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Abstract
Digital devices are nowadays a common strategy in marketing communication and destination
development. Despite this, we find the literature on the subject limited. Therefore, this study
has strived towards an immersed understanding of Göteborg & Co:s digital device
Evenemangskalendern (Event Calendar). It is a digital listing where tourists can find the
current events offered in Gothenburg. The questions produced revolves around relevant
control documents for the calendar and Göteborg & Co:s view at the use of the calendar as a
device for marketing communication.
With a background in destination marketing, an inductive case study has taken form with
interviews, observations and document analysis. The study is limited to four qualitative
interviews, four observation objects and six documents. All with focus on Göteborg & Co:s
own material and employees. The result from these sources has in a discussion been merged
with theory within destination development, marketing communication, and organization
theory. The study shows that the Event Calendar is not included in the solid marketing
communication analysis that the rest of goteborg.com go through. The calendar has no fixed
processes regarding benchmarking or visitor statistics. This could be due to the fact that the
operative work is being executed at another physical place than the strategic work. There is
also a limitation in how Göteborg & Co defines a tourist.
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I

Sammanfattning
Digitala redskap är nu för tiden en vanlig strategi inom marknadskommunikation och
destinationsutveckling. Trots detta är litteratur i ämnet begränsad. Därför har denna studie
strävat mot en fördjupad förståelse för Göteborg & Co:s digitala redskap
Evenemangskalendern. Det är en digital förteckning där turister kan hitta de aktuella
evenemang som erbjuds i Göteborg. Frågorna som har tagits fram rör relevanta styrmedel för
kalendern och Göteborg & Co:s syn på användningen av kalendern som ett redskap för
marknadskommunikation.
Med bakgrund i destinationsmarknadsföring har en induktiv fallstudie tagit form med
intervjuer, observationer och dokumentanalys. Studien är begränsad till fyra kvalitativa
intervjuer, fyra observationsobjekt och sex dokument. Alla med fokus på Göteborg & Co:s
egna material och anställda. Resultatet från dessa källor har sedan i en diskussion kopplats
samman med teori inom destinationsutveckling, marknadskommunikation och
organisationsteori. Studien visar att Evenemangskalendern inte är inbegripen i den gedigna
marknadskommunikations-analys som resten av goteborg.com undergår. Kalendern har inga
fasta processer gällande omvärldsbevakning eller besöksstatistik. Detta kan bero på att det
operativa arbetet utförs på annan fysisk plats än det strategiska arbetet. Det ligger även en
begränsning i hur Göteborg & Co definierar en turist.

Nyckelord:
Destination
Marketing
Organizations,
destinationsutveckling,
destinationsmarknadsföring, destinationsvarumärke, onlinemarknadsföring, digitalisering,
redskap, turism
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1 Inledning
1.1 Introduktion
Digitala kanaler har kommit att bli en viktig del inom marknadsföring och organisationer gör
stora investeringar inom detta område (Utredningen om ett reklamlandskap i förändring
2018). I en tid som präglas av digitalisering och varumärken skapas många olika sätt att
arbeta med marknadskommunikation (Broberg, Gianneschi & Jonsson 2016). Enligt Björner
(2013), Paganoni (2012) och Popa (2015) är digitala redskap och strategier för
destinationsmarknadsföring ett område som erbjuder stora möjligheter till fördjupad forskning
likväl som det är en nödvändighet för att differentiera sig på den globala marknaden.
Med Göteborgs starka koppling till evenemang i staden, tillsammans med turismindustrins
tillväxt och den förändring i beteende som digitalisering medfört blir Evenemangskalendern
ett intressant exempel att undersöka. Det är också ett sätt att exemplifiera hur arbetet med
digitala redskap kan se ut i destinationsmarknadsföring. Genom denna fallstudie undersöks
detta djupare på det kommunala företaget Göteborg & Co. Som en strävan efter att bidra till
kunskap om hur arbetet med marknadsföring kan se ut i praktiken tar vi avstamp i Zwick och
Caylas (2011) resonemang om detta försummade akademiska område.
Göteborg & Co har som uppgift att förmedla bilden av destinationen Göteborg och använder
bland annat evenemang i staden för att göra detta1. Evenemangskalendern är en digital lista
över aktuella evenemang i Göteborg där besökare kan se vad som händer den närmsta tiden.
Flera av de evenemang som genomförs i Göteborg presenteras i Evenemangskalendern, men
inte alla. I djupdykningen av Evenemangskalendern redogörs bland annat hur styrningen av
arbetet med det digitala redskapet påverkar bilden av Göteborg.

1.2 Bakgrund
Turism är en växande industri i samhällsekonomin och dess omfattning blir större och större
(Tillväxtverket 2017). Dock medför industrin en rad olika komplexa samhällsfrågor så som
social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet (Bohlin & Elbe 2011; Redclift & Springett
2015). Turismen är en viktig del för Sveriges ekonomi, export och sysselsättning, men som i
alla industrier finns det utvecklingspotential och en av dem är att ta till vara på
digitaliseringens möjligheter (Tillväxtverket 2018a).
Behovet av ökad kompetens och stärkt tjänsteutbud inom digitala tjänster
pekas ut som centrala utvecklingsområden bland annat i Besöksnäringens
forsknings- och innovationsagenda, liksom i den nationella strategin för
besöksnäringen.
(Tillväxtverket 2016)
Samtidigt som digitaliseringen har öppnat upp möjligheten för organisationer att ta sig an en
större marknad än den lokala (Broberg, Gianneschi & Jonsson 2016; Tillväxtverket 2016) har
den också förändrat DMO:s sätt att kommunicera med sina målgrupper (Pike 2007).
Organisationer som arbetar med destinationsmarknadsföring förkortas DMO, vilket står för
Destination Marketing Organizations (Pan & Li 2011; Pike 2007; Wang & Pizam 2011).
1
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Något som digitaliseringen har medfört enligt Cochoy, Hagberg, Petersson McIntyre och
Sörum (2017) är att nya tekniska enheter förändrar konsumenters beteenden och ger
möjligheter till nya sätt att söka information. De säger även att konsumenter vill utnyttja
tekniken och genom den bli mer kompetent i sitt informationssökande (ibid). Digitala redskap
spelar en viktig roll i turismindustrin då det blir lättare att nå konsumenterna genom dessa
redskap (Gorlevskaya 2016).
Digitaliseringen av både dagens ekonomi och samhälle har påverkat beteendet i näringslivet i
Sverige. Medielandskapet har växt och fler och fler aktörer beter sig som företag på den
kommersiella marknaden menar Broberg, Gianneschi och Jonsson (2016). De har också
noterat att det finns en betydlig ökning av användandet av ordet varumärke och att många
olika aktörer i samhället tagit till sig detta begrepp (ibid.). Forskning visar att DMO:s runt om
i världen har engagerat sig i att bygga varumärken för platser för att differentiera sig från sina
konkurrenter (Pike 2007).
Idag används ofta hybrida former av marknadskommunikation då budskap från olika aktörer
flödar genom flera olika kanaler, speciellt på grund av internet. Enligt Broberg, Gianneschi
och Jonsson (2016) har detta bidragit till att skillnaden mellan redaktionellt material och
reklam blir allt svårare att urskilja. Detsamma gäller för kommersiella och icke-kommersiella
budskap. Statliga aktörer har bland annat blivit medvetna om att deras kommunikation med
medborgare kan ses som marknadskommunikation, och det har lett till ökade investeringar i
reklam (ibid.).
Just eventmarknadsföring är något som har expanderat och fått möjlighet att växa genom den
spridningslogik som internet medför (Broberg, Gianneschi & Jonsson 2016) och genom
evenemang som är en värdeskapande metod vid marknadsföring (Crowther & Donlan 2011).
Blom, Ernfridsson, Nilsson och Tengling (2009) menar att Göteborg under en lång tid varit
Sveriges största stad för evenemang. Visionen om att vara en evenemangsstad sägs ha sin
början redan år 1923. Då invigdes Jubileumsutställningen i Göteborg, en utställning som
anordnades i samband med firandet av stadens 300-årsjubileum, som egentligen skulle skett år
1921. Människor från hela världen reste till Göteborg för att ta del av den stora folkfesten. Det
sägs vara här Göteborg tog sina första steg mot att bli en framgångsrik evenemangsstad2, med
grundandet av välkända platser som Botaniska trädgården, Svenska mässan och Liseberg
(Fredriksson 2010; Hernqvist 2010).

