleva gemenskap. Pridepark, som är 

Stockholm Prides festivalområde, är ett avstängt område där endast de med biljetter kommer in 

och besökarna vet då att de som vistas inne på området förmodligen är personer som är 

likasinnade de själva eftersom de lagt pengar på att få vara där och ta del av upplevelsen.  

 

5:5 Stockholm Pride och Stockholm stad 
Getz (2005) skriver om hur evenemang berättar mycket om den kulturella eran som det 

arrangeras i. Att Stockholm Pride har kunnat utvecklas och årligen arrangerats under sjutton år i 

Stockholm som identifierar sig som en öppen och välkomnande stad säger i sig en del om den 

kulturella miljön som finns i Stockholm idag med en öppen och respekterande attityd. Getz 

(2007) skriver också om hur festivaler med syfte att locka turister utnyttjar kultur och gör den 

icke autentisk. Detta ser inte vi att fallet är för Stockholm Pride då det primära syftet med 

evenemanget inte är att locka turister, även om det besöks av turister. 

 

Getz (2005) skriver i sin bok hur en festival och en parad speglar samhällets sociala och politiska 

värderingar samt hur dessa i samband med ett arrangerande av ett evenemang kan fungera som 

en länk mellan ett samhälle och omvärlden. Stockholm Pride kan utifrån den teorin ses som 

länken mellan Stockholm och övriga världen som förmedlar de värderingar som Stockholm 

Visitors Boards projektbeskrivning lyfte fram, öppenhet, mångfald och respekt. Genom 

arrangerandet av Stockholm Pridefestival och paraden som ingår visar huvudstaden upp att de 

står för värderingar som allas lika värde, allas rätt att älska vem man vill, se ut som man vill och 

tro på vad man vill. Claes Nyberg menar att det inte finns några frågetecken kring Svenska 

regeringens och Stockholm Prides politiska ställningstaganden då de går i samma riktning. Denna 

gemensamma politiska riktning går i samförstånd med Getzs teori om att en festival och parad 

speglar stadens och landets politik. Olika politiker deltar under Prideveckan i olika typer av 

framträdanden vilket ger en uppfattning om att riksdagen är engagerad och stödjer Stockholm 

Pride. Även om Stockholm Pride inte för talan för någon politisk ställning väljs ändå politiska 

samhällsfrågor ut som teman att fokusera på under festivalen, och det är frågor som de politiker 

som deltar stödjer. Politkers medverkan ger också Pride mer uppmärksamhet inom den politiska 

kretsen och de politiskt intresserade vilket lockar besökare för den anledningen. Stockholm 

Prides styrelse väljs även ut efter målet att ha en så bred politisk styrelse som möjligt för att 

kunna ta så många åsikter i betänkthet som möjligt och för att kunna utforma en festival som 

tillfredställer de flesta inom hbtq-communityt eftersom det faktiskt inte är en homogen rörelse. 
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Både Guggenberger och Nyberg beskriver Stockholm som en bra värdstad för Pride, men 

riksdagens och Stockholms företags stöd och engagemang till Stockholm Pride förutsätter inte att 

hela Stockholms befolkning delar samma stöd och värderingar. Detta sattes på prov det året 

Stockholm Pride arrangerades i Kungsträdgården med gratis inträde. En orolig stämning uppstod 

när vissa besökare inte kände sig säkra då det kom människor som kränkte andra och Nyberg 

beskriver Stockholm som inte mogen för en gratis Pridefestival. Däremot så visar siffror från 

Pride år 2014 att de 400,000 människor som firade längs med Paradvägen stödjer Stockholm 

Pride även om de själva inte deltar. Alla de människor som deltog under Prideveckan och deltog 

indirekt genom att kolla på paraden visar på att Stockholms invånare till stor del följer dem 

värderingar och kärnvärden som Stockholm Pride och Stockholm Vsitors Board vill förmedla.  

