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Göteborgs Kulturkalas projektleds av Göteborg & Co, på  
uppdrag av Göteborgs Stad. Göteborg & Co:s uppdrag är  
att få fler att upptäcka och välja Göteborg. Tillsammans  
med många andra driver vi utvecklingen av Göteborg som  
en hållbar destination, så att alla som lever här gynnas av  
en växande besöksnäring.
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Det minsta
och det största
kalaset någonsin
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Festivalen hade färre dagar än vanligt, men 
genom att samarbeta med externa aktörer, 
andra evenemang och befintliga scener över 
hela stan kunde vi erbjuda programpunkter  
med en helt annan större geografisk spridning 
än tidigare. 

Med anledning av de rådande restriktionerna 
krävdes begräsningar i publikantal på det 
fysiska programmet, men det fanns också 
digitalt streamade konserter och samtal som 
kunde ses av alla – oavsett plats. 

Och så lanserades Kulturpresenten, där du kunde 
få en egen unik kulturupplevelse levererad hem 
till dig eller till en vän. På många sätt var 
festivalen mer tillgängligt än någonsin!

Som alltid erbjöd Göteborgs Kulturkalas något 
som passar alla smaker och åldrar. Både stora 
folkkära artister och spetsigare akter inom 
musik, konst, teater eller dans, och möjligheten 
att själv prova på olika aktiviteter – allt fanns 
att upptäcka. Öppet för alla och helt gratis!

Göteborgs  
Kulturkalas 2021

110 PROGRAMPUNKTER 

70 PLATSER RUNTOM GÖTEBORG 

KULTURPRESENTEN 

TITTA HEMMA

Efter att Kulturkalaset 2020 ställdes in med anledning av 
Covid-19, bestämde vi att 2021 års festival inte skulle ställas 
in utan förverkligas i någon form.

Det betydde att vi behövde hitta ett upplägg som var flexibelt 
nog att kunna förändras i takt med pandemirestriktionerna.

För att lyckas har vi behövt utmana oss själva, tänja på 
kreativiteten, hämta inspiration från andra, och framförallt 
våga testa nytt. 

Och så bra det blev! De flesta programpunkter blev fullbokade 
och vi fick mycket positiv feedback under vägens gång. Allt 
har varit möjligt tack vare fantastiska samarbeten.

Nu ser vi fram emot att ta vara på alla nya erfarenheter 
och utveckla Göteborgs Kulturkalas ytterligare inför 
kommande år! 

Projektgruppen för Göteborgs Kulturkalas 2021 

För kulturen, konsten, näringen 
och göteborgarnas skull 

Årets upplaga av Göteborgs Kulturkalas blev en annorlunda och  
pandemianpassad festival – men fortfarande med fokus på kulturen 
och göteborgarna. 

Vårt uppdrag
Att bjuda på en årlig festival som bidrar till ett varmare, 
mänskligare, roligare och mer hållbart samhälle.
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Det fysiska  
programmet  

PARAPLY FÖR ANDRA EVENEMANG 
Nytt för i år var samarbeten som gjordes med 
andra evenemang så som Göteborg Film- 
festival, Göteborgs dans- och teaterfestival 
och The Tiny Festival. Delar av deras ordinarie 
utbud placerades under Kulturkalasets 
paraply – gratis för publiken. Programpunk-
terna kommunicerades av båda parter. 

UPPLEVELSER FÖR BARN OCH 
VUXNA PÅ STADENS KULTURHUS
Årets festival hade också nya samarbeten 
med stadens Kulturhus. På Kåken och Vingen 
bjöds det på litteratur, dans och teater med 
barnen som målgrupp. Frölunda kulturhus 

och Angereds kulturhus hade cirkus, dans 
och pussel för barn och men också musik- 
akter för vuxna. 

HOTELLEN BJÖD PÅ MUSIK,  
KONST, DANS OCH QUIZ
På sex av stadens hotell kunde besökarna 
lyssna på spelningar, delta i quiz med levande 
musik, få sitt porträtt målat, samt uppleva en 
performancefestival med dans, installationer 
och musik i hotellrummen. Hotellen var 
Quality Hotel Panorama, Quality Hotel 
Waterfront, Radisson Blu Riverside, Avalon 
Hotel samt Kviberg Park Hotel & Conference.

”Det var uppenbart att göteborgarna längtat efter 
att gå på evenemang igen. På några timmar hade nästan 

alla bokningsbara programpunkter blivit fulla! 
Trycket var så stort att hemsidan brakade ihop!” 

Petra Gamerdinger, kommunikationsansvarig

I år var det inga stora folksamlingar eller enorma festplatser i centrala 
stan. Istället bjöd vi publiken på intima föreställningar och unika upp- 
levelser – över hela Göteborg. En del programpunkter krävde förbok-
ning, andra utövade drop-in på plats – pandemianpassat och säkert!

Rum på Quality Hotel Waterfront levandegjordes av några av  
Göteborgs finaste konstnärer, under festivalen Tiny Hotel Festival.  
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Graffitikonstnärerna SCEB och OLLIO målade elskåp  
i Kviberg. I samarbete med Göteborg Energi. 

Konstrunda i Hammarkullen, där guider från stadsdelen visade  
utomhuskonst av internationella och lokala konstnärer. 

Slöjdparken i Kviberg var en grön oas där vuxna och barn  
kunde prova att tälja, bereda lin och göra egna hopprep.   

KVIBERG SOM NYTT EVENE-
MANGSOMRÅDEI
I Kviberg såg vi möjligheten att testa ett nytt 
evenemangsområde. Området är stort och 
luftigt med många stora hallar som under- 
lättade för att kontrollera antalet besökare. 
Här skapade vi flera olika typer av aktiviteter 
med stort fokus på målgruppen familj. 

En stor del genomfördes av befintliga 
aktörer på området: Göteborgs Beachvoley 
Club, IFK Göteborg, Teamevent med 
Bubbelfotboll, Idrottsmuseet, Kviberg Park 
Hotel & Conference, Göteborgs Parasport- 
förbund, Nigerianska Föreningen samt den 
romska kulturföreningen Trajasko Drom. 

Via Näringslivsgruppen möjliggjordes en 
särskilt stor ungdomssatsning på området 

där Essence of hiphop tillsammans med 
Fryshuset höll i workshops, prova på och 
konserter för barn och ungdomar. 

I skogen ovanför Serneke Arena skapades 
ett festivalområde med täljning, hoppreps- 
tillverkning och linberedning kombinerat 
med varietéunderhålling. Bakom program-
punkten låg Förvaltningen för kulturutveck-
ling i Västra Götalandsregionen, tillsammans 
med slöjdaren Anders Lindberg.

”Det var så stort intresse och  
det var smidigt att vi höll  

programmet utomhus så att  
det gick att hålla avstånd.” 

Arrangör
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FRI ENTRÉ PÅ FLERA MUSEER
Flera av Göteborgs museer hade fri entré 
och både visningar av ordinarie utställningar 
och specialkomponerade guidningar.
Medverkande gjorde Världskulturmuseet, 
Idrottsmuseet, Konstmuseet, Röhsska 
Museet, Göteborgs Stadsmuseum och 
Göteborgs Konsthall.

SAMARBETE MED BEFINTLIGA 
SCENER OCH ARENOR
För att stötta näringen gick Göteborgs 
Kulturalas in på ett antal olika befintliga 
scener och erbjöd göteborgarna fria 
konserter. 

Pustervik var en central festplats med 
många programpunkter. Här kunde publiken 
lyssna på dels samtal om musik och 
litteratur, dels på en hel del musik av väl 
kända artister. 

GöteborgsOperan hade ett gediget program 
med dans och musik. Andra medverkande 
scener var Musikens Hus, samt Vega 
Bryggeri ute på Ringön.

400-årsjubileet fanns med i festivalen med 
programpunkter som visades på Kronhuset, 
samt med en utställning på Gustav Adolfs Torg. 

Genom samarbete med Författarcentrum 
Väst, Göteborgs Litteraturhus och Biblioteket 
fördes litterära samtal runtom i staden, 
exempelvis på Pustervik, Världslitteratur- 
huset och på Stadsbiblioteket.

MUSIK PÅ RESTAURANGER
I samarbete med två restauranger genom-
fördes konserter i samband med sittningar. 
Medverkande restauranger var Berzelius Bar 
& Matsal och Thörnströms Privata Rum.

På Pustervik erbjöds ett antal exklusiva spelningar för en liten 
men lycklig publik. Här meriterade sångerskan Lisa Nilsson.

Föreningen Essence of Hiphop och  
Fryshuset arrangerade aktiviteter för barn  

och ungdomar. Möjliggjordes med stöd  
från Näringslivsgruppen Göteborg & Co.  

Var och en av dansarna på GöteborgsOperan förberedde 
ett verk som spelades en gång för en enda person.
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På Musikens Hus spelades lokal hiphop med 
B.baby och Raghd – två unga blivande stjärnor 

på hiphop-himlen. Möjliggjordes med stöd  
från Näringslivsgruppen Göteborg & Co.  

Dansgruppen Comapagnie Dyptik bjöd på  
en urban hip hop-föreställning i världsklass. 

Ett samarbete med Dans- och teaterfestivalen.

På Kulturhuset Kåken spelades GUL, 
en pedagogisk och interaktiv barnteater.

På Avalon Hotel tecknade konstnären Amalia Bille  
porträtt på tre minuter. Det blev 215 ansikten!  

NYTT SAMARBETE MED  
TEATERGRUPPER
I en ny form av samarbete visade Göteborgs 
fria teatergrupper upp sig på sina egna 
scener. Medverkande var Teater Trixter, 
Atalante, Masthuggsteatern, Teater Jaguar 
och Haga teatern, där de tre sista bidrog 
med föreställningar riktade mot barn.

FRIA TURER MED PADDAN
Tre gånger per dag erbjöds göteborgarna
fria turer med Paddan, i en rutt som var
specialkomponerad för festivalen. Det blev 
en mycket populär programpunkt; fullsatta 
båtar, högt tryck och glada resenärer! 



Genom att helt nytt samarbete med Göteborg Filmfestival byggdes en utomhusbio upp på Götaplatsen. En publik på 1500 
personer tog plats på trapporna till Konstmuseet för att i sommarkvällen njuta av Oscarvinnaren ”En runda till”. 
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Det digitala  
programmet   
För att göra festivalen tillgänglig för fler valde vi att sända 
24 programpunkter digitalt. Det var både konserter och samtal om 
litteratur och musik som fanns att uppleva via festivalens hemsida. 

”Konserten var helt fantastisk, bland det bästa jag sett – Vilken kväll! 
Får komma till Göteborg någon gång för att se Evergrey i deras hem-

stad och även annat såklart. Obeskrivligt nöjd!” 
Tittare

”Att göra det här tillsammans med GP är viktiga byggstenar  
i vårt arbete att nå ut till fler människor, speciellt i en tid där  

många inte har möjlighet att ta del av kultur.” 
Daniel Johansson, producent

SAMARBETE MED GP VISADE  
UPP GÖTEBORG
Två av de streamade konserterna var i 
samarbete med GP och konceptet GBG Live: 
Silvana Imam på Götaplatsen och Evergrey 
på Färjenäs. Spelningarna hade placerats i 
miljöer som ses som typiska för Göteborg 
och med syfte att visa upp destinationen 
och testa nya evenemangsplatser. De genom- 
fördes utan publik och visades också på gp.se.

VIKTIGA LÄRDOMAR FÖR FRAMTIDEN
Detta var första gången vi erbjöd en delvis 
digital festival, och vi drog många lärdomar. 
Vissa programpunkter gjorde sig extra bra i 
digitalt format, och vi ser det som troligt att 
festivalen även i framtiden kommer ha vissa 
digitala inslag i programmet. Det var också 
klara vinster i att vi kunde nå ut till fler och 
utan geografisk begränsning. Inkluderande, 
tillgängligt, hållbart och pandemisäkert!

Vid Evergreys spelning på Färjenäs fick vi chans att testa ett helt nytt  
evenemangsområde. 20 250 såg konserten digitalt. Samarbete med GP. 

Totalt visades våra streamade  
programpunkter 50  504 gånger.  



Foto: Sara Johari / Göteborgs-Posten
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”Alldeles underbart. 
Sitter i båthuset intill 

Gullmarn, hör vågklucket, 
dricker bubbel och 

lyssnar på er.” 
Tittare

”Tack för möjligheterna att  
streama konserterna som det  
i alla fall för mig var omöjligt  

att få biljetter till.” 
Tittare

19  575 såg den spektakulära spelningen 
med Silvana Imam på Götaplatsen. 
Samarbete med GP.  

Smith & Thell kunde ses både på  
Pustervik och streamat. 3  169 såg  
konserten på festivalens hemsida. 

“Det borde vara digitala 
programpunkter på alla 

kalas framöver.”
Tittare
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Kulturpresenten
För att göra festivalen ännu mer tillgänglig tog vi fram ett helt nytt 
programinnehåll: Kulturpresenten. Göteborgarna kunde boka en egen 
unik kulturupplevelse som framfördes av en artist utanför beställarens 
hem. Smittsäkert, helt gratis, och mycket uppskattat av alla inblandade! 

Kulturpresenten som idé skapades av 
Helsinki Art Festival, för att under pandemin 
tillgängliggöra kultur för alla. Konceptet 
återanvändes under årets Göteborgs Kultur- 
kalas. Föreställningarna var cirka 10 minuter 
och kunde vara musik, dans, poesi eller 
nycirkuskonster – det var en överraskning! 

”Stor förmån att få hem ett framträdande  
av den här kvaliteten till sin trädgård för  

delad upplevelse med vänner.” 
Beställare av Kulturpresenten

Ingen teknik eller infrastruktur behövdes.  
Ett möte som var både intimt och hållbart.

Av cirka 500 Kulturpresenter bokades hälften 
och utvärderingen efteråt vittnar om mycket 
nöjda artister och bokare, och unika upplevel-
ser och möten.

Kulturpresenten fick toppbetyg av 
beställarna: 9,72 (av 10). 

”Tack snälla, för detta! Så fint initiativ  
verkligen! Hoppas ni fortsätter  

med Kulturpresenten!” 
Beställare av Kulturpresenten

Utvärderingen av Kulturpresenten vittnar  
om unika upplevelser och kontakter.
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Hållbarhetsarbetet för Kulturkalaset 2021 har haft sin tyngdpunkt 
på social och ekonomisk hållbarhet. Att efter pandemin göra 
kultur tillgängligt igen och samtidigt bidra till en omstart av kultur-
branschen och näringen.

Stort fokus, kraft och resurser har legat på att 
stötta näringen, kulturaktörer och scener genom 
bokningar, programläggning och nya innovativa 
samarbeten. I år byggdes ingen egen infrastruk-
tur, istället lades merparten av festivalens 
budget på programpunkter.

UNIKA MÖTEN MELLAN MÄNNISKOR 
OCH KULTUR
Att arbeta med jämlikhet i programläggning och 
kommunikation är en självklar del i festivalens 
arbete. Nytt för i år var däremot att vi satte 
fokus på den geografiska tillgängligheten. 
Genom våra samarbeten kunde vi låta festivalen 
växa över hela stan och nå nya målgrupper. 
Göteborgarna kunde gå en konstrunda i 
Hammarkullen, lyssna på litteratursamtal i 
Gamlestaden, skapa hopprep i Kviberg eller 
lyssna på ung hiphop i Majorna. Eller till och 

Hållbarhet

med beställa en programpunkt hem till sig! I 
vår mätning vittnar både aktörer och publik 
om unika möten och upplevelser. Dessutom 
fanns det digitala utbudet som ökade 
tillgängligheten ytterligare, vilket var viktigt inte 
minst då det fanns en publikbegränsning på 
det fysiska programmet grund av pandemin. 

HÅLLBARHETSDIPLOMERAD FESTIVAL
Göteborgs Kulturkalas 2021 fungerade som 
pilot för Svensk Miljöbas nya hållbar hets-
diplomering för evenemang. Festivalen fick 
godkänt under genomförandet.

Festivalen har också arbetat för att våra 
samarbetspartners själva ska flytta fram sina 
positioner inom hållbarhetsområdet – såväl 
miljömässigt, socialt som ekonomiskt.

”I år kunde vi flytta ut festivalen i stadsdelarna 
genom värdefulla samarbeten. Programmet blev 
tillgänglig för fler, och kulturaktörer och scener 

fick chans till en positiv nystart efter pandemin.”  
Birte Niederhaus, konstnärlig ledare



Kulturpresenten Titta hemma110 programpunkter 70 platser

20 – 22 AUGUSTI
Öppet för alla och helt gratis!

HUVUDPARTNER: MEDIEPARTNER: RADIOPARTNER:

Vårt
största kalas
någonsin.
Är vårt  
minsta hittills.

goteborgskulturkalas.se
Kolla in det pyttelilla jättekalasets program:

I år blir det streamade konserter och intima föreställningar i stället för enorma festivalplatser 

och folksamlingar i centrala stan. Du kan ge bort Kulturpresenten som bara en enda person 

kan se. Pyttelitet! Samtidigt är årets kalas vårt största hittills med 110 programpunkter på 70 

platser över hela Göteborg.

Boka din plats på
goteborgskulturkalas.se

PARTNER:
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Exempel på annons med generellt budskap. 
I större format lyftes samtliga partners fram. 

I år ställdes det helt nya krav på flexibilitet inom kommunikationen.  
Huvudbudskapet var klart: Festivalen skulle bli av, men på ett annat  
sätt än tidigare. 

Utmaningen var framförallt att alla förutsät-
tningar inte stod helt klara förrän i slutet. Vi 
behövde också förhålla oss till att det fanns en 
publikbegränsning till det fysiska programmet 
och därmed vissa krav på förbokning.  

BÅDE LOKALA OCH NATIONELLA 
MÅLGRUPPER
Huvudmålgrupp var göteborgare och boende  
i kranskommuner. Med anledning av pandemin 
och begränsningarna i publikantal fokuserades 
marknadsföringen av det fysiska programmet 
främst lokalt. Det största krutet i våra kampanjer 
lades på dessa målgrupper. Delar av det digitala 
programmet kommunicerades även regionalt 
och nationellt, men i något mindre skala.

KOMMUNIKATIONSKONCEPT 
OCH BUDSKAP
Ett kommunikationskoncept togs fram till- 
sammans med Valentin Experience, med syfte 
att väcka uppmärksamhet och hålla ihop vår 
kommunikation. Vi ville hitta ett sätt att trigga 
människors längtan efter upplevelser och 
möten, men samtidigt berätta att vi hade ett 
genomtänkt pandemianpassat och tryggt 
evenemang. Konceptet skulle skapa igen- 

Marknadsföring  
och kommunikation

känning från tidigare, men ändå göra det tydligt 
att Göteborgs Kulturkalas 2021 skulle bli 
annorlunda. 

FESTIVALEN FICK EN NY HEMSIDA
Hemsidan var navet för vår kommunikation, 
och platsen där programmet presenterades i 
sin helhet. I samband med programsläpp vid 
midsommar 2021 släpptes en ny hemsida, 
mer anpassad för digitala sändningar och 
andra nya behov. Hemsidan skapades 
tillsammans med Valentin Experience.

Vid bokningsläpp 10 aug 2021:
Unika besökare: 8 802 st 
Besök: 10 679 st

Besökare festivalveckan, 16–22 aug:
Unika besökare: 54 044 st   
Besök: 74 237 st

Per festivaldag:  
Ca 5 000 –15 000 besök

Statistik för hemsidan



    R A P P O R T G Ö T E B O R G S K U LT U R K A L A S 2 0 2 1    14

NYA MEDIEPARTNERS GP OCH 
MIX MEGAPOL
I år var vi extra glada att ha med Stampen 
Media (GP) och Bauer Media (Mix Megapol)  
på tåget som nya mediepartners. 

Tillsammans med GP valde vi en mix av 
annonsering i den tryckta tidningen och på 
webben. Totalt hade vi 10 annonser i tidningen 
samt 1 900 000 visningar på gp.se, de sista  
två veckorna.     

I samarbete med Bauer Media annonserades  
i lokal radio men även till viss del regionalt.  
Vi tog fram två olika versioner av spotar som 
sändes 2 348 gånger under de sista två 
veckorna, på Mix Megapol, NRJ och Rock-
klassiker. Varje dag under festivalveckan hade 
Mix Megapols morrongänget även redaktionellt 
uppsnack och utlottning av biljetter.  

DIALOG PÅ SOCIALA MEDIER
På sociala medier jobbade vi aktivt de sista tre 
månaderna med våra konton på Facebook och 
Instagram. Syftet var att lyfta fram program-
met och driva trafik till hemsidan men också 
ha chans till dialog med målgrupper och 
bygga relationer. Det är många som hör av sig 
via våra kanaler med frågor och synpunkter.

KAMPANJER I KÖPTA KANALER
Vår riktade slutkampanj gick sista två 
veckorna innan genomförandet, och byggdes 
upp tillsammans med mediebyrån PHD. 
Som grund hade vi två partnerskap med 
viktiga kanalägare: Stampen Media och Bauer 
Media. Vi gjorde också en stor satsning på 
annonsering i sociala medier men även print 
i andra lokala tidningar. 

Bild från Helsinki Festival. Fotograf: Saara Autere

Kulturpresenten Titta hemma110 programpunkter 70 platser

20 – 22 AUGUSTI
U pptäck prog ra m met på gote borg s ku ltu rka las . se

Öppet för alla och helt gratis!

HUVUDPARTNER: PARTNER:

Boka en kulturupplevelse som kommer hem till dig eller till någon du gillar. 
Musik, dans, poesi eller nycirkuskonster – det kan bli vad som helst. 
Smittsäkert och helt gratis.

Boka Kulturpresenten på goteborgskulturkalas.se

Ge bort en 
kulturpresent
Göteborgs Kulturkalas gör hembesök

Resultat för eget innehåll på sociala 
medier juni - aug 2021:
Räckvidd för inlägg under  
juni–augusti 2021: 1 338 860 personer
Interaktion: 151 362 st
Länkklick: 48 779 st

Statistik för köpta kampanjer på 
sociala medier:
Räckvidd: 1 miljon personer 
Länkklick: 30 993 st
Reaktioner: 7 738 st
Kommentarer: 314 st 
Delningar: 328 st 

Kulturpresenten Titta hemma110 programpunkter 70 platser

20 – 22 AUGUSTI
Boka din plats på goteborgskulturkalas.se

Öppet för alla och helt gratis!

MEDIEPARTNER: RADIOPARTNER:

5 av 10  
vill testa
improvisa-
tionsteater*
Resterande 5 blir svettiga av bara tanken. 10 av 10 är 
välkomna att testa improvisationsteater med Improverket 
på Kvartersscenen 2Lång. Flera tillfällen, föranmälan krävs.

* Statistiken är tagen helt ur luften men stämmer överens med vår magkänsla.

MEDIEPARTNER: RADIOPARTNER:

6 av 10 
tycker att 
hårdrockarna 
vann över 
syntharna*
4 av 10 blir rasande när de läser den rubriken. 10 av 10 kan avnjuta 
progressiv metal av de internationella stjärnorna Evergrey.
Streama konserten 21 augusti kl 21.00 via goteborgskulturkalas.se.

* Statistiken är tagen helt ur luften men stämmer överens 
med vår magkänsla.

Kulturpresenten Titta hemma110 programpunkter 70 platser

20 – 22 AUGUSTI
St rea ma via gote borg s ku ltu rka las . se

Öppet för alla och helt gratis!

Vi hade också annonser som lyfte fram specifika  
programpunkter samt Kulturpresenten. 



GOD SYNLIGHET PÅ STAN
De sista två veckorna syntes Göteborgs  
Kulturkalas på stadens 320 informationstavlor,  
samt på vepor i Nordstan och med affischer  
på lokala bibliotek, kulturhus och caféer.  
Mätningar visar att festivalen fick god  
synlighet utomhus.

UTSMYCKNING PÅ FESTPLATSERNA 
Vi distribuerade ut marknadsföringsmaterial  
till aktörerna, så som affischer, banderoller, 
gatupratare och beachflaggor. I Kviberg  
placerade vi ut orienteringstavlor och hänvis- 
ningsskyltning. Med hållbarhetsperspektivet  
i åtanke ville vi hålla ner antalet trycksaker, 
samtidigt bedömde vi det som viktigt att både 
aktörer och publik skulle få känslan av att vara  
en del av festivalen. Det var en utmaning att 
lyckas med det, och här ser vi att det finns  
utvecklingspotential till kommande år. Under 
sista veckorna bedrevs även PR-arbetet mer 
aktivt genom personlig kontakt. 

FÖRTJÄNADE KANALER (PR)
Inför årets evenemang skickade vi ut  
fyra pressreleaser:  

•  Göteborgs Kulturkalas genomförs  
2021 – 30 mars

• Programmet är klart –30 juni
• I morgon öppnar bokningen – 9 aug 
• Kulturpresenten – 12 aug 

Synligheten för Göteborgs Kulturkalas i 
medierna blev riktigt bra, inte minst med 
bakgrunden att festivalen genomfördes mitt 
under en pandemi, med begränsade platser,  
färre dagar än normalt och delvis digitalt. 

Vi satsade extra på Pusterviks entré, då den kunde smyckas  
ut några dagar i förväg och ge god exponering. 

Statistik via Infomedia, 
perioden 30 juni – 21 augusti:  
• Antal artiklar: 52 (exkl. etermedia)
•  Räckvidd: 11 078 128 personer
•   15 av artiklarna var nationellt täckande 
•   Kulturkalaset uppmärksammades också 

i Sveriges Radio, på  
P4 Göteborg och Kultur i P1
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Utsmyckning på plats gav oss också extra  
chans att exponera våra partners.

Då ytan i Kviberg var stor krävdes  
också vägvisningskommunikation.
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Efter årets festival genomfördes flera externa undersökningar och  
mätningar för att hjälpa oss utvärdera och bedöma om vi nått våra  
mål. Syftet var också att få viktig information för utveckling av  
framtida festivaler. Här nedan kan se utdrag ur undersökningarna. 

ALLMÄNHETEN
•  Göteborgarna känner väl till Kulturkalaset  

i allmänhet och kännedomen om årets 
Kulturkalas var god. 62 procent kände till  
att festivalen genomfördes och det var små 
skillnader mellan olika stadsområden.

•  Man upplevde det som lätt att hitta mer 
information om man behövde det.  

•  Suget efter evenemang och upplevelser live 
var stort och göteborgarna var glada över att 
det blev ett Kulturkalas 2021, trots att det kom 
med särskilda förutsättningar.

•  Cirka 15 % av dem som kände till festivalen 
säger sig ha tagit del av programmet i år. De 
yngre något mer än de äldre, vilket gäller både 
det fysiska och digitala programmet.

•  Många informationskanaler bidrog till 
kännedomen. Framförallt verkar tidningar  
och radio varit informationskanaler mot  
äldre, medan yngre nåtts via kommunikation  
på stan och sociala medier. Vänner och 
bekanta är fortsatt viktig kanal. 

Mätning och  
uppföljning

•  De som kände till festivalen men valde att 
inte ta del av den angav framför allt pan-
demin som anledning, samt att man hade 
förhinder. Relativt få angav att festivalen i sig 
eller utbudet var ointressant eller att man 
saknade information.

•  Mest uppskattade man att festivalen var pan-
demianpassad, streamad och tillgänglig. 

•  Det besökarna uppfattade som mest 
negativt var kopplat till pandemin: mycket 
folk, avsaknaden av folkfest och spontanitet.

•  De som besökt Göteborg Kulturkalas senaste 
fem åren anger att de mest uppskattar (i 
ordning): mat/dryck/uteserveringar, musik/
konserter, stämningen/folkfesten, folkvimlet/
möten, brett utbud/variation. Yngre målgrup-
per uppskattar festen mer, äldre kulturen.

•  2/3 av de tillfrågade säger sig vara intresse-
rade av ett framtida pandemifritt Göteborg 
Kulturkalas.

ARRANGÖRER 
Arrangörerna är nöjda med genom- 
förandet, nästan inget missnöje uttrycks  
i undersökningen. 

•  Arrangörerna var främst nöjda med  
publik, genomförandet och samarbetet. 

•  Många upplevde en positiv omstart i och  
med Göteborg Kulturkalas och de vill  
gärna vara med igen.

•  Att ha en tidig dialog och bättre kommu- 
nikationsmaterial har störst förbättrings- 
potential.

•  Nästa år vill man framförallt se (i ordning): 
Program på befintliga scener i hela staden, 
evenemang i centrum, musik från stora  
scener på stan.

”Tack för att ni valde att 
genomföra detta! 

Helt övertygad om att det 
gjorde mycket gott för sta-
den och alla göteborgare/

kranskommunare som 
deltog som besökare.” 

Arrangör

Kontakta organisationen om du 
vill ta del av undersökningarna  
i sin helhet. 
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Göteborg & Co projektledning 
Anna Mjörnvik, Projektledare

Daina Sakars, Projektkoordinator

Birte Niederhaus, Konstnärlig ledare 

Daniel Johansson, Producent

Paulina Forsling, Mat-, marknad- och miljökoordinator

Ramin Amiri, Säkerhetsansvarig

Petra Gamerdinger, Kommunikationsansvarig

Linn Enckell, Marknadskommunikatör

Charlott Holmåker, PR 

Organisation  

Styrgrupp Göteborgs Kulturkalas 
Jennie Heidenfors, Chef enheten projekt Evenemang 

Ann-Catrin Boldyn, Evenemangskoordinator Evenemang

Magnus Hallberg, Evenemangschef Evenemang 

Kristin Mari Riera, Projektledare Näringslivsgruppen

Louise Parra Karlander, Enhetschef Inhouse/Marknad och Kommunikation 

Katarina Thorstensson, Hållbarhetsstrateg Staben

Birgitta Bergerlind, Enhetschef Göteborgs 400-årsjubileum 

Siv Franzén, Controller, Ekonomiavdelningen
”Jag är omåttligt stolt över att vi lyckades 

leverera ett Kulturkalas, på det sätt vi 
gjorde och med det resultat som blev.” 

Anna Mjörnvik, projektledare



TACK 
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Till våra fantastiska samarbetspartners, artister och publik. 
Tillsammans gjorde vi festivalen möjlig! 

Medverkande: Adrian Fräki Nord, African Way Shop, Allas Ateljé, Aly Bardan, Amanda Flodin, Amalia Billie, Atalante, Avalon Hotel, Berzelius Bar & Matsal, Big Wind, Brewhouse, Bunkern, Caligari,  
Celtic Connection, Cie Dyptik, Cirkus Draken, Cirkus Unik, E=mc2 Danskonst, Erik Drougge, Essence of HipHop, Fioretto, Fryshuset, Författarcentrum Väst, Förvaltningen för Kulturutveckling, Gaston, 

Glasateljén, Göteborg Beachvolley Club, Göteborgs Konserthus, Göteborgs Konstförening, Göteborgs konstmuseum, Göteborgs dans- och teaterfestival, Göteborgs Filmfestival,  
Göteborgs Friidrottsförbund, Göteborgs Litteraturhus, GöteborgsOperan, Göteborgs Parasportförbund, Göteborgs Pianofestival, Göteborgs Stadsmuseum, Hagateatern, Historieverket, Idrotts- och 
föreningsförvaltningen, Idrottsmuseet, IFK Göteborg, Iraqi Bodies, Isidor Olsbjörk, Jennie Louwen, Jorge Alcaide, Julian Namroud, Kajskjul 8, Kalle Leander, Karnevalsföreningen i Hammarkullen, 

Kulturförvaltningen, Kvartersscenen 2Lång, Kulturhusen i Torslanda - Härlanda - Västra Frölunda - Angered, Kviberg, Krilja, Park Hotel & Conference, Lennart och Anna Karin, Lily Arbor, Loke Nyberg,  
Love Dahlin, Marta Chavez de Melo, Martin Bröns, Masthuggsteatern, Matrospojkarna, Matti Ollikainen, Michelle Collins, Miniyoga i Göteborg, Musikens Hus, New Sound Aestetics, Nigerianska Familj 

Kulturföreningen (NFK), Nilla Björkman, Paddan, Park Lane, Park- och naturförvaltningen, Pata Paddel, Patrick Nordqvist, Pustervik, Quality Hotel Panorama, Quality Hotel Waterfront, Radisson Blu 
Riverside, Radisson Blu Scandinavia, Riksteatern, Sara Garib, Simon Westman, Stadsbiblioteket, Staffan Sörenson, Svenska Balettskolan, Taikon orchestra, Tanja Soinonen, Team Event, Teater Jaguar, 

Teater Trixter, Thörnströms Privata Rum, Tiny Walking Festival, Tobias Fjälling, Tony Hadders, Trajasko Drom, Varieté Vagant, Vega bryggeriet, Victor Turegård, Viruspojkarna, Världskulturmuseet, 
Världslitteraturhuset i Gamlestan, Westside Music Sweden, Åsa Gustavsson, Åsa Nordgren, 400-års jubileet.

Arrangör: 

Partners:

Foto: Marie Ullnert, Linn Enckell och Sarah Johari/Göteborgs-Posten. 