1.3 Problemdiskussion
Diskussioner kring arbetet med digitala redskap inom marknadsföring finns mellan praktiker,
men diskussionen speglas inte i forskning och den akademiska världen (Popa 2015). Det
samma gäller för arbetet kring destinationsvarumärken (Qu, Kim, & Im 2011). Det finns ett
forskningsgap kring hur arbetet med destinationsutveckling ser ut i praktiken. Ett centralt
begrepp i denna studie är digitala redskap. Digitala redskap påverkar hela samhället och är
något den vanlige konsumenten konstant har till hands (Cochoy et al. 2017). Digitala redskap
är också något som marknadsförare arbetar med i sitt dagliga arbete och det finns en mängd
olika digitala redskap att välja mellan (Cochoy et al. 2017; Zwick & Cayla 2011). Trots detta
finns det sällan akademisk litteratur som konkret beskriver hur arbetet som marknadsförare ser
ut (ibid.).
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What remains largely a mystery when looking at the prominent marketing textbooks
and journals, however, is what these communicative and cognitive skills amount to (to
say nothing of the effect of myriad technical devices used by marketers in their
everyday work).
(Zwick & Cayla 2011)
Zwick och Cayla (2011) för också ett intressant resonemang kring hur marknadsföring inte
bara handlar om metoder för ekonomi och att sticka ut på den globala marknaden, utan också
spelar en politisk, social och kulturell roll i samhället. Därför är det intressant att forska vidare
i detta ämne. Det finns flera forskare som undersökt hur DMO:s arbetar med marknadsföring,
och de har visat att onlinemarknadsföring är en av de viktigaste aspekterna (Björner 2013;
Gorlevskaya 2016; Paganoni 2012; Popa 2015; Sjöberg 2009; Slivar & Pavlović 2012). Men
även om intresset för att arbeta med varumärke har ökat för DMO:s saknas det forskning som
kan vägleda dessa organisationer (Pike, 2005). Den förfinade användningen av data som
internet har medfört är också något som borde tas tillvara på när det kommer till destinationer
och dess varumärke, då det är viktigt för resenärers sökande online (Pan & Li 2011).
En annan komplexitet inom områdena destinationsmarknadsföring och destinationsutveckling
är begreppet “turist”. Dels vad definitionen av turist innebär och dels hur den definitionen
påverkas av sättet turism väljs, eller kan mätas på (Bohlin & Elbe 2011; Wang & Pizam
2011). När det kommer till destinationsmarknadsföring visar forskning att traditionella
strategier har ett fokus på turisten, men att det i längden kan komma att bli kontraproduktivt
(García, Gómez & Molina 2011). I arbetet kring destinationer borde lokalbefolkningen och de
lokala entreprenörerna vara de första i åtanke för att skapa ett hållbart varumärke (ibid.). Hur
invånare uppfattar platsens varumärke kan påverka deras attityd gentemot turismen (Stylidis,
Biran, Sit & Szivas 2014). Det finns också ett behov av mer flexibla metoder med
invånarperspektiv för att undersöka turismens påverkan (ibid.). Att ha ett invånar- eller
turistperspektiv är också något som behöver övervägas vid evenemang då fokus ofta riktas
mot internationella intressenter (Getz, 2005). Detta görs trots att de flesta festivaler och
evenemang är beroende av lokalbefolkningen (ibid.). Det finns också forskning som tyder på
att ökad turism kan leda till missnöjd lokalbefolkning, då det ofta är ett fåtal intressenter som
drar nytta av turismen (Okulicz-Kozaryn & Strzelecka 2017).
I arbetet med att skapa varumärken för städer kan politiska konflikter uppstå då invånarna
kanske inte alltid anser sig passa in i den bild en marknadsförare försöker skapa (Broberg,
Gianneschi & Jonsson 2016). Denna diskussion aktualiserade sig när Mattias Hagberg (2015),
kulturskribent för Göteborgs-Posten, i sin artikel intervjuade Göteborg & Co:s VD Camilla
Nyman. De diskuterade huruvida Göteborg & Co:s uppgift är att förmedla bilden av staden
och hur detta görs. Göteborgarna är en viktig del av Göteborg och Hagberg menar att
Göteborg & Co inte visar den sanna bilden av staden; att Göteborg & Co väljer att inte visa
upp alla delar av staden och dess typer av invånare. Detta moraliska dilemma som Hagberg
(2015) lyfter i artikeln gör det intressant att undersöka vilka aktörer som får medverka och hur
de inkluderas i Evenemangskalendern och varför.
Att Göteborg & Co är en kommunal verksamhet bidrar med en intressant aspekt till studien,
då detta innebär annorlunda direktiv att följa än hos privata aktörer. Det finns främst
ekonomiska, organisatoriska och uppgiftsorienterade krav (Regeringskansliet 2013). Enligt
Göteborg & Co3 måste organisationen anpassa sig efter de styrdokument, lagar och
3
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författningar som finns för Göteborgs Stad. Dessa tas fram av Göteborgs Stads
Kommunfullmäktige och Kommunstyrelse4.
För en kommun finns det både obligatoriska och frivilliga uppgifter. Turism, fritid och kultur
är frivilliga uppgifter att ta sig an (Regeringskansliet 2013). Det framgår att Göteborg Stad har
valt att arbeta med dessa uppgifter genom bolaget Göteborg & Co som ska arbeta med att
utveckla stadens turism, kultur och evenemang5. Detta innebär ett stort ansvar för att gynna
Göteborg som stad.