 

Evenemang bidrar till att utveckla en stad ekonomiskt, utbuds- och image-mässigt, men det finns 

en risk för destinationen att förlora på det om destinationen satsar en stor summa pengar och 

evenemanget sedan går dåligt ekonomiskt eller i besöksantal enligt Getz (2005). I Stockholms 

stad fall finns inte den här risken enligt Claes Nyberg eftersom staden inte satsar en stor summa 

och får tillbaka pengarna många gånger när festivalbesökarna spenderar pengar i staden. Även om 

festivalen inte drar in mycket pengar och det fortfarande besöks av många, som 2011 när 

festivalen var gratis, så är det bara föreningen Stockholm Pride som förlorar ekonomiskt på det 

och det påverkar inte Stockholms besöksnäring eller stadens ekonomi. Om föreningen däremot 

skulle gå i konkurs så kan festivalen inte genomföras då alla som jobbar med festivalen jobbar 

volontärt, det kan vara en risk för staden om festivalen uteblir. Festivalens utveckling skulle 

därför enligt Nyberg behöva mer bidrag för att inte riskera föreningens ekonomi eller stadens 

image. 
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6. Slutsats 
I den här delen besvaras arbetets frågeställningar 

 

Från att Stockholm Pride för första gången arrangerades 1997 i form av “homosexuellas 

frigörelsevecka” har festivalen fram tills idag fått ett ökat antal utländska besökare, mer 

uppmärksamhet i media både nationellt och internationellt samt väckt ett större intresse bland de 

svenska politikerna. Festivalen har under sin utveckling haft ekonomiskt tuffa perioder men har 

ändå lyckats ta sig ur de svåra situationerna. Två år har Stockholm även stått värd för Europride 

och efter detta utvecklat ett stort seminariecenter. Det var främst åren som följde de båda 

Europridefestivalerna som föreningens ekonomi sjönk, även året 2011 då festivalområdet hade 

gratis inträde. Stockholm Pride har vissa år haft det svårt att finna en plats att arrangera festivalen 

på men även de situationerna har de kunnat lösa och festivalområdet har därför varit beläget på 

olika platser i Stockholm genom åren. För ungefär fyra år sedan anställdes för första gången en 

festivalchef vilket även det hade en påverkan genom att underlätta arbetet för föreningens 

styrelse. Utvecklingen har inte gått i en rak linje utan har gått upp och ner från år till år beroende 

på hur styrelsen valt att utforma festivalen. En stor del av Stockholm Prides utveckling speglas i 

den utsträckning där festivalen engagerat allt fler aktörer inom Stockholms kulturliv, museum, 

hotell, klubbar och restauranger genom åren. Stockholm Pride är idag en stor fest som inte bara 

besöks av många utan firas också av människor som inte deltar i evenemanget men som istället 

tittar på paraden.        

 

De faktorer som har påverkat Stockholm Prides utveckling är bland annat festivalens styrelse som 

består av människor med olika synvinklar vilket har bidragit till att Stockholm Pride kan erbjuda 

något för de flesta. En annan stor faktor har varit Stockholm Prides satsning på att samarbeta 

istället för att konkurrera med andra aktörer. Samarbetet med till exempel Stockholm Visitors 

Board har bidragit till ökad marknadsföring och de har även jobbat med hotell angående 

acceptans för hbtq-personer. Det marknadsföringsarbetet som genomförts i samarbete med 

Stockholm Visitors Board har lyckats nå ut till den målgrupp som attraheras av att besöka 

festivalen. Stockholm Pride har även samarbeten med klubbar och restauranger runt om i 

Stockholm. Att Stockholm Pride är en festival för alla som kan respektera hbtq-personer gör 

festivalen attraktiv för alla som vill komma bort från intolerans och kränkningar. Stockholm Pride 

är ett evenemang som skapar en gemenskapskänsla och samhörighet bland festivalens besökare. 

Stockholm stads öppna och respekterande inställning har varit en stor faktor till att Stockholm 

Pride har kunnat utvecklas och fortsatt arrangeras i Stockholm. Andra faktorer som haft en 
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betydande roll i utvecklingen av Stockholm Pride är det kommersiella inslaget som har hjälpt till 

att finansiera festivalen året efter vilket varit av stor betydelse de åren som Stockholm Pride haft 

ekonomiska motgångar. Att locka volontärarbetare har inte varit någon svårighet då många söker 

sig till Stockholm Pride och gemenskap vilket bidrar till både besparande av tid och pengar som 

har kunnat fördelas till annat. Till sist ligger föreningens kommunikationsförmåga som faktor av 

festivalens utveckling. År då föreningen haft problem med ekonomin eller stött på motstånd har 

lösningen skett i kommunikationen. Motstånd och komplikationer har lösts med dialog och 

överenskommelser och information om festivalens nedgångar till intresserad media har skötts 

professionellt. 

