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Sammanfattning
Evenemanget Coastal Culture växte fram i en process som involverade alltifrån
entreprenörskapsprogram och surfare till museum och studenter. Utgångspunkten var den
halländska kustens naturliga tillgångar – vind och hav, och det kulturella kapital som finns i
Varberg. Det aktiva arbetet, den öppna processen och de grundläggande värderingarna gjorde att
självorganiserande initiativ kunde möta övergripande strategier. Coastal Culture utvecklades till en
innovativ plattform för värdegenerering och bjöd in till medskapande av den nya kustkulturen.
Besökare på Coastal Culture uppskattade den öppna och inkluderande atmosfären, det sköna
hänget som uppstod i mötet mellan sport, kultur, näringsliv och akademi. Evenemanget som
genomfördes under maj månad 2011 och 2012 blev en succé och lockade 10 000 respektive 16 000
besökare. Det finns en stor turistekonomisk potential för Varberg och Halland när det gäller att
attrahera människor som söker sig till kusten för att utöva olika former av surfsporter. Evenemang
som Coastal Culture bidrar till en utökad turistsäsong och därmed ett högre resursnyttjande inom
besöksnäringen.
Rapporten beskriver den filosofi och arbetsmetodik som utvecklades under projektet samt hårda
fakta i form av ekonomiska siffror och besöksutvärderingar. Intervjuer med Nordic Surfers
uppdragsgivare CRED visar även på den potential som finns i projektet.
Fenomenet Coastal Culture och den nya kustkulturen analyseras i den här rapporten utifrån
Richard Floridas och Per-Luigi Saccos teorier om kulturen och kreativitetens allt mer framträdande
roll i den nya ekonomin. Exempel visar att genom kompetensutveckling och samarbeten som
etablerats mellan olika organisationer skapas goda möjligheter för nya affärer. För en destination är
dock de långsiktiga effekterna av ett komplext kulturbaserat utvecklingsprojekt av allra största
betydelse. Till dessa indirekta effekter hör ett bättre innovationsklimat, en högre livskvalitet, en
stärkt lokal identitet, nya entreprenörskapsmodeller, en starkare attraktionskraft och en hållbar
utveckling.
I rapporten behandlas frågan om modellens generaliserbarhet och hur en destination kan arbeta
med strategisk evenemangsplanering. Det konstateras att de destinationer som vill arbeta utifrån en
eventbaserad utvecklingsmodell måste analyseras utifrån sina unika förutsättningar. För ett
framgångsrikt arbete krävs engagemang, kompetens och resurser. Genom att tillföra strategiskt och
kommunikativ kompetens kan emellertid befintliga initiativ utvecklas och leda till långsiktigt
positiva samhällseffekter.
I den sista delen av rapporten framkommer det att det bör ligga i de offentliga institutionernas
intresse att aktivt arbeta för en förvaltning och utveckling av den plattform som har byggts upp. Det
kan antingen ske i form av ett tvärorganisatoriskt projekt eller som en ny modell där man på ett
strategiskt sätt kan integrera olika destinationsutvecklingsfrågor. Här är dock långsiktighet och
kontinuitet viktiga faktorer. Nordic Surfers föreslår att en strategisk analys av Coastal Culture bör
genomföras omgående. Parallellt med den strategiska analysen bör ett förberedelse- och
samordningsarbete inför evenemanget år 2013 påbörjas om plattformen ska leva vidare.
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Inledning
Bakgrund
Projektet och evenemanget Coastal Culture som genomförts de senaste två åren i Varberg har
involverat många människor och organisationer samt väckt stor uppmärksamhet. Projektets
målsättning har varit att skapa hållbar tillväxt inom kulturella och kreativa näringar och
arrangemanget har haft fokus på det som har kommit att kallas för ny kustkultur. Där har framför
allt surf- och actionsporter haft en framträdande roll. Många positiva händelser har
uppmärksammats inom vitt skilda områden och det har funnits ett behov av en mer djupgående
analys och en förklaringsmodell.
I Halland finns en lång kuststräcka där en stor del av besöksnäringen är koncentrerad till
sommarmånaderna och badkulturen. Då Region Halland under 2012 tar fram ett
handlingsprogram för kulturella och kreativa näringar finns det ett speciellt intresse i att klargöra
den nya kustkulturens betydelse för Hallands utveckling. Nordic Surfers, som har utvecklat och
projektlett Coastal Culture på uppdrag av Alexandersoninstitutet, har blivit ombedda att
sammanställa denna rapport på uppdrag av Region Halland.
Under arbetet med Coastal Culture identifierades av Nordic Surfers ett stort behov av att förklara
och visualisera de processer och aktiviteter i projektet som ledde till synergi- och spin-off effekter.
De lärdomar som har uppkommit är att ett evenemang och en evenemangsprocess med mycket
stor framgång kan användas i ett instrumentellt syfte för att driva frågor i en utvecklingsprocess.
Företaget har genom en ansökan hos Vinnova blivit beviljade projektmedel för att genomföra en
förstudie gällande Eventbaserad utveckling och denna rapport kommer att ligga till grund för det
fortsatta forskningsarbetet.

Det var en gång…
Coastal Culture har vuxit fram i en unik kontext. För att berätta historien från början så uppstod
det i initialfasen i mötet mellan Nordic Surfers och Alexandersoninstitutets diskussioner kring vilka
behov som fanns hos de aktörer som var verksamma inom surf- och vattensportsbranschen. En
undersökning som genomfördes hösten 2010 av Nordic Surfers på uppdrag av
Alexandersoninstitutet visade att det fanns ett behov av en arena för möten hos både aktörer och
konsumenter i denna bransch. I samma undersökning konstaterades även att:
Varberg har sedan lång tid tillbaka ett rykte både i Sverige och i övriga länder om att vara
Sveriges surf-mecca. Två av de största butikerna inom försäljning av surfrelaterad utrustning i
Skandinavien ligger idag i Varberg. Många människor väljer att besöka Varberg dels för att det
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finns möjlighet att utöva vattensport men till stor del för att de söker en mötesplats för
människor som identifierar sig med surfkulturen.1

De naturliga förutsättningar som ger gynnsamma förhållanden för utövandet av vindbaserade
vattensporter är inte unika för Varberg utan gäller för hela den halländska kusten. Det fanns en
kännedom om att ett stort antal människor valt att bosätta sig i närheten av denna kuststräcka för
att på regelbunden basis kunna utöva surfsporter. Utöver butiker fanns även ett stort antal
kursverksamheter, skickliga hantverkare, fotografer, filmare, forskare, designer, konstnärer,
musiker och många andra som på ett eller annat sätt försörjde sig av surf- och vattensporter eller
som hade den kulturella livsstilen som inspirationskälla i sitt arbetsliv. Det fanns med andra ord
goda förutsättningar för att starta ett projekt utifrån en klusterteori.
En förundersökning inleddes för att skapa en mötesplats för målgruppen i början av
sommarsäsongen. Arbetsnamnet blev Vattensportsmässan, ett namn som inte kändes riktigt rätt
och som kom att ersättas av ett mycket bättre.
I den kollaborativa miljö som uppstod på Alexandersoninstitutet diskuterades olika möjligheter för
synergieffekter i samband med ett arrangerande av det tänkta evenemanget. Hallands
kulturhistoriska museum på Varbergs fästning hade tidigare arrangerat kulturarrangemanget
Vindfestivalen med hjälp av elever från Event Management-programmet på Campus Varberg. Det
fanns en bakomliggande anledningen till att man arrangerat just en vindfestival. Det fanns
nämligen en problematik med att alla evenemang som genomfördes på Varbergs fästning löpte stor
risk att blåsa bort. Vinden skulle därför vändas till en fördel.
För Nordic Surfers fanns en ambition om att synliggöra attentionsvärdet hos den surfparkering i
Apelviken som varit den kulturella mötesplats som gjort att de själva valt att etablera sig i Varberg.
Surfparkeringen hade under de senaste 30 åren varit ett odefinierat offentligt rum som attraherat
människor från olika bakgrunder, samhällsklasser och geografiska platser. Under processen växten
en fråga fram: Var livsstilen kring surf också ett kulturellt uttryck med utgångspunkt i de naturliga
förutsättningarna?
EM-programmets kursansvarige Anders Hultén var också verksam inom CRED (Creative
Destination Halland), Alexandersoninstitutets nätverk för kulturella och kreativa näringar, vilket
skapade goda förutsättningar för ett samarrangemang. Ett samarrangemang där möjligheten för
synergieffekter genom tvärsektoriellt arbete var lockande. I den förstudierapport som kom att ligga
till grund för det kommande projektet konstaterades följande:
Coastal Culture växte fram som ett nytt begrepp då det visade sig att det finns tydliga
associationer och klara synergieffekter mellan olika aktiviteter som planerades eller som kunde
genomföras under samma tidsperiod. Respektive delaktivitets namn anses ej heller lika
slagkraftigt ur ett marknadsföringsperspektiv. Projektgruppen anser även att det är positivt att
begreppet Coastal Culture är vidare och mindre exkluderande. Det innebär att fler aktiviteter
ryms inom konceptet om så är önskvärt. Detta anses fördelaktigt om arrangemanget blir
återkommande.2

1

Ruth, Erik & Sigurdarson, Kristjan (2010). Konceptbeskrivning: Surf- och vattensportsmässa i Varberg.

2

Ruth, Erik & Sigurdarson, Kristjan (2011) Förstudierapport: Vattensportsmässa i Varberg.
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Snöbollen växer
Med en relativt kort period (4 månader) kvar fram till det tilltänka genomförandet togs ett beslut
att evenemanget skulle bli av. Förutom en mässa planerades olika spontanidrotts- och
actionsportsaktiviteter som besökarna skulle kunna prova utan kostnad. Kitesurfing, vågsurfing,
skateboard, longboardskate, vindsurfing och SUP (Stand Up Paddle-board) är några exempel.
Andra typer av aktiviteter som skulle höja det sociala värdet samt bidra till att skapa en eklektisk
och inkluderande atmosfär sågs som nödvändiga för helhetsupplevelsen. Dessa aktiviteter kunde
relateras till delområden inom de kulturella och kreativa näringarna och här ingick
musikuppträdande, matservering, filmvisning och konstutställningar. Genom den akademiska
anknytningen fanns goda förutsättningar för att arrangera olika föreläsningar och seminarier och
tack vare CRED:s inkubatorprogram fanns ett speciellt fokus på entreprenörskap och
kompetensutveckling.
Då medarbetarna på Nordic Surfers själva tillhörde den primära målgruppen fanns en insikt i
platsens attraktion och kulturens värderingar och normer. Det fanns framför allt en medvetenhet
om kulturens oorganiserade karaktär. Då den oorganiserade karaktären inom surf- och
actionsporter är ett uttryck för ett grundläggande frihetsideal skulle det bli svårt att tvinga in
individer i traditionella strukturer (t.ex. föreningar). Den typen av reglerande strukturer kunde
nämligen vara just det som individerna sökte sig bort ifrån. I takt med att samhället har förändrats
och som en konsekvens av den nya teknologin är detta inte något unik fenomen. Det ansågs därför
avspegla en mer generell beteendeförändring.
Att människor inte vill organisera sig i konventionella former betyder inte att människor inte
längre vill engagera sig. Istället var utgångspunkten i projektet att engagemang kunde fångas upp
och komma till uttryck i nya former och sammanhang. Utmaningen låg därför i att skapa en
struktur som var anpassad efter den nya tidens behov.
Coastal Culture kom första året att bli ett projekt och ett evenemang som förenade sport, kultur,
näringsliv och akademi. Organisationen bestod utöver projektgruppen och entreprenörer inom
kulturella och kreativa näringarna till stor del av studenter från EM-programmet. Evenemanget
besöktes uppskattningsvis av 10 000 personer under tre dagar och resultatet överträffade
projektgruppens förväntningar. Framför allt fanns det en känsla och en atmosfär som kändes
väldigt bra. Det var helt enkelt ett skönt häng!

Upphandling nödvändigt för fortsättning
Efter första årets genomförande fanns en vilja att fortsätta utveckla projektet och evenemanget. Då
Alexandersoninstitutet är en offentlig institution krävdes det att Nordic Surfers skulle vinna en
offentlig upphandling för att få fortsätta uppdraget. I anbudet som Nordic Surfers vann besvarades
frågor gällande bl.a. kompetens, nätverk, projektmetodik, visions- och målarbete, samarbetspartner,
samverkan och regional utveckling, affärsutveckling, varumärkesstrategi, marknadsföringsstrategi,
finansieringsstrategi, dokumentation och pris.3

3

Ruth, Erik & Sigurdarson, Kristjan (2011). Anbud: Projektledning Coastal Culture.
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Vad menar vi egentligen när vi pratar om kultur?
Under förberedelseperioden inför andra årets evenemang fanns det ett behov av att definiera
Coastal Culture. Vad var egentligen detta fenomen? Allt hade gått fort i uppbyggnadsfasen det
första året och den otydlighet som till stor del gjorde att det kändes bra ledde också till en
frustration i den egna organisationen. Framför allt hos Event Management-eleverna fanns ett krav
på att vision och målsättningar behövde kommuniceras bättre. Det blev utgångspunkten i ett
omfattande arbete där frågan ställdes: Vad är Coastal Culture?
Att vrida och vända på begrepp kan i många fall vara förlösande rent tankemässigt och leda till att
nya perspektiv öppnas och så blev fallet när projektgruppen började med arbetet att definiera
begreppet Coastal Culture. Anledningen till att den engelska termen för kustkultur använts första
året var att det klingade väl, kändes modernt och var internationellt gångbart. Det hade därmed ett
högt kommunikativt värde. En sökning på internet på ”kustkultur” gav en rad träffar på sidor som
huvudsakligen belyste kustkulturen ur ett historiskt perspektiv. Många sidor handlar om gamla
båtar, bilder på fiskare och andra typer av företeelser som hör till det förflutna. I projektet Coastal
Culture fanns en utvecklingsdimension och en anda som gjorde det nödvändigt att flytta fokus från
dåtid till framtid.
Men om Coastal Culture handlade om ny kustkultur behövdes det i organisationen finnas en
enighet i definitionen av kultur. Ibland pratades det om surfkultur, ibland om företagskultur och
ibland om finkultur. Definitionen av kultur skiljer sig åt mellan olika vetenskapliga traditioner
och ”kultur” har i vanligt språk olika betydelse i olika sammanhang. Till att börja med går det att
göra en uppdelning mellan ett humanistiskt och ett samhällsvetenskapligt kulturbegrepp. Det
humanistiska, eller det kvalitativa kulturbegreppet som det också kallas, är en vanlig populär
förståelse av kultur. Med kultur menas i detta sammanhang någonting som ligger nära konstarterna
och har en historisk tradition av att förknippas med inre utveckling, ett slags ”andlig odling”.
Litteratur, musik, film, konst och arkitektur är områden som omfattas av detta kulturbegrepp och
här finns tydliga kopplingar till de försök till sektorsindelning som är populära när det gäller att
avgränsa kulturella och kreativa näringar.
Det samhällsvetenskapliga, eller det kvantitativa kulturbegreppet, erbjuder en vidare definition som
inkluderar det humanistiska kulturbegreppet men som även omfattar normer, värderingar och
attityder. Dessa normer och värderingar uttrycks genom levnadsmönster, förs vidare och utvecklas
i det sociala samspelet mellan individer. Det är detta vi menar med kultur när vi t.ex. säger att vi var
med om en kulturkrock under vår senaste utlandssemester. Det är i denna vidare definition som
den nya kustkulturen bör förstås. Det stämmer väl överens med det underifrånperspektiv som haft
en stor betydelse i utvecklingen av projektet och för evenemangets innehåll.
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Den nya kustkulturen
Vad är den nya kustkulturen?
Genom Coastal Culture synliggjordes och utvecklades den nya kustkulturen och fick därmed ett
sammanhang. För att förklara vad som är utmärkande för den nya kustkulturen så behöver
begreppet definieras och fenomenet sättas in i en större kontext. I Den nordiske kystkulturs særart
og livskraft ges följande definition av begreppet kustkultur:
Begreppet kustkultur hänför sig primärt till de mer eller mindre maritimt präglade
kulturmönster, som har utformats av de folkgrupper eller den befolkning som har bosatt sig
längs kusten, dvs. i gränszonen mellan land och hav.4

Med utgångspunkt i ovanstående definition men med en ändring av tempus kan den nya
kustkulturen definieras på följande sätt:
Begreppet den nya kustkulturen hänför sig primärt till de mer eller mindre maritimt präglade
kulturmönster (värderingar och normer), som utformas av de människor som bor vid och
besöker kusten, dvs. i gränszonen mellan land och hav.