1.4 Syfte & Frågeställning
Syftet med denna studie är att konkretisera hur både det strategiska och praktiska arbetet kring
digitala redskap kan se ut vid destinationsmarknadsföring, i detta fall genom Göteborg & Co:s
Evenemangskalender.
Forskningsfrågor
• Vad är Evenemangskalenderns ändamål?
• Vilka direktiv finns för arbetet kring det digitala redskapet Evenemangskalendern?
• Vilka utmaningar medföljer dessa direktiv i arbetet kring det digitala redskapet
Evenemangskalendern?

4
5
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2 Teoretisk Referensram
2.1 Destinationsutveckling och turism
En destination är en plats som utvecklats som ett resmål för turister. Destinationsutvecklingen
är utvecklingen för den nämnda platsen och destinationens besökare är i sin tur de som kallas
för turister (Bohlin & Elbe 2011; Wang & Pizam 2011).
Begreppet turist kan diskuteras, då det sätts olika kriterier och motiveringar kring vad som
utgör en turist både av forskare och av turismindustrin. Bohlin och Elbe (2011) beskriver att
turister är personer som stannar på en destination i minst 24 timmar. En annan definition av
turist går att finna i Aronsson och Tenglings (2003) bok där de ytligt beskriver att en turist är
någon som rest hemifrån, att deras besök är tillfälligt och att deras besök har ett syfte som
anordnats för tillfälliga besökare. Blom och Nilsson (2005) har en liknande, lite mer grundlig,
tolkning. Enligt Blom och Nilsson (2005) innebär turism:
1.
2.
3.
4.
5.

Någon form av förflyttning (från hemorten till en eller flera besöksorter och hem igen)
Bortavaro under en viss tid (oftast med en viss minimitid och maxtid)
Ett avståndskriterium
Bortavaron ska vara frivillig
Pengar som spenderas på besöksplatsen ska inte vara intjänade där

Friedrichs Grängsjö (2001) lyfter dock att olika aktörer uttrycker en skillnad mellan begreppen
besökare och turist, där besökare emellanåt används i en vidare kontext som inkluderar
genomfartsresenärer. I denna studie används begreppen besökare, resenär och turist som
synonymer.
Leipers modell kan användas för att beskriva vad som ingår i turismindustrin (Leiper 1995 Se
Wang & Pizam 2011.s 2). Modellen går ut på att följande tre punkter är de som påverkar
industrin:
1.

Geografiska element:
- Turistens hemort (Traveller generating/home region)
- Turistdestinationen (Tourist destination region)
- Själva resan, med eventuella stopp längs vägen (Transit route region)

2. Turister: Utan turister finns ingen turism, därför är de viktiga att studera. Det finns en
hel del faktorer som kan påverka en turist; ekonomiska, sociala och kulturella. Turister
kan också delas in i grupper; nöjesresande, yrkesresande och resenärer med
gemensamma intressen. De definieras också ofta med att de reser/stannar minst 24
timmar och övernattar, men även dagsresor och utflykter räknas.
3. Turismindustrin: De företag och organisationer som bidrar till att marknadsföra
turistprodukten. Olika produkter och tjänster hittas i de olika geografiska elementen,
till exempel, reseagenter hittas i turistens hemort och transportföretag hittas i sektionen
för resande. Den primära turismindustrin innehåller resehandel, transport, logi och
andra tjänster.
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Vad som utgör en destination är enligt WTO (2004) en fysisk plats där besökare spenderar
minst en övernattning och att det finns attraktioner och stödtjänster, det vill säga de tjänster
och produkter som möjliggör turism och besök (Bohlin & Elbe 2011; WTO 2004). Bohlin och
Elbe (2011) har också lagt till infrastruktur när de beskriver vad som utgör en destination. Det
finns även administrativa gränser, det vill säga att det finns en uttalad organisation som arbetar
med destinationens varumärke och utformar styrkor för att stärka destinationens position på
marknaden (WTO 2004). Wang och Pizam (2011) ger exempel på något som de kallar
multidimensionella styrkor för en turistdestination: miljömässiga, ekonomiska, sociala,
kulturella, politiska och teknologiska styrkor. Arbetar en destination med samtliga styrkor
skapar det konkurrenskraft genom att veta hur turisternas behov ska tillfredsställas och ge dem
en extraordinär upplevelse.
Destinationer påverkas av aktiviteter, säsonger och intressenter. Bohlin och Elbe (2011) menar
att det ofta finns en huvudsaklig aktivitet som bidrar till att turister väljer att åka till
destinationen. Säsonger kan påverka att besökare väljer vissa destinationer. Vissa orter blir till
exempel kända och besökta som badorter på sommaren eller skidorter på vintern.
Destinationer kan också påverkas av antalet och storleken på deras intressenter. I mindre orter
är det oftast en stor organisation som påverkar och styr, medan det i större städer finns fler
intressenter av olika slag och storlek. I städer blir samspelet mellan intressenter av större vikt,
för att skapa en attraktiv destination (ibid.).
Det finns också olika typer och karaktärsdrag på destinationer. Bohlin och Elbe (2011) tar upp
rurala och urbana samt geografiska skillnader som de delar upp i punkt-, plats- och
områdesdestinationer. En urban karaktär på en destination innebär att själva staden och dess
resurser är det intressanta och utgör attraktionen, medan i en rural är det naturen och
landsbygden. I den geografiska skalan från Bohlin och Elbes bok (2011) är en
punktdestination ett specifikt resmål, där Kalmar slott ges som exempel. En platsdestination är
i sin tur en större destination, som en stad. En områdesdestination innebär ett större område
som kan samla flera destinationer i sig. Bohlin och Elbe (2011) ger Dalarnas län och
Australien som exempel. Områdesdestinationer har ofta en administrativ och politisk
gränsdragning (Bohlin & Elbe 2011; WTO 2004) och destinationen är också tydligt
definierad. I dessa destinationer syns engagemang från företag, organisationer och politiker på
grund av att de alla är intresserade av destinationens utveckling (Bohlin & Elbe 2011).
En viktig aspekt i destinationsutveckling är att ha ett hållbart synsätt (Bohlin & Elbe 2011).
Enligt Redclift och Springett (2015) är hållbarhet ett stort ansvar hos varje organisation.
Hållbar turism har enlig Redclift och Springett (2015) tre aspekter:
1. Miljömässiga (biologisk mångfald, ekosystem, ekologisk hållbarhet)
2. Sociala (kön, etnicitet, inkomst, hälsa, boende, transport, anställning/arbete - rättvisa
mot alla individer)
3. Ekonomiska (ska förbättra mänskligt välbefinnande, inte enbart varor och tjänster)
Tillväxtverket (2018b) tar upp hållbarhet kopplat till turismindustrin. För att arbeta hållbart
och bistå kund, företag, lokalsamhället och landet krävs det att upplevelseprodukterna följer
de tre aspekterna som Redclift och Springett (2015) tar upp. Bohlin och Elbe (2011) skriver
också om dessa tre aspekter när det gäller hållbarhet kring destinationsutveckling. Ännu ett
perspektiv från Bohlin och Elbes (2011) resonemang kring social hållbarhet är att när turismen
ökar på en destination finns det en risk att konflikter mellan lokalbefolkning och turister ökar.
Forskning visar att entreprenörer uppskattar ett större flöde turism medan lokalbefolkningen
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inte uppskattar det alls, utan får en mer negativ attityd gentemot turism (Okulicz-Kozaryn &
Strzelecka 2017). Denna negativa attityd beror förmodligen på att lokalbefolkningen känner
att deras hem tappar sin autencitet i den exploatering som turism ofta innebär (Blom,
Ernfridsson, Nilsson & Tengling 2009; Hanefors & Mossberg 2007; McLaren 2003). Blom,
Ernfridsson, Nilsson och Tengling (2009) poängterar också den vardagsproblematik som kan
uppstå, så som långa köer i mataffären, till skillnad från de andra som mest pekar på större
projekt som rivning av regnskog och liknande (Hanefors & Mossberg 2007; McLaren 2003).
Att vara medveten om och förstå lokalbefolkningens attityder gentemot turism är en viktig del
i att arbeta hållbart med turismutveckling (Gursoy, Chi & Dyer 2010).
Att mäta turismen och dess omfattning kan vara svårt och bidrar ibland med problematik i
arbetet kring destinationsutveckling (Bohlin & Elbe 2011). Turism är en bransch som inte
alltid urskiljer sig på samma sätt som andra branscher, då den består av många olika aspekter
som till exempel shopping, restaurangbesök, gästnätter, evenemang och nattliv. Bohlin och
Elbe (2011) nämner olika exempel på mätmetoder att använda sig av för att mäta turismens
storlek och omfattning; BNP, antalet turister, resor eller gästnätter. Det finns en stor svårighet
i att särredovisa turismens omfattning, vilket uppmärksammats och diskuterats av UNWTO,
United Nations World Tourism Organization. De har tagit fram en rekommendation på hur
turismens andel av BNP bör redovisas. BNP används främst för att kunna jämföra med annan
internationell statistisk (ibid.).
För att uppskatta antalet turister har det förr använts statistik från till exempel gränskontroller
och större boendeanläggningar (Bohlin & Elbe 2011). Detta är dock en metod som har
försvårats då det inte längre sker gränskontroller på samma sätt inom Norden och Europa. En
annan statistik som kan användas är antalet resor och gästnätter. Bohlin och Elbe (2011)
uppmärksammar dock det faktum att kommersiella gästnätter utgör ⅓ av det totala antalet
gästnätter som egentligen finns. De resterande ⅔ är gästnätter som spenderas
genom övernattningar hos familj, vänner, fritidshus eller annat. Trots att flera andra logiformer finns med i resonemangen lyfta av Bohlin och Elbe (2011), saknas ändå mer moderna
och digitala alternativ som AirBnb och Couchsurfing. Dessa alternativ hade inte fått
genomslagskraft i Sverige när boken publicerades.