 

Stockholm Pride bidrar till ett ökat besöksantal i Stockholm den veckan festivalen arrangerats, 

inte minst de två åren Stockholm stad var värd för Europride. Det ökade besöksantalet ökar det 

ekonomiska flödet i staden när festivalens besökare utnyttjar stadens attraktioner. Stockholm 

Pride har hjälpt till att göra Stockholm till en attraktiv stad för hbtq-personer att besöka. Det 

faktum att Pride arrangeras i Stockholm förstärker Stockholm Visitors Boards arbete med att 

framhäva huvudstaden som en öppen och välkomnande stad med mångfald och respekt som 

också förstärker den delen av Stockholms image. Stockholm Pride ger även klubbar och 

restauranger en anledning samt möjlighet att nischa sig eller öppna sin verksamhet till hbtq-

personer och detta har i sin tur skapat ett större utbud för att kunna locka hbtq-personer året om. 

Det finns heller ingen ekonomisk risk för Stockholm stad att bidra ekonomiskt till evenemanget 

och Stockholm Pride har ingen synlig negativ påverkan på staden. Med Stockholm Prides 

påverkan på Stockholms besöksnäring samt sin starka karaktär blir festivalen en av Sveriges mest 

betydelsefulla årligen återkommande evenemang. 

 

6:1 Rekommendationer 
I vår undersökning har vi kunnat få fram resultat på hur Stockholm Pride på olika sätt påverkar 

Stockholm stads besöksnäring. Vi nuddar i undersökningen ämnet hur Stockholm i sin tur är som 

värdstad för Pridefestivalen men går inte in djupare på det vilket ger en öppning för vidare 

forskning hur Stockholm påverkar Pride. Något mer som inte inte täcks i undersökningen är fler 

sätt som Stockholm Prides besökare bidrar till ett ökat ekonomiskt flöde under sin vistelse. I 

undersökningen kommer det fram i vilka generella drag festivalens besökare påverkar 

besöksnäring, men inte vilka rörelsemönster de har och på vilka attraktioner de väljer att spendera 

sina pengar. Till en vidare forskning lämnas det utrymme för en enkätundersökning där det går 
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att undersöka ytterligare kring hur Stockholm Prides besökare påverkar Stockholms besöksnäring 

mer detaljerat. 

 

I denna uppsats hade vi svårt att få kontakt med fler intressenter att intervjua vilket lett till att den 

diskussion som letts i uppsatsens analyskapitel endast gick åt ett håll och saknar motargument. 

Till framtida studier skulle vi utifrån detta rekommendera att försöka intervjua fler personer samt 

att försöka intervjua den nu sittande ordförande i Stockholm Prides styrelse för att få en inblick i 

hur arbetet med Stockholm Pride ser ut idag.    
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Bilaga 1 

Antalet gästnätter i Stockholm augusti månad 2008-2014. Alla siffror har blivit avrundade och är 
skrivna i ca antal. 
 
2014 
Svenska ca 825 000 
Utrikes ca 572 500 
Totalt ca 1 400 000 
2013 
Svenska ca 780 000 
Utrikes ca 513 000 
Totalt ca 1 293 000 
2012 
Svenska ca 780 500 
Utrikes ca 494 000 
Totalt ca 1 274 500 
2011 
Svenska ca 728 000 
Utrikes ca 506 000 
Totalt ca 1 234 000 
2010 
Svenska ca 727 000 
Utrikes ca 524 600 
Totalt ca 1 252 000 
2009 
Svenska ca 655 000 
Utrikes ca 468 000 
Totalt ca 1 123 000 
2008 
Svenska ca 674 500 
Utrikes ca 445 500 
Totalt ca 1 120 000 
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Bilaga 2 
 
Stockholm Gay and Lesbian Network  
ett partnerprojekt inom Stockholm Visitors Board 
 
Stockholm Gay & Lesbian Network 
(SGLN) verkar i enlighet med 
Stockholms stads vision 2030, det vill 
säga att Stockholm ska vara en 
destination hos HBT-segmentet i 
världsklass. Visionen följs genom den 
övergripande målsättningen om att 
Stockholm ska vara Norra Europas 
ledande besöksdestination. 
Stockholm som stad står för de viktiga 
grundvärderingarna Öppenhet – 
Mångfald – Respekt. Detta är viktiga 
förutsättningar och en styrka för en 
destination för att nå framgång hos 
segmentet och dess allierade. 
Destinationen Stockholm håller hög klass 
och uppfattas som en välkomnande 
huvudstad.  
 