Idag är det svårt att undgå att allt fler talar om en genomgående förändring i de västerländska
samhällena. Man brukar tala om kunskapssamhället eller det post-industriella samhället som en
beteckning på den fas i utvecklingen då tjänstesektorn överstiger den tillverkande sektorns storlek.
Denna omställning påverkar de marknadsekonomiska mekanismerna i grunden och i kombination
med vår höga materiella standard bidrar det till en förändring av människors inställning till livet
och till arbetet.

De naturliga förutsättningarnas attraktion
Enligt Richard Florida som genom sin forskning har satt ord på det som många har känt av, är den
starkaste utvecklingskraften och den viktigaste tillgången i den nya, snabbt föränderliga ekonomin
– kreativitet. I Den kreativa klassens framväxt beskriver Florida hur livsstilsidealen som har växt
fram i den nya ekonomin till stor del handlar om sökandet efter upplevelser. Det är intressant att se
det attraktionsvärde som surf haft i Coastal Culture utifrån Floridas resonemang:
”[D]e upplevelser som de längtar efter är de sådana som speglar och stärker deras kreativa
identiteter. I mina intervjuer och fokusgrupper har det framkommit att kreativa människor
föredrar aktiviteter där de själva deltar aktivt framför passiva åskådarsporter.” 5

4

Hansen, Kirsten Monrad (red.) (1999). Den nordiske kystkulturs særart og livskraft. s. 111.

5

Florida, Richard (2006). Den kreativa klassens framväxt. s. 208
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När det gäller Halland så finns de naturliga förutsättningar som är nödvändiga för surfsporter i hela
regionen. Att skapa en lokal stolthet och en legitimitet för sporterna och utövarnas livsstil samt
belysa de positiva effekter som ett fritt aktivt friluftsliv har för samhället i stort är en av
grundpelarna i den nya kustkulturen.
Den här typen av fria aktiviteter utan regler (spontanidrott, extrem- och actionsport) har ett
växande attraktionsvärde i den nya ekonomin enligt Florida, för att de är äventyrsinriktade och
mångdimensionella. De erbjuder en kombination av naturupplevelse, fysisk utmaning och
spänning. De passar därmed in i det kreativa ethoset. Det är du mot dina mentala och fysiska
begränsningar och inte mot någon motståndare. Genom att stiga in i en annan värld går det att få
distans till vardagsproblem och arbete.
Mina fokusgrupper och intervjuer med medlemmar ur den kreativa klassen avslöjar att de
värderar aktiva utomhusaktiviteter mycket högt. De dras till platser och samhällen där det är
vanligt att vistas och motionera utomhus – både för att de uppskattar sådana aktiviteter och för
att det indikerar att platsen har de egenskaper som passar en kreativ livsstil.6

Den här typen av upplevelser bör inte ses som någonting som enbart attraherar en priviligierad
skara även om Florida väljer att prata om en kreativ klass. I den nya tiden har det nämligen blivit
viktigare för människor rent generellt att uttrycka och skapa sin egen unika identitet genom den
livsstil man väljer att leva. Då många har fått mer stillasittande arbeten önskar människor i större
utsträckning ladda sina batterier genom fysiska aktiviteter.
I Varberg och Halland finns en lång historia av hälsofrämjande aktiviteter kopplade till havet. Ett
synliggörande av de gemensamma värderingar som ligger till grund för kulturyttringar som bad-,
spa- och surf har gjort att den nya kustkulturen är ett fenomen som harmoniserar, kompletterar
och bygger vidare på en redan stark tradition. Denna harmoni och gemensamma värdegrund är
med all säkerhet ett av skälen till att den nya kustkulturen har fått ett starkt fäste genom Coastal
Culture.

Den medskapande och inkluderande kulturen
En negativ aspekt av surfkulturen är att den kan upplevas som exkluderande av de som inte är en
del av den och det är någonting som aktivt behövde förebyggas. Alla som bor i Varberg och
Halland ägnar sig inte åt vattensport och det bör inte heller vara ett mål. Det går inte heller att
avgränsa den nya kustkulturen till att bara handla om en enskild kulturyttring då den per definition
är en yttring av de bosatta och besökande människornas underliggande värderingar inom ett
geografiskt område.
En annan grundpelare i den nya kustkulturen har varit en medskapande och inkluderande kultur.
En kultur som både gynnats av, men även varit nödvändigt för, samspelet mellan intressenter,
aktörer, lokal befolkning, besökare och den interna projektorganisationen. Under arbetet med
Coastal Culture var det viktigt att evenemanget visade upp en kulturell bredd och att man lyckades
fånga upp olika former av initiativ. Coastal Culture som process och som evenemang skulle därmed

6
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vara en plattform där den nya tidens önskemål om delaktighet och interaktion kunde få komma till
uttryck.
Coastal Culture är alltså ett fenomen där en överlappning av olika människors och organisationers
kultur, dvs. värderingar och normer blir den grundläggande drivkraften i samarbetet. Genom att
samla och lyfta fram olika kulturella uttrycksformer, alltifrån yoga och breakdance till graffiti och
konstutställningar har surf, skate och vattensport fått ett sammanhang som människor tycker är
nytt, intressant och spännande. För att använda ett citat från Florida kan man säga att Coastal
Culture är ett projekt och ett evenemang där ”gränsen mellan deltagare och observatör, mellan
kreativitet och dess kreatör, är otydlig”.7

Atmosfären
Både första och andra året upplevde besökare, partner och arrangörer någonting unikt under själva
genomförandet av Coastal Culture. Det unika var stämningen. Det bekräftades i både besöks- och
partnerutvärderingarna samt framkom i många samtal efter evenemanget. En stämning eller
atmosfär är abstrakt och skapas genom ett samspel av individuella sinnesstämningar och sociala
interaktioner. Och atmosfären eller känslan är en viktig del av den nya kustkulturen. Coastal
Culture blev genom sitt breda utbud och den inkluderande atmosfären en social mötesplats som
förenade många olika sorters människor och skapade en känsla av samhörighet. Enligt den skotske
filosofen David Hume är förnuftet passionernas slav. Vi styrs av våra känslor och utan känslor
saknar rationaliteten innehåll. Edström m.fl. som har analyserat stora svenska evenemang hävdar
att en känsla av gemenskap är en avgörande del av en festivals existensgrund:
Känslan av gemenskap och samhörighet skapar ett känslomässigt engagemang hos dem som
ingår i gemenskapen. Insikten om att man delar värderingar skapar också ömsesidigt
förtroende mellan de individer som ingår i gemenskapen.8

Ett evenemang kan beskrivas som en interaktiv teaterföreställning där handlingen skapas
gemensamt av deltagare och arrangör. En stor del av det strategiska planeringsarbetet inför Coastal
Culture gick ut på att skapa så goda förutsättningar som möjligt för ett ”skönt häng”, delaktighet
och sociala interaktioner. Dessa förutsättningar handlade om allt från den fysiska miljön och
programmets innehåll till personalens värdskap. Genom liknelsen till en teaterpjäs kan tidningen
som producerades inför evenemanget ses som ett manus för alla inblandade. Budskapet var: Kom
till Coastal Culture för att skapa och ta del av den nya kustkulturen som karaktäriseras av ett skönt
häng.
Man kan fråga sig om det verkligen är värt att lägga ner så mycket arbete på att skapa en tillfällig
upplevelse som inte är beständig över tid. Men det fina med upplevelser är att de är minnesvärda.
De får oss att se saker ur nya perspektiv och påverkar därför våra liv. Tack vare ny teknik kan vi
även fånga känslan av upplevelserna i fotografier och på film, återuppleva dem på nytt och låta
andra få ta del av dem i efterhand.

7

Florida (2006) s. 208

8
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Filosofi och metodik
Projektfilosofi
Den mest grundläggande tanken i projektet har varit att på ett innovativt sätt bidra till att skapa ett
bättre samhälle och en hållbar utveckling. Det har funnits en föreställning om att förändringar
alltid börjar i tanken med en idé, för att därefter konkretiseras i ord och sist genomföras i handling.
Det har setts som viktigt att aktivt göra nya saker, att utmana status quo, om så bara tillfälligt, för att
påverka människors föreställningar om vad som är möjligt. Målet har varit att skapa en känsla av
att det går att vända problem till utmaningar. En känsla av att allt är möjligt när vi bestämmer oss,
går ihop och arbetar mot ett gemensamt mål.
Det har funnits en föreställning om att kreativitet är någonting som uppstår i sociala sammanhang.
Tack vare det perspektivet har grupprocesser och samtal setts som mycket viktiga och betydelsefulla.
Resurser har därför lagts på att skapa bra förutsättningar för att människor med olika infallsvinklar
ska kunna förenas.
Endast ett fåtal av de som arbetat med Coastal Culture har varit avlönade genom själva projekt. Alla
andra i organisationen eller nätverket har bidragit i olika hög utsträckning utifrån sina individuella
premisser. Den stora utmaningen har därför varit att skapa en känsla av delaktighet och inre
motivation och på det sättet kanalisera engagemang. Här har det strategiska tillvägagångssättet
handlat om att hitta både egoistiska och altruistiska motiv hos varje individ. Målsättningen har
varit att varje person och organisation ska se möjligheten att gynnas individuellt samtidigt som hon
eller han ser sin betydelsefulla roll i helheten. Genom att aktivt etablera relationer med individer
inom olika verksamheter och områden och skapa nytta för dem fanns det en idé om att ju fler som
involverades desto mer skulle det totala värdet öka. En slags win-win situation. För att bygga
nätverk på detta sätt krävs en gemensam vision. Därför var det viktigt att definiera grundvärden
som projektet vilade på och som skulle ligga till grund för allt arbete och alla samarbeten.
En annan grundtanke vilar på en förståelse av projektets dynamiska karaktär och relationen till en
komplex omvärld. Under hela processen fanns en ambition om att skapa nya kontaktytor, involvera
flera människor och hitta fler möjligheter där det gick att matcha och skapa värden. En klassisk
linjär projektledningsfilsofi, som passar bra till komplicerade uppgifter (men inte komplexa), var
under dessa förhållanden varken möjlig eller önskvärd. Istället kräver det dynamiska projektet en
stödjande ramstruktur där medarbetarna kan utveckla tillit till varandra, samarbeta horisontellt och
diagonalt mellan olika grupper i organisationen. En liknelse som användes ofta i organisationen var
laguppställning i ett fotbollslag. Alla spelarna känner till sin position men om någon medspelare
passar bollen en bit bort så gäller det att springa dit och ta emot den. Det är ingen idé att stå kvar
och skrika till sina medspelare att det var en felaktig passning. Att skapa en sådan anda är lättare i
teorin än vad det är i praktiken. Utmaningen var extra stor då majoriteten av den egna
organisationen aldrig tidigare arbetat i ett projekt av en sådan karaktär. För att lyckas krävdes ett
fundament som möjliggjorde egna initiativ och beslut. Det krävdes ett aktivt arbetet med attityder.
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Vision och grundvärden
I den mer djupgående processen inför andra året var det nödvändigt att konkretisera Coastal
Cultures vision och grundvärden. Projektet hade utvecklats över tid men byggde fortfarande på en
win-win modell som skulle skapa mervärde genom samverkan och utveckling. Projektet var en
utvecklingsplattform. Utifrån intressenternas visioner skapades därför en gemensam vision som
formulerades på följande sätt:
Coastal Culture ska som process vara en plattform för synergieffekter och som evenemang
skapa ny kustkultur. Genom att förena sport, kultur, näringsliv och akademi skapas mervärden
för alla som deltar i uppbyggnadsprocessen, för besökarna och för Varberg och Halland som
destination.

Utifrån samma intressentanalys skapades även en grundvärdesplattform bestående av sju värden:
Coastal Culture byggs utifrån grundvärden som skapar ett ramverk för diskussioner,
samarbeten och beslut. Dessa grundvärden är delaktighet, engagemang, kreativitet, tillit,
utveckling, hälsa och hållbarhet. Det finns inte något strävan efter att nå en entydig definition
av dessa värdeord. Istället ligger begreppens innebörd till grund för kontinuerliga diskussioner
om hur vi bör förhålla oss till vår omgivning.