2.2 Varumärken för DMO:s genom digitala redskap
Tasci och Kozak (2006) har gjort en studie där de undersöker skillnaden mellan begreppen
image och varumärke i destinationsmarknadsföring. De kommer fram till att ett varumärke är
något djupare än image, men att en positiv image bidrar till ett starkare varumärke. Ett
varumärke består av två saker; projekterade och mottagna bilder (ibid). Med respekt för att
orden varumärke och image kan ha något olika innebörd, kommer denna studie använda ordet
varumärke, bortsett från i detta avsnitt då även image diskuteras.
Wang och Pizam (2011) använder begreppet Tourism Destination Image, förkortat TDI. De
diskuterar att TDI består av allt det som turisten kopplar ihop med destinationen. Det kan med
andra ord vara till exempel en tanke, tro, känsla eller attityd (ibid.). Detta går i linje med det
som Qu, Kim och Im (2011) beskriver; att en destinations image är en multidimensionell
konstruktion som bygger på kognitiva, unika och affektiva bilder, som i sin tur påverkar
turisternas beteende. Varumärkesidentiteten som skapas måste stämma överens med den
image som finns kring destinationen (ibid.). En stark, tydlig och positiv bild av en destination
är av stor vikt för en turistdestinations möjlighet för att locka nya besökare och för att få
återkommande besökare (Carballo, Araña, León & Moreno-Gil 2015; Qu, Kim & Im 2011).
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Det visar sig att när resenärer söker information kring en destination använder de sig av fraser
som är kopplade till destinationens image (Pan och Li 2011). Detta innebär att om
marknadsföraren vet vilka fraser som resenärer söker efter underlättas möjligheten att matcha
marknadsföringen på individnivå (ibid.).
Hankinson och Cowking (1993) definierar ett varumärke som en produkt eller tjänst som
positioneras så att den kan kopplas till dess personlighet och samtidigt särskiljas från
konkurrensen. Positionering görs i förhållande till konkurrenter och då är pris och användning
ofta det som avgör hur varumärket positioneras. Personligheten är en kombination av de
funktionella attribut och symboliska värden som finns. Ibland kan de symboliska värdena
behövas uppdateras för att hållas relevanta för konsumenterna, men detta måste göras i linje
med de ursprungliga funktionella attributen (ibid.). När DMO:s bygger varumärken kring
destinationer är potentiella besökare de som organisationerna har i åtanke som mottagare
(García, Gómez, & Molina 2011).
Hankinson & Cowking (1993) beskriver att det finns en livscykel för varumärken, precis som
det gör för produkter. Med ett förnuftigt arbete kring ett varumärke kan det överleva på
marknaden länge, till skillnad från produkter som någon gång dör ut. Att arbeta med ett
varumärke beskrivs som en kontinuerlig cykel av research, planering, implementering och
kontrollering vilket etablerar och underhåller varumärket (ibid.). Ett starkt varumärke kan
bidra till marknadsandelar och kan ses som en hållbar konkurrensfördel (ibid.). Ett varumärke
innebär ett långsiktigt arbete och är nödvändigt i dagens samhälle då teknologin och dess
tillgänglighet gör att en produkt eller tjänsts funktioner inte räcker för att skapa
konkurrenskraft (ibid.).
Att skapa ett destinationsvarumärke har två fördelar; på utbudssidan skapas en slags identitet
för destinationen och samtidigt tillfredsställs konsumenters efterfrågan av en image (ibid.).
Att bygga ett varumärke kring organisationer har blivit populärt eftersom att möjligheterna att
sprida det på har vuxit (Broberg, Gianneschi & Jonsson 2016). Fenomenet varumärke har
skapat en ökad efterfrågan av reklam och marknadsföring. Ett sätt detta syns på är att även de
offentliga aktörerna har börjat arbeta med en mer marknadsanpassad retorik (ibid.).
Destinationsmarknadsföring och dess management kräver enligt Wang och Pizam (2011) en
övergripande, holistisk och systematisk strategi på grund av de komplexa frågor som arbetet
medför. Qu, Kim och Im (2011) säger att det med en tydlig varumärkesidentitet behövs en
integrerad marknadskommunikation och att målgruppen kan nås med en konsekvent
marknadsföring. Traditionellt har varumärke varit något som kopplats till produkter och
företag, men idag är det ett begrepp som också appliceras på platser (Andersson, Larson &
Mossberg 2009).
Digitaliseringen av samhället har gjort internet till en naturlig del i det vardagliga livet
(Cochoy et al. 2017; Frankel 2007). Teknologin har blivit en stor social del av samhället och
har skapat möjligheter för människor att uttrycka åsikter och göra sig hörda (Redclift &
Springett 2015). Utvecklingen av teknologiska och mobila enheter uppkopplade till internet
har format turismindustrins sätt att arbeta med försäljning och marknadsföring (Li, Robinson
& Oriade 2017). Datorer, laptops, surfplattor och telefoner är olika exempel på digitala
redskap som har integrerats hos dagens konsumenter, alla med den viktiga funktionen att vara
uppkopplade till nätet (Cochoy et al. 2017). Dessa digitala redskap har introducerat nya sätt att
både bete sig som konsument och synen på konsumtion. Cochoy et al. (2017) menar att
digitala redskap borde ses som en förlängning av konsumenten själv, snarare än en del av
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metoder för att kartlägga och övervaka konsumtion. Det finns även andra digitala redskap som
konsumenten använder vid konsumtion, exempelvis betalningsverktyg i butiker (ibid.).
Digital marknadsföring är den mest växande kanalen i Sverige och Norden när det kommer
till investeringar inom reklamsektorn (Utredningen om ett reklamlandskap i förändring 2018).
Digitala redskap har skapat flera nya marknadsföringskanaler för företag och organisationer
(Redclift & Springett 2015) och har gett många fördelar för turismindustrin (Sjöberg 2009).
Ett exempel är att försäljning och bokning av boende kan göras utan mellanhänder, men även
möjligheten att nå ut till sin målgrupp (ibid.). Att det är betydligt enklare för turister att boka
resor tack vare internet och de olika bokningssystem som finns understryks också av Hanefors
och Mossberg (2007).
Björners (2013) forskning kommer bland annat fram till att onlinemarknadsföring är en
nödvändighet för destinationer som vill ta sig an den globala marknaden. Paganoni (2012)
kommer fram till att ha en officiell hemsida har blivit ett av de vanligaste, och viktigaste,
sätten för destinationer att marknadsföra sig på. Samt att städer använder sig mer och mer av
sociala medier i sin marknadskommunikation (ibid.). Qu, Kim, och Im (2011) påstår att
samarbeten mellan staten och turismindustrin kan förenkla arbetet kring att skapa en tydlig
bild av en destination.

2.3 Evenemangs betydelse för turism och
destinationsmarknadsföring
Evenemang är ett område där det finns möjlighet till fördjupning med många olika aspekter
och denna studie är intresserad av kopplingen mellan turism, destinationsmarknadsföring och
evenemang. Att marknadsföra via evenemang är en trend som växte under 90-talet och
fenomenet benämns internationellt som event marketing (Behrer & Larsson 1998). Dock har
uttrycket funnits i Sverige sedan innan, men utan en enig innebörd, vilket har gett svårigheter i
att mäta fenomenets tillväxt (ibid.). Det finns många olika fördelar med att arbeta med
marknadsföring via evenemang. Exempelvis kan det enligt Behrer och Larsson (1998) skapa
uppmärksamhet, skapa tillfälle för insamlingar till välgörenhet, hjälpa till att få kunder att
besöka affärer eller köpcentrum, bidra till produktkännedom, skapa interaktion mellan
organisationer och deras målgrupper och framför allt skapa ett varumärke. Andersson, Larson
och Mossberg (2009) och Getz (2005) betonar också att evenemang är varumärkesskapande.
Bohlin och Elbe (2011) påstår även att evenemang är en marknadsföringsmöjlighet och kan
vara ett sätt för destinationer att attrahera likväl nationella som internationella turister.
Evenemang definieras oftast på följande sätt:
Ett evenemang är en aktivitet som är avgränsad i tid och rum. Det har ett program, en
arrangör, åskådare och/eller deltagare.
(Andersson, Larson & Mossberg 2009)
I arbetet med evenemang är det viktigt att erbjuda ett attraktivt utbud. Som Getz (2005) visar
är evenemang något som bidrar med turism då han påstår att evenemang är en attraktion i
turismindustrin. Ett verktyg för att skapa ett attraktivt utbud av evenemang kan vara Getz så
kallade evenemangsportfölj (Figur 1), event tourism portfolio. Den visar evenemang av olika
storlekar, typer och dess målmarknad. Pyramiden delar in evenemang i två kriterier; ett
kriterium för turisternas efterfrågan och ett för värdet i att möta andra uppsatta mål, kring till
exempel varumärkesbyggande eller hållbarhet (Getz, 2005).
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Figur 1: Egen illustration av Evenemangsturismportföljen (Getz 2005. s 138)
Getz pyramid återfinns också i Andersson, Larson & Mossbergs (2009) bok. Intressant nog
har de hämtat sitt exempel från Göteborg & Co:s verksamhetsberättelser, där pyramiden
formats efter organisationens verksamhet (ibid.).

2.4 Omvärlden och organisationen - Benchmarking, löskoppling
och hyperverklighet
Benchmarking, på svenska också känt som riktmärkning, innebär att förstå hur
tillämpningsområden fungerar och uppnås och att anpassa dem efter organisationen (Kozak
2004). Det kan ses som en metafor för riktpunkter för effektivitet i form av korrekta nyckeltal
(Karlöf 1997). Användning av benchmarking i organisationer är ett ökande fenomen (Kozak
2004) och det beror på att framgångar med benchmarking har en stark koppling till framgång i
konkurrens inom turismindustrin (ibid.). Karlöf (2009) har sammanfattat de viktigaste
elementen inom benchmarking i en lista:
1. En fullständig och korrekt beskrivning av de processer och aktiviteter som skapar
värdeförädlade prestationer.
2. Korrekta och av de inblandade accepterade jämförelser med en annan part - en
god förebild.
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3. En ingående förståelse av kausaliteten, dvs. orsakssambanden, mellan
arbetsorganisation, kompetens m.m. som förklarar skillnaderna i prestation, dvs varför
och hur skillnader finns.
4. Förändringar av arbetsorganisationer och rutiner samt förnyad kompetens för att skapa
effektivare verksamhet genom inspiration från partnern, inte imitation.
5. Ett förbättringsarbete som är målsatt och belönat och tar benchmarking som
utgångspunkt för ett organisatoriskt lärande med sökande av ny förebild för kontinuitet
och förbättringar inom andra områden.
Löskoppling är ett begrepp som används inom flera ämnesområden och det finns en
problematik med dess definition enligt Orton och Weick (1990). På grund av detta betonas
vikten av att visa vilken definition som används inom det valda området (ibid.). I denna studie
används den organisationsteoretiska definitionen där löskoppling innebär att den formella
strukturen i en organisation löskopplas från vad som händer i praktiken (Brunsson & Olsen
1990). Det vill säga, när det operativa arbetet inte utförs på det sätt som sagts utåt. Även om
begreppet inte används ordagrant lyfts också konceptet av Zwick och Cayla (2011) som menar
att det operativa arbetet inte är ekvivalent med det strategiska och det material som
marknadsförare producerar.
När fenomenet löskoppling tas ett steg längre kallas det emellanåt för hyckleri, främst av
Brunsson och Brunsson (2014). Hyckleri beskrivs som att diskussioner, beslut och praktiska
handlingar motsäger varandra och står för olika krav i en organisation. Trots att ordet har en
negativ klang, lyfter Brunsson och Brunsson (2014) att hyckleri inte enbart är något dåligt.
Eftersom organisationer dagligen utsätts för dessa motsägelser och krav krävs en viss grad av
hyckleri för att hålla så många intressenter som möjligt nöjda. Skulle en organisation undvika
hyckleri skulle de förmodligen lyckas uppnå och tillfredsställa en del krav, men helt försumma
andra krav. Ett arbetssätt utan hyckleri är för de flesta organisationer ohållbart (ibid).
När media, medvetet eller omedvetet, lyfter varumärken kallas det ofta hyperverklighet (Ek &
Hultman 2007). Hyperverklighet innebär att den bild som media visar inte längre stämmer
överens med verkligheten; att representationen blir mer verklig än verkligheten. Detta kan leda
till att media tappar förankring till verkligheten och snarare skildrar andra mediebilder. Det är
viktigt att mottagaren inte ser mediernas bild som en objektiv beskrivning, då en
oproblematisk tolkning inte går att undvika. Oavsett hur en plats kommuniceras används det
alltid ett urval där en del egenskaper lyfts fram och andra väljs bort (ibid).