Inledning 
Stockholm Gay & Lesbian Network (SGLN) 
är ett samarbetsprojekt som startades 2005. 
Projektet arbetar med marknadsföring och 
produktutveckling för att öka intresset för 
Stockholm hos HBT-segmentet.  
 
Projektet har för närvarande ett 30-tal 
Stockholmspartners som representerar 
hotell, attraktioner, transportörer, 
restauranger och GayCommunity. 
 
Prioriterade marknader för projektet är USA 
och storstadsområden i Europa, främst i 
UK. 
 
SGLN har bildats för att skapa affärs- och 
utvecklingsmöjligheter för samarbetspartners 
i projektet. Till projektet knyts arbetsgrupper 
med representanter inom nätverket och 
Stockholm Gay Community. 
 
SGLN har lyckats skapa ett starkt nätverk 
både nationellt och internationellt och 
Stockholm har skaffat sig en framträdande 
position och är idag en av de attraktivaste 
citybreak destinationerna hos målgruppen. 

Projektet har gett Stockholm en ökad 
synlighet och kännedom.  
 
Organisation 
Stockholm Visitors Board är projektägare 
och projektet drivs i nära samarbete med 
besöksnäringen i Stockholm. Stockholm 
Pride och Stockholms Gay Community är 
också viktiga samarbetspartners. 
 
Uppdrag 
Projektet har ytterst syftat till att ge en ökad 
kännedom om Stockholm hos målgruppen 
och att bli ett förstahands val bland 
CityBreak-destinationer i norra Europa. 
Projektet ska öka intresset för Stockholm 
som resmål grundat på partners produkter 
och Stockholm ska överträffa besökarnas 
förväntningar på destinationen och skapa 
lust till återbesök. 
 
På ett generellt plan syftar även projektet till 
att stimulera och möjliggöra utbildning för 
säljled och att aktivt bearbeta media som 
vänder sig till målgruppen. Det har varit 
viktigt att initiera ett lokalt nätverk för att 
kunna utveckla utbudet i Stockholm. 
Projektet har skapat en plattform för 
besöksnäringen i Stockholm att kunna 
bearbeta kundsegmentet med 
marknadsaktiviteter, produktutveckling och 
kunskap. På de prioriterade marknaderna har 
projektet arbetat för att utveckla samarbetet 
med viktiga turoperatörer/agenter samt att 
finna nya säljkanaler och att skapa 
möjligheter till samarbetsprojekt för att öka 
utbudet av bokningsbara produkter. 
 
Strategi 
Projektet bearbetar främst turoperatörer, 
agenter, media och journalister som är 
nischade mot HBT-segmentet, men även 
Lifestyle-tidningar med hög påverkansgrad. 
Bearbetningen innefattar även konsument 
samt olika typer av opinionsbildare.  
 
De marknader som har prioriteras i projektet 
är framförallt öst- och västkusten i USA, 



36 

 

samt storstäder i Europa främst i 
Storbritannien.  
Projektet drivs i treårsperioder för att få den 
långsiktighet som är nödvändig.  
 
Eurogames 
under 2012 startade SGLN en arbetsprocess 
med att samla Stockholms idrottsrörelse 
inom Gay Community för att ansöka om att 
få arrangera Eurogames. Mars 2013 fattades 
beslut att Stockholm för första gången skulle 
få stå värd för spelen 2015.  
Under 2014 och 2015 kommer SGLN att 
aktivt arbeta med marknadsföring av 
Eurogames i upparbetade kanaler och 
nätverk. 

 Media; pressreleaser, pressevents, 
presskonferenser samt pressbesök till 
Stockholm 

 Sociala kanaler; synlighet och 
regelbunden information på SGLN 
blogg och facebook sidor 

 Säljled; Eurogames som 
reseanledning, Stockholm som en 
stad där det händer många 
evenemang för segmentet året om. 
 

 
Varför är HBT-segmentet intressant för 
en destination? 
 
Trendkänsligt och Trendsättare: viktigt för 
en destination då det är en bra värdemätare 
samt skapar image 
Status: Viktigt att visa värderingar vad 
destinationen/företaget står för  
Köpstark målgrupp: högre disponibel 
inkomst samt en dokumenterad högre 
spending på destinationen 
Hög resfrekvens: i USA innehar 84 % i 
segmentet pass (jmf med mainstream 
resenären 23 %) Segmentet reser under hela 
året 
Väldefinierat: hos konsument, säljled och 
massmedia 
Välorganiserat: i internationella och 
nationella organisationer samt inom olika 
Business Alliances 

 
Segmentets attraktionskraft för 
destinationen 

Öppenhet - mångfald - respekt: HBT resenären är 
noga med att välja resmål utifrån dessa 
värderingar. Projektet arbetar för att stärka 
Stockholm stads vision 2030, att vara en 
destination av världsklass! 
 
Destinationens attraktion för segmentet 
Stockholm erbjuder öppenhet, mångfald, respekt 
och trygghet.  
Projektet har skapat ett väl utvecklat 
samarbete med internationella organisationer, 
säljledsrepresentanter och media. Det ger 
goda förutsättningar och potential att 
ytterligare ta marknadsandelar och bearbeta 
segmentet.  
 
 
Varför Stockholm Gay and Lesbian 
Network är viktigt för Stockholm 
Visitors Board? 
 
Det finns ett stort intresse av att bearbeta 
segmentet i Stockholms besöksnäring 

 
SGLN har placerat Stockholm på topp 10 
listan för de mest intressanta gay citybreak 
destinationerna baserat på Stockholms 
grundvärden samt partners produkter. 
 
Sensitivty training/utbildning av 
frontpersonal i besöksnäringen. Ökar 
servicenivån och ger ett bättre bemötande 
för besökare i Stockholm. Nöjdare gäster för 
destinationen. 
 
Stockholm Pride är Stockholms största 
årligen återkommande evenemang. 
Stockholm stad går in med finansiering.   
 
Den upparbetade attraktionskraften har gett 
Stockholm möjlighet att erbjudas 
förfrågningar om att stå som värd/arrangera 
evenemang, möten och kongresser inom 
HBT. Även antalet kryssningspassagerare 
genom gaycruises har ökat till Stockholm. 
 
Projektet har engagerat och inspirerat 
Stockholms gaycommunity att bilda en 
Business Alliance: Stockholm Gay Life som har 
till syfte att produktutveckla utbudet i 
Stockholm för HBT-besökaren. Arbetet har 
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medfört nyetableringar och 
företagsinvesteringar. 
 
SGLN bidrar till att stärka varumärket 
Capital of Scandinavia och att nå Vision 
2030 om ett Stockholm i världsklass. 
 
Christina Guggenberger 
Stockholm Visitors Board 
Stockholm Gay & Lesbian Network 



 

 

 

 

Bilaga 3 

Intervjuguide: Claes Nyberg 

Intervjufrågor 

-Hur länge har du arbetat med Pride? 

-Vad är dina arbetsuppgifter/din roll? 

-Hur jobbar ni för att utveckla festivalen? 

-Har ni några motgångar? 

-Hur har Stockholm Prides utveckling sett ut i helhet?(Storlek, besökarantal, längd, aktiviteter) 

-Vilka faktorer ligger bakom hur utvecklingen sett ut? 

-Hur tycker du Stockholm fungerar som värdstad? (Vad är negativt/positivt) 

-Kommer det många besökare från andra städer och länder? Hur har mängden förändrats genom 

festivalens tid? 

-Gynnas Stockholm av Pridefestivalen? (socialt,ekonomiskt,besöksnäring m.m) 

-Vilka möjligheter och hot mot festivalen ser du i framtiden? 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Bilaga 4 
 
Intervjuguide: Christina Guggenberger 

Intervjufrågor 
Hur ser Stockholms besöksnäring ut idag?  

  -Turisttyp 

  -Antal per år/fördelning 

  -Var är de ifrån? 

-Skiljer sig Prideveckan åt jämfört med resten av året angående besökare? 

  -Besökartyp 

  -Besökarantal 

Har besöksantalet förändrats sen pride startade? 

  -Hur?  

  -Kan man se någon skillnad?  

-Faktorer 

-Gynnas Stockholms besöksnäring av prideveckan? 

  -Varför/varför inte?  

  -Vilka delar?  

-Har pride några negativa effekter på Stockholms besöksnäring?  

 