De intressenter som hade visat engagemang resursmässigt var följande:
•

•

•

•

•

•

CRED: Tillväxt inom kulturella och kreativa näringar
CRED (Creative Destination Halland) är ett nätverk inom Alexandersoninstitutet. Genom
att göra Varberg till den bästa mötesplatsen för surfkultur kan CRED mäkla kontakter och
skapa möten som leder till affärsutveckling och lönsamhet för företag inom kulturella och
kreativa näringar.
Alexandersoninstitutet: Efterfrågad utveckling
Alexandersoninstitutet vill vara motorn, mötesplatsen och mäklaren för kunskap,
innovationer och initiativ. Att bereda marken för det nya och skapa synergier som leder
till tillväxt och ekonomisk utveckling.
Hallands kulturhistoriska museum: Utveckling och samarbete kultur-näringsliv
Hallands kulturhistoriska museum vill utveckla samarbete med näringsliv och akademisk
utbildningsverksamhet för att hitta nya framkomliga vägar för att nå, inte bara en större
publik, utan också nya målgrupper med särskilt fokus på unga människor.
Campus Varberg: Efterfrågade utbildningar
Campus Varberg vill integrera praktiskt arbete i teoretiska utbildningar för att studenterna
ska få erfarenheter, utvecklas och bli mer attraktiva på arbetsmarknaden.
Varbergs kommun: Vision 2025 – Kreativ mittpunkt
Varberg har unika möjligheter med sitt läge, havet och naturen. För att utnyttja den fulla
potentialen ska Varberg utvecklas till ”Västkustens kreativa mittpunkt”. För att lyckas
krävs nytänkande, framåtanda, kunskap och mod. Visionen skapar förutsättningar för
tillväxt i hela kommunen och en fantastisk livsmiljö.
Region Halland: Bästa livsplatsen
Bästa livsplatsen innebär att vi ska skapa möjligheter för trygghet och hälsa, för utveckling
och tillväxt och för en attraktiv livsmiljö. Halland ska bli den bästa platsen att bo, leva och
vara verksam inom.
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•

Genom att förstärka kulturens kraft i Halland ökar också attraktionskraften i boende och
stadsmiljöer. Människors kreativitet ökar och fungerar som drivkraft för nya idéer och
handlingar. Ett rikt kulturliv stärker gemenskapen, vitaliserar demokratin, gynnar
folkhälsan och medverkar till en god livsmiljö.
Nordic Surfers: Promoting a great lifestyle
Nordic Surfers vill att verksamheten ska utvecklas genom att medarbetarnas personliga
mål integreras i organisationens utvecklingsprocess. Genom en attraktiv företagskultur
och en dynamisk organisation vill Nordic Surfers attrahera talangfulla individer med en
önskan om en skön livsstil.

Arbetsmetodik
Genom projektgruppens sammansättning fanns en mängd kontaktytor och en stor mängd kunskap.
En viktig arbetsmetod var att lyssna in vilka behov som fanns underifrån och hela tiden samtala om
nya idéer med människor i omgivningen, en slags crowd-sourcing. Ett exempel var skaterampen
som etablerades vid Fästningen första året för att det fanns en mycket stark önskan hos de lokala
skate:arna att få ta plats i det offentliga rummet då det inte fanns någon skatepark i Varberg.
Behovet fanns, ett par elever från Event Management-programmet etablerade rampen som ett
specialarbete och det hela finansierades genom att Nordic Surfers tog etableringskostnaden inom
ramen för en undersökning av skate:arnas beteendemönster på uppdrag av kommunen. Detta
resulterade bl.a. i att en ung skate:are skickade in en film från etableringen av skaterampen. Filmen
höll en så pass hög kvalitet att han senare fick producera den officiella evenemangsfilmen.
Genom att öppna upp de olika processerna för initiativ och medskapande såg man möjligheten att
främja en öppen innovationsmiljö där människor, utifrån gemensamma värden, kunde ingå i en
kreativ gemenskap. Hela uppbyggnadsprocessen sågs ha potentialen att vara en integrerad
inkubatorprocess och en kollaborativ miljö. Det togs därför aktivt kontakt med olika utbildningar
som t.ex. Ljud- och Bildskolan och Katrineberg Folkhögskola för att erbjuda eleverna och skolorna
kompetensutveckling, nätverkande och marknadsföring. Evenemanget kunde genom dessa
samarbeten få hjälp med aktiviteter och med dokumentation. Medlemmarna i projektgruppen
rörde sig i olika miljöer och prioriterad tid för diskussioner och gemensamma resonemang var en
avgörande faktor för att hitta lösningar på olika problem och se nya möjligheter.
För att skapa en så bra upplevelse för besökarna som möjligt var en grundtanke att själva
evenemanget skulle ha en interaktiv karaktär. Det har vuxit fram ett större behov av interaktivitet
genom den teknologiska utvecklingen. Det skulle därför gå att prova på många nya saker i en
inbjudande och trygg miljö.
I det strategiska planeringsarbetet övervägdes noga olika alternativ som exempelvis fördelarna med
att genomföra evenemanget i maj, utanför högsäsongen, vilket skulle visa på potentialen för
besöksnäringen under vår och höst. Olika former av sociala konflikter, som den mellan kitesurfare
och ornitologer, sågs som möjliga att lösa genom dialog kring gemensamma värden och ökad
kunskap. Det fanns en genomgående tanke som handlade om att lyfta positiva aspekter av olika
fenomen.
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Aktivt kontaktsökande och vårdande av relationer är tidskrävande men också värdeskapande och
var därför prioriterat. För att den interna organisationen skulle fungera krävdes mycket arbete med
att hantera sociala relationer, konflikter, svikande självförtroende, stress och frustration. Detta
arbete är sällan synligt för den utomstående men av yttersta vikt för att organisationen ska fungera
och i förlängningen direkt avgörande för ett lyckat resultat.
Projektet var inte budgetstyrt i den meningen att det fanns en förutbestämd kostnadspost för varje
delområde. Det berodde dels på projektets öppna karaktär och att ingen från början visste vilka
idéer som skulle bli verklighet. Men det berodde också på att det fanns möjlighet att hitta
finansiering till olika delområden i offentliga projekt eller hos privata aktörer om det skapade ett
tillräckligt stort värde. Tillvägagångssättet karaktäriserades av ett konstant arbete som handlade om
att försöka kostnadsminimera monetära belopp. Det är både en välsignelse och en förbannelse på
samma gång att inte ha förutbestämda budgetposter. Utifrån dessa förutsättningar skapades dock
ett otroligt kreativt och lösningsorienterat arbetsklimat. Varje lösning utvärderades en gång extra
för att undersöka om det gick att genomföra på ett mer kostnadseffektivt sätt. En nackdel med detta
var att vissa moment blev väldigt tidskrävande, var tvungna att överges och därmed kunde bli en
källa till frustration.
För att kunna kommunicera effektivt inom organisationen fanns det inför andra året ett stort behov
av att hitta en lämplig kommunikationsplattform. Valet kom att falla på den innovativa tjänst som
erbjuds av företaget Podio. Efter att projektgruppen visat intresse för tjänsten och berättat om
projektet valde Podio att sponsra CC-organisationen. Podio är ett webbaserat
projekthanteringssystem där användarna enkelt kan bygga sina egna gemensam strukturer
succesivt i takt med att behoven ökar och arbetet fortskrider. Tack vara det användarvänliga
Facebook-liknande gränssnittet var det intuitivt och lätt att jobba med för de flesta. Den integrerade
social media-funktionaliteten öppnade upp nya sätt att kommunicera genom att t.ex. göra det
möjligt att tagga någon i ett inlägg. Podio var ett mycket enkelt och effektivt verktyg och bidrog till
att sänka antalet mail och filer som normalt skickas fram och tillbaka, någonting som annars kan bli
näst intill ohanterligt i projekt av den här dimensionen. Ett intuitivt, användarvänligt och flexibelt
projekthanteringssystem var en avgörande faktor för den interna kommunikationens effektivitet.
Effektiv marknadsföring bygger på autenticitet. Detta är extra tydligt inom social medier.
Detsamma gäller upplevelser och kvaliteten står i direkt relation till den upplevda autenticiteten.
Det har därför varit en grundtanke att arbeta genomgående med substantiellt innehåll, ett innehåll
som är intressant i sig, under evenemanget och i den externa kommunikationen.
Sist men inte minst så uppmuntrades introspektion hos alla i organisationen. Med introspektion
menas i det här fallet att vända sin uppmärksamhet inåt, lyssna till och våga lita på sin egen
intuition. I tider av konstant uppkoppling och informationsöverflöd sågs detta som en metod som
var viktig att uppmuntra bland organisationens medarbetare.

Influenser
Det är svårt att särskilja några idéer eller tankar som har varit tongivande för projektet. Det beror
på att det har varit ett konstant flöde av teorier, modeller, tankegångar och tillvägagångssätt som
har diskuterats och utvärderats. Framför allt är det forskning kring evenemang och kulturella och

NORDIC SURFERS AB
ENGELBREKTSGATAN 3
432 41 VARBERG

15
INfo@NORDICSURFERS.COM
WWW.NORDICSURFERS.COM

kreativa näringar som har varit aktuellt. Det har dock hämtats idéer och teorier från vitt skilda
områden som ekonomi, sociologi, filosofi, ingenjörskonst, kommunikationsvetenskap,
statsvetenskap, informationsteknik, upplevelsedesign och många fler. Det är nog framför allt i
mötet mellan olika perspektiv som nya idéer har vuxit fram.
En inspirationskälla som kan vara värd att lyfta fram när det gäller själva tankesättet med att
identifiera kundnytta är den metod för utveckling av affärsmodeller som Alexanders Osterwalder
presenterar i boken Business model generation: a handbook for visionaries, game changers, and
challengers. 9 Kortfattat går metoden ut på att visualisera en affärsmodell bestående av 9
delområden som har en inbördes relation till varandra. Man tar snabbt fram en rad affärsmodellsprototyper som avslutningsvis analyseras och utvärderas. Då varje partnerrelation i projektet var
unik så omfattade projektet ett stort antal affärsmodeller. Osterwalders metod bidrog till att
projektgruppen snabbt och visuellt kunde synliggöra olika alternativa tillvägagångssätt. I ett senare
skede gjordes detta mer eller mindre intuitivt.
Ett annat inflytelserikt fenomen är de communities som finns runt olika projekt och plattformar i
den virtuella världen, t.ex. open source-projekt. I dessa communities väljer individer att delta
utifrån sina egna premisser, delar med sig av sin kunskap och genomför olika former av projekt. De
engagerar sig oftast utan ekonomisk ersättning. Här har det varit intressant att ställa frågan vad det
är för bakomliggande motiv som gör att t.ex. en välbetald systemutvecklare väljer att på sin fritid
ingå i ett nätverk som utvecklar fri programvara. Linux är kanske i det här sammanhanget ett av de
mest kända fenomenen.

Målgrupper
För att locka besökare och attrahera partner är det allmänt vedertaget att man definierar
målgrupper. De primära målgrupperna som projektgruppen identifierade var:
•
•
•
•

Invånare i närområdet
Actionsportsintresserade
Aktörer/Partner
Offentliga institutioner

Med tanke på evenemangets multidimensionalitet så kändes en klassisk segmentering mer
begränsande än givande. Coastal Cultures besökare kunde exempelvis vara en förälder som bor i
närområdet, surfar och jobbar på en offentlig institution. Även om de olika målgrupperna fanns i
åtanke när det gällde valet av marknadsföringskanaler så kom projektgruppen efter diskussion fram
till att formulera ett enhetligt budskap till alla målgrupper. Budskapet kunde sedan kompletteras
med specifik information till olika målgrupper, exempelvis mässutställare. Det budskap som togs
fram baserades på de sju grundvärden som hämtats från intressenternas visioner och målsättningar
och kom att formuleras på följande sätt:

9
Osterwalder, Alexander & Pigneur, Yves (2010). Business model generation: a handbook for visionaries, game changers, and
challengers.
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Lita på att vi är engagerade när det gäller att ta Skandinaviens bästa sommarkick-off till nästa
nivå. Med stor glädje bjuder vi in alla sköna människor till att vara delaktiga i skapandet av den
nya kustkulturen. En kustkultur som växer fram genom samspelet mellan sociala, ekologiska
och ekonomiska värden. Coastal Culture är en mötesplats för surf, skratt, yoga, smaker, konst,
musik, skate, business, fest, sinnesro, föreläsningar och mycket mer. Välkommen under dessa
tre dagar då Varbergs vackraste område fylls av aktiviteter för både kropp och själ!
Coastal Culture är ett evenemang som förenar dimensionerna sport, kultur, näringsliv och
akademi. Mässan i Societetsbyggnaden med inriktning mot surf, street, skate och andra
vattensporter samlar aktörer från hela Skandinavien. Varbergs fästning med sitt fantastiska
läge vid havet skapar utrymme för en unik surf- och skateutställning på museet, en levande
surfbussparkering, nya konstformer och spännande inslag för liten som stor. Föreläsningar,
seminarier och andra intellektuella inslag äger rum på Campus Varberg. På hela
evenemangsområdet erbjuds möjligheter att delta i och uppleva en mängd spännande
aktiviteter, som alla är gratis.

Kommunikationsstrategi
Kommunikationsstrategin för Coastal Culture var en integrerad del i uppbyggnadsprocessen och
byggde på att kommunicera innehåll med viral potential. Med viral spridning menas att människor,
utan incitament, väljer att själva sprida budskapet vidare. Då innehållet i evenemanget och de
bakomliggande processerna ansågs ha ett unikt och intresseväckande värde i sig så var det detta
som skulle kommuniceras. Det fanns en idé om att transparens skulle upplevas som autentiskt. Att
involvera människor och öppna upp processen ansågs även ha ett högt marknadsföringsvärde i sig.
Den här typen av kommunikationsstrategi ställer dock höga krav på kvalitet.
Det går att göra en uppdelning i ägd, köpt och förtjänad media vilket ger en tydlig bild av hur lite
resurser som lades på köpt media. Till den ägda median hör hemsida, Facebook, Vimeo,
egenproducerad tidning, flyers och affischer. Den enda köpta media är en annons i ett
skandinaviskt surfmagasin. Förtjänad media är alla artiklar i tidningar, omskrivningar på hemsidor,
partnerkanaler, blogginlägg, delningar via sociala medier, radioinslag mm. som evenemanget
genererat.
Utöver olika medium har evenemanget och projektet marknadsförts genom föreläsningar i nätverk,
inbjudningar till träffar, eventmarketing och pro-aktiva kontakter.

Samordningsarbete
Utvecklings- och samordningsarbetet påbörjades i september efter att Nordic Surfers blivit
upphandlade av Varbergs kommun genom Alexandersoninstitutet. Det fanns vid den tidpunkten
många olika idéer om hur projektet och evenemanget skulle kunna utvecklas. Det var dock
nödvändigt att börja arbeta med uppdragsbeskrivning, avtal, ekonomi, utvärdering, tidsplan,
projektplan, varumärkesstrategi, samverkansmodeller, marknads- och kommunikationsstrategi,
organisationsstruktur, funktionsindelning samt säkerställande av lokaler och resurser. Fokus lades
på hur det skulle gå att utveckla uppbyggnadsfasen till att bli en integrerad inkubatorprocess. Flera
delar i detta arbete fortlöpte under kommande projektfaser.
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I oktober hölls den första fokusgruppsträffen och i december en uppstartsträff med ett 80-tal
inbjudna representanter från kommunen, närliggande kommuner, regionen, företag, utbildningar,
kultursektorn, surfkulturen och andra organisationer. Temat var hur vi tillsammans kan bygga ett
långsiktigt värde genom att använda evenemanget som ett verktyg i en utvecklingsprocess. Här
påbörjades projektets kreativa fas och de inbjudna var delaktiga i att ta fram förslag på vad Coastal
Culture 2012 skulle innehålla och vilka aktörer som kunde vara intresserade av att vara delaktiga. I
den här fasen involverades de fyra koordinatorer som rekryterats från andra året på EMprogrammet.
I januari påbörjades konkretiseringsfasen samtidigt som projektet introducerades för första årets
EM-elever. Kursen i praktiskt eventarbete påbörjades i slutet av mars men eleverna involverads
redan i januari för att vara delaktiga i idégenerering. Detta bidrog till att projektet kunde nyttja hela
organisationens kreativa kapacitet samt skapa en känsla av delaktighet och engagemang.
Evenemangets uppbyggnadsfas påbörjades i början av mars och Coastal Culture genomfördes 1820 maj. Efter evenemanget följde en avetablerings- och dokumentationsfas.
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2012: Hård fakta
Organisation
CRED var officiell arrangör och Nordic Surfers stod för projektledning, produktion och utveckling.
Under hösten 2011 hölls gemensamma arbetsmöten och efter årsskiftet strukturerades arbetet upp
mer och projektgruppen som sammankallades en gång i veckan fram till evenemanget bestod av:
CRED:
Nordic Surfers:
Hallands kulturhistoriska:
Event Management (2:a året):

3 personer
3 personer
3 personer
4 personer

Den genomförande organisationen utöver projektgruppen bestod av 45 elever från Event
Management-programmet (1:a året). Dessa elever genomförde Coastal Culture som en del i kursen
praktiskt eventarbete. De 4 eleverna (2:a året) i projektgruppen hade rollen som
projektkoordinatorer.
Alla elever arbetade utan ersättning. För att göra en uppskattning av denna resurs värde går det att
utgå från schablonbelopp för ideellt arbete (max 165 kr/tim.). Då koordinatorerna var särskilt
rekryterade utifrån sina tidigare prestationer och personliga förmågor anses deras arbetstid ha ett
högre värden än första års eleverna.
EM-elever
1 året
2 året
Summa

Antal
45
4

Veckor
10
20

Tim/Vecka
20
20

Timkostnad
100
165

Totalt
900 000 kr
240 000 kr
1 140 000 kr

En referensgrupp sammankallades under våren med representanter från Region Halland,
Alexandersoninstitutet/Campus, Varbergs kommun, Hallands kulturhistoriska museum och
Nordic Surfers. Referensgruppen fick en detaljerad redogörelse för de utvecklade tankegångar som
drev projektet framåt samt involverades i diskussioner om hur den värdeskapande processen som
påbörjats skulle kunna förvaltas och utvecklas.

Ekonomi
Projektet involverar många aktörer och hade egentligen inte någon egen budget vilket har medfört
svårigheter att identifiera kostnader som kan och bör räknas in i evenemangsbudgeten. Då många
av de delar som genomfördes finansierades genom intressenterna och aktörernas ordinarie
verksamhets- och/eller projektbudgetar är vissa kostnader svåra att spåra och det är tveksamt om de
ska belasta projektet.
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En del i den ekonomiska modellen byggde på att skapa affärer utanför projektet. Vid flera tillfällen
registrerades inte dessa affärer. Det var problematiskt att skapa intäkter till evenemanget av
administrativa skäl. Vissa framarbetade intäktsmöjligheter var därför tvungna att överges. För att
kunna genomföra evenemanget enligt en vision om att involvera många delområden inom de
kulturella och kreativa näringarna lades det ner mycket arbete på att identifiera och matcha värden
hos olika aktörer och därmed reducera kostnaderna för projektet.

Finansiering
Offentliga organisationer
Alexandersoninstitutet
Hallands kulturhistoriska museum

Summa
1 286 440
200 000

Varbergs kommun

70 000

Region Halland

65 000

Ideella organisationer
Studieförbundet Vuxenskolan

58 775

Privata organisationer
Nordic Surfers - personalkostnad

333 231

Nordic Surfers - aktiviteter

240 000

Vagabond

50 000

Hamnpaviljongen

45 000

Tappa

40 775

Gåvor

20 000

Försäljning
Mässyta

51 000

Kick-back Societen

50 294

Summa

2 510 515

Kommentarer till finansieringsbudget
•

Finansiering från Alexandersoninstitutet kommer från projekten KASK inkubator,
REMIX, EMBRYO och Utveckling av Alexandersoninstitutet. De kostnader som har
belastat dessa projekt har således skapat värden utifrån dessa projekt individuella
målsättningar. Värt att notera är även att Varbergs kommun finansierar delar av
Alexandersoninstitutets löpande verksamhet och att Region Halland är delfinansiär i flera
av Alexandersoninstitutets projekt.
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•

•

•

•
•

•
•
•

Hallands kulturhistoriska museums finansiering har förutom kostnader för aktiviteter
under evenemanget gått till marknadsföring och personalkostnader för att sätta upp
utställningen frihet, adrenalin & gemenskap. Utställningen handlade om surf- och
skatekultur i Halland och pågick under sommaren 2012.
Varberg Kommuns medfinansiering har bl.a. inneburit upplåtelse av Societetsparkens scen,
halva tryckkostnaden för tidningen samt delfinansiering av artistframträdanden.
Kostnader för föreläsningen med David Carson och ”Visions-Kuben” är inte medräknade.
Region Hallands medfinansiering har dels gått genom Musik i Halland som stöd till
musikproduktion samt som finansiering för ArtLab i Rikssalen och Open Air Graffiti
Session vid Norra fästningshörnan.
Studieförbundet Vuxenskolans medfinansiering gick till musikproduktionen.
Nordic Surfers medfinansiering av projektledning och produktion omfattade nedsatta
priser/odebiterad tid. Det fanns inte en tillräckligt stor budget hos beställaren och Nordic
Surfers ansåg att det var nödvändigt att lägga ner den tid som krävdes för att säkerställa
evenemangets kvalitet. En större del av tiden än önskat gick dock åt till att lösa
administrativa
problem. Medfinansieringen
av
aktiviteter
omfattade
alla
produktionskostnader för Urban Skimpark, Urban Cable Tour och återetablering av
Fästningsrampen.
Hamnpaviljongens medfinansiering innebar kostnader för scen, staket mm. i samband
med musikproduktionen.
Tappas medfinansiering innebar att företaget fick nyttja Coastal Cultures infrastruktur
och logistik genom att bidra till produktion av tidningen och anlitandet av konsulter.
Vagabonds medfinansiering gick till artistframträdande.
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Kostnader
Personalkostnader

Summa

Nordic Surfers

1 209 397

Personal HKM

90 000

Event Management

-

Personal AI/CRED

-

Marknadsföring
Annons

10 000

Tidningslayout

47 535

Tidningstryck

63 370

Tidningsdistribution

30 000

Trycksaker

11 720

HKM

30 000

Film och foto

25 900

Musik och teknik
Projektledning

57 234

Scen, ljud och ljus

118 000

Artister, DJ, speaker, moderator

137 000

Föreläsare

33 200

Aktiviteter
HKM - Utställning mm.
NS - UCT, USP och skateramp
Art Lab

70 000
240 000
40 000

Övriga kostnader
Förbrukningsmaterial

98 291

Hyra av inventarier

59 268

Lokal och markhyra

81 510

Transport- och resekostnader

32 323

Logi

17 768

Rådgivning
Summa
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Kommentarer till kostnadsbudget
•

•
•
•

Nordic Surfers personalkostnader omfattar den totala nerlagda arbetstiden för perioden
september 2011 till maj 2012. Denna tid omfattar förutom utveckling, projektledning och
produktion av Coastal Culture även Business Coachning för entreprenörer i CRED:s
nätverk och utbildning av elever.
Arrangören CRED:s arbetstid är inte medräknade.
Event Management elevernas arbetskostnader är inte medräknat och så ej heller övriga
aktörers.
Lokalkostnader omfattar även kostnader för projektorganisationen i Campus Varbergs
lokaler.

Partner
För att skapa rätt känsla och besöksupplevelse tog projektgruppen i ett tidigt skede beslut om att ett
besök på Coastal Culture skulle vara en annorlunda, autentisk och unik upplevelse. Med
utgångspunkt i evenemangets grundvärden valdes en traditionell sponsringsmodell bort.
Överexponering ansågs förstöra den speciella atmosfären och för att behålla sin autenticitet fick
mötesplatsen inte exploateras och bli en marknadsplats. Kostnadsminimering var en drivande
faktor och fokus lades på att etablera värdeskapande samarbeten som skulle kunna leda till ett bra
innehåll under evenemanget.
Inför och under evenemanget bestod nätverket som tillsammans med projektorganisationen gjorde
produktionen möjlig av:
•
•
•
•

60 företag
11 offentliga institutioner
13 ideella organisationer
4 utbildningar

En lista på de partner som är medräknade ligger som en bilaga.
En grundtanke var att alla partner och medarbetare skulle erbjudas ett större värde än de själva
bidrog med. Därför utvärderades varje relation utifrån sina unika förutsättningar. I de flesta fall
fungerade detta bra. I vissa fall blev det mindre bra. Vid de tillfällen det blev mindre bra var när det
utlovade värdet inte var tillräckligt stort. Det berodde då på en kombination av för högt satta mål i
förhållande till tid och resurser.

Antal besökare
Det uppskattade antalet besökare på evenemanget uppgick till 16 000 personer under evenemanget.
Uppskattningen baserades på det totala antalet personer som gick in genom portalen till
Societetsparken under alla tre dagar. Det fanns en problematik när det gällde att uppskatta antalet
besökare då det fanns flera ingångar till evenemangsområdet och det inte togs något inträde.
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Besöksintervjuer
För att på bästa sätt kunna utvärdera ett evenemang krävs insamling av primärdata. Under och
efter Coastal Culture genomfördes därför ett par undersökningar i syfte att klarlägga vilka
besökarna på evenemanget var, hur de upplevde evenemanget samt vad de hade för preferenser.
Data om besökarna samlades in under själva evenemanget för att på bästa sätt kunna fånga
evenemangsupplevelsen. Under årets evenemang genomförde man en bred och ytlig undersökning
av kvantitativ karaktär. Med hjälp av en intervjuadministrerad enkät där besökaren svarade på
frågor och intervjuaren fyllde i rätt svarsalternativ samlade man in svar från 389 respondenter, det
fördes ingen statistik på bortfall bland de som avböjde att svara. Enkäten var standardiserad med
strukturerade svarsalternativ för att underlätta administration samt analys och finns som bilaga till
rapporten.
När man arbetar med undersökningar på ett stort öppet evenemangsområde riskerar man att få en
övertäckning och ett snedvridet resultat då vissa personer som rör sig på evenemangsområdet ej
hör till kategorin evenemangsbesökare. För att undvika detta har intervjuarna främst tagit kontakt
med människor vid evenemangets attraktionsplatser.
Intervjuadministrerade enkäter är resurskrävande. Då mötet och den personliga kontakten mellan
besökare och personal var något som eftersträvades i värdskapsarbetet föll det sig ändå naturligt att
välja det tillvägagångssättet. Under Coastal Culture arbetade ett tiotal evenemangsstudenter
växelvis med att genomföra strukturerade intervjuer.
Efter evenemangets slut matades enkätsvaren in i Podio. Då all undersökningsdata sammanställdes
uppstod ett visst internt bortfall med luckor och felsvar, dock inget som har en markant påverkan
på resultatet. Nedan följer en sammanställning av resultatet. Alla procentsatser i diagrammen är
avrundade till heltal.
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Undersökningen visar att evenemanget hade en jämn könsfördelning med 49 % kvinnor och 51 %
män. Även åldersmässigt var det en stor spridning men majoriteten av de tillfrågade var mellan 14
och 25 år gamla.

36 % av respondenterna hade tidigare besökt evenemanget, resterande (64 %) var
förstagångsbesökare. Ca 60 % av besökarna var Varbergsbor och 9 % uppgav Falkenberg, Halmstad
eller Kungsbacka som bostadsort. Totalt 39 % av de tillfrågade kom från andra orter än Varberg.
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Av de tillresta besökarna var det 58 % som reste till Varberg endast pga. Coastal Culture och 14 %
angav att evenemanget delvis var en anledning för resan. 43 % av de tillresta övernattade inte, 30 %
bodde hos bekanta, 25 % bodde på camping, vandrarhem eller hotell och 2 % fri campade på
offentlig plats (det erbjöds fri camping på den tillfälliga surfparkeringen på Fästningens borggård).
Om man vill erbjuda boendeerbjudanden i framtiden så är det värt att notera att av de tillresta som
angett att de endast besökt Varberg för Coastal Culture valde nästan hälften att inte övernatta.
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Det var två aktiviteter som utmärkte sig bland besökarna: prova-på-aktiviteter och musik.

29 % av besökarna var nöjda med matutbudet medan 63 % ej hade någon uppfattning om maten.
Av de 8 % som angav att de var missnöjda angav de flesta dåligt utbud och lite variation som
motivering.
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Majoriteten svarade att de hade fått information om evenemanget från en bekant vilket bekräftar
att kommunikationsstrategin som handlade om att skapa innehåll med viral potential var
framgångsrik. Även distributionen av tidningen hade en stor effekt när det handlade om nå ut till
besökare i Varberg.

Bland svaren på frågan Vad tycker du om Coastal Culture? fanns ett bortfall på 14 %. Av de som
svarade angav 68 % Mycket bra. I princip alla som svarade på frågan hade en positiv inställning till
evenemanget. Så många som 96 % av respondenterna kan tänka sig att besöka evenemanget igen.
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33 % kan tänka sig att betala över 100 kr för att delta på evenemanget. Av de som var villiga att
betala över 100 kr var hälften i åldersgrupp 14-25 år, vilket talar för att den unga målgruppen
relativt sätt är mer betalningsvilliga.
På frågan Vad kan vi förbättra? handlade majoriteten av förbättringsförslagen om utbudet av mat.
Flera konkreta förbättringsförslag berörde musiken där man bl.a. önskade en större satsning med
flera större artister. Besökarna uppskattade fokuset på aktiviteter och önskade fler tävlingar. Några
av kommentarerna berörde informationen och här fanns förslag på tydligare schema och bättre
skyltning.

Kvalitativa intervjuer med mässutställare och partner
Kvalitativ data inhämtades genom en enkätundersökning där mässutställarna (8 st) själva fick fylla i
ett enkätformulär. Enkäterna lämnades ut i början av evenemanget och samlades in under den sista
dagen. Det urval av partner (14 st) som deltog i den kvalitativa undersökningen blev intervjuade av
eventstudenter under och efter evenemanget. Syftet med den kvalitativa undersökningen var att få
inblick i de olika aktörernas uppfattning av evenemanget, organisationen samt att även få ta del av
eventuella förbättringsmöjligheter. De båda intervjuformulären finns med som bilagor.
Samtliga respondenter är väldigt nöjda med evenemanget i sin helhet och flera tar upp att de gärna
vill medverka kommande år. Mängden och variationen av aktiviteter anses vara positivt och många
uttrycker att det är skön, avslappnad och positiv stämning under evenemanget.
En intressant iakttagelse är respondenternas svar på frågan varför de medverkade i Coastal Culture.
Här tyder svaren på att kommersiella och idealistiska värden går hand i hand. Flera gånger
nämndes Coastal Cultures värdeord som något aktörerna kunde knyta an till och det var en av
anledningarna till att de ville medverka.
Jag medverkar eftersom att jag tycker att det är ett bra arrangemang. Jag ville vara med för att
testa något nytt och inte bara se till kommersiella värden.
– Mattias Svensson, Hus no 13

Idén om att lokala företag kunde samverka i nätverk istället för att arbeta var för sig verkade
tilltalande för många. För många upplevdes evenemanget som ett bra forum att nätverka i och ett
brett besökssegment gav möjlighet för nya kontakter och nya kundrelationer.
Det är en bra grej med fint ändamål. Jag gillar grundidén och syftet. Det behöver hända något i
Varberg. Det har ett brett segment så det når många.
– Olle Persson, Hiresound

Samarbetet med projektorganisationen uppfattades generellt som väldigt bra och givande. Med
tidiga kontakter och flera avstämningar under planeringstiden så kunde respondenterna planera
sitt eget deltagande på ett bra sätt. Inför evenemanget önskade respondenterna dock mer konkret
information om själva evenemangets program och de olika delmomenten. Det var viktigt för att
kunna förmedla informationen vidare i de egna kanalerna.
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Att aktörerna fick sina egna kontaktpersoner (studenter) ansågs som särskilt bra när det närmade
sig genomförande. Det skapade en trygghet och ett förtroende att snabbt kunna få svar på specifika
frågor. Respondenterna kände sig väl omhändertagna och kontaktpersonerna ansågs vara
välinformerade, gav en mycket bra service och bidrog till att allt gick smidigt.
Fantastiskt, underbart på alla nivåer! Proffsigt!
– Didine Bedraoui, NLAS EOIM

Coastal Cultures uppmuntran till sina samarbetspartner om att komma med egna aktivitetsförslag
till evenemanget uppfattades som positivt. Ibland var det dock svårt att skapa bra innehåll som
hade en tydlig koppling till företagets eller organisationens verksamhet.
På frågan om förbättringsförslag och hur respondenterna skulle vilja se att Coastal Culture
utvecklades framöver märktes ett starkt engagemang genom många konkreta förslag. På samma
sätt som flera utbildningar har blivit inkopplade i genomförandet rekommenderades t.ex. att
involvera kommunens ungdomsavdelning för främjandet av utveckling av ungdomsverksamheten.
Vissa tyckte att evenemangsområdet var lite för ”spretigt” och att aktiviteterna på fästningen kunde
kännas lite för avlägsna. Det fanns därför en fundering kring om området skulle kunna
koncentreras mer. Bättre vädersäkring önskades också så att inte evenemanget skulle vara helt
beroende av vädret.
Matutbudet och matserveringen var ett område som fick återkommande negativa kommentarer.
Här ansåg man att det behövdes mer insatser och utveckling. Bland förbättringsförslagen nämndes
bl.a. ett genomgående helhetstema, lokala råvaror, starkare koppling till hälsa samt möjligheten för
att blanda olika mattrender. En av leverantörerna ansåg att skyltningen och kommunikationen
kring matutbudet borde ha varit bättre.
Upplägget kring mässan var ett annat område där mässutställarna hade många synpunkter. Det
fanns ett önskemål om en integrering av aktiviteter och mässa. Årets försök med att locka in
besökare genom föreläsningar inne i mässan upplevdes inte som tillräckligt. Utifrån lokalens
förutsättningar blev det också en stimmig stämning. Ett förslag handlade om att man skulle kunna
ha bytt plats på Medialab och föreläsningarna eller haft musikartister på scenen vilket skulle leda till
en bättre stämning. Då det var flest besökare i mässan mitt på dagen föreslogs även kortare
öppettider.
En utveckling av Medialab fanns som ett önskemål och här föreslogs att man skulle kunna skapa ett
mer genomarbetat redaktionskoncept.
Vi har planerat in CC i vårt årskalendarie och internt jobbar vi kontinuerligt med hur vår
medverkan ska kunna bli så bra som möjligt.
– Johan Lyckaro, Ljud- och Bildskolan

Musikproduktionen ansågs ha stor potential och flera av de medverkande önskade att evenemanget
i ett tidigt skede skulle gå ut med namnet på en stor huvudartist. Själva samordningsarbetet kring
musiken kunde förbättras ytterligare då kommunikationen mellan de involverade aktörerna inte
fungerade optimalt.
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Förutom att Coastal Culture fungerade som en bra plats för marknadsföring så ansågs evenemanget
vara ett bra initiativ och en viktig marknadsföring för Varberg som stad. Dock önskades en bättre
marknadsföring utanför Halland. Evenemanget ansågs ha en stor potential och samtliga
respondenter uttryckte en tydlig önskan om att delta i Coastal Culture igen.
Jag tror Coastal Culture har potential att bli så stort som möjligt. Det skulle kunna bli en
stadsfestival som kan ge tillbaka till näringslivet.
– Olle Persson, Hiresound

Intervjuer med CRED
Anna Linton och Anders Hultén som jobbar på Alexandersoninstitutet i nätverket CRED (Creative
Destination Halland) intervjuades i september 2012 av Erik Ruth på Nordic Surfers. CRED var
Nordic Surfers beställare i arbetet med att utveckla och projektleda Coastal Culture.
Intervjuerna genomfördes enskilt i en semi-strukturerad form med öppna frågor. De intervjuade
blev tillfrågade om de ansåg att projektet uppfyllt projektmålen samt om, varför och i så fall hur de
ansåg att Coastal Culture skulle leva vidare som projekt och evenemang. Projektmålen för Coastal
Culture 2012 var följande:
•

•
•
•

Skapa förutsättningar för hållbar tillväxt inom kulturella och kreativa näringar genom att:
o Positionera Varberg som den självklara mötesplatsen för surf- och
actionsportskultur.
o Öka omsättningen för företag med koppling till surf- och actionsportskultur.
o Skapa förutsättningar för nya innovationer relaterade till surf- och
actionsportskultur.
Kompetensutveckla medarbetare, partner och besökare.
Skapa hög attention hos offentlig sektor, forskning, utbildning, näringsliv, kultursektor,
besökare och lokalbefolkning.
Genomföra Coastal Culture med en hållbar ekonomisk modell.

Anna Linton
Anna tycker att Coastal Culture kommit en bra bit på vägen när det gäller att positionera Varberg
som en mötesplats för surfare. Framför allt uppmärksammade hon att flera av dem som hon varit i
kontakt med i målgruppen inför första årets evenemang och som då var något skeptiska, hade en
mycket positiv inställning till evenemanget och platsen inför andra året. Hon menar dock att det är
en större utmaning att få människor lokalt att förstå vad det handlar om. Genom nyetablerade
relationer med personer som arbetar på kommunens övriga förvaltningar tycker hon att en större
allmän insikt börjar märkas. För Anna är en viktig del av arbetet att ändra människors mentala
uppfattningar.
Ett problem som Anna ser är att projektet inte har integrerats i kommunens turist- och
besöksstrategi. Hon säger att en stor del av CRED:s resurser har lagts ner på att stärka Varberg som
destination. En modell eller organisation med en uttalad roll och tilldelade resurser som kunde
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kombinera de uppdragen hade varit att föredra. Anna hade gärna sett att man kunde arbeta aktivt
med utvecklingsarbete under hela året för att vid ett tillfälle under en trevlig atmosfär visa upp hur
långt man kommit.
Coastal Culture har enligt de företagare relaterade till surf- och actionsportskultur som Anna varit i
kontakt med varit positivt. Det är dock svårt att avgöra exakt hur stor påverkan det har haft. Hon
anser att det går att arbeta vidare med de företagsutvecklande dimensionerna ytterligare men för att
komma dit är det nödvändigt att bygga upp ett förtroende. Hon medger att det har funnits vissa
svårigheter i att koppla de befintliga verktyg som CRED arbetat med till processen. Evenemanget
uppfyller dock en viktig funktion genom att det finns en deadline för leverans och att arbetet
därmed blir mer resultatinriktat. Etablerade företagare som Anna har varit i kontakt med har gett
uttryck för att Coastal Culture är en tillgång i deras rekryteringsprocesser då det gäller att attrahera
kompetenta medarbetare.
Även om den kompetensutvecklande dimensionen i projektet har varit väldigt stor, framför allt för
alla studenter, så ser Anna att det finns en större potential genom att öppna upp processen ännu
mer. Hon ser att plattformen kan fungera som en test-bed där man kan testa och göra nya saker.
Genom att kombinera detta med utbildningar skulle det kunna bli en framgångsrik form av
upplevelsebaserat lärande. När det gäller att sprida metoderna som har legat bakom Coastal Culture
tror Anna att det är viktig att det finns ett lokalt engagemang på respektive plats. Hon tror att det
kan vara svårt att kopiera modellen till en ny plats. Istället skulle det enligt henne vara bättre om
människor kom till kunskapsnavet Varberg för att lära sig och vara delaktiga i processen.
En idé som Anna har haft länge är att man skulle kunna jobba med camps, dvs. att människor kan
komma till Varberg och bo här under en period för att jobba och utbilda sig i projektform. Det
skulle passa väl ihop med Campus verksamhet och det skulle kunna leda till att människor i
förlängningen också väljer att flytta till Varberg för att de trivs här. Hon menar att det finns en
potential när det gäller att positionera den kompetensutvecklande delen av Coastal Culture på en
nordisk marknad. Det skulle i förlängningen kunna leda till olika avknoppningar. När det gäller
innovationsmöjligheter och ledning av olika processer påpekar Anna att det är mycket
resurskrävande. Hon ser dock att det finns goda möjligheter att involvera andra delar av
Alexandersoninstitutet i detta arbete.
Det som är Coastal Cultures styrkor enligt Anna är att det är en neutral plattform och ett nytt
fenomen. Det gör att människor känner att de kan få vara med och bidra med sina egna idéer. I det
här sammanhanget anser hon att en stor del av resultatet är ett resultat av ett aktivt arbete som har
handlat om att etablera personliga relationer. En annan styrka är det höga kommunikativa värdet.
Det finns en otydlighet i vem det är som ligger bakom arbetet, vilket hon anser bör förtydligas. Men
det har också funnits något positivt i den otydligheten. Den stora styrkan är emellertid att offentliga
institutioner och offentliga projekt kan gå ihop och inte behöver lägga så mycket resurser på sina
individuella varumärkes- och kommunikationsarbeten.
Anna som är styrelsemedlem i Generator Sverige menar att Coastal Culture har väckt stor
uppmärksamhet hos andra offentliga institutioner. Det gäller dels det tvärsektoriella tänkandet men
även att ”vi bara börjar göra”. Hon menar att både Näringsdepartementet och Tillväxtverket blivit
inspirerade av projektet i sitt arbete med att ta fram nya strategier. När Anna har varit på olika
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konferenser så har hon märkt att Coastal Culture har ”satt Halland på kartan” och det är många
som är intresserade av att få veta mer.
Anna tycker inte att Coastal Culture ska vara ett projekt som är självfinansierat utan hon vill se en
offentlig satsning som gör att Varberg blir ledande inom området. Det är dock viktigt att
politikerna förstår potentialen. För att komma vidare anser hon att man bör se över
organisationsstrukturen och få mer resurser och fler personer som kan ta ansvar. Det kan också
vara en del i att skapa samverkan mellan kommunens olika förvaltningar. Utöver att kommunen
bör lägga sin destinationsutvecklings- och besöksnäringsbudget på detta anser Anna att Region
Halland bör vara delaktiga i satsningen. Evenemanget i sig tycker hon ska vara gratis för besökarna.
Vissa nischade delaktiviteter kan kosta pengar och i de fallen kan det vara andra företag som tjänar
på det.
På frågan i vilket form Anna skulle se att Coastal Culture skulle leva vidare svarar hon att alla
utvecklingsprojekt skulle kunna genomföras inom ramen för ett gemensamt projekt och därmed
skulle det gå att öppna för ännu fler företag. För det krävs det en samordning i den egna
organisationen, en uppdelning mellan utvecklingsarbete och administrativt arbete samt en
uppdelning av operativa och ledande roller.
Anders Hultén
Innan Anders svarar på frågorna så vill han bara förtydliga att han inte tycker att det gör någonting
om projektmålen inte är uppfyllda. Han vill hellre se dem som visionsmål. Han säger att ”målen ger
oss en tydlig riktning och utgångspunkt i vårt arbete men då det hela tiden uppstår nya möjligheter
under processen kan det bli så att vi inser att vi bör byta riktning.”
Anders tycker inte att Coastal Culture ännu nått fram till att positionera Varberg som den
självklara mötesplatsen för surf- och actionsportskultur. Han säger att ”vi har kommit en bit på
vägen men för att nå ända fram krävs ett långsiktigt arbete.” Det viktiga är dock själva processen
och i en sådan här process så måste målen omformuleras varje år.
Även om många tycker att Coastal Culture är någonting mycket bra så säger Anders att det är svårt
att säga vad projektet har betytt för den enskilda entreprenören. Han vill emellertid notera att
CRED blivit kontaktade av nya personer som vill ha stöd i utvecklandet av innovativa produkter
och tjänster. Det ser han som ett resultat av Coastal Culture.
Någonting nytt som framför allt hänt är att CRED, som var relativt nystartade när Coastal Culture
drog igång, har hittat nya innovativa samarbetsformer med personer i kommunen. Därför vill
Anders belysa de positiva effekter som den nya plattformen har haft när det gäller samverkan
mellan utvecklingsorganet AI/Campus och de kommunala förvaltningsorganisationerna.
Kompetensutvecklingen är nog den dimensionen där det är lättast att se direkta resultat. Det har
enligt Anders varit oerhört lärorikt för Alexandersoninstitutet som organisation och för hans
studenter att genomföra projektet. Alla har fått bättre insikt och kunskap om förutsättningarna för
att genomföra den här typen av evenemang. Även besökarna på evenemanget har fått mycket
kunskap genom de olika föreläsningarna och workshops som erbjöds.
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Att projektet har skapat en hög attention inom en rad olika sektorer är det ingen tvekan om. Det
märks både i kommunen, inom olika forskningsorgan som t.ex. Swerea–IVF, inom utbildning,
näringsliv samt hos besökare och lokal befolkning också. Som exempel berättar Anders två
anekdoter. Den första var när han var nyligen var hos en mäklare i ett privat ärende och berättade
att han jobbade med Coastal Culture och denne utbrast ”Shit, det är ett riktigt grymt evenemang!”.
Den andra historien handlade om den bibliotekarie som efter första året blev tillfrågad om han
kände till Coastal Culture och då svarade ”Coastal Culture?! Det är ju legendariskt!”.
När det gäller evenemangets ekonomiska modell så finns det en del arbete kvar att göra men
Anders anser att man bör inventera olika förvaltningars projekt för att hitta synergieffekter. ”Hur
gör man t.ex. med nya ungdomens hus? Varför skulle inte det kunna bli Coastal Culture 365?” På
det sättet kan man även få in entreprenörskap i ungdomsverksamheten och utveckla modeller med
s.k. förinkubatorer hävdar han. Med tanke på att evenemanget byggts från ingenting till att efter två
år vara en del i en nyligen godkänd ansökan för EU-projektet KASK Inkubator ska det ses som ett
gott betyg.
CRED:s verksamhetsmål är en helårsprocess med olika aktiviteter som blommade upp vid olika
tillfällen berättar Anders. Coastal Culture skapar förutsättningar för folk att samarbeta och ”att vi
gör CC är att vi gör någonting”. Det i sin tur skapar förutsättningar för nya projektmål. Själva
eventet blir ”en livesändning” där det blir oerhört värdeskapande att kunna testa nya saker.
Då Coastal Culture redan är en stark plattform och ett bra komplement till det som finns tycker
Anders att projektet bör fortleva. Det går att uppnå mer av de resultat som redan börjat märkas.
När det gäller hur projektets ska fortleva så anser Anders att man bör utvärdera hur mycket som
ska och bör vara samma. Vad finns det t.ex. för förväntningar på en sådan sak som mässan? När det
gäller samarbetet med kulturinstitutionerna så är det viktigt att det finns ett tydligt engagemang om
det ska ske någon utveckling. Det är inte bra om kulturinnehållet på evenemanget utvecklas utan
att det bakomliggande samarbetet gör det.
För att lösa frågan om hur den organisatoriska modellen ska se ut krävs det aktivt arbete.
Förhoppningen är att det ska gå att hitta en modell där man kan säkra upp resurser. Förvaltningen
av projektet behöver ses över och prioriteras. I nuläget så är det enda som är klart studenterna och
om det enbart kommer att bli ett studentprojekt så tror Anders inte att det kommer att bli samma
känsla och kvalitet. Det är inte något önskvärt alternativ. Att jobba med den här typen av projekt
kräver en långsiktighet och om det ska passa CRED:s verksamhet så bör kvaliteten vara så hög så att
de entreprenörer som är i den senare delen av sin utvecklingsprocess är intresserade av att vara
involverade.
Då CRED:s huvudsakliga inriktning är företagsutveckling krävs det resurser för
destinationsutvecklingsarbetet menar Anders. Han tycker att det är lämpligt att Coastal Culture
ingår i en större destinationsutvecklingssatsning. Då går det att arbeta med en rad olika frågor som
kan handla om allt från olika utvecklingsfrågor till mer generella hälsofrågor.
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Effekter
Utvärderingsmodeller
En finansiär måste motivera investeringar med att de skapar ett önskvärt resultat. Därför är det
viktigt att undersöka vilka effekter som uppstår genom en specifik satsning. När det gäller
evenemangsprojekt finns det en rad olika utvärderingsmodeller. Det har dels att göra med att olika
evenemang har olika syften men även att det finns en inneboende komplexitet när det gäller att
mäta evenemangseffekter.
Evenemangseffekter kan vara både direkt och indirekta. De kan vara ekonomiska (materiella) men
även sociala och miljömässiga (immateriella). Tidpunkten för utvärdering är avgörande för
synliggörandet av vilka effekter som har fått genomslag. Att isolera orsaks-verkan samband från
andra fenomen som äger rum i evenemangets komplexa omvärld är problematiskt. Utifrån en
traditionell företagsekonomisk investeringslogik vill man gärna hitta en förklaringsmodell som kan
omvandla alla typer av värden till monetära värden. På det sättet blir effekterna kvantifierbara och
går att mäta. När man ska välja en utvärderingsmodell för ett evenemang som är arrangerat i
offentlig regi måste man dock ta ställning till om man bör ta sin utgångspunkt i ett lokalt, ett
regionalt eller ett nationellt perspektiv.
I många utvärderingar väljs en modell som visar ett nettobelopp över allt som kan hänföras till
evenemanget. Exempelvis att evenemang X bidrog med Y antal kronor till destination Z. Det finns
dock ofta en partiskhet som gör att den som utvärderar väljer att ge större uppmärksamhet till
positiva än negativa effekter. Och här är det enligt Andersson m.fl. tyvärr många utvärderare som
räknar bort sig. En rättvisare modell är i deras mening en modell som tar med alternativkostnaden.
Alternativkostnadsmodellen synliggör vad effekterna skulle ha blivit om man inte genomförde
evenemanget alternativ valt att satsa på någonting annat.
Alternativkostnaden är en viktig faktor att beakta för att komma närmare ett korrekt
nettobelopp. Alternativkostnaden reducerar ett nettoresultat till realistiska belopp vilket
troligen är anledningen till att arrangörer och anlitade utredningsföretag brukar bortse från
alternativkostnader i utredningar av ekonomiska effekter.10

När det gäller evenemang som lockar besökare, bidrar till att utveckla och stärka en destinations
identitet samt höja dess attraktionsvärde är det vanligt att man försöker identifiera just de
ekonomiska effekterna. Då besöksnäringen är en viktig sektor för många destinationer kan man
avgränsa den påverkan ett evenemang har på besöksnäringen till det som kallas för
turistekonomiska effekter. De turistekonomiska effekterna handlar framför allt om att påvisa en
förändring i antal tillresande turister och att visa hur mycket pengar de gör av med. Turister bidrar
som bekant framför allt till att höja omsättningen i det lokala näringslivet.

10

Andersson, Tommy m.fl (2009) Evenemang – Från organisering till utvärdering. s. 186
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En modell som används av bl.a. Göteborg Stad heter Tripple Bottom Line (TBL). TBL är en modell
som inte bara omfattar ekonomiska utan även sociala och miljömässiga värden. Begreppet
myntades av John Elkington år 1994.11 Kortfattat handlar det om att skapa ett index som omfattar
en sammanvägning av de olika dimensionerna. Problemet med att göra en adekvat mätning löser
man inte genom använda TBL-modellen, snarare tvärtom. Men det finns en klar fördel med att
försöka mäta på det här sättet. Fördelen är att själva målsättningen att mäta sociala och ekologiska
effekter gör att organisationer tar med dessa aspekter i sitt beslutsfattande och därmed blir mer
ansvarsfulla.
I den här rapporten har vi valt att inte försöka kvantifiera de immateriella och långsiktiga effekterna
av Coastal Culture. Istället utgår vi från en förklaringsmodell där vi har inspirerats av Per-Luigi
Saccos teori om ett systemomfattande kulturdistrikt där de ekonomiska effekterna måste förstås ur
ett makroperspektiv.

Makroperspektivet
Saccos teorier om kulturens förändrade roll i den nya ekonomin sätter den magkänsla som många
känt i en meningsfull kontext. Till att börja med så är kultur inte längre en isolerad sektor som
enbart absorberar ekonomiska medel från andra sektorer. Det var en vanlig föreställning under
industrialiseringen och organisationsåldern. De senare åren har det blivit allt mer självklart att de
kulturella och kreativa näringarna är väldigt betydelsefulla för samhällsekonomin i stort. I hela den
västerländska världen har de nya näringarnas betydelse idag blivit uppenbart i ljuset av den
teknologiska utvecklingen.
En avgränsning av de kulturella och kreativa näringarna till vissa verksamhetsområden har dock
medfört en hel del gränsdragningsproblematik. En strikt klassificering av individer och företag
verkar inte heller stämma överens med vår intuitiva uppfattning av de nya fenomen och beteenden
som vi stöter på i vår vardag. Sacco förklarar detta genom att utvecklingen redan har kommit in i
nästa fas där kultur och kreativitet är en integrerad oskiljbar del av de innovativa processer som
skapar ekonomiska effekter på ett makroekonomiskt plan. Kultur och kreativitet i den nya
ekonomin är allt mer betydelsefull i de tidigare stadierna i produktionsvärdekedjorna. 12 Den
digitala världen fortsätter att revolutionera vårt sätt att inhämta kunskap, att producera och framför
allt att reproducera. Som en bekräftelse på Saccos teorier så är det tydligt att dessa tankegångar har
fått ett stort inflytande i de kommande strukturfondsprogrammen.
En av förändringarna i människors beteende handlar om förändrade rationalitetsprocesser. Kultur
är inte längre någonting som bara tas emot passivt av en publik. Istället är de allt starkare
preferenserna om ett aktivt kulturellt deltagande ett tecken på att människor blir mer expressiva.
De vill uttrycka och skapa sina unika identiteter genom sina val och handlingar. Speciellt tydligt blir
det när man tittar på de nya digitala plattformarna där gränsen mellan konsument och producent
blir alltmer otydlig. En konsekvens av dessa förändringar är att många traditionella teorier hamnar

11
Elkington, John (1994): "Towards the Sustainable Corporation: Win-Win-Win Business Strategies for Sustainable
Development”
12

Sacco, Pier-Luigi m.fl. (2008) Culture as an Engine of Local Development Processes: System-Wide Cultural Districts. s. 4

NORDIC SURFERS AB
ENGELBREKTSGATAN 3
432 41 VARBERG

36
INfo@NORDICSURFERS.COM
WWW.NORDICSURFERS.COM

på historiens återvinningscentral och att reglerna för vad som krävs för att lyckas på marknaden
förändras.
Sacco har genom sin forskning identifierat åtta s.k. spill-over effekter som en konsekvens av ett
aktivt kulturellt deltagande, utöver de direkta ekonomiska effekter som de kulturella och kreativa
näringarna genererar. Dessa åtta är innovationer, välfärd, hållbar utveckling, social
sammanhållning, nya entreprenörskapsmodeller, livslångt lärande, mjuk makt och lokal identitet.13
Innovation
Nya innovationer är inte enbart någonting som sker inom de kulturella och kreativa näringarna.
Genom ett aktivt kulturellt deltagande påverkas hela ekonomin för innovationer är inte bara
någonting som uppstår på en forsknings- och utvecklingsavdelning. I många fall är en stark social
dimension avgörande. Genom att människor lär sig om kreativitetens regler så utvecklas en
förmåga att utmana rådande föreställningar, fördomar och attityder och tillsammans med andra
skapa nya meningsfulla sammanhang. Sacco menar att dessa indirekta makroekonomiska effekter
inte får hamna i skuggan av de kulturella och kreativa näringarnas direkta ekonomiska effekter.
Välfärd
Aktivt kulturellt deltagande har också dokumenterade positiva effekter på människors
välbefinnande. Förutom att det är bra i sig att människor mår bättre så har det även positiva
effekter rent samhällsekonomiskt genom t.ex. lägre sjukvårdskostnader och färre sjukdagar.
Hållbar utveckling
Ett socialt samspel med utgångspunkt i värderingar och normer skapar förutsättningar för att
människor ska utveckla sin syn på hållbar utveckling. Aktivt kulturellt deltagande skapar
förutsättningar för ny kunskap och genom ett aktivt arbete går det att stimulera den motivation och
insikt som är nödvändigt för en utveckling som även omfattar sociala och miljömässiga
dimensioner.
Social sammanhållning
Sacco menar att forskningen även visar att problem med marginaliserade grupper, ungdomar som
upplever ett utanförskap och sociala konflikter som beror på stereotypa föreställningar kan
förebyggas genom ett aktivt kulturellt deltagande. En omställning från en fientlig till en
kommunikativ attityd är inte bara positivt för individen utan har i förlängningen både sociala och
makroekonomiska effekter.
Nya entreprenörskapsmodeller
Utvecklingen inom de kulturella och kreativa näringarna skapar tillsammans med den snabba
teknologiska utvecklingen nya möjligheter. Ett aktivt kulturellt deltagande i kombination med de
rätta insatserna och stödstrukturerna kan stärka den nya kreativa generationen av entreprenörer
och resultera i nya innovativa affärsmodeller.

13

Sacco, Pier-Luigi (2010) Culture 3.0: A new perspective for the EU 2014-2020 structural funds programming.
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Livslångt deltagande
Det finns en tydlig koppling mellan aktivt kulturellt deltagande, livslångt lärande och
anpassningsförmåga i relation till en omvärld i förändring. Ur detta perspektiv är det enligt Sacco
av stort intresse att strategiskt arbeta med att sammanföra kulturella och kreativa grupper med
avancerade plattformar för kulturell och kreativ produktion.
Mjuk makt
Ett strategiskt arbete med kulturella och kreativa näringar i kombination med ett
destinationsutvecklingsarbete skapar enligt Sacco förutsättningar för att höja en destinations
attraktionskraft. En destinations attraktionskraft är viktig för att attrahera externa talanger och
investeringar. Entreprenörer inom de kulturella och kreativa näringarna kan också ta vara på de
nya affärsmöjligheterna som uppstår inom den lokala besöksnäringen genom den nya ekonomins
förändrade konsumtionsbeteenden.
Lokal identitet
För att ta vara på en destinations potential är förmågan att stimulera nya dynamiska former av
kulturell produktion i det lokala samhället avgörande. En långsiktig satsning och ett öppet klimat
där lokalsamhället involveras i processen är nyckelfaktorer i utvecklingen av en destinations
identitet. Stora satsningar på icke-autentiska jippon attraherar endast tillfälliga besökare och skapar
inte ett långsiktigt värde. Det krävs istället en utarbetad strategi och ett systematiskt
koordinationsarbete där man tar tillvara på lokala förmågor och den kulturella och kreativa
produktionen genom ett proaktivt inkluderande tillvägagångssätt.

Lokal påverkan
Genom att locka besökare skapar evenemang intäkter för den lokala besöksnäringen och
skatteintäkter för kommunen. En mätning av de direkta turistekonomiska effekterna av Coastal
Culture har inte varit ett prioriterat område i projektet och därför saknades frågor i
besöksintervjuerna om hur mycket pengar besökarna har gjort av med under sin vistelse. Ett
schablonbelopp från Handelns Utredningsinstitut på 800 kr/person/dygn14 kan dock multipliceras
med det uppskattade antalet tillresta besökare för att få en idé om vad det kan röra sig om. Antalet
tillresande besökare är utifrån besöksutvärderingarna ca 40 % av det totala besökarantalet. Det
totala besökarantalet uppskattades till 16 000 under alla tre dagar. Ett antagande om att alla
besökare var unika och tillbringade alla tre dagarna i Varberg skulle ge en uppskattad ökning i
omsättningen i det lokala näringslivet på 1 536 000 kr (6400*3*800 kr). Men med tanke på att ca
40 % av de tillresta besökarna enligt besöksutvärderingarna valde att inte övernatta i Varberg och
att besöksantalet inte är baserat på unika besökare är summan troligtvis för hög. Å andra sidan kan
evenemangets målgrupp ha varit mer benägen att t.ex. köpa ny sportutrustning. Det gör att 800
kr/person/dag kan vara en alltför låg siffra.

14

Wikström, Sanna (2012). Miljoner skäl till stora evenemang. Göteborgs Posten.
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Att Coastal Culture genomfördes i maj, utanför högsäsongsperioden talar utifrån en modell som tar
med alternativkostnad till evenemangets fördel till skillnad mot exempelvis Alpin VM i Åre 2007
som genomfördes under sportlovsveckorna. En del av kritiken mot Alpin VM handlade om att en
väsentlig del av Åres vanliga målgrupp valde att inte besöka destination under den här perioden. Då
Varberg i nuläget har väsentlig färre besökare på höst, vinter och vår i förhållande till
sommarperioden så bör alla insatser som främjar ett högre resursnyttjande inom besöksnäringen
stimuleras.
De indirekta, långsiktiga ekonomiska effekterna av en ökad attraktionskraft, fler målgrupper och en
framför allt en förlängd turistsäsong är betydligt svårare att mäta, om ens möjligt. Det beror på att
immateriella värden som ska transformeras till en monetär skala blir det idéhistoriker Sven-Eric
Lidman kallar för pseudokvantiteter, dvs. kvalitativa värden som godtyckligt transformeras till
kvantitativa värden. Att Coastal Culture har stärkt Varbergs identitet råder det inget tvivel om. Det
lokala näringslivet, representanter från offentliga institutioner, kulturarbetare, invånarna och
surfare talar alla om att projektet och evenemanget har varit positivt för destinationen. För att
synliggöra de värden som har skapats genom arbetet med Coastal Culture följer här några
illustrativa exempel.
Campus Varberg var i behov av ett skarpt case som de studerande på EM-programmet kunde jobba
med. Eleverna fick erfarenheter genom att arbeta med ett stort evenemang samtidigt som de fick
möjligheter till att etablera kontakter med aktörer i olika branscher. Projektet fick genom
studenterna en stor genomförandeorganisation.
Varbergs kommun var i behov av att träffa och föra dialog med invånarna i samband med Vision
2025-arbetet. Det resulterade i en föreläsning med David Carson och en Visionskub som alla
besökare fick måla sin vision på. Projektet Apelviken i mitt hjärta behövde en kanal för att få in
förslag till arbetet med att ta fram en ny detaljplan för Apelviken. Kommunens firande av
Strandpromenaden 100 år var i behov av ett sammanhang. Evenemanget var i behov av
medfinansiering för musik och tidningsproduktion samt intressanta aktiviteter. Behovet av lokal till
produktion och förvaring löstes genom att kommunen upplät en del av Gerlachs hallar.
Studieförbundet Vuxenskolan arbetade med musiksatsningen The Tube där band och
musikgrupper får hjälp med allt från replokaler till inspelningar, tips och kontakter. Genom att ingå
som en del i musikproduktionen gavs de band som ingick i deras nätverk en möjlighet att
uppträdda i ett större sammanhang.
Nyetablerade Hamnpaviljongen ville vara med i Coastal Culture redan efter första årets evenemang.
Man hade ett behov av att utveckla sitt nya koncept och locka fler kunder. Det fanns från
organisationens sida en målsättning om att utveckla Coastal Cultures musikdel. Från
uppstartsträffen fanns idéer om ett Beach House och önskemål om att parkeringen utanför Campus
skulle kunna användas bättre, t.ex. för tillfälliga evenemang. Hamnpaviljongen blev en del av
evenemangsområdet där det arrangerades konserter i samverkan med flera andra aktörer.
Tappa har under flera år arrangerat Tappavandringen som lockar ca 1 500 vandrare. I ett tidigt
skede utvecklades ett samarbete mellan Tappa och Coastal Culture. Genom synergieffekterna som
plattformen erbjöd kunde Tappa erbjuda Coastal Culture ett marknadsbidrag.
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Life on a Board är en internetbutik som säljer longboards och drivs från orten Vara.
Entreprenörerna bakom företaget önskade nå ut till en bredare målgrupp och arrangerade under
evenemanget prova på-aktiviteter, longboardskola och tävlingar för besökarna. Aktiviteterna
kostade inte Coastal Culture någonting och Life on a Board fick ett bra sammanhang att visa upp
sina produkter i.
Elixir – Actionsporternas filmfestival är en ung filmfestival med fokus på actionsporter. Elixir ville
nå ut till nya kunder och gjorde därför en filmvisning i anslutning till Coastal Culture. Samarbetet
gav Coastal Culture möjligheten att marknadsföra evenemanget på Elixirs visningar i andra städer
och på det sättet locka filmfestivalens målgrupp till Varberg.
Ljud- & Bildskolan ansåg att Coastal Culture var ett evenemang som var bra för Varberg och därför
ett bra sammanhang för eleverna att medverka och få praktisk erfarenhet. För Coastal Culture var
det viktigt att dokumentera evenemanget. Genom Ljud- & Bildskolans elever tillsammans med de
övriga aktörerna i MediaLab erbjöds alla andra aktörer tillgång till ett gemensamt
marknadsföringsmaterial.
Soss Media är ett nystartat företag med två entreprenörer som utbildats vid Katrinebergs
Folkhögskola. De ville göra videoreportage under Coastal Culture för att kunna använda som
referenscase för nya kunder. Inslagen publicerades i Coastal Cultures kanaler under evenemanget.
Mikael Pihlstrand, en Varbergsbaserad fotograf, hade nyligen bestämt sig för att ge ut en fotobok
med ett surftema. Under evenemanget ställde Mikael ut bilder från boken Svart Vatten.
Mediateknik kontaktade Coastal Culture efter första årets evenemang för att undersöka vilka
möjligheter som fanns för samverkan. Företaget ville vara en del av evenemanget för att Coastal
Culture ansågs ha varit så bra första året. Mediateknik kom att streama evenemangets olika
områden live och erbjöd Coastal Cultures besökare trådlös uppkoppling på evenemangsområdet.
Många som ägnar sig åt surfsporter har börjat känna sig mer accepterade de senaste åren. De röster
i den offentliga debatten som tidigare förespråkat ett förbud har bytts ut mot röster som pratar om
hur de unika förutsättningarna bör förvaltas och vilka nya affärsmöjligheter som kan uppstå genom
att människor väljer att besöka Varberg från tidig vår till sen höst. Arild som driver Surfskolan
berättade efter sommaren att det aldrig tidigare har varit så många som vill ta kurser hos honom,
vilket han såg som en effekt av Coastal Culture. Någonting som Arild speciellt påpekade vara att allt
fler Varbergare tog kurser.
Flera företag har även valt att använda sig av surf i sitt varumärkesarbete. Kanske är det en
tillfällighet men en välansedd copyrighter profilerar sig numera som Coastal Copywriter.
Hallands kulturhistoriska museum hade rekord när det gällde unga besökare efter första årets
evenemang och valde därför att satsa på en surf- och skateutställning under sommaren 2012.
Genom den plattform som fanns kunde kontakter och kunskap förmedlas och historien om
Surfparkeringen i Apelviken berättades för alla besökare som kom till Varbergs fästning. En
förvaltning och utveckling av Surfparkeringen kom efter det med i det förslag som kommunen
beställt som underlag inför arbetet med att ta fram Apelvikens detaljplan.
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ArtLab som genomfördes i Rikssalen var mycket omdiskuterat i projektgruppen före evenemanget.
Vad skulle hända om vi tog hit graffitimålare till evenemanget? Fästningen eller i värsta fall hela
Varberg skulle kunna täckas av gatukonst eller klotter (beroende på vilket perspektiv man tar). Det
blev ingen katastrof. Istället var ArtLab barnens favoritaktivitet där de fick experimentera med
färger och stenciler. Ackompanjerat av en DJ målades en graffitivägg under söndagens Open Air
Graffiti Session bredvid skate:are som åkte ramp och ungdomar som brakedance:ade. Och
konstnärerna var mest intresserade av att komma i kontakt med fastighetsbolag som vill ha sina
fasader utsmyckade. Kanske bidrog denna aktivitet till att någon fick se saker ur ett nytt perspektiv
och att Varberg blev lite mera tolerant?
Den största delen av evenemangets infrastruktur byggdes av återvunnet och skänkt material, vilket
också hade ett symboliskt värde. I mötet mellan kreativitet och hållbarhet öppnas ögonen för nya
möjligheter. Det är bara fantasin och antalet nerlagda timmar som sätter gränsen. I Rikssalen fanns
ett café som var inrett med möbler från olika loppmarknader. Idén kom från elever i organisationen
som gjorde sina egna tolkningar utifrån grundvärdet hållbarhet.

Regional påverkan
Då Varberg är en del av Halland så är de positiva effekter som har skapats genom projektet
självklart positivt för regionen i sin helhet. Inför andra året växte sig evenemangets nätverk i övriga
Halland större. Genom det arbete som har påbörjats så finns det goda förutsättningar för att
ytterligare utveckla olika delområden som att involvera och kompetensutvecklar entreprenörer i
hela regionen.
Evenemangsmat var ett område som det arbetades mycket med och här fanns stora ambitioner att
involvera leverantörer från hela Halland. Det visade sig dock under projektet att det krävdes
betydligt mycket mer resurser än vad som fanns tillgängligt för kompetensutveckling och
processledning för att involvera olika aktörer och ta fram ett nytt koncept.
De naturliga förutsättningarna som finns i Varberg finns även längs hela halländska kusten. Det
skapar goda förutsättningar för att arbeta strategiska med att nyttja havet och vinden som en resurs
för besöks- och turistnäringen i kombination med en utveckling av kulturella och kreativa
förmågor samt en hållbar samhällsutveckling i stort. Det halländska landskapet har en unik
konkurrensfördel när det gäller att attrahera människor med en önskan om en aktiv, fri livsstil i
symbios med naturens krafter. Idag är det fullt av besökare i Halland under sommarmånaderna. Ett
strategiskt arbete utifrån den nya kustkulturens drivkraft bör ses som en form av smart
specialization där man tillfullo tar vara på regionens potential. Vintersportsdestinationer som Åre
och Sälen kan ses som föredömen när det gäller denna typ av positionering.
Utöver de naturliga förutsättningarna med hav och vind finns det med alla säkerhet i regionen
stora resurser i form av fysiskt, mänskligt, socialt och kulturellt kapital. Genom ett strategiskt
tillvägagångssätt går det att skapa samverkansmodeller på andra destinationer där underifrån och
ovanifrån initiativ tillsammans skapar ett unikt kulturellt klimat. För regionen är det även möjligt
att skapa starkare band över kommungränserna genom strategiska insatser som leder till praktiskt
gemensamt arbete mot gemensamma mål. Om den kunskap som har byggts upp under projektet
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Coastal Culture kan föras vidare skapar det förutsättningar för en högre effektivitet, direkta
ekonomiska effekter och spill-over effekter i hela regionen.
Andra kommuner skulle exempelvis kunna samverka med Campus Varberg studenter i högre
utsträckning. Idag finns en treårig Event Management-utbildning och en kommande
destinationsutvecklingsutbildningen väntar på godkännande. Det är en stor resurs för Halland och
en utmaning att ta vara på dessa unga människors potential i ett regionalt utvecklingsarbete.
En annan idé kan exempelvis vara att arbeta mer strategiskt med att processleda och
kompetensutveckla unga talanger. Det kan bygga på ett frivilligt deltagande i en gemenskap där
man lär sig att jobba i projektform kring områden som film, foto och webbdesign med ett intressant
innehåll.

En generaliserbar modell
Eventbaserad Utveckling kräver engagemang, kompetens och resurser. Modellen bygger på mötet
mellan top-down och bottom-up initiativ. Då varje destination är unik utifrån sina naturliga, fysiska,
mänskliga, sociala och kulturella förutsättningar krävs ett mer ingående analysarbete för att
identifiera vilka samverkansmodeller som är möjliga på en specifik destination samt hur de lokala
styrkeområdena kan nyttjas på bästa sätt.
På många orter finns det idag evenemang som genomförs av eldsjälar som brinner för sin passion.
Genom att tillföra kompetens, nätverk och resurser skapas möjligheter för nya kulturbaserade
utvecklingsplattformar. Att bidra med strategisk och kommunikativ kompetens är någonting som
kan skapa stor nytta för befintliga initiativ. Den teknologiska utvecklingen ligger långt före vårt
beteende och många gånger är det inte spjutspetsteknologi som behövs utan kunskap om interaktiv
design samt kunskap om hur man använder de enkla verktyg som redan finns på marknaden.
Genom att erbjuda allt från strategisk projektplanering till praktiska resurser kan gräsrotsinitiativ
främjas genom regionala och lokala satsningar.
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När det gäller strategisk evenemangsplanering så har evenemangsforskaren Donald Getz
presenterat en illustrativ bild över en hur en destination kan visualisera sin evenemangsportfölj.15

Det bör finnas en medvetenhet kring hur de olika evenemangen som genomförs på destinationen
är fördelade mellan de olika kategorierna samt hur de inbördes är relaterade till varandra.
Exempelvis är evenemangen i toppen av pyramiden inte möjliga att genomföra om det inte går att
få tillgång till den nödvändiga kompetens som byggs upp på de lägre nivåerna. Enligt ett strategiskt
tankesätt är det också viktiga att fördela evenemang över tid och ta hänsyn till vilka målgrupper
man väljer att attrahera.

15

Getz, Donald (2005). Event management & event tourism. s. 138
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Rekommendationer
Offentligt engagemang
Saccos teorier sätter Coastal Culture och den nya kustkulturen i sitt rätta sammanhang genom det
han kallar för ett systemomfattande kulturdistrikt. Ett systemomfattande kulturdistrikt är ett
geografiskt område som karaktäriseras av en syntes mellan planerade och självorganiserande
initiativ. Symboler och harmoniserande kulturella preferenser genomsyrar samhället på olika
nivåer och det finns en samhörighetskänsla som bygger på gemensamma värden.
Med utgångspunkt i Amartaya Sen, Richard Florida och Michael Porters teorier hävdar Sacco m.fl.
att ett systemomfattande kulturdistrikt kan analyseras utifrån följande faktorer:16
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kvalitet på det kulturella utbudet
Kvalitet på den lokala styrningen
Kvalitet på kunskapsproduktionen
Utveckling av det lokala entreprenörskapet
Utveckling av lokala talanger
Attraktion av externa företag
Attraktion av externa talanger
Internt nätverkande
Externt nätverkande
Hantering av sociala kritikaliteter
Kompetensutveckling i lokalsamhället
Involvering av lokalsamhället

En slutsats i den här rapporten är med utgångspunkt i dessa punkter att det ligger i de offentliga
institutionernas intresse att aktivt arbeta för en förvaltning och en utveckling av Coastal Cultureplattformen. I det strategiska arbetet bör man se över möjligheterna för att samordna projekt,
strategier och gemensamma resurser. De offentliga institutionerna kan därmed arbeta gemensamt
för att möta självorganiserande initiativ underifrån genom en innovativ plattformsmodell vilket
kommer att resultera i en ny inkluderande kustkultur. En kultur som karaktäriseras av ett kreativt
klimat, en inkluderande atmosfär och en hållbar utveckling.

Förvaltningsstruktur
Det är viktigt att det finns en kontinuitet i det löpande arbete som krävs för att underhålla och
utveckla plattformen Coastal Culture. Många partner och aktörer kräver en långsiktig planering för

16

Sacco m.fl. (2008) s. 12-13
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att kunna medverka. Det krävs därför ett aktivt arbete för att driva själva evenemangsarbetet framåt.
Samordning och säkerställande av resurser, rekrytering av kompetenta elever och underhåll av
kommunikationskanalerna är bara några exempel på nödvändigt arbete. Ett av problemen förra
året vara att mycket av samordningsarbetet kom samtidigt som själva produktionen. Det gjorde att
många möjligheter inte kunde fångas upp pga. tids- och resursbrist. En förvaltningsform är därför
nödvändig där man säkerställer en långsiktig finansiering för det administrativa arbete som krävs
för att utveckla plattformen samt för att genomföra evenemanget. Till denna grundstruktur kan
specifika utvecklingsprojekt kopplas till konkreta delområden med ett attraktivt innehåll. Dessa
delprojekt kan variera från år till år.
Det går med fördel att titta på hur de kommande strukturfondsprogrammen kommer att utformas
då projektet Coastal Culture ligger helt i linje med den form av projekt som man från EU-nivå
anser vara lämpliga för att driva regional och lokal utveckling. Se exempelvis Creative Europe.17
En modell med en egen organisation där det finns representanter från de olika intressenterna i en
styrelse är en möjlig utveckling. Här bör man dock vara medveten om att det kan finnas negativa
aspekter med att göra Coastal Culture till en fristående värdekedja.

Strategisk analys
En strategisk analys över hur man kan utveckla processen, evenemanget, organisationen,
samverkansmodellerna, administrationen och ansvarsfördelningen är nödvändig. Detta arbete bör
påbörjas omgående.
Nordic Surfers kan genomföra den strategiska analysen. För detta krävs finansiering och resurser i
form av tid från intressenterna. Arbetet kan delas upp i två delar. En del som handlar om att driva
på processen att hitta en fungerande förvaltningsstruktur för Coastal Culture. En del som handlar
om att identifiera utvecklingsmöjligheter och önskvärda förändringar gällande organisationen och
genomförandet av evenemanget. Detta arbete kommer även att resultera i en tydligare kostnadsbild
inför ett genomförande. Parallellt med den strategiska analysen kan det långsiktiga planerings- och
produktionsarbetet påbörjas. Då Nordic Surfers genomför en förstudie om Eventbaserad utveckling
finansierad av Vinnova fram till årsskiftet finns uppenbara synergieffekter mellan denna förstudie
och den strategiska analysen.

17
European Commision: Creative Europe http://ec.europa.eu/culture/creative-europe/. Se även Handbook on CCIs and
Structural Funds http://ec.europa.eu/culture/our-policy-development/documents/policy-handbook.pdf.
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Bilaga A:
Lista på samarbetspartners
Företag
Namn
1-26 Distribution AB
9 Dots Longboardresor
Bruket Designmarknad
Carolina Falkholt
Cecilia Bondeson
Coop
Cronohag Coachning
Da Rock
David Carson
Don't Blink/Left Coast Coffee
Earphones Scandinavia AB
Elixir
Erik Fernholm
Esperanto Hostel & Casa Esperanto
FahlénSurf
Familjen Management
FlowFarm AB
Graffitifrämjandet
Hamnpaviljongen
Heimroths
Hiresound
Hugo Röjgård
Hus no 13
Hyrtoaletten
Jakob Kimvall
Johan "Bollen" Valencia
Jonas Michanek
JSM Longboards
Julia Hamrin
Kristoffer Svenberg
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Bidragit till
Mässa
Mässa
Designmarknad
Graffiti workshop
Yoga
Mat
Föreläsning
Musik vid aktiviteter, spelningar på Bodegan
Föreläsning
Fotoutställning, fotografering, café
Mässa
Elixir Filmfestival, marknadsföring
Föreläsning
Mässa
Mässa, aktiviteter
Projektledning av musikproduktion
Mässa
Art Lab - Rikssalen samt Open Air Graffitti Session
Mat under Coastal, Spelningar, Fest
Logistik
Musikproduktion
Föreläsning
Mat under Coastal samt Musikbistron
Produktion
Föreläsning
Speaker under tävlingar samt artist
Moderator
Mässa, aktiviteter
Föreläsning
Paneldebatt
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Life on a board AB
Mantum
Mediateknik AB
Mikael Pihlstrand
Monopolmedia
Nordic Surfers
Nordic Surfers Mag
NTS Markservice
OneOff
Phantasy Design
Rip Curl Nordic AB
SkimX
Slap Watch/JR details
Societen
SOSS media
Stål&Hyr
Stefaco Grape
Strängbetong
Surfakademin
Surfers Paradise
Surfskolan
Tappa.se
Trixster
Urban Art Room
Vagabond
Valen Custom Shop
Varbergs Energi
VIVAB
Wilco Prins
Zap Skimboards
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Mässa, aktiviteter, longboardskola, tävling
Produktion
Medialab, Mässa,Trådlöst nätverk samt streaminglösning
Fotoutställningen Svart Vatten
Filmproduktion
Projektledning, UCT, USP samt etablering av Skateramp
Mässa, marknadsföring
Produktion
Partner till UCT
Produktion
Mässa, öppningstalare
Aktivitet
Mässa
Mässa, Matservering, Fest
Medialab, Marknadsföring
Produktion
Tidningsproduktion
Produktion
Föreläsning
Mässa, lån av skatepark, aktiviteter
Vakter
Tappavandringen, Marknadsföring
Koordinering
Art Lab - Rikssalen samt Open Air Graffitti Session
Finansiering av artist och musik
Mässa
Produktion
Vatten till besökare
Föreläsning
Mässa
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Offentliga Institutioner
Namn
Alexandersoninstitutet
CRED
Hallands kulturhistoriska museum
Hamn & Gatuförvaltningen
Kommunstyrelsens förvaltning
Kultur & Fritidsförvaltningen
Øreferie
Polisen
Region Halland
Socialförvaltningen
Stadsbyggnadskontoret

Bidragit till
Finansiär av plattformsuppbyggnad
Arrangör
Utställning och aktiviteter
Samråd, Produktion
Samråd, Vision 2025
Upplåtelse av Societetsscenen, finansiering musik
Mässa, föreläsning
Tillståndsarbete
Finansiering: Art Lab och artister
Tillståndsarbete
Tillståndsarbete

Ideella Föreningar
Namn
Företagarna
Galten
Gustav Hedström
Nlas Eoim
Second Chance
Second Hand butiken
Studieförbundet Vuxenskolan
Surfing the Nations Sweden
Surfrider Foundation
Tarmo
Varbergs Dykarklubb
Varbergs Roddklubb
Warberg Volley

Bidragit till
Partner UCT
Aktiviteter
Mässa, Konstnär
Mässa, föreläsning
Möbler på Café Create
Möbler på Café Create
Musikproduktion, artister och breakdance
Mässa, Barnaktiviteter
Föreläsning
Konst
Mässa, Dykstädning av vallgraven
Aktiviteter
Aktiviteter

Utbildningsinstitutioner
Namn
Drottning Blankas Gymnasieskola
Event Managment-programmet
Katrineholm Folkhögskola
Ljud & Bildskolan
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Bidragit till
Massageaktivitet
Produktion
Medialab
Medialab
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Bilaga B:
Enkät besöksintervju
Kön
○ Kvinna

○ Man

Ålder
○ 0-13
○ 14-25
○ 26-40
○ 41-59
○ 60+
Besökte du Coastal Culture förra året?
○ Ja
○ Nej
Var bor du?
○ Varberg
○ Kungsbacka
○ Göteborg
○ Västra Götaland
○ Övriga Sverige

○ Falkenberg
○ Halmstad
○ Borås
○ Halland
○ Utomlands

Om annan ort än Varberg, varför har du kommit till Varberg?
○ Endast för Coastal Culture
○ Delvis för Coastal Culture
○ Nej, jag är här av annan orsak
○ Spontant
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Om du inte är från Varberg, övernattar du här?
○ Hotell
○ Vandrarhem
○ Bekanta
○ Surfbuss
○ Camping
○ Fri camping på offentlig plats
○ Nej
Vilken/Vilka delar av Coastal Culture har du upplevt/tänkt att uppleva?
Möjligt att kryssa i flera alternativ.
□ Utställning och workshops på Fästningen
□ ”Prova på”-aktiviteterna
□ Föreläsningarna
□ Restauranger
□ Caféer
□ Media Lab
□ Mässan
□ Fest
□ Musik
Är du nöjd med matutbudet på evenemangsområdet?
○ Ja
○ Nej
○ Vet ej
Hur fick du reda på Coastal Culture?
Möjligt att kryssa i flera alternativ.
□ Facebook
□ Bekant
□ Affisch
□ CC-tidningen
□ Twitter
□ Hemsida
□ Annat
Vad tycker du om Coastal Culture?
○ Inte bra
○ Mindre bra
○ Bra
○ Mycket bra
NORDIC SURFERS AB
ENGELBREKTSGATAN 3
432 41 VARBERG
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Kan du tänka dig att besöka Coastal Culture igen?
○ Ja
○ Nej
○ Kanske
Hur mycket skulle du vara beredd att betala om det hade kostat pengar att delta på årets Coastal
Culture?
○ <100kr
○ 101-300kr
○ 301-500kr
○ 501-800kr
○ 801-1000kr
○ >1001kr
Finns det något du tycker vi borde förbättra?
Svar:____________________________________
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Bilaga C:
Enkät mässutställare
Varför valde du att ställa upp på Coastal Culture?
Vad hade ni för förväntningar av att delta på Coastal Culture? Blev era förväntningar uppfyllda?
Vad tyckte ni om samarbetet med Coastal Culture- personalen innan, på och efter Coastal Culture?
Fick ni den responsen ni ville få från besökare?
Vad tycker ni var bra med Coastal Culture? Finns det något som kan förbättras?
Om du även hade en aktiv aktivitet ute på Coastal Culture området, hur många uppskattar ni
besökte er aktivitet?
Hur många uppskattar du fanns på din station, fredag:
Hur många uppskattar du fanns på din station, lördag:
Hur många uppskattar du fanns på din station, söndag:
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Bilaga D:
Intervjuformulär
samarbetspartner
Hur kom ni i kontakt med Coastal Culture?
Varför medverkar ni i Coastal Culture?
Vad har ni fått för mervärden genom att medverka i evenemanget?
Hur har ni påverkats genom medverkandet i Coastal Culture?
Hur har ni utvecklas genom samarbetet med Coastal Culture?
Hur tycker ni att samarbetet med Coastal Culture har fungerat under arbetets gång?
Skulle ni vilja medverka på Coastal Culture om evenemanget genomfördes igen?
Och i så fall hur och Varför?
Hur skulle ni vilja se att Coastal Culture utvecklas framöver?
Kan ni nämna tre andra företag/personer som Coastal Culture skulle kunna arbeta med i framtiden?
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Bilaga E:
Rådata: Utvärdering
Kön
Antal respondenter

389

Kvinna

184

Man

193

ej svar

12

Ålder (antal år)
Antal respondenter

389

0-13

42

14-25

135

26-40

106

41-59

76

60+

27

ej svar

3

I vilken stad bor du
Antal respondenter

389

Borås

9

Falkenberg

10

Göteborg

47

Halmstad

13

Kungsbacka

13

Utomlands

2

Varberg

231

Västra götaland

6

Övriga Sverige

47

ej svar

11
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Varför har du kommit till Varberg
Antal respondenter

158

Endast för Coastal Culture

98

Delvis för Coastal Culture

23

Av annan orsak än Coastal Culture

38

Spontant

9

På vilket sätt övernattade eller tänker du övernatta här
Antal respondenter

158

Bekanta

44

Camping

16

Fri/gratis camping på offentlig plats

3

Hotell

5

Surfbuss

1

Vandrarhem

14

Nej, jag har inte och ska inte övernatta här

62

ej svar

13

Besökte du Coastal Culture 2011
Antal respondenter

389

Ja

133

Nej

236

ej svar
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Vilken del av Coastal Culture har du besökt - Flerval
Antal respondenter

365

Prova på-aktiviteterna

269

Caféer

85

Fest

106

Föreläsningarna

59

Media Lab

58

Musik

216

Mässan

158

Restauranger

104

Utställning och workshops på Fästningen

133

Är du nöjd med matutbudet på evenemangsområdet?
Antal respondenter

389

Ja

108

Nej

28

Vet ej

237

ej svar

16

Vad tycker du om Coastal Cultur
Antal respondenter

389

Mycket bra

228

Bra

104

Mindre bra

2

ej svar
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Hur fick du reda på Coastal Culture? - Flerval
Antal respondenter

378

Affisch

86

Bekant

180

C.C Tidningen

104

Facebook

77

Hemsidan

9

Twitter

1

Annat

31

Kan du tänka dig att besöka Coastal Culture igen
Antal respondenter

389

Ja

368

Kanske

13

Nej

2

ej svar

6

Hur mycket skulle du vara beredd att betala om det hade kostat pengar
att delta på Coastal Cultures tre evenemangsdagar?
Antal respondenter

389

<100

251

101-300

103

301-500

14

501-800

3

801-1000

2

>1001kr

0

ej svar
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