2.5 Implementering av teori
Denna sammanfattning syftar till att förtydliga relevansen mellan teori, empiri och syfte. För
att kunna tolka och analysera den insamlade empirin krävdes en djupare förståelse för ämnen
som destinationsutveckling, marknadsföring och digitalisering. Teorin har också hjälpt till att
skapa en berättelse och en tjock beskrivning, vilket förklaras under 3.2
Datainsamlingsmetod.
Det finns olika sorters turister och ibland kan det vara svårt att veta vad som avgör vem som
är en turist och inte. Därför har de definitioner som presenterats tidigare använts för att förstå
och analysera Göteborg & Co:s egen definition av turist och hur denna definition styr
innehållet i Evenemangskalendern. Denna teori var en nödvändig komponent för att besvara
forskningsfrågorna och uppnå syftet med studien.
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Redan innan arbetet satte igång förstod vi att mätbarhet för turismens omfattning är svårt att
redovisa. Därför tar den teoretiska referensramen upp de sätt som turism har mätts på i
Sverige, genom Bohlin och Elbes (2011) bok. Att turism är svårt att mäta blir också ett ämne
som diskuteras under 4. Fallstudien. Detta var särskilt relevant för att kunna besvara den
tredje forskningsfrågan som rör de utmaningar som påträffas kring Evenemangskalendern.
Arbetet inom turismindustrin kretsar till stor del kring marknadsföring och varumärken, och
detta gäller även för Göteborg & Co. Som DMO lägger organisationer ner mycket fokus på
varumärkesbyggande och det är en viktig del i marknadsföringen av en destination. Senare i
studien presenteras hur Göteborg & Co hanterar denna del av sitt arbete. Med hänsyn till både
studiens bakgrund, problemdiskussion och teoretiska referensramen är det tydligt att dagens
konsumenter nås genom digitala redskap vilket varit en viktig aspekt för studien.
Benchmarking nämndes under en del intervjuer varpå studien strävat efter att förstå och
teorikoppla kring detta begrepp. I resultatet hänvisas också till det närliggande begreppet
omvärldsbevakning som användes av en del respondenter.
Göteborg & Co är en kommunal organisation och har därför tryck från flera olika intressenter
och måste på något sätt ta beslut som kan tyda på löskoppling. Hur detta samband ser ut
presenteras under 4. Fallstudien. Detta är viktigt för att förstå hur Göteborg & Co översätter
strategiska dokument och uttalanden i verksamhetsberättelser till sitt operativa arbete.
Benchmarking, löskoppling och hyperverklighet var viktiga begrepp för att undersöka hur
Göteborg & Co arbetar med Evenemangskalendern och vilka utmaningar detta innebär.
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3 Metod
3.1 Val av metod
Med hänsyn till frågeställningen har en kvalitativ forskningsmetod använts, i form av en
fallstudie. Fallstudier erbjuder möjligheter att fördjupa sig inom en viss organisation eller
område (Merriam 1994). I detta fall är det Göteborg & Co, med inriktning på det digitala
redskapet Evenemangskalendern som studerats. Metodvalet har justerats allt eftersom ny
information tillkommit och syftet har flera gånger omformulerats. Detta har inneburit ett
induktivt arbete.
Mer korrekt benämnt är det en mikroetnografi som har genomförts (Bryman & Bell 2015),
eftersom det endast är en specifik del av Göteborg & Co som har studerats. Det har inte
genomförts fullskalig fallstudie, på grund av studiens begränsningar. För enkelhetens skull
kommer uttrycket fallstudie att användas.
Det var flera faktorer som motiverade valet att göra en fallstudie med en kvalitativ design.
Forskningsfrågorna kräver utförliga och fördjupade svar kring exempelvis processer och olika
tolkningar av processer, vilket gjorde ett kvalitativt tillvägagångssätt mer aktuellt än ett
kvantitativt. Göteborg & Co:s Evenemangskalender utgör ett unikt fall. En fallstudie gav oss
möjligheten att använda mer än en typ av datainsamlingsmetod, då målet var att skapa en bild
av organisationen kring Evenemangskalendern. I studien samlades data in genom intervjuer,
artiklar, interna dokument och hemsidor kopplade till Göteborg & Co och Göteborgs Stad.
Först och främst var det nödvändigt för studien att få tillgång till data som gav inblick i hur
Göteborg & Co använder och arbetar med Evenemangskalendern.
För att kunna undersöka hur Göteborg & Co väljer vilka evenemang som inkluderas i
Evenemangskalendern behövdes information kring hantering av evenemang i kalendern. Insyn
i dokument som tydliggör kriterier och avgränsningar har också underlättat analysen. Utöver
detta har företagets värderingar, tankar och strategier varit ett viktigt perspektiv att undersöka.

3.2 Datainsamlingsmetod
Datainsamlingen bygger på kvalitativt material som intervjuer, dokumentanalys och
netnografi, varpå den senare samlats in genom observationer på hemsidor. Överlappning
mellan flera empiriska fält har varit nödvändigt för att skapa en så kallad tjock beskrivning.
Berg (2015) menar att denna överlappning ofta sker automatiskt, då den digitala dimensionen
är svår att bortse från.
Respondenterna för intervjuerna är personal som arbetar med Evenemangskalendern på olika
sätt, antingen med operativt eller strategiskt arbete. Intervjuerna har utförts i respondenternas
egna lokaler eller via mailkorrespondens.
Intervjuerna var främst ostrukturerade, av flera anledningar, exempelvis var det olika sorters
frågor som krävdes för att kunna besvara forskningsfrågorna. För att börja intervjuerna
behövdes ett fåtal slutna frågor för att ge bakgrundsinformation om respondenten. Det
behövdes dock främst öppna, tolkande frågor för att få förståelse kring respondentens
upplevelse. Merriam (1994) beskriver i sin bok att ostrukturerade intervjuer framför allt kan
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användas när det inte finns tillräckligt mycket kunskap för att ställa passande frågor. Detta
perspektiv har vi tagit till oss och därför inte använt oss av en sammanställd intervjuguide.
Efter varje intervju har en reflektion gjorts vilket har utvecklat kunskap och tankar inför nästa
intervju. Intervjuerna har utförts med en enkel mall som berört områdena som
Evenemangskalenderns
Historia/Relation,
Arbetsuppgifter,
Marknadskommunikation/Varumärke och Omvärldsbevakning/Respons, se Bilaga 2. Det
fanns inga specifika frågor kring de olika områdena, för att respondenterna skulle få plats att
fritt berätta om vad de ansåg relevant kring varje ämne.
Intervjuerna har skett individuellt och alla har startats med frågor kring respondentens
bakgrund. Under intervjuerna berörde samtalen de olika områdena och den fria strukturen
gjorde att respondenterna talade fritt. Detta har underlättat uppkomst av nya tankar, idéer för
fördjupning och bidragit till förtroendeskapande samtal där respondenten har fått utveckla
berättelserna. Med tillåtelse spelades de muntliga intervjuerna in med hjälp av mobiltelefon.
Endast anteckningar kring faktorer som ej kan fångas i en ljudinspelning har gjorts. Avsikten
var att tillåta att all uppmärksamhet riktades mot respondenterna, vilket Bryman och Bell
(2015) poängterar vikten av. Intervjuerna har i efterhand transkriberats. En av respondenterna
önskade att få läsa igenom transkriberingen för att undvika eventuella missförstånd och för att
få en möjlighet att utveckla svaren. Detta gjordes via e-mail.
Respondenterna har erbjudits full anonymitet innan intervjuer, då detta förhoppningsvis har
ökat respondenternas känsla av trygghet och därmed uppriktighet. I efterhand har dock alla
respondenter anonymiserats. Varför detta beslut togs beskrivs mer ingående under 3.5 Etiskt
övervägande.
Dokumentanalysen har baserats på de dokument där tillgång tillåtits. Detta är organisatoriska
dokument,
till
exempel;
kriteriedokument,
opublicerade
framtidsplaner
och
verksamhetsberättelser. Dessa dokument var användbara som bakgrund till intervjuerna och
som underlag för analys. Det har varit viktigt att reflektera över huruvida författaren bakom
dokumenten är partisk och i så fall på vilket sätt (Bryman & Bell 2015). Med ett källkritiskt
förhållningssätt och en medvetenhet kring författarna har informationen samlats in. När
dokumenten undersöktes har det etiska perspektivet varit närvarande, till exempel genom att
överväga personalens integritet vid dokumenttillgång. I likhet med dokumentanalysen har
Evenemangskalendern givit större förståelse för organisationen och använts som bakgrund
inför intervjuerna.
Utöver primärdata har sekundärdata också samlats in, främst genom litteratur och
vetenskapliga artiklar. En del data har även samlats in från relevanta webbsidor och
tidningsartiklar. Sekundärdata har erbjudit definitioner, inspirerat och informerat för att
möjliggöra denna studie.

3.3 Urval
Valet av organisation var kritiskt för studien, för som tidigare nämnts, är det svårt att koppla
isär Göteborg & Co och Evenemangkalendern. För att samla data behövde urvalet smalnas av
och preciseras. I början låg fokus på målmedvetet urval och gick sedan över till ett, som
Bryman och Bell (2015) skulle kalla det, snöbollsurval. Urvalskriterierna kretsade kring att
hitta källor som är involverade och har kunskap om Evenemangskalendern på både operativ
och strategisk nivå. Fler specifika kriterier varken behövdes eller var möjliga eftersom det
valda ämnet är så pass smalt.
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En del av urvalet var känt sedan innan, och det hjälpte i sin tur att bidra med information till
snöbollsurvalet. Undersökningen började med att en person kontaktades, som var för oss redan
känd, och som arbetar operativt med Evenemangskalendern på Göteborg & Co. Ett kort möte
bokades med formalia och information kring förfrågan om att göra en fallstudie om
organisationen. Redan vid detta möte påbörjades snöbollsurvalet då respondenten tipsade om
att kontakta en kollega som arbetar strategiskt på Göteborg & Co. Denna person
rekommenderade sedan oss vidare till ytterligare en respondent.
Relativt sent i processen tillkom en ny respondent i studien, en sporadisk användare av
Evenemangskalendern. Även denna person var känd för oss sedan tidigare, men det var inte
känt att personens yrkesroll kunde bidra till denna studie. Som nämnts tidigare har arbetets
induktiva karaktär lett till omformuleringar av syfte, vilket gjorde fler perspektiv till
Evenemangskalendern intressanta och den nya respondenten blev då mer relevant.
Urvalet har varit litet sett till antal respondenter, dels på grund av det smala ämnesvalet och
dels på grund av tidsrestriktioner. Dock har urvalet gjorts med omsorg och träffsäkerhet och
mycket information kunde samlas in för att representera organiseringen kring
Evenemangskalendern. Nedan är en beskrivning av respondenter som deltog i intervjuer.
Respondent: Organisation:

Roll:

Typ av
intervju:

Datum:

Respondent
1

Göteborg & Co

Operativt arbete med
Evenemangskalendern

Ostrukturerad

18 april
2018

Respondent
2

Göteborg & Co

Strategiskt arbete med
Evenemangskalendern

Ostrukturerad

2 maj
2018

Respondent
3

Göteborg & Co

IT-ansvar över goteborg.com

Mailintervju

25 april
2018

Respondent
4

Anonymiserad
organisation

Strategiskt arbete kring
evenemang på flera platser i
Göteborg

Ostrukturerad

3 maj
2018

För att få till en omfattande och tät beskrivning, även kallad tjock beskrivning (Bryman & Bell
2015; Merriam 1994) och som Berg (2015) påstår så har det varit nödvändigt att undersöka
den digitala dimensionen av området. Därför har det varit en del av urvalsprocessen att välja
vilka hemsidor som ska användas. De valda hemsidorna har besökts kontinuerligt under
arbetets gång, och datumkolumnen syftar till det första och senaste besöket.
I denna studie har också dokument varit en vital del för den tjocka beskrivningen. Gällande
empiriska dokument har både offentliga och interna dokument använts. De offentliga
dokumenten har hämtats från Observationsobjekt 1 och 2. De interna dokumenten är
Dokument 1 och 5. Dokument 1 har erhållits av Respondent 1 och Dokument 5 har erhållits av
Respondent 2. Dessa interna dokument har skickats via e-mail efter intervjuerna.
De Observationsobjekt och Dokument som varit användbara som grund för analys är följande:
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Observationsobjekt: Hemsida:

Datum:

Observationsobjekt 1 www.goteborg.com

3 mars 2018 - 13 maj 2018

Observationsobjekt 2 www.goteborgco.se

22 mars 2018 - 10 maj 2018

Observationsobjekt 3 www.goteborg.se

15 april 2018 - 8 maj 2018

Observationsobjekt 4 www.goteborg2021.com 11 april 2018 - 14 maj 2018
Dokument: Typ:
Dokument 1 Internt kriteriedokument för Evenemangskalendern
Dokument 2 Verksamhetsberättelser för åren 2006-2016
Dokument 3 Hållbarhetsredovisning för året 2017
Dokument 4 Publicerad Affärsplan för åren 2015-2017
Dokument 5 Opublicerad Affärsplan för åren 2018 - 2020
Dokument 6 Användarmanual och policy för Göteborgs Evenemangskalender
En källförteckning över det empiriska materialet återfinns i Bilaga 1.

3.4 Analys av material
Dokumenten har analyserats genom en kvalitativ innehållsanalys (Grønmo 2006), vilket
innebär att kategorisera innehåll och registrera data ur dokument. Datainsamlingen skedde det
vill säga samtidigt som analysen genomfördes. För att kategorisera innehållet har
syftesformulering och forskningsfrågor varit utgångspunkt.
Alla dokument har sparats, skrivits ut i pappersformat samt fått en notering om när respektive
dokument lästs. Verksamhetsberättelserna från Göteborg & Co har genomsökts efter teman
som digitalt, målsättningar och Evenemangskalendern. Därefter har en jämförelse mellan olika
år genomförts. En liknande analys har utförts på de digitala plattformarna.
Dokumenten lästes igenom noggrant innan intervjuerna påbörjades. Vid vissa av intervjuerna
gavs också tillgång till fler dokument. Efter intervjuerna analyserades dokumenten igen och
igen för att upptäcka nya spår och gemensamma nämnare.
Intervjuerna blev en fördjupning och en förlängning av de dokument som lästs igenom
tidigare. Därför har intervjuerna analyserats för att identifiera beståndsdelar som sedan har
delats in i teman, och matchats med den kategorisering som beskrivs ovan. När
transkriberingarna av intervjuerna tematiserats upptäcktes mönster som inte setts tidigare,
vilket Kaijser och Öhlander påpekar är vanligt (2011).
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3.5 Studiens trovärdighet
Relevansen att jobba med validitet och reliabilitet i en kvalitativ studie är något som har fått
kritik (Bryman & Bell 2015) och det tar denna studie hänsyn till genom att använda sig av fyra
underliggande begrepp för att skapa tillförlitlighet. Dessa är trovärdighet, överförbarhet,
pålitlighet och möjlighet att styrka och konfirmera. För att öka trovärdigheten i studien har
respondentvalidering (Bryman & Bell 2015) använts för att respondenten ska få möjlighet att
bekräfta att insamlad data stämmer. Överförbarheten är begränsad inom fallstudier då studien
utförs i en unik miljö. En detaljerad beskrivning av studien hade kunnat öka överförbarheten,
men då hade studien inte kunnat ha samma induktiva grund. För att göra studien pålitlig har
studien granskats av andra, exempelvis handledare och närstående. För att kunna styrka och
konfirmera har studien utförts med medvetenhet för att inte låta personliga värderingar eller
teoretisk inriktning påverka studiens arbete.

3.6 Etiskt övervägande
Det etiska övervägandet är viktigt att ha i åtanke. Vi har tagit hänsyn till detta genom att i
förväg granska de fyra områden Bryman och Bell (2015) tar upp. I de etiska övervägandena
har både respondenterna och organisationen funnits i åtanke, då vi inte vill att någon av dessa
ska ta skada av studien och dess genomförande.
Det var ett aktivt val att anonymisera alla respondenter i studien. Allt eftersom arbetet med
studien fortskred och en del intressekonflikter uppdagades blev det tydligt att anonymisering
var ett bra alternativ för att skydda alla parter. Alla intervjuer utfördes med avsikt att inte
inkräkta i respondenternas personliga sfär, och personliga dokument har undvikits i största
möjliga mån. En del frågor eller intresseområden har dock ansetts vara av känslig karaktär,
men ansågs ändå nödvändiga för studien. Exempel kan vara frågor som rör en respondents
arbetsinsats eller yttre kritik mot redskapet.
Den respondent som inte arbetar på Göteborg & Co och dennes arbetsplats har vi också valt
att anonymisera. I studien är det inte relevant vilket företag personen arbetar på, utan istället
hens yrkesroll och kontakt med Evenemangskalendern. Varför Göteborg & Co inte har
anonymiserats är för att studien då hade tappat sitt sammanhang och sin kontext. Sedan hade
det förmodligen varit enkelt att genomskåda, då en del beskrivning av historia och
organisation krävs för förståelse av ämnet och studien.
Innan intervjuer och dokumentanalys informerades respondenterna och organisationen om
studien och fick möjlighet att avbryta. Respondenterna informerades om möjlighet till
anonymitet, sin rätt att avböja frågor som känns obekväma och ett löfte om att känslig
information inte kommer spridas utan deras tillåtelse. Som tidigare nämnts har samtliga
respondenter gett sitt medgivande till inspelning före intervjuerna. Dock togs beslutet att
anonymisera respondenterna efter att en del av intervjuerna redan genomförts. I dessa fall har
respondenten i fråga informerats om detta och fått situationen förklarad.
En av respondenterna uttryckte en önskan om att få korrekturläsa studien innan publikation,
med avsikt att rätta till eventuella fel. Detta gick vi med på, för att skapa transparens och
tydlighet. Eventuella fel, exempelvis i citat eller felbenämningar av organisationsformer, har
korrigerats av oss för att bibehålla studiens trovärdighet.
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Göteborg & Co och övriga respondenter har bett att få tillgång till slutgiltigt material, vilket
kommer att tillhandahållas för de intresserade parterna.

3.7 Kritik av metodval
Det finns kritik riktad mot kvalitativa forskningsmetoder och Bryman och Bell (2015) tar
bland annat upp följande fyra områden: subjektivitet, svårigheten med att replikera,
generalisering och svårigheten med att jobba med transparens. Dessa argument kommer från
det faktum att när en kvalitativ studie görs spenderas mycket tid med den valda organisationen
i fråga, där en relation utvecklas, vilket leder till svårigheter kring att hålla studien objektiv.
Genom att begränsa delaktigheten i organisationen har den emotionella involveringen också
minskat.
De ostrukturerade intervjuerna är också något som kan försvåra replikationer. Transparensen i
kvalitativa studier är ofta bristande, men för att förebygga detta har urvalsprocessen och
genomförandet förklarats utförligt. Svårigheter med den valda metoden har varit eventuell
begränsad tillgång, access. Det är även tidskrävande, till exempel med transkribering av
intervjuer (Bryman & Bell 2015). Hade det funnits mer tid till att genomföra studien hade det
bland annat funnits möjlighet och varit intressant att intervjua fler personer inom
organisationen, undersöka turister, lokalbefolkning och de näringsidkare vars evenemang är
med i Evenemangskalendern.
Svårigheter kopplade till denna studies forskningsfrågor är att de är specifika och att det är ett
smalt ämne. Studiens storlek av urval är också en aspekt som kan kritiseras. Med få deltagare
kan det vara svårt att generalisera och jämföