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Abstract 
In today’s modern society people tend to travel more due to the globalization and the fact that 

people are spending more money. As a result of the increasing competition within the field of 

tourism it has become even more important for destinations to create a clear profile and a 

target group when marketing destinations; it is extremely essential to have a positive image, 

which is genuine and perceived by visitors. This essay is written to explore how tourists 

experience Gothenburg as a tourist destination and how marketing is creating the city image. 

The study is qualitative and consists of interviews with visitors of Gothenburg to see how they 

perceived the city. Further one interview is performed with the communication manager of 

Göteborg & Co to explore how they want to be perceived by tourists. The entire essay is 

written in Swedish. The result of the essay shows that the image does reflect how the city 

wants to be perceived, but Gothenburg needs to better their marketing to gain more tourists in 

the future. 
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Sammanfattning 
Idag reser jordens befolkning allt mer, konkurrensen är hård och det krävs omfattande 

strategier som destinationsmarknadsförare för att attrahera turister. Flera studier har gjorts i 

huruvida destinationer skall differentiera sig på en överbelastad marknad, forskare syftar till 

att turistattraktioner och unika miljöer är en bidragande faktor till ökat inflöde av turister.  

I denna uppsats studeras Göteborg som turistdestination, studien utformas av kvalitativa 

intervjuer med respondenter som under de senaste två åren besökt och turistat i Göteborg. De 

frågor som ställdes utformades för att få inblick i hur staden uppfattas av turister och vad som 

påverkar deras imagebildande av Göteborg som turistdestination. Ytterligare intervju gjordes 

med Göteborg & Co’s press- och kommunikationschef Stefan Gadd för att få förståelse i hur 

de arbetar för att skapa positiva och genuina bilder av Göteborg. Utgångspunkten för studien 

var att få svar på om Göteborgs identitet stämmer överens med den image som besökaren 

uppfattar.  Studiens resultat visade på att imagen överensstämde med hur Göteborg önskar bli 

uppfattade, men att staden bör förbättra sin marknadsföring för att attrahera mer turister i 

framtiden. 
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1 Inledning 

1.1 Introduktion 

I dagens globaliserade samhälle har turism och resande blivit en naturlig sysselsättning av 

människors liv, jordens befolkning förflyttar sig allt mer framförallt på grund av en bättre 

ekonomisk situation. Som ett resultat av kraftig globalisering och växande turism bildas 

kraftig konkurrens internationellt. Turism är en av de branscher som växer snabbast 

ekonomiskt och ökningen förutspås fortsätta (Nyberg Brehnfors 2017).  Framtidens turist 

söker efter det genuina i en destination, de som strävar efter att efterlikna varandra kommer 

inte att framstå som intressant i val av resmål. En utmaning för turismutveckling anses bli att 

behålla och framhäva det genuina med destinationer i rätt mängd, vad en plats kan erbjuda 

som turisten inte har hemma (Landfald 2013).  

Att utveckla Göteborg som turistdestination är något som staden kan vinna mycket på. De 

utländska turisterna är idag den största exportvaran i form av ekonomisk vinning och ännu 

finns stora marknadsandelar kvar att vinna (Göteborg & Co 2017a). Turism genererar även 

många jobbtillfällen samt ger en grund för ett utvecklat nöjesutbud, som i sin tur gör staden 

mer attraktiv. 

 

Idag konkurrerar inte Göteborg endast med närliggande destinationer med liknande 

attraktioner såsom Stockholm och Köpenhamn. Den globala utvecklingen leder allt mer till att 

besökare reser längre och lägger mer pengar på sina upplevelser (Göteborgs-Posten 2017). 

Det krävs därmed idag ofantligt mycket av destinationer och det är viktigt att hitta en tydlig 

profilering där målgruppen speglas. Turister har idag mer att välja mellan på den globala 

marknaden och är mer erfarna än någonsin tidigare vilket leder till att varje destination måste 

anstränga sig maximalt när en destination skall utformas (Halkier, Kozak & Svensson 2014).  

 

“Göteborg ska vara ett av Europas mest innovativa, hållbara 

resmål med en unik kombination av stad och natur”  

- Göteborg & Co1 

 

Heeley (2016) menar dock att många destinationer inte använder sig av vad som är unikt med 

platsen. Det går även att skilja på hur en plats vill uppfattas av besökare och hur den 

egentligen uppfattas (De Nisco, Mainolfi, Marino & Napolitano 2015). Den här studien syftar 

till att ta reda på hur Göteborgs destinationsutvecklingsansträngningar tas emot av de som är 

menade att vara dess mottagare.  

1.2 Forskningsöversikt 

Traditionellt fokuserar destinationsstrateger vid destinationsutveckling på att marknadsföra de 

upplevelser som finns tillgängliga på destinationen (Halkier, Kozak & Svensson 2014). Dock 

har detta förändrats i takt med en mer globaliserad marknad och konkurrensen ökar 

oundvikligen, idag är turister erfarna, har ett större utbud av möjliga besöksdestinationer att 

välja bland samt högre krav på destinationerna (Halkier, Kozak & Svensson 2014). De senaste 

åren har turismen kommit att bli en av de mest expansiva marknaderna och står för 9 % av 

                                                 
1 Göteborg & Co. (2017). Besöksnäringens tillväxt. http://goteborgco.se/fakta-

statistik/besoksnaringens-utveckling/ [2017-02-28] 

 

http://goteborgco.se/fakta-statistik/besoksnaringens-utveckling/
http://goteborgco.se/fakta-statistik/besoksnaringens-utveckling/
http://goteborgco.se/fakta-statistik/besoksnaringens-utveckling/
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världens GDP (UNWTO 2015). Det har lett till att destinationer idag tvingas vara innovativa 

när det kommer till upplevelser och service för att lyckas attrahera besökare då turism är en 

extremt konkurrerande bransch. Den ökade konkurrensen beror även på en större medvetenhet 

hos destinationerna om vilka fördelar turism bidrar med och vad det kan leda till, främst i 

form av arbetstillfällen och ekonomisk tillväxt (Halkier, Kozak & Svensson 2014). 

Det var först under 90-talet forskare börjar analysera om huruvida urbana destinationer 

använder konkurrensfördelar som marknadsföringsstrategi för att attrahera turister (Heeley 

2016). Urry (1990) menar att turister söker efter det unika i dess resande; arv, kultur samt 

natur som skiljer sig från turistens hemmiljö och vardag. Författaren hävdar att en plats är 

utbytbar, det handlar om huruvida en destination fokuserar på det unika hos destinationen i 

marknadsföring. Gilbert (1990) hävdar att länder måste positionera sig på marknaden, vilka 

människor skall attraheras och på vilket sätt kan destinationen differentiera sig gentemot 

andra länder.  Under samma tid fastslog Goodall (1990) att destinationer, på liknande 

avseende som vilken kommersiell produkt som helst, kan skapas, säljas samt marknadsföras 

som ett varumärke. 

 

Runt millenniet förenades flera praktiker och akademikers åsikter inom turism och huruvida 

marknadsföring skall utformas, det är tydligt att teorier som berör användandet av det unika i 

destinationer som konkurrensfördel delas av många (Heeley 2016). Buhalis (2000) förstärker 

tidigare forskare; destinationer måste differentiera sin produkt genom att fokusera på det 

unika, författaren anser att dagens användning av internet och teknologi bidrar till att fördelar 

skapas för destinationer vilket underlättar marknadsföring av turistprodukter. Anholt (2007) 

utvecklar och fastslår vad tidigare forskare hävdat; destinationer kan inte endast fokusera på 

vad som är unikt utan destinationsutveckling kräver ett bredare begrepp; destinations 

varumarknadsföring, på så vis kan destinationer skapa en identitet vilket leder till 

konkurrensfördel. Morgan och Pitchard (2008) för en diskussion huruvida relationen mellan 

differentiering av produkter, ökade förväntningar hos turister och branschstandarder är viktig 

och hur destinationer skall hitta en balans. Författarna uppmuntrar destinationer till att 

implementera en tillräckligt stark identitet och varumärke för att konkurrenter inte skall få 

möjlighet att kopiera vad som skapats (Morgan et al., 2008, p. 161). 

 

Heeley (2016) menar dock att trots flera teoretiska undersökningar som gjorts av flertal 

forskare arbetar inte destinationer med marknadsföring för differentiering och inte heller för 

att sälja vad som är unikt med destinationen. Då flertal destinationer saknar unika attraktioner, 

kultur & miljö kan turistorganisationer i fråga inte använda det i marknadsföringssyfte, de 

använder sig motsägelsefullt av strategin ”marknadsföring av allt”. Destinationer som saknar 

en unik produkt eller natur som attraherar besökare arbetar istället med att marknadsföra 

produkter som inte är unika med destinationer vilket gör att staden i fråga inte skapar en 

tydlig identitet utan förblir ett resmål i mängden (Heeley 2016). Författaren menar att många 

destinationer använder likvärdiga produkter och tjänster för att attrahera turister, på samma 

sätt görs beskrivningar av destinationsorganisationer som inte speglar vad destinationen 

faktiskt erbjuder utan vad organisationen i fråga tror att turisten vill se eller läsa (Heeley 

2016). 

I en studie om Puducherry som destination beskriver Rajesh (2014) hur viktigt det kan vara 

och vad en destination kan vinna på att använda sig av Event management i syfte att utveckla 

en destination. Företag och organisationer i olika storlekar använder event management som 

ett verktyg inom kommunikation och strategisk marknadsföring. Alla typer av event används 

för att nå nya och existerande kunder med olika budskap via olika aktiviteter. Event 

management som process sträcker sig från att identifiera värden i varumärket och identifiera 

målgruppen till att planera och genomföra eventet samt analysera utgången. En viktig aspekt 

http://www.emeraldinsight.com.lib.costello.pub.hb.se/doi/full/10.1108/IJTC-01-2016-0003
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inom event management idag är att se till värdet av det resultat som skapats och vikten av 

”return on investment” (Rajesh 2014). Författaren tar även upp vikten av stöd och 

engagemang från kommunen och annan statlig verksamhet, utan ett bra samarbete och 

förståelse för betydelsen av destinationsutvecklingen kan inte en lyckad sådan genomföras. 

Utöver en satsning på ett kulturellt utbud, service och upplevelser måste även logistiken 

finslipas. Det kan handla om infrastruktur, flygplatser, tågstationer samt konferens- och 

mässhallar samt arenor. Staten kan också förslagsvis satsa på utbildningar för önskvärd 

personal inom destinationen eller erbjuda skattelättnader för företag som med sin verksamhet 

underlättar utveckling av destinationen, exempelvis inom eventindustrin (Rajesh 2014).  

Studien Tourism satisfaction effect on general country image, destination image, and post-

visit intentions (De Nisco, Mainolfi, Marino & Napolitano 2015) fokuserar på hur turisters 

tillfredställelse efter ett besök på en destination påverkas av destinationens och landets 

identitet. Genom att samla in svar på en undersökning på flygplatser i Italien från folk som 

precis har avslutat sitt besök ville de förstå relationen mellan de olika komponenterna. 

Resultatet visade på den allmänna image av landet och destinationen hade en påverkan på hur 

besökaren kände angående destinationen efter besöket (De Nisco, Mainolfi, Marino & 

Napolitano, 2015). Det finns även bevis för att en riktigt bra turistupplevelse inte bara ökar 

viljan att återvända eller rekommendera destinationen vidare utan även förbättrade attityden 

kring produkter som produceras på platsen. Författarna menar att ett samarbete mellan staten 

och lokala företag kan leda till nya marknadsföringsstrategier där landet, destinationen och 

företag stärker varandras image då dessa länkas samman (De Nisco, Mainolfi, Marino & 

Napolitano, 2015).  

Det talas allt mer om hållbar turismutveckling för att kompensera de ekologiska fotavtryck 

turism bidrar till (Bramwell & Lane 1993). Pulido-Fernández & López-Sánchez (2016) 

diskuterar huruvida en turist är villig att betala mer för en destinations hållbarhetsfokus. De 

menar att den redan hållbart medvetna besökare är beredd att betala mer vid ett besök för att 

upprätthålla en hållbar utveckling på destinationen. Studiens resultat visar dock att besökare 

inte är villiga att betala mer för själva turistprodukten som följd av ett hållbart arbete (Pulido-

Fernández & López-Sánchez 2016).  

Göteborg & Co arbetar idag ständigt med att attrahera turister till Göteborg, staden ska i 

framtiden bli ännu mer attraktiv. Målet med satsningen är att förlänga säsongen och få turister 

att känna sig välkomna och sysselsatta under vistelsen i Göteborg (Göteborg & Co 2017a). 

Göteborg är en stad under ständig utveckling och året 2015 var heller inget undantag. Året var 

precis som tidigare år ytterligare ett rekordår och 4 487 713 gästnätter dokumenterades 

(Göteborg & Co 2017a). Trots ständigt ökade gästnätter gick det att se en viss dämpning av 

ökningen. Storstäderna i Sverige är de som tar täten i utvecklingen och ökar markant i 

statistiken, dock är det viktigt att inte leva på gamla meriter och framgångar (Gadd 2017).   

1.3 Begreppsdefintion    

Axelsson & Agndal (2009) förklara begreppet Image som hur omvärlden uppfattar ett företag 

eller destination och vilka egenskaper som används av konsumenter eller besökare vid 

beskrivandet. Författarna menar att en dålig image således kan påverka en destination 

negativt. En negativt uppfattad image är ofta ett resultat av att besökare eller konsumenter inte 

ser produkterna på samma sätt som utövaren ser sig själv. Författarna menar att detta 

missförstånd kan bidra till konsekvenser då företaget eller destinationen i fråga inte 

kommunicerar på rätt sätt till konsumenter (Axelsson & Agndal 2009).  

Då image innebär hur utomstående uppfattar ett företag eller destination måste det finnas ett 

begrepp för hur företag uppfattas internt, Axelsson & Agndal (2009) hävdar att ett företags 

Identitet är vad som speglar medarbetares uppfattning om ett företag. Vad är visionen, 
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historian samt personligheten med företag eller destination är vad författarna menar när de 

beskriver identitet.  

Profilering är ytterligare ett begrepp som ofta benämns vid destinationsutveckling. Axelsson 

& Agndal (2009) menar att profilering är ett sätt att påverka möjliga konsumenters 

uppfattning om företag eller destination. Det finns mängder med sätt att arbeta med 

profilering, det är framförallt via marknadskommunikation, det är en utmaning för företag att 

kommunicera rätt sak, vid rätt tidpunkt i rätt mängd (Dahlén & Lange 2009). 

1.4 Problemdiskussion 

I sökandet efter tidigare studier och forskning har det framförallt resulterat i fakta om 

huruvida en destination ska utvecklas och profilera sig. Vårt litteratursökande har resulterat i 

att det finns ett gap mellan hur en destinations identitet och image uppfattas av de som står 

bakom den och de som besöker destinationen. Som diskussionen nämner angående Göteborgs 

stad är turismen idag växande (Göteborg & Co 2017a) men ytterligare en högre växel krävs 

för en fortsatt positiv utveckling. Den forskning och analys vi gjort av Göteborg & Co 

resulterade inte i en tydlig bild av hur staden som destination uppfattas av besökare, endast av 

hur staden önskas uppfattas (Göteborg & Co 2017a).  

 

På den globala marknad som idag lyder är en unik framtoning ett måste för att behärska och 

lyckas i den ständigt ökade konkurrensen (Heeley 2016). Turistbranschen är den ekonomiska 

sektorn som växer mest i världen, varje år reser jordens befolkning allt mer (Landfald 2009), 

därför behöver inte Göteborgs popularitet vara ett tecken på att staden lyckats med 

marknadsföring och positionering, det kan även vara en indikation på hur turisters beteenden 

förändrats och påverkas med tiden i och med marknadens utveckling. Eftersom turism som 

marknad ökar kan det vara intressant att undersöka om Göteborgs satsningar på turism 

verkligen har resulterat i ökad inströmning av turister eller om det är världsbefolkningens 

ökande resande som Göteborg flyter med på.  

Något som går att fastställa genom att studera tidigare forskning och teorier är att det finns ett 

samband mellan den identitet en destination upplever att de har och hur en besökare uppfattar 

platsen (De Nisco, Mainolfi, Marino & Napolitano, 2015). Det finns även en påverkan från 

ytterligare en riktning då en bra upplevelse kan förstärka den befintliga imagen. Göteborg 

som stad och destination har en vision om att uppfattas som en innovativ, hållbar samt en unik 

kombination av stad och natur (Götebog & Co 2017b) och det går där med att föra en 

diskussion kring huruvida visionen uppfattas som tillräckligt unik och kan anses ha tillräckligt 

hög wow-faktor (Heeley 2016) för att attrahera turister i den höga utsträckning som staden 

idag har potential att göra. Göteborg som stad kan med gott samvete stoltsera och profilera sig 

med utmärkningar som exempelvis ”Sveriges kliamatstad 2015” och ”Europas bästa 

miljöturism-destination” (Göteborg & Co 2017b), miljöfrågan kan i dagens medvetna 

samhälle snarare ses som ett måste för en stad än ett unikt sätt att attrahera turister. Om 

miljöfrågan kan anses som en attraktionskraft, får turister i Göteborg uppfattningen om 

stadens satsning eller finns ett gap mellan Göteborgs syn på den egna identiteten och 

besökarens upplevda image. Det samband mellan besökares val av destination och en hållbar 

profilering har tidigare forskning inte resulterat i. Frågan om Göteborg uppfattas likt sin 

vision över hur de vill uppfattas av besökare går att ställas, det kan finnas möjligheter till 

ytterligare faktorer spelar in i formgivningen av stadens uppfattning av den egna identiteten.  

Precis som Rajesh (2014) anser kan event vara ett starkt sätt att marknadsföra en destination 

och Göteborgs stad har tagit sig an teorin och har format en strategi kring effekten av stora 

evenemang. Under året anordnas flera stora stadsevenemang såsom Kulturkalaset, Gothia Cup 

samt ett stort utbud av mässor och konferenser (Göteborg & Co 2017a). Dock har det vid våra 

efterforskningar inte varit tydligt hur besökaren ska få en bild av destinationen vid sidan av 
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det besökta evenemanget eller hur staden kan påverka imageuppbyggningen. Göteborgs stad 

har som mål att det ska finnas ett utbud som lockar alla samhällsmedborgare oavsett 

sociodemografisk bakgrund (Social hållbarhet 2017) och även detta val kan anses spegla och 

besökares uppfattning av staden. 

1.5 Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att undersöka hur Göteborg som destination upplevs av besökare. Vi vill 

i denna uppsats studera och analysera om Göteborgs önskade image står i rät linje till 

besökarens upplevelse av stadens image. Målet med studien är att få en förståelse kring image 

som fenomen ur ett destinationsutvecklingsperspektiv samt undersöka det samband som finns 

mellan stadens samt besökarens bild. Vår vision är att skapa en kunskap kring huruvida de 

ansträngningar som Göteborg & Co står för resulterar i en positiv och eftersträvansvärd 

effekt. Vår förhoppning är att kunna inspirera andra till vidare forskning inom området samt 

möjligheten att använda studiens utformning vid undersökningar av ytterligare destinationer.  

 

 Upplever destinationen Göteborgs turister imagen på det vis som staden önskar 

uppfattas? 

 Hur kan en imageundersökning användas som redskap för att utveckla 

marknadsföringsstrategier för Göteborg som stad? 
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2 Metod 
I kommande kapitel presenteras den metod vi valt för att kunna utföra studien, vi presenterar 

vilket tillvägagångssätt vi haft och varför vi gjort på så vis. Den teori som använts för att 

utforma studien har inspirerats och analyserats utifrån Bryman & Bell (2013). Vi beskriver 

även hur vi arbetat med källkritik och etiska åtgärder.  

2.1 Informationsbehov 

Studien syftar till att få en fördjupad bild av hur besökare uppfattar Göteborg som 

turistdestination. Denna bild har sedan jämförts med hur Göteborgs stad vill profilera sig mot 

besökare och hur de önskas uppfattas. Därmed är det av stor vikt att få en djup förståelse av 

varför en besökare har en viss uppfattning samt vad det beror på. Vi har därmed varit i behov 

av svar från besökare såväl som av dokument där Göteborgs identitet beskrivs, vi tog också 

del av Göteborg & Co egna imageundersökning. Valet av att genomföra ett antal kvalitativa 

intervjuer togs för att det kunde ge oss svar på frågeställningen samt ge utrymme för 

respondenten att själv styra samtalet. Empirin som samlats in vid intervjutillfällena har ställts 

emot dokument.  

2.2 Val av metod 

Vi har i denna uppsats valt att använda oss av en kvalitativ studie. Detta val har gjorts för att 

få en djupare förståelse av det valda problemområdet. Att inte använda oss av kvantitativa 

metoder är ett medvetet val då vi vill ha svar på frågor som inte går att kvantifieras i siffror 

(Bryman & Bell 2013).  Enligt författarna är det nödvändigt att använda sig av en kvalitativ 

studie för att få en inblick i hur världen ser ut genom undersökningsobjektens ögon (Bryman 

& Bell 2013). För att besvara vår frågeställning har vi behövt utföra kvalitativa intervjuer där 

innehållet har tillåtits att formas i samtalet. På grund av studiens frågeställning och syfte har 

vi sökt en förståelse snarare än en förklaring till hur besökarens syn och uppfattning har 

formats. De kvalitativa intervjuerna har utförts med personer som besökt Göteborg de senaste 

två åren då deras minne av upplevelsen är aktuell, respondenterna är turister från både städer i 

Sverige men även andra länder i världen; de utländska respondenterna är bosatta i Frankrike, 

Luxemburg och Australien, allt för att få en så bred inblick som möjligt. Könsfördelningen 

mellan respondenterna är relativt jämt fördelat. Ytterligare en intervju utfördes med Göteborg 

& Co´s press- och kommunikationschef för att få se “baksidan” av hur de arbetar för att nå de 

visioner som tydligt radas upp på hemsidan, det var intressant att se hur de gör 

undersökningar för att komma fram till om företagets visioner är attraktiva för turister. 

Göteborg & Co ägs av Göteborgs stad och ansvarar främst för att utveckla staden om 

destination samt som evenemangsstad. Intervjuerna är av semi-strukturerad karaktär då det 

tillåter utrymme för tolkning och risken att missa något respondenten antyder minimeras. 

 

Studien har undersökt ett problem utifrån insamlad data, för att vidare diskutera orsaken vilket 

kommer resultera i en teori. Uppsatsen har därmed en induktiv utformning. Det ontologiska 

synsätt som har bedrivits under studiens gång är en konstruktivistisk sådan då utgångspunkten 

har varit att sociala fenomen är något som kontinuerligt konstrueras av alla dess aktörer. 

Uppsatsen har även utgått från det interpretavistiska synsätt inom epistemologin då vi har 

försökt förstå respondenternas subjektiva mening. Att studien grundar sig i de ovannämnda 

synsätten beror på att de passar väl in i en kvalitativ studie. 
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2.3 Design och tillvägagångssätt 

Studiens design har varit av fallstudiekaraktär då fokus för studien var Göteborgs stad. Fallet 

skulle med enkelhet kunnat ha bytts mot en annan stad eller destination. Den valda designen 

har inneburit en detaljerad och fokuserad bild av det valda fallet Göteborg. 

Då kvalitativa intervjuer är den form vi valt för att undersöka ämnet fanns ambitioner att 

utföra intervjuerna ansikte mot ansikte, dock fanns svårigheter i att träffa dessa personer i 

verkligheten under den period studien utfördes flera av respondenterna bor utomlands. På 

grund av detta har några intervjuer skett via internet och telefon, vi föredrog att ha ett 

videosamtal då dialogen blev mer likt ett verkligt möte. Det var viktigt för oss att 

respondenterna befann sig på en plats där de kände sig trygga och avslappnade, på så vis 

kunde respondenterna utveckla de åsikter de hade och även möjlighet att tänka utan att 

omgivningen blev ett störande moment. Varje enskild intervju spelades in samt anteckningar 

fördes under samtalets gång för att underlätta den senare transkriberingen. Vid analystillfället 

utsattes intervjuerna för en narrativ analys då det är ett sensitivt sätt att analysera upplevelser 

samt berättelser som personer varit med om (Bryman & Bell 2013). De dokument som under 

datainsamlingen tagits fram gicks igenom med hjälp av en hermeneutisk analys för att öka 

förståelsen för hur Göteborg identifierar sig och önskas uppfattas. 

2.4 Metodreflektion 

2.4.1 Metodkritik  

Då vi valt att använda oss av en kvalitativ studie var vi tvungna att ta hänsyn till att detta 

tillvägagångssätt kan kritiseras, enligt Bryman & Bell (2013) kan forskare som gör kvalitativa 

studier forma och välja ut vad som har betydelse för undersökningen i fråga, författarna menar 

också att forskarna kan bilda relationer med respondenterna vilket ytterligare kan ifrågasättas 

(Bryman & Bell 2013). För att undvika att vi som intervjuare skulle bilda fel uppfattning eller 

skapa en felaktig bild av respondenternas svar var det viktigt att göra tydliga frågor som inte 

kunde misstolkas och att kort efter intervjuerna göra sammanställningar på vad som 

diskuterats, på detta vis kunde inte information omtolkas på grund av att intervjuaren glömt 

hur diskussioner och tankegångar utlöptes under intervjutillfället. 

2.4.2 Källkritik 

När vi har sökt efter artiklar inom tidigare forskning har vi valt att endast läsa och använda 

oss av vetenskapliga artiklar som blivit granskade av andra forskare för att styrka dess 

trovärdighet. Vi har även försökt att sortera ut de författare som är aktiva och etablerade inom 

området. De vetenskapliga artiklar som använts i studien är hämtade på Högskolan i Borås 

söksystem; Primo, ytterligare artiklar har hämtats från Google Scholar. Den information som 

hämtats från Göteborg & Co är något som Göteborg Stad hänvisat till, då det är dem som 

arbetar med utvecklingen av turism och att samarbete mellan kommunen och företaget är 

omfattande. Med dessa grunder anser vi att den information som hämtas från Göteborg & Co 

är fullt trovärdig för att representera tankar och visioner kring destinationsutveckling och 

marknadsföring.  

2.4.3 Etiska åtgärder 

För att säkra en etisk studie har vi erbjudit anonymitet för respondenterna. Ämnet och 

frågorna som har berörts är inte vad som kan anses vara kontroversiellt men det är dock en 

subjektiv åsikt och studien reserverade sig inför eventuella invändningar. Det går heller inte 

att försäkra sig om att viss personlig information kommer att delges under insamlandet av 

data. För att försäkras om respondenterna bekvämlighet och förtroende gjordes ansträngningar 
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för att uppfattas så transparenta som möjligt med syftet samt erbjuda den grad av tystnad de 

önskar så att de inte undanhållits information (Bryman & Bell 2013). 
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3 Teoretisk referensram 
I kommande kapitel presenteras de teorier och forskare studien grundas i, kapitlets början 

avser en djupgående analys över vad som studeras tidigare inom området turism och 

destination och vad dess definition innebär. Fortsättningsvis presenteras 

destinationsutveckling och image vilket är det huvudsakliga teorierna i denna studie.  

3.1 Turism 

Turism definieras som förflyttningen av människor till nya platser enligt Burkart & Medlik 

(1981), författarna menar att det finns två delar av turism: resan till destinationen och 

uppehället inklusive dess aktiviteter på destinationen. Turism definieras ytterligare som 

skillnaden på aktiviteter som turisten utför på destinationen respektive dess hemmiljö. 

Förflyttningen till destinationen är temporär och återresa är inplanerad (Burkart & Medlik 

1981), det vill säga att turisten har annat syfte än att bosätta sig eller söka arbete på platsen. 

Enligt Page & Connell (2009) finns det några huvudsakliga problem att ta hänsyn till vid 

definitionen av turism, det handlar dels om syftet med resan; vilken typ av resenär personen 

är. Författarna menar att syftet med resan kan vara arbete, semester eller besök av närstående 

(Page & Connell 2009). Det är också viktigt att ta hänsyn till tidsaspekten; inom vilka 

tidsramar besöket utspelar sig, enligt författarna är den resande personen inte en turist om 

besöket är kortare än 24 timmar eller längre än ett år. De situationer då besökare möjligtvis 

inte räknas som turister är om de befinner sig på exempelvis kryssningsfartyg, där varje stopp 

sällan överstiger 24 timmar (Page & Connell 2009).  

 

World Tourism Organization delar upp turism i tre kategorier: internationell turism, intern 

turism och nationell turism. Internationell turism innebär en turist som besöker ett land där 

personen i fråga inte är bosatt, intern turism förklarar en turist som är bosatt inom landet som 

turistar i sitt egna land. Nationell turism är en blandning mellan intern turism och 

internationell turism (WTO 1994). Sammanfattningsvis definierar WTO (1991) turism som: 

“Människors aktiviteter när de reser till och vistas på platser utanför sin vanliga omgivning 

för kortare tid än ett år för affärer, fritid eller andra syften”. Lumsdon (1997) liknar Page & 

Connell´s (2009) definition av turism, författaren delar upp turism i sex delar med syfte att 

tekniskt definiera turism; resenär, besökare eller turist, en person som reser till en plats för att 

stanna mer än ett dygn och mindre än ett år, turisten kan vara på platsen med syfte av ledig 

tid, affärer eller andra syften. Författaren beskriver fortsatt internationell turism, vilket 

innebär resandet mellan länder med turism som huvudsakliga syfte vilket delas in i följande 

kategorier; långsiktigt, kortsiktigt, inresande/utresande. Lumsdon (1997) beskriver inrikes 

turism som en del av definitionen, vilket innebär internt resande inom landet samt 

inkommande turism. Ytterligare en del av turism anser författaren vara utflyktsdeltagare och 

dagsbesökare (Lumsdom 1997). 

3.1.1 Globaliseringens påverkan – dagens turist 

Blom (2004) menar att dagens och framtidens turist är en direkt spegling av 

samhällsutvecklingen som sker idag, huruvida världens befolkning ser på sociala relationer 

samt vilka varor och tjänster är önskvärda och trendiga. Bohlin & Elbe (2007) för vidare 

diskussionen och anser att faktorer som idag påverkar resandet och är gynnsamt för industrin 

är de förbättrade arbetsvillkoren och den högre levnadsstandard som idag råder. Internets 

utbredning är något som påverkar dagens turism då turisten virtuellt kan besöka delar av 

världen utan att ta sig till den fysiska platsen (Bohlin & Elbe 2007). Idag söker turisten en 

helhetsbild och kräver att få samtliga sinnen stimulerade vilket gör dem kräsna vid val av 
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destination. Gustafsson (2004) diskuterar vidare vikten av att möta dagens och framtidens 

turistkrav och nämner huvudsakligen fem aspekter att fokusera kring; rummet/platsen, mötet, 

produkten, stämningen och styrsystemet. Författaren poängterar vikten av att samtliga 

aspekter bör vara representerade på varje destination, om en plats saknar någon aspekt kan 

upplevelsen för turisten bli negativ.  

3.2 Destination 

Bohlin och Elbe (2007) definierar en destination som en plats eller ett område där turism 

utövas. Människor reser idag av många skilda anledningar till olika platser och oberoende av 

dess syfte anses de som turister. Medlik (1997) menar dock att det inte automatiskt gör en 

besöks ort till turistdestination. För att en plats ska räknas som en turistdestination måste den 

besitta attraktioner, infrastruktur samt ett ha ett utbud av stödtjänster som möjliggör en 

vistelse på destinationen. Destinationens attraktioner är vad som lockar turister att besöka 

platsen och kan exempelvis vara naturen, en äventyrlig upplevelse eller atmosfären. Leiper 

(1995) utvecklar och delar upp en destinations attraktioner i primära, sekundära och tertiära 

attraktioner där den primära attraktionen är den som främst lockar människor att besöka en 

plats. Sekundära attraktioner är de extra attraktioner som finns tillgängliga och som inte 

alltför sällan spelar en avgörande roll när turister väljer mellan två liknande destinationer. De 

tertiära attraktionerna är de som upptäcks på plats av turisterna och som för dem tidigare var 

okända. Bohlin och Elbe (2007) påpekar att även om destination besitter attraktioner, 

infrastruktur samt stödtjänster så är inte det en garanti på att människor kommer att besöka 

platsen. Det viktigaste för en destination är att omvärlden känner till den.  

 

Enligt Howie (2003) måste en destination ha en mängd faktorer i åtanke när det gäller 

utvecklingen av destinationen. Även om en resande turist besöker ett flertal destinationer så är 

det upp till den enskilde destinationen att utforma planering och utveckling. Det viktigaste en 

destination måste ta i beaktning är turisternas behov och önskemål, behoven hos 

turistrelaterade företag, behoven hos boende i området samt behoven hos lokala företag. 

Sletvold (1999) påpekar att destinationer kan delas in olika kategorier beroende på deras 

geografiska skala. Det finns punktdestinationer, platsdestinationer samt områdesdestinationer 

och de definieras av storleken på det område som turisten syftar till att besöka.  

 

Hall (2005) menar att den syn på en destination som enbart en produkt inte är tillräckligt 

nyanserad. En destination definieras även av den lokalbefolkning som lever och verkar på 

platsen. Även Framke (2002) anser att destination som begrepp har flera dimensioner 

beroende på om det ska ses som statisk eller dynamisk, där den statiska synen beskriver den 

plats där turisten befinner sig tillfälligt och den dynamiska syftar till själva rörelsen samt 

resan till destinationen. Det finns även ett synsätt som påpekar att en destination är något som 

ses på olika sätt beroende på vilken roll den spelar, exempelvis utifrån en turist på 

destinationen eller en verksam företagare (Beritelli et al. 2013). 

3.2.1 Destinationsutveckling 

Precis som en produkt går en destination genom olika faser av efterfrågan på marknaden 

(Bohlin & Elbe 2007). Beroende på destinationens mognad går det att analysera dess 

utvecklingsfas i en livscykelmodell (Butler 2006). Beroende på vilken fas destinationen 

befinner sig i behövs olika typer av strategier för att ta destinationen vidare och öka dess 

attraktivitet.  

 

Sautter och Leisen (1999) menar att en lyckad destinationsutveckling sker bäst genom 

noggrann planering där så många aktörer och intressenter involveras som möjligt. Planeringen 
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görs genom att ett mål och en vision skapas som stämmer överens med intressenternas vilja 

samt behov, en strategi formas därefter för att nå målbilden. För destinationerna är en hållbar 

utveckling att önska (Hall 2000) och planeringen bör vara långsiktig. Genom att vara 

förberedd kan många eventuella negativa konsekvenser hanteras och pareras. Begreppet 

destinationsutveckling är starkt förknippat med att vända negativa trender och ge 

destinationen nytt liv (Hall 2005). Bohlin och Elbe (2007) menar att en destinations turism 

påverkar många delar av samhället och att dess utveckling därmed bör innefatta att säkerställa 

biologiska processer, ge människor på destinationen mer kontroll över sina liv, att 

upprätthålla samt stärka samhällets image och att använda resurser på ett vis att kommande 

generationer kan tillgodose sina behov utan större problem. Mycket har förändrats när det 

kommer till planerandet samt strategier inför en destinations utveckling (Hall 2005). En sådan 

utveckling beror främst på att konkurrensen ökar mellan destinationer världen över samt att 

medvetandet kring detta byggts på. Även turistens rolls ökade inflytande över ett samhälle har 

påverkat hur destinationer utvecklas. Ett samhälle anses idag ha mycket att vinna på att öka 

turismen inom området, Hall och Jenkins (1998) menar att det går att se turism och 

destinationsutveckling som ett sätt att öka traktens sysselsättning.  

 

Hall och Boyd (2005) hävdar att en destination som saknar humana eller sociala kapital 

kommer att få problem vid utvecklingen av destinationen. Det beror enligt författarna på att 

en destination med goda sociala och humant kapital ger upphov till andra former av kapital 

som är av värde för destinationen. Ostrom (1995) förklarar humana kapital som kunskap och 

färdigheter människor besitter medan socialt kapital rör sig om förmågan att utifrån ett satt 

mål kunna styra sina handlingar och sina val. Vidare menar författaren att en destinations 

utveckling inte endast bygger på dess konstgjorda kapital såsom byggnader och infrastruktur, 

utan även är starkt beroende av dess naturkapital såsom vildmark och naturtillgångar. 

3.3 Destinationsmarknadsföring 

För att anses som turist krävs en destination att resa till, det är på denna plats alla 

turistattraktioner utförs, ordet destination är något som återkommer och analyseras i mängder 

av studier inom turism och turismutveckling (Wang, Pizam, Abraham, Breiter, Deborah 

2011). Författarna menar att destinationsmarknadsföring är ett komplext fenomen, det går att 

studera utifrån olika perspektiv; kundperspektiv och leverantörsperspektiv. När författarna 

diskuterar ett kundperspektiv beskrivs efterfrågan hos turisten; det finns mängder med 

destinationer att välja mellan, vad som analyseras är vilket behov och vilka mål turisten har 

med resandet (Wang et. al 2011). Utifrån ett leverantörsperspektiv förklarar författarna 

strävan efter att differentiera destinationen gentemot en överrepresenterad marknad med 

massvis av destinationer. Då kraftig konkurrens råder inom turistbranschen har dagens turister 

oerhörd makt samt spridda valmöjligheter när det kommer till vilken destination de 

bestämmer sig för att besöka, det faktum bidrar till att destinationsutvecklare ständigt måste 

skapa strategier för marknadsföring och utveckling av platsen. Arbetar destinationer och 

turistföretag utan tydliga mål och strategier riskeras förlust av turister till andra destinationer 

som turisten anser mer lockande. Författarna menar att turistbranschens tillväxt kommer att 

fortsätta vara positiv, vilket grundas i att världspopulationen växer, världsekonomin spirar, 

användandet av internet underlättar resandet och det sker en ständig globalisering av kultur 

(Wang et al 20011).  

 

Utifrån en turists perspektiv är en destination de turistprodukter och tjänster som framhävs 

samt där dem konsumeras. Page & Connell (2009) menar att platser utan någon som helst 

charm eller attraktionskraft har kunnat förvandlas till en attraktiv destination, detta genom att 

ett behov eller efterfrågan av skapta turistprodukter och tjänster på den utvalda platsen. 
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 Denna typ av tjänster och produkter är vad som används i marknadsföring av destinationer 

för att locka turister, att ständigt skapa unika sätt att konsumera är vad som gör att 

destinationer inte hamnar i en fas där turismen avtar utan ständigt anses som en attraktiv 

destination med många turister (Page & Connell 2009). Utmaningen för dagens 

destinationsutvecklare är att skapa turistprodukter som bidrar till en balans vid inströmning av 

turister, destinationsmarknadsförare vill locka turister till en viss nivå, destinationen får dock 

inte bli överbefolkad vilket vidare kan leda till att turister väljer att åka till annan destination 

(Page & Connell 2009). Författare som Heeley (2016), Urry (1990) och Gillbert (1990) anser 

samtliga att vad som är viktigast när en destination marknadsförs är att framhäva vad som är 

unikt med platsen, alla platser måste differentiera sig på dagens överbelastade marknad.  Page 

& Connell (2009) hävdar att vad turister anser viktigt när de väljer vart de ska resa är hur dyrt 

det är på destinationen, om turisten i fråga varit på platsen förut, huruvida destinationen 

arbetar med turistpaket, logi, hur lång tid det tar att resa till destinationen, kvalitet på service, 

hur marknadsföring och reklam uppfattas samt om de pågår några oroligheter på 

destinationen. Författarna menar på att olika turister har skilda beteenden och behov, med 

grund i detta är det viktigt att undersöka olika kunders behov när marknadsföring av en 

destination skapas. Att ständigt arbeta med vilka målgrupper som skall attraheras och utefter 

det skapa dragningskrafter som är anpassad efter den valda målgruppen (Page & Connell 

2009). 

3.4 Image 

I dagens globala ekonomi påpekar Harvey (1987) vikten av att negativa bilder elimineras och 

byts ut mot positiva bilder då dagens turistbransch präglas av kraftig konkurrens.  

En destinations image kan enligt Kotler, Haider & Rein (1993) sammanfattas av de intryck, 

antagande och idéer personer har av platsen i fråga. Det är därmed möjligt att olika personer 

har olika bilder av en destinations image beroende på de personliga upplevelser de har av 

platsen, samt att det även är möjligt att de har kvar en bild av en destination som sedan länge 

genomgått en förändring. Chon (1991) menar vidare att en destinations image är en produkt 

av de associationer som finns kring kultur, produkter, natur och traditioner som är utmärkande 

för en specifik destination. Heldt Cassel (2007) menar att det är av stor vikt vilken sorts image 

en destination innehar eftersom detta har en stark inverkan på individens uppfattning kring 

platsen och i slutändan går att koppla till beslut om destinationen är värd att besöka, vilket 

bidrar till att positiv image är av största vikt. Heldt Cassel (2007) menar vidare att image 

spelar stor roll när det kommer till destinationsutveckling. Imagen är en produkt skapad av en 

persons erfarenheter av platsen samt de marknadsföringsaktiviteter som skapas som åtgärd. 

Att använda destinationens positiva egenskaper i marknadsföringssyfte för att öka en positiv 

image av platsen kan gynna en destination så länge det uppfattas genuint och äkta. En 

välarbetad och trovärdig image kan hjälpa destinationen att differentiera sig från andra 

destinationer med liknande attraktioner. När en plats image skall formas av 

destinationsmarknadsförare är det viktigt att framhäva fåtal aspekter, tydlighet och entydighet 

i en positiv anda är nyckeln till att skapa mervärde för destinationen image (Heldt Cassel 

2007). Karaktärsdrag som är komplicerade samt för mångsidiga skall utelämnas då detta kan 

bidra till otydligt budskap. Heldt Cassel (2007) menar därför att platsers image inte är unik, de 

anses ofta som stereotypa.  

 

Mossberg (2003) menar att image inte är något konstant, att den bild en besökare har av en 

destination inte är statisk. Eftersom image är något som varje individ bygger själva utifrån de 

personliga erfarenheter de har så som egna upplevelser, marknadsföring och word of mouth så 

är det möjligt att imagen förändras med tid. En destinations image kan delas upp i två delar, 

organic image samt induced image (Gunn 1988 se Mossberg 2003). Organic image är den 



 

- 13 - 

image som uppstår utan ansträngning från destinationens sida i form av 

marknadsföringsaktiviteter och induced image är den image som uppstår efter genomarbetade 

strategiska beslut, vilket gör att den typen av image är lättare att förändra än organisk image. 
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4 Empiri 
I kommande kapitel presenteras det resultat som tagit fram med hjälp av kvalitativa intervjuer. 

Kapitlet är uppdelat i två delar som syftar till att belysa besökarens perspektiv samt Göteborgs 

stads perspektiv. Intervjuguider finns bifogat som bilaga 1. Respondenterna är åtta anonyma 

personer som tillfrågats om deras upplevelse av Göteborg. Göteborgs stad representeras av 

Göteborg & Co’s press- och informationschef Stefan Gadd. 

 

4.1 Avgränsningar 

Den främsta avgränsningen som gjorts är valet att fokusera på Göteborg som fall inom 

destinationsutveckling. En viktig aspekt att ta i beaktning är tidsramen vilket har resulterat i 

begränsningar i studiens omfattning. Eftersom en djup förståelse till varför besökare uppfattar 

Göteborg som destination på ett visst sätt är önskvärd för att svara på forskningsfrågorna 

kommer frågorna utformas så vis. Det är ett medvetet val att inte göra en kvantitativ studie 

som därmed hade utformat studien med en mer generell överblick. Beslutet fattades eftersom 

det inte är troligt att tidsramen hade tillåtit en tillräckligt omfattande studie vilket skulle 

bidragit till att bilden som skapats inte blivit sanningsenlig. Avgränsningar har också gjorts 

kring de perspektiv vi ville belysa, vår högsta prioritet var besökarnas uppfattning av 

Göteborg eftersom Göteborg & Co har information på websidor, då vi fick möjlighet att 

intervjua en representant från företaget ansåg vi att det kunde bidra till djupare information 

om huruvida företaget resonerar. 

4.2 Respondenter 

Nedan följer tabell 1, vilket visar besökare av Göteborg som under studiens gång fungerat 

som respondenter. 

 

 Härkomst Ålder Kön 

Respondent 1 Eskilstuna 22 år Kvinna 

Respondent 2 Frankrike 25 år Man 

Respondent 3 Borås 23 år Kvinna 

Respondent 4 Luxemburg 27 år Man 

Respondent 5 Linköping 22 år  Kvinna 

Respondent 6 Båstad 25 år Kvinna 

Respondent 7 Australien 28 år Man 

Respondent 8 Australien 26 år Kvinna 

 

Tabell 1.  

4.3 Besökares upplevelse av Göteborg 

De åtta respondenterna som tillfrågades om huruvida de upplevde Göteborgs image hade 

samtliga besökt staden under de senaste två åren. En del hade besökt Göteborg vid ett eller 

flera tidigare tillfällen och för några var det första gången. De som tidigare besökt staden 

förklarade att de återvände av två anledningar; hälsa på nära och kära som var permanent 

bosatta i området eller på grund av att komma iväg och uppleva en större stad med mer 

shopping och ett större restaurangutbud. Respondenterna ombads att beskriva den bild de 

hade av Göteborg innan besöket och svaren som gavs tar upp saker som en stad fylld med 

“goa och glada göteborgare”, kuststad och Liseberg. I övrigt hade inte många respondenter en 

klar bild av vad de kunde förvänta sig av staden Göteborg. Respondenterna stannade i snitt 5 
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nätter i staden och syftet för samtliga var nöje i form av att hälsa på familj och vänner, se 

västkusten eller uppleva en svensk storstad. Alla hade främst rört sig i Göteborgs centrala 

delar och ett fåtal hade även besökt andra områden av staden, ofta på grund av att de kände 

folk som höll till i dessa områden eller som rekommenderat det. Under sina vistelser hade 

respondenterna umgåtts med nära och kära, shoppat, strosat runt i de centrala stadsdelarna 

samt i hamnen, besökt restauranger och krogar och utforskat stadens olika attraktioner såsom 

Liseberg, Universeum och Volvo Museum. 

 

Innan besökstillfället hade samtliga gjort research om Göteborg och det avsåg ren praktisk 

information såsom vilka restauranger som fanns att tillgå, hur kollektivtrafiken fungerar eller 

vilka öppettider vissa attraktioner hade. Respondenternas research samlades in genom att söka 

på Google och/eller besöka en specifik hemsida. Ett fåtal av respondenterna har även tagit 

emot tips av vänner och familj om vad staden har att erbjuda. På frågan om hur deras research 

påverkade bilden de eventuellt hade av Göteborg svarade många att de fick en tydligare bild 

av Göteborgs restaurangutbud samt några av stadens attraktioner. Dock var samtliga eniga om 

att det inte förändrade synen på staden som helhet.  

 

Alla intervjuobjekt fick frågan om hur de skulle beskriva Göteborg som turistdestination och 

frågan fick en varierad samling svar. Flera tillfrågade menade att det är en stad där det finns 

mycket att göra och där variationen på aktiviteter och attraktioner är bred, att Göteborg är en 

genuin stad för alla. Respondent 2 påtalade även att han anser att Göteborg vuxit som stad och 

förändrats över tid, han menade att från det första besöket som gjordes gick det att se en tydlig 

förflyttning från småstad till storstad. Det blev även påtalat att staden är starkt säsongsbetonad 

och att känslan som uppfattas vid ett besök skiljer sig åt beroende på tiden på året. 

Intervjuerna resulterade även i en förklaring av Göteborg som turistdestination som en 

naturskön stad med vacker kust samt skärgård och grön natur som låg nära till hands. 

Göteborg blev även beskrivit som både livlig och tyst för att vara en storstad men gemensamt 

för många var att de ansåg att staden är väldigt välkomnande. Göteborg beskrivs som en 

trevlig stad där invånarna är snälla och hjälpsamma. Respondent 4 beskrev Göteborg som en 

cool hamnstad medan respondent 6 beskriver staden som att den har en egen touch med inslag 

av både Malmös kultur och Stockholms trendkänsla. Det framkom även synpunkter på en 

kollektivtrafik som ansågs vara svårförståelig för någon som är ny i staden och som inte 

känner någon som kan visa hur det fungerar. 

4.3.1 Förväntningar 

Respondenterna fick frågan om huruvida Göteborg motsvarade deras förväntningar, varpå de 

flesta beskrev att besöket i staden överträffade deras förväntningar. Intervjuerna resulterade i 

svar såsom att respondent 4 blev förvånade över stadens mångkultur som jämfört med övriga 

Europa verkade fungera väl. Respondent 7 menar att det var förvånande hur bra stadens 

restaurangutbud var och hur trevliga och avslappnade Göteborgs invånare var i jämförelse 

med stockholmare. Det påtalades även att det var över förväntan då staden var så mycket mer 

än bara Liseberg och bjöd på mycket kultur. Respondent 2 ansåg dock att Göteborg såg ut 

precis som på de bilder de sett innan vistelsen och att det inte fanns särskilt mycket att göra i 

staden. I övrigt ansåg respondenterna att i Göteborg fanns det omfattande aktiviteter att 

sysselsätta sig med i staden om besökaren känner till utbudet av attraktioner och aktiviteter. 

Göteborg beskrivs också som en enkel stad där det är lätt att ta sig runt samt att destinationen 

är välplanerad. Några av de tillfrågade påpekade svårigheten med att hitta turistinformation i 

centrum medan en annan menade att den var oerhört lättillgänglig och att det även gick att 

hitta bra samt nödvändig information via mobila applikationer och dylikt.  
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4.3.2 Göteborg som turistdestination 

Enligt de tillfrågade besökarna är Göteborg överlag en bra turistdestination men det finns 

dock delar som kan förbättras. Enligt flera respondenter är marknadsföringen ytterst bristfällig 

och i stort behov av förbättring både i närliggande orter och utomlands. Enligt respondenterna 

borde Göteborgs stad även underlätta för sina besökare genom att arrangera organiserade 

rundturer både inom staden och till närliggande platser, öppna upp utkiksplatser och rooftops 

samt att göra kollektivtrafiken mer lättförståelig för turister. Respondent 2 ansåg att Göteborg 

hade haft mycket att vinna på att arrangera en musikfestival för att locka utländska unga 

turister. Det som respondenterna ansåg får Göteborg att stå ut som turistdestination är den 

vänlighet som staden utstrålar tillsammans med en skön känsla av folket som bor i staden. 

Göteborg beskrivs som en liten storstad där det finns en viss närhet till det mesta och en stor 

tillgänglighet som skapar en annorlunda atmosfär, stadens renlighet och dess mysiga samt 

genuina känsla är något som bidrar till dess unikhet. Även Göteborgs visuella drag som den 

vackra stadssiluett och historiska byggnader bidrar till att få staden att stå ut enligt 

respondenterna. Det påtalas även att Göteborg innehåller något för alla och kan anses vara 

mer modern än Stockholm samt har ett bra restaurangutbud. 

4.3.3 Göteborgs image 

I slutet av intervjun ombads respondenterna att beskriva Göteborgs image utifrån deras egen 

uppfattning av staden. Alla svaranden använde endast positiva adjektiv med undantag för 

blåsigt och historisk arbetarstad där ingen värdering lagts. Nedan följer en lista på några av de 

vanligaste orden som användes för att beskriva Göteborgs image:  

 

 Trevligt 

 Välkomnande 

 Varmt 

 Glädje 

 Gemenskap 

 Öppenhet 

 Genuin 

 Mysig 

 Avslappnad 

 Modern 

 

Alla respondenter som deltagit i studien kan tänka sig att återvända till Göteborg i framtiden. 

Många menar att det finns mycket att göra och att det går att återuppleva många av stadens 

attraktioner mer än en gång. Det vore även önskvärt för vissa att få chansen att få ser mer av 

Göteborg samt även utforska närliggande destinationer. Göteborg beskrivs som en enkel och 

vänlig stad där det är svårt att gå vilse och att det därmed finns många lättillgängliga 

attraktioner att utforska. Några respondenter menar även att det den varma och välkomnande 

atmosfären bidrar till att Göteborg är en stad de gärna besöker igen. 

4.4 Intervju med Göteborg & Co 

4.4.1 Göteborg & Co om dess identitet 

Enligt Göteborg & Co har Göteborgs image genomgått en förändring de senaste 15 åren, 

Göteborg Stad utför imagemätningar var tredje år och på så vis kan den analys stärkas. Den 

bild besökare haft av Göteborg var familjevänlig och trevlig, goda ord från besökare dock 

anser informanten bilden som ”lagom” och beskriver Göteborg relativt tråkig. Under de 

femton år som gått har besökare fortfarande bilden av Göteborg som en familjär destination 
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dock har turister uttryckt nya uppfattningar som att staden upplevs som en storstad; hög puls, 

spännande, mycket aktiviteter. Göteborg & Co menar att den image som idag speglar 

Göteborg är bredare än den förr varit. Det är på detta avseende Göteborg & Co strävar efter 

att uppfattas, informanten menar att Göteborg skall uppfattas som en liten storstad snarare än 

en stor småstad. 

Nedan följer en lista över de ord som representanten från Göteborg & Co använde när 

Göteborg beskrevs: 

 Familjär 

 Trevligt 

 Storstadskänsla 

 Hög puls 

 Spännande 

 Händer mycket aktiviteter i staden 

 Närhet till natur och skärgården 

4.4.2 Förändring av image 

För ungefär tretton år sedan bestämde sig Göteborg & Co för att ändra 

marknadsföringsstrategi, då hade Göteborg Stad tagit beslut om huruvida staden skulle 

uppfattas. Den marknadsföring som tidigare visats på hemsidan och runt i staden ändrades 

kring 2007-2008, då ändrades logotypen, det grafiska manéret förnyades och huruvida staden 

kommunicerades i bilder uppdaterades. Informanten menar att förr visades bilder på en svensk 

familj, med blonda frisyrer och blåa ögon, som tillsammans utförde någon form av aktivitet, 

vilket slutligen ansågs stereotypiskt. Idag har den visuella kommunikationen förändrats, 

framförallt eftersom Göteborg är en multietnisk och multikulturell stad vilket informanten 

menar att staden är stolt över och gärna framhäver. 

4.4.3 Marknadsföring 

Göteborg & Co arbetar avsevärt med marknadsföring men företaget anser dock att image idag 

är svårt att styra över, både när det gäller som destination men också som varumärke. Förr var 

det enklare men idag är sociala medier stor del av människors liv, nu är det användarna av 

olika sociala kanaler som bestämmer vilken image en destination eller varumärke har och 

användarna kommunicerar detta med varandra. Företaget menar att det är nästintill omöjligt 

att påverka människans uppfattning eller bild av något med hjälp av kampanjer eller 

marknadsföring, ett företag äger inte sin image längre vilket måste accepteras. Göteborg & Co 

gör stora satsningar på organisationens hemsida, den måste vara oerhört innehållsrik och 

fungera bra, det pågår ett omfattande arbete med att vara aktiv på sociala medier; både 

Facebook och Instagram. Websidan är framgångsrik, det är en av få destinationswebbplatser 

bland storstäder som ökar varje år, förra året ökade besöksantalet på hemsidan med 22-23 %. 

Tiden innan sommarhalvåret är då Göteborg & Co arbetar intensivt med marknadsföring, 

under perioden skall sommarens evenemang och aktiviteter skapas och publiceras vilket 

endast kommuniceras digitalt. Dock är marknadsföringen begränsad till Sverige, i särskilda 

fall även Norge. Informanten menar att det är för kostsamt att marknadsföra internationellt, 

istället arbetar Göteborg & Co med PR exempelvis med kampanjer tillsammans med 

internationella flygbolag. Göteborg & Co arbetar internationellt i form av samarbete med 

internationella journalister som besöker Göteborg vilka utför reportage om staden, i artiklar 

framhävs framförallt närheten till allt i staden, informanten beskriver vikten av att Göteborg 

& CO noggrant lyfter fram vilka bilder som skall visas upp och spegla Göteborg. På liknande 

sätt framhävs de positiva egenskaperna framförallt beträffande närhet i business2business 

relationer då Göteborg gynnas av att anordna kongresser och mässor i staden. 
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4.4.4 Hur Göteborg & Co arbetar med undersökningar 

Göteborg & Co gör inga undersökningar för att mäta turisters generella nöjdhet efter ett besök 

i Göteborg, de använder istället undersökningar som görs av andra stora kedjor som hotell och 

Liseberg, dock görs undersökningar om ett specifikt evenemang har anordnats som 

kulturkalaset eller Julstaden, då intervjuas respondenter sporadiskt i stadens centrum. Som 

tidigare nämnt arbetar staden också med imagemätning var tredje år, den mätning resulterar 

hur positioneringen förändras över tid. 

4.4.5 Varför Göteborg? 

Göteborg & Co anser att största anledning till att svenska turister besöker Göteborg är 

Liseberg, dock ser internationella turisters anledningar annorlunda ut. Internationella turister 

reser till Göteborg, enligt informanten, för vad som är unikt med Göteborg; skärgården, närhet 

till natur, stadens läge, omtalad matkultur i form av restauranger samt musik & festivaler som 

Way Out West. När Way Out West hade premiär för tio år sedan blev festivalen hastigt ett 

stort evenemang och viktig profil för Göteborg som stad. Informanten menar att Way Out 

West och dess organisation är duktiga på att utvecklas och vara nytänkande, exempelvis 

genom att vara en grön festival utan kött vilket skapar rubriker och uppmärksamhet. För den 

målgrupp som uppskattar den typ av evenemang bidrar festivalen till en stark positiv image 

för Göteborg som stad samtidigt som ytterligare en viktig målgrupp som uppskattar fina 

restauranger och skaldjur har en differentierad bild av staden och ser den utifrån andra ögon. 

Det är balansen mellan de olika målgrupper med delade uppfattningar om stadens image som 

måste beaktas, Göteborg & Co baserar dess aktiviteter och marknadsföring till vilka 

målgrupper och besökare staden har. Informanten för en diskussion över huruvida Göteborg 

differentierar sig som stad gentemot andra storstäder, han menar att Göteborg har en litenhet 

som närliggande populära turiststorstäder inte har, det är nära till allt i Göteborg vilket är 

något som använts i marknadsföringssyfte. Det är en viktig aspekt för att attrahera stora 

kongresser eller mässor till Göteborg, vilket är viktiga evenemang för Göteborg som 

turiststad. Ytterligare fördel som framhävs är atmosfären i Göteborg, den anses mer 

avslappnad än de storstäder som är placerade i norden. Informanten anser fyndigt att i 

Göteborg ”springs det inte i rulltrappan”, vilket han förklarar är en skillnad från Stockholm. 

Göteborg & Co Press och informationschef menar vidare att staden har ”exploderat” på senare 

år, mängder av restauranger och barer har öppnat upp stråk som tidigare inte har använts. Förr 

var det Avenyn och Haga som var områden turister besökte, idag finns fler populära gator 

som Magasinsgatan, Vallgatan, Majorna och Andra Långgatan runt om i staden vilket gör 

hela Göteborg ännu mer attraktivt för turister. 

4.4.6 Ett hållbart Göteborg 

Göteborg arbetar ständigt för att vara en ”grön stad”, det är inte Göteborg & Co som arbetar 

direkt med hållbarhetsfrågor utan andra delar av Göteborgs stad utför arbetet. Göteborg blev 

förra året utnämnt av organisationen Icka till världens mest hållbara mötesdestination vilket 

var ett arbete som pågick under flera år, det mäts i social, ekonomisk och ekologisk 

hållbarhet. I en sådan undersökning mäts hotell, restauranger, kollektivtrafik ur ett 

hållbarhetsperspektiv och sammanställs. Informanten menar att det inte är Göteborg & Co 

som ansvarar över ovannämnda organisationer, dock är dem en uppmuntran för möjliga 

samarbetspartners till att utvecklas och arbeta på ett hållbart vis. Dock menar Göteborg & Co 

att hållbarhetsengagemanget attraherar turister på ett sätt, de kan vara en bidragande faktor till 

att en mässa eller kongress väljer att anordna aktivitet i Göteborg, då evenemanget 

automatiskt blir miljöcertifierat. Att turister väljer att semestra i Göteborg endast med grund i 

att staden är grön och hållbar reflekterar ännu inte dagens turist enligt representanten från 

Göteborg & Co. 
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4.4.7 Längre säsonger 

Göteborg & Co arbetar ständigt med att förlänga turistsäsongen i Göteborg, tidigare har 

största del aktiviteter ägt rum under juni, juli eller augusti. Julstaden i Göteborg var den första 

satsningen av en handlingsplan för att förlänga säsongen, hösten 2016 skapades ett liknande 

koncept; höststaden. Under den utsatta evenemangstiden förs ett samarbete mellan stadens 

aktörer med olika aktiviteter för att skapa ett livligare Göteborg, under höststaden var stora 

aktörer som Liseberg och Universeum inblandade. Det fanns också möjlighet för andra 

aktiviteter i staden att tillsammans med Göteborg & Co marknadsföra alla händelser som ett 

projekt för att attrahera turister.  

 

4.5 Göteborg & Co’s egna imageundersökning 

Under 2016 genomfördes en undersökning för Göteborg & Co’s räkning då fokus var att ta 

reda på hur besökare uppfattade Göteborgs image (Göteborg & Co 2016). Den gjordes med 

hjälp av svar från 3300 svenskar, 2536 danskar och 2521 norrmän som hade besökt staden 

under de senaste tre åren. I undersökningen jämförs Göteborg med Stockholm, Malmö, Oslo 

och Köpenhamn. Studien har sin grund i ett beslut som fattades 2006 av Göteborgs stad om 

att en förflyttning av positioneringen för staden var önskvärd. Undersökningen använda sig av 

värdeord som respondenterna fick associera med städerna, potentiella fördelar och nackdelar 

samt en totalbedömning av städerna. Enligt de svenskar som deltog i undersökningen var 

Göteborgs starkaste sidor följande: 

 

 Levande  

 Välkomnande  

 Vänlig  

 Öppen  

 Äkta/Genuin  

 Mänsklig  

 Avslappnad  

 Mångfald 

 Aktiv/Händelserik  

 Vacker  

 Attraktiv  

 Rik matkultur  

 Mångkultur 

 Familjeresmål  

 Storstadskänsla  

 Internationell  

 

Slutsatsen för Göteborg & Co blev därmed att Göteborg har en stark och tydlig image inom 

Sverige som kan kopplas till många positiva associationer. När norrmännen och danskarna 

tillfrågades om vilka typer av egenskaper som de förknippar med Göteborg är även de 

mestadels positiva värdeord som de som listats ovan. Dock finns det enligt undersökningen en 

viss risk för att några negativa värdeord kommer att förknippas mer med staden i framtiden, 

såsom stökig, segregerad och tuff/hård, det är dock något som inte har hänt än. Den 

homogena och tydliga bilden som finns av Göteborg som destination går även att appliceras 

på dess positionering som är likvärdig i alla tre länder. Göteborg & Co anser därmed att detta 

bör ha en stor roll för Göteborgs fortsatta marknadsföring för att ytterligare kunna stärka 

stadens position. De positioneringsdiagram som tagits fram genom att titta på de värdeord 

som kopplas till staden 2006 jämfört med 2016 visar på en förflyttning mot en mer jag-
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orienterad image, vilket är i enlighet med Göteborgs målsättning. Undersökningens slutsats 

blir att Göteborg under en tioårsperiod kan konstatera att vissa resultat har uppnåtts men att 

Göteborg & Co fortsatt arbetar med utvecklingen av Göteborg som turistdestination. 



 

- 21 - 

5 Analys 
Följande kapitel syftar till att jämföra den empiri som samlats in från olika källor med teori. 

Kapitlet behandlar inledningsvis hur Göteborg som destination uppfattats och fortsätter med 

att redogöra för Göteborgs marknadsföring, differentiering samt avslutningsvis den image 

som i dagsläget präglar Göteborg. 

5.1 Göteborg som destination 

Då flera av respondenterna under intervjuerna har påtalat Göteborgs utbud av attraktioner och 

aktiviteter kan det kopplas till Bloms (2004) teori om hur framtida turister är en direkt 

spegling av den samhällsutveckling som ständigt sker. Det berör även efterfrågan på vilka 

produkter och tjänster som är trendiga och önskvärda. Under intervjutillfällena var det tydligt 

att de respondenter som ansåg att utbudet var litet var från större städer, dessa respondenter 

använde även ofta ord som mysigt för att beskriva Göteborg. De som beskrev staden som 

internationell, storstad och livlig samt ansåg att Göteborg hade ett stort utbud av attraktioner 

kom från mindre orter inom Sverige eller utomlands. Även Bohlin och Elbe (2007) talar om 

hur en turist är mer kräsen i sitt val av destination och i framtiden kommer vilja få samtliga 

sinnen stimulerade och kräver en helhetsbild. I studien som utförts har både respondenterna 

samt Göteborg & Co visat på att sådant idag är fallet. Från båda håll talas det om vikten av ett 

bra restaurangutbud, shopping, roliga aktiviteter, naturens roll, atmosfären samt 

tillgängligheten. Detta går även att koppla till Gustafssons (2004) diskussion kring de fem 

aspekterna en destination bör fokusera på för att hålla tempo med dagens och framtidens 

turist. I intervjuerna framgick framförallt mötet och stämningen fungerat väldigt väl när 

turister besökt Göteborg, vilket framgick när de ofta beskrev Göteborg som trevligt, 

välkomnande och glädjerikt. Även platsen/rummet har överlag mottagits väl av turisterna, 

även om de flesta endast rört sig i de centrala delarna. Under intervjuerna togs det ofta upp 

den vackra naturen, de historiska byggnaderna, hamnen och skärgård samt närheten till det 

mesta inom staden. Dock finns det enligt vissa av respondenterna ibland luckor i erbjudandet 

av produkten då den inte alltid varit synlig och tillgänglig. Det som däremot har fungerat 

oerhört väl enligt både Göteborg & Co samt besökarna har varit utbudet av bra och spännande 

restauranger, vilket även det kan ses som en produkt. Tilläggas ska att det var många av 

respondenterna som ansåg att utbudet överlag i staden var både brett och varierat. När det 

kommer till det som Gustafsson (2004) kallar för styrsystemet är det detta som framkommit 

mest genom intervjuerna med besökarna att det vid tillfällen saknas god marknadsföring av 

destinationen och dess erbjudanden. Göteborg & Co påpekar även hur en god 

turismutveckling genererar i ekonomisk vinning för staden och dess invånare, både genom 

ökad sysselsättning och genom ökade inkomster för staden. De arbetar även kontinuerligt med 

att utveckla staden som turistdestination och för att knyta samman alla delar som krävs för en 

lyckad sådan.  

 

Under studiens gång har det framkommit hur Göteborgs lokalbefolkning är med och skapar 

något unikt för staden genom en välkomnande och glädjefylld atmosfär. Hall (2005) beskriver 

vikten av hur den lokala befolkningen är med och definierar en destination. I Göteborgs fall 

går det att konstatera att stadens stämning är en viktig del av Göteborg sett ur både en turists 

och Göteborgs perspektiv. Respondenterna menade vid flera tillfällen att de gärna 

återkommer till staden eftersom den är avslappnad och välkomnande till skillnad från 

exempelvis Stockholm.  

 

Vid intervjun med Göteborg & Co framgick det att Göteborg sedan några år tillbaka arbetar 

för att skapa nya turistsäsonger. Detta arbete har bland annat genererat Jul på Liseberg, 
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Julstaden, Höststaden samt Go To Sea. I enlighet med det som Butler (2006) diskuterar 

angående hur destinationens utvecklingsfas bör bestämma strategierna för framtida 

destinationsutveckling, menar Göteborg & Co att det idag inte finns någon anledning att locka 

fler turister till sommarmånaderna då staden ändå är full. Denna satsning är en del av den 

förändringsprocess som startade under 2006 då analyser utfördes för att bestämma 

destinations framtida utvecklingsbehov.  

 

Under intervjutillfällena framkom det under ett flertal tillfällen destinationen Göteborgs olika 

sorters kapital (Ostrom 1995) var till dess fördel. Främst påtalades stadens naturkapital såsom 

närheten till skärgården och grönområden. Även det som Ostrom (1995) benämner som 

konstgjort kapital visade sig uppskattas av flertalet av besökarna då Göteborg beskrev som 

vacker, lättillgänglig och bra attraktioner. Just tillgängligheten är något som Göteborgs stad 

arbetat mycket med då de önskar vara en stad med gångavstånd till det mesta. Det påtalades 

även av respondenterna från utlandet att det humana kapitalet var positivt då de flesta 

svenskarna talar god engelska samt har ett bra socialt kapital. 

5.2 Marknadsföring 

Page & Connell (2009) hävdar att destinationer utan naturligt skapta sevärdheter kan bli ett 

populärt resmål för turister, då krävs strategisk destinationsutveckling för att skapa 

attraktioner som attraherar turister. Författarna menar att turistdestinationer som genomgått en 

liknande förändring kan använda nyskapade produkter och tjänster som marknadsföring vilket 

kan resultera i dragningskraft för destinationen i fråga (Page & Connell 2009). Göteborg som 

stad har skapat flera tjänster och produkter för att bli attraktivt som turistmål, informanten 

från Göteborg & Co beskriver Liseberg som en av de stora attraktionskrafterna i Göteborg, att 

det är nordens största nöjespark bidrar till att Göteborg som stad blir attraktiv för både 

svenska men likaså internationella turister. Flera av respondenterna beskrev Liseberg som en 

viktig del av Göteborg och ett besök på nöjesparken var självklart. En respondent beskrev 

Universeum som det primära syftet för besöket i Göteborg. Enligt Göteborg & Co är det dem 

stora attraktionerna i staden som Liseberg och Universeum som anses viktiga i 

marknadsföring av staden, informanten beskriver hur de fört samman flera aktiviteter i staden 

som halloween på Liseberg och ”Creepy Science” på Universeum under samma tidsperiod, 

tillsammans med andra evenemang och händelser i staden skapades ”Höststaden” första 

gången 2016. Höststaden skapades främst för att kunna förstärka marknadsföringen för att öka 

turismen under tiden på året då det inte är högsäsong för turister. På samma sätt arbetar 

Göteborg med ”Julstaden” under vinterperioden som är ytterligare viktigt i 

marknadsföringssyfte. Page & Connell (2009) menar att det är attraktioner som gör en stad 

unik, vidare kan detta användas i marknadsföringssyfte då andra konkurrerande destinationer 

inte kan kopiera liknande koncept. Informanten från Göteborg & Co menar att Liseberg 

arbetar med undersökningar för att undersöka kundnöjdhet hos besökare, på detta sätt kan de 

ständigt förnya och utvecklas som nöjespark och bevara det unika med nöjesparken. 

 

Page & Connell (2009) anser att turisters skilda behov är viktig när marknadsföring skall 

skapas och framställas, det är viktigt att analysera och studera vilka målgrupper som finns och 

vad dess behov är. Det är viktigt för en stad som arbetar med turismutveckling att fokusera på 

rätt målgrupp, författarna menar att det är viktigt att anpassa marknadsföringen efter vilka 

som skall attraheras till platsen (Page & Connell, 2009). Den strategi som författarna 

beskriver genomsyrar den förändring Göteborg & Co gjort de senaste tretton åren, 

informanten beskriver hur bilder på företagets hemsidor har blivit mer genomtänkta för att 

skapa en rättvis bild av staden. Marknadsföringen och dess bilder skall inte längre endast visa 

blonda och blåögda familjer som besöker Liseberg, idag visas en bredare bild av Göteborg 
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och många fler attraktioner, restauranger och evenemang som kan upplevas i staden. Liseberg 

används fortfarande i marknadsföringssyfte men det är inte tillräckligt för att attrahera större 

målgrupp. Det går även tydligt att bekräfta Page & Connell´s (2009) strategi om huruvida 

turister har skilda beteenden och behov genom intervjuer med respondenter, de respondenter 

som var från större städer än Göteborg ansåg staden som mysig medan respondenter från 

småstäder beskrev ofta destinationen som stor och att det fanns brett utbud av affärer och 

restauranger. 

5.3 Differentiering 

Wang et al.(2011) har tidigare diskuterat huruvida en destination kan studeras utifrån ett 

kundperspektiv alternativt leverantörsperspektiv, utifrån ett kundperspektiv analyseras 

turistens efterfrågan och varför hen i fråga väljer en specifik destination. Utifrån de intervjuer 

som utförts har grunden till valet Göteborg som turistdestination sett olika ut, en del 

respondenter besökte Göteborg eftersom deras nära och kära har koppling till Göteborg, det 

fanns även respondenter som hade begär av ett större utbud restauranger och affärer än vad 

som fanns på personerna i frågas hemort. En respondent var nyfiken på att utforska en 

skandinavisk storstad med skild kultur från dennes ursprungliga land och stad. Som Page & 

Connell (2009) tidigare gjort anspråk på huruvida olika individers behov ser annorlunda ut 

visas tydligt i denna aspekt. Utifrån ett leverantörsperspektiv beskriver Wang et. al (2011) 

vikten av hur en destination differentierar sig gentemot den kraftiga konkurrens som idag 

råder inom turistbranschens, om en destination inte gör strategiska och aktiva val av målbilder 

riskeras förlust av turister. Författarna menar att det grundas i att framföra vad som är unikt 

med platsen och använda de fördelar som existerar i marknadsföringssyfte. Vad som gör 

Göteborg som stad unikt och får staden att stå ut i mängden anser informanten från Göteborg 

& Co är närhet mellan attraktioner och logi som råder i staden, en turist kan enkelt ta sig fram 

i Göteborgs innerstad då det i princip är gångavstånd överallt. Han menar också att närhet till 

skärgård, omtalad matkultur samt musik och evenemang får Göteborg som stad att 

differentieras gentemot konkurrerande städer. När samma fråga ställdes till respondenter 

ansåg de att det främst var vänligheten, närhet till allt, kusten, stadens attraktioner, maten, 

atmosfären och renligheten som fick staden att stå ut gentemot liknande städer. 

5.4 Image 

Harvey (1987) menar att det är viktigt för en destination att byta ut de negativa bilder 

individer kan ha kopplade till imagen mot andra positivare. Detta är något som är extra viktigt 

på dagens kraftigt konkurrerande marknad. I den imageundersökning som Göteborg & Co 

(2016) lät göras visas det tydligt att Göteborg ligger i framkant när det kommer till positiva 

associationer jämfört med sina grannstäder i Norden. Den utvecklingsresa som Göteborg 

påbörjade 2006 har visat på resultat och staden har lyckats med att förknippas med fler av de 

ord som de i framtiden vill ses som. Dock påtalas det även i undersökningen att vissa negativa 

beskrivningar har börjat stärka sina band till staden.  

 

Precis som Kotler, Heider och Rein (1993) påtalar hade de respondenter som blivit 

intervjuade för denna studie olika nivåer av förväntningar och kunskap innan dess vistelse i 

Göteborg. De utländska turisterna hade en otydligare bild av vad som kunde väntas när de 

besökte staden medan nästan samtliga av de inhemska turisterna hade en klar bild av hur 

Göteborg var, vilket även stämde överens med det som de upplevde på plats. Informanten på 

Göteborg & Co framhävde under intervjun att de har en välbesökt hemsida som de senaste 

åren ökat i besökare, till skillnad från många andra destinationers officiella hemsidor. De 

arbetar ständigt med att förmedla en enhetlig bild av staden som underlättar 

förväntningsuppbyggandet.  
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Att en destination har positiv image är något Heldt Cassel (2007) värderar högt, om en individ 

fått en god bild av staden utifrån rekommendationer och efterforskning kan det leda till 

framtida besök. Författaren menar dock att den image som en destination skapar måste 

uppfattas äkta och genuin, den måste även vara enkel för individer att tolka. Blir en bild av en 

destination för komplicerad och krånglig kan misstolkningar ske vilket kan bidra till negativa 

effekter för destinationen. När image diskuteras utifrån Göteborg & Co perspektiv menar dem 

att idag är destinationens image svår att styra över, framförallt på grund av den frispråkighet 

som sker via Internet och den diskussion som förs i olika sociala medier. Då informanten 

påpekar svårigheten med att skapa önskad image arbetar de med kontinuerliga undersökningar 

för att analysera och förstå att det arbete företaget utför resulterar i en image de eftersträvar, 

på så vis kan företagets arbete direkt påverka upplevelsen av Göteborg. På detta sätt blir den 

image som besökare får genuin och äkta, precis som Heldt Cassel (2007) understryker vikten 

av. 

 

Mossberg (2003) beskriver image som något icke-statiskt. Enligt författaren byggs en image 

ständigt av individen själv genom de egna erfarenheterna, upplevelser, marknadsföring samt 

den Word Of Mouth som når dem. Göteborg & Co påtalar den förflyttning av destinationens 

positionering som varit aktuell sedan 2006, där de arbetar sig från en “Vi”-orienterad image 

till en “jag”-orienterad image. Detta arbete innebär att Göteborg vill förknippas med lite 

annorlunda värdeord som symboliserar denna typ av image, något som den 

imageundersökning som utfördes 2016 visar att de lyckas med. Det framkom även i en av 

intervjuerna med en av Göteborgs tidigare besökare som även besökt staden några år tidigare 

att respondenten själv upplevde att staden förändrats och fått en högre puls.  

 

Göteborgs image kan i enlighet med Gunn (1998 se Mossberg 2003) delas in i kategorierna 

induced image och organic image. Den organiska imagen såsom atmosfären, människorna och 

stämningen var något som alla respondenter påtalade och uppskattade. När det kommer till 

destinationens induced image är det något som Göteborg ständigt arbetar med och som de 

ständigt blir mer medvetna om. Det handlar ofta om det marknadsföringsmaterial som ges ut 

och som under de senaste 15 åren har genomgått en stor förändring i takt med att Göteborg 

försöker positionera om sig. Förr ansågs Göteborg som en familjedestination och i annonser 

fanns bilder på en familj med mamma, pappa och två blonda barn under ett Lisebergsbesök. 

Idag arbetar Göteborg mycket med att ge ifrån sig en mer nyanserad och mångsidig bild som 

lockar fler samhällsgrupper. 
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6 Diskussion 
Slutdiskussionen syftar till att lyfta de delar av studien som under arbetets gång ansetts vara 

intressanta och värdefulla att diskutera vidare. Målsättningen är att kunna föra en diskussion 

som slutligen leder till att forskningsfrågan besvaras. 

6.1 Image 

Studiens insamling av data har resulterat i en relativ nära koppling mellan Göteborgs identitet 

i jämförelse med besökarnas upplevda image. Nedan är ett utdrag från den intervju som hölls 

med Göteborg & Co’s press- och informationschef. 

 
“… det är närheten skulle jag vilja påstå, den står ut ganska bra. Och sen så uppfattas vi 
som lite mer avspända än, än våra storstadsgrannar. /…/. Lite mer ja, atmosfär som kanske 
inte finns i storstäderna, man springer inte i rulltrappan” 2Informant 1 

 

Under intervjun påtalades även att vissa värdeord var önskvärda att associeras med såsom 

trevlig, välkomnande och avslappnad. I de intervjuer som hölls med några av stadens 

besökare framkom även att de upplevt Göteborg på detta sätt: 

 
“Kindness of people, and I also think it's a big city but still a small city so I think visiting is 
easy to access. And when you are downtown you can go everywhere and that's why I really 
like that.” – Respondent 23 

 

Det som Heldt Cassell (2007) beskrev som en genuin och trovärdig image som är enkelt att 

uppfatta för en besökare på en destination har Göteborg enligt denna studie lyckats med. Den 

atmosfär som Göteborg vill att besökare ska få uppleva når idag fram, vilket går att se i 

studiens kvalitativa intervjuer såväl som i Göteborg & Co´s egen imageundersökning. Den 

uppdelning av en destinations image som Mossberg (2003) påtalar är applicerbar på fallet 

Göteborg. Det som tydligt går att utläsa efter denna studie är att den organiska imagen har ett 

starkt fäste och upplevs som genuint av besökare då ett flertal respondenter nämnde den 

avslappnade och trevliga atmosfär som mötte dem. 

 

Heeley (2016) menar att en destination är tvungen att skapa sig en tydlig identitet för att 

attrahera besökare samt differentiera sig från andra liknande destinationer. Göteborg har 

enligt imageundersökning lyckats med detta i andra nordiska städer, dock har denna identitet 

inte spridit sig särskilt mycket längre bort. Detta blev tydligt under intervjutillfällena då de 

svenska besökarna hade en tydlig bild av hur Göteborg skulle vara, vilket även stämde 

överens med det som senare upplevdes på plats. De respondenter som dock kom från andra 

delar av världen hade ingen tydlig bild av staden och visste därmed inte vad de kunde 

förvänta sig. Det beror troligen på att de marknadsföringsansträngningar som Göteborg står 

för inte riktas särskilt långt utanför landets gränser. 

6.2 Marknadsföring 

När det kommer till den marknadsföring som i dagsläget når eventuella besökare går det att 

ifrågasätta om den är tillräcklig. De turister som idag kommer från andra länder utanför 

norden till Göteborg kan inte i dagsläget anses som ett resultat av en lyckad marknadsföring 

utan snarare som ett resultat av en mer globaliserad värld där folk reser mer än tidigare. Dessa 

                                                 
2 Informant 1, Göteborg & Co´s press- och informationschef, intervju 2 maj 2017 
3 Respondent 2, 25 år från Frankrike, intervju 19 april 2017 
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slutsatser kan fastslås då ingen av de internationella respondenterna reste till Göteborg för att 

de hört talas eller läst om den, de reste till staden på grund av att de har bekanta som är 

bosatta i staden. I dagsläget marknadsför sig inte Göteborg & Co utanför norden till följd av 

en bristande budget. Dock ska det tilläggas att de respondenter som deltagit i denna studie inte 

heller gjort stora ansträngningar att själva göra efterforskningar kring destinationen, vilket i 

och för sig kan bero på att de heller aldrig fått upp ögonen för vad som är unikt och lockande 

med Göteborg. Detta tyder framförallt på att det saknas generell information i staden, som 

reklam för hop-on hop-off bussar eller vart turister kan finna turistbyrån. 

När en av de internationella respondenterna fick frågan om vad destinationen saknade svarade 

hen: 

 

”I don't know maybe for young people, foreign people I don't really know but a festival for 

example, maybe it could be interesting to develop a big festival that attract foreign people” 
Respondent 24 

 

Även andra respondenter påtalade att ett flertal attraktioner saknades, även fast de i dagsläget 

existerar i Göteborg. Exemplet med festivalen blir extra påtagligt då Göteborg varje sommar 

är värd för två stora musikfestivaler med många internationella namn på programmen. Det 

blev därmed tydligt att Göteborg i många fall inte utnyttjar de attraktioner som möjligen 

kunnat locka mer besökare till staden samt hjälpa dem att stå ut gentemot andra liknande 

destinationer. Precis som många tidigare studier diskuterat kan en stad få enorm ekonomisk 

vinning samt sysselsättning (Nyberg Brehnfors 2017) genom att locka turister och det kan 

anses vara onödigt att inte använda de resurser en stad har för att maximera turismeffekterna. 

 

Göteborg arbetar ständigt med att göra destinationen mer hållbar, inte minst ur ett 

miljöperspektiv. Även om Göteborg & CO är tydliga med att de inte anser att det är något 

som lockar den privata turisten till staden så vill de att det ska vara tydligt när besökaren väl 

är på plats. Detta är något som dock inte verkar nå besökare då ingen av de respondenter som 

använts under studiens gång associerat Göteborg med hållbarhet alls. Det går att diskutera om 

detta möjligen beror på turistens eget intresse för ämnet eller om det beror på en bristande 

tydlighet från destinationens sida. 

6.3 Slutdiskussion 

Studiens insamlade data visar att Göteborgs önskade image står i rät linje med hur besökare 

uppfattar staden. Som nämnts ovan delar besökare uppfattning med Göteborgs stad om vilka 

värdeord som går att associera till destinationer, vad som är intressant med de svar som 

uppkommit från respondenter är att den image de upplevt är värdeord som kopplas starkt till 

organisk image. Som tidigare nämnt är den organiska image den bild av staden som inte 

påverkas av marknadsföringsansträngningar, en naturlig bild som ges av staden. Respondenter 

har tidigare svarat med ord som trevligt, avslappnade människor och atmosfär, gångavstånd 

samt närhet till kusten när frågan vad de anser är bra med Göteborg som turistdestination 

ställdes. Dessa faktorer är inte skapta för att attrahera turister utan är en atmosfär och natur 

som råder naturligt i Göteborg, att turistorganisationen anammar dessa ord och använder dem 

när de själva beskriver staden bidrar till att skapad marknadsföring och image anses äkta och 

minskar risken till besvikelse när förstagångs turister anländer till staden.  

 

Till skillnad från den organiska image som destinationen Göteborg besitter har det som kallas 

för induced image mycket att sakna. Ser man till den enorma internationella marknad som 

                                                 
4 Respondent 2, 25 år från Frankrike, intervju 19 april 2017 
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Göteborg har att tillgå för att locka besökare så har deras ansträngningar inte räckt långt. De 

utländska besökare som intervjuades för denna studie hade alla gemensamt att de inte visste 

särskilt mycket om Göteborg eller kunde föreställa sig hur ett besök i staden skulle vara. Idag 

är turisterna mer benägna att resa långt samt spendera pengar, men de är även mer selektiva 

samt ställer högre krav på destinationer, vilket beror på de oändliga valmöjligheter som det 

globaliserade samhället fört med sig. Göteborg & Co menar att de idag inte satsar på att 

marknadsföra sig utanför norden på grund av bristande resurser, dock är det något som starkt 

går att ifrågasätta med tanke på den ekonomiska vinning som ökad turism resulterar i. 

Göteborg skulle även vinna på att lyfta fram de attraktioner som idag är unika för staden för 

att vinna mer turister från andra länder, såsom Way Out West. Studien visade vid ett flertal 

tillfällen att de utländska turisterna saknade saker såsom en musikfestival, rundturer i staden 

och dess närområden samt hop on hop off-bussar. Detta är samtliga attraktioner som 

destinationen i dagsläget besitter men som Göteborg inte lyckats informera om på ett enkelt 

och tydligt sätt.  

 

För att öka den potentiella besökarens medvetenhet kring destinationen är det bra att Göteborg 

jobbar med att förlänga samt hitta nya säsonger. Genom att hitta nya anledningar för folk att 

besöka staden så hittas även nya möjligheter att marknadsföra staden på nya sätt, och därmed 

nå nya människor. Detta är något som kan anses vara oerhört positivt för en stad som 

Göteborg vilket i dagsläget försöker finna en ny position på marknaden eftersom de då får 

möjlighet att särskilja sig på nya unika sätt. Eftersom respondenternas uppfattning av 

Göteborg speglar den identitet Göteborg har finns stora möjligheter att marknadsföra sig som 

staden faktiskt upplevs av människor; liten storstad med närhet till allt, där mångsidighet och 

kultur står i fokus. Genom att arbeta med denna typ av förväntans kalibrering går det att styra 

den bild människor formar av Göteborg innan besöket samt undvika besvikelsen av att den 

bilden möjligen inte stämde överens med verkligheten. Det är även viktigt att alla de aktörer 

som arbetar med Göteborgs destinationsutveckling, såsom ägare till attraktioner, restauranger, 

kommunen, tillsammans planerar inför framtiden och jobbar med en gemensam 

marknadsföring. Genom att göra det kan staden skapa sig en unik, bred och lockande image 

som attraherar turister till Göteborg, något som samtliga parter vinner på i slutändan. 

6.4 Vidare forskning 

Studiens har resulterat i att den image som besökare fått av Göteborg står i rät linje med hur 

staden vill uppfattas, vad flera forskare har påvisat är vikten av att en destination har en 

genuin och unik image. Eftersom både respondenter och representant från Göteborg & Co 

värdeord stämmer överens kan slutsatsen konstateras; stadens image är genuin.  

 

Då studien endast berört Göteborg som turistdestination finns svårigheter med att konstatera 

att stadens image är unik. Att vara unik och finna sätt att differentiera sig som 

turistdestination är något flera forskare anser vara oerhört viktigt, framförallt i 

marknadsföring. Då studien har bidragit till tydlig bild av Göteborg som turiststad hade en 

undersökning när staden jämförs med konkurrerande destinationer varit intressant, den typ av 

studie hade resulterat i om stadens image är unik. En fortsatt studie kan göras på diversifierat 

vis, med hjälp av kvantitativa intervjuer i form av enkäter kan respondenter som turistat i de 

städer som skall undersökas enkelt svara på hur de uppfattar den stad de turistat i. Vid denna 

typ av studie blir det enkelt att jämföra resultatet med de städer som skall studeras och på så 

vis undersöka vilka destinationer som har en unik image. 
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8 Bilagor 

8.1 Bilaga 1 – Intervjuguide 1 

 

Intervjuguiden är en mall som ska användas vid de semistrukturerade intervjuerna. Den är 

tänka att kompletteras med följd- samt fördjupningsfrågor.  

 När besökte du Göteborg senast? 

When did you last visit Gothenburg? 

 

 Var det första gången du besökte Göteborg? Om inte – varför återvänder du? 

Was it your first visit in Gothenburg?  If not – why did you come back? 

 

 Vilken typ av bild hade du av Göteborg innan ditt besök? 

What kind of image did you have of Gothenburg before your visit? 

 

 Hur tror du att denna bild skapats?  

How do you believe this image was created? 

 

 Hade du gjort någon research innan ditt besök i Göteborg? Om ja; var hittade du din 

information? 

Had you done any research before visiting Gotheburg? If yes; where did you find the 

information?  

 

 Vilken bild hade du fått av Göteborg genom din research? 

What kind of image of the city did your research contribute to? 

 

 Hur länge stannade du? 

How long did you stay? 

 

 Vilket var syftet med ditt besök? 

What was the purpose of your visit? 

 

 Vad gjorde du under ditt besök? 

What did you do during you visit? 

 

 Hur upplevde du Göteborg som turistdestination? 

How did you perceive Gothenburg as a tourist destination? 

 

 Motsvarade staden dina förväntningar? 

Did the city live up to your expectations? 

 

 Var det enkelt att sysselsätta sig samt lätt att hitta information om aktiviteter? 

Was it easy to find things to do as well as to find information regarding activities? 

 

 Vad anser du att Göteborg kan bli bättre på som turistdestination? 

What do you think that Gothenburg could be better at as a tourist destination?  

 

 Vad får Göteborg att stå ut som turistdestination? 
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What according to you makes Gothenburg stand out as a tourist destination? 

 

 Hur skulle du beskriva Göteborgs image? T.ex. vilka tre ord hade du använt för att 

beskriva staden? 

How would you describe Gothenburg’s image? E.g. Witch three words would you use 

to describe the city?  

 

 Kan du tänka dig at återvända till Göteborg? Varför/varför inte? 

Would you like to come back to Gothenburg? Why/why not? 
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8.2 Bilaga 2 – Intervjuguide 2 

 

 Hur ser Göteborgs image ut idag? 

 

 Är det så ni vill uppfattas? 

 

 Har imagen förändrats de senaste åren? 

 

 Hur jobbar ni för att uppfattas rätt? 

 

 Vilka satsningar gör ni just nu? 

 

 Hur mäter ni turisternas nöjdhet/ uppfattning? 

 

 Vilka tror ni är de största anledningarna till att människor reser till Göteborg? 

 

 Vad får Göteborg att stå ut som turiststad på en väldigt konkurrerande marknad? 

 

 Hur använder ni i så fall detta till er fördel i marknadsföring? 

 

 Vilken målsättning har destinationen Göteborg? 
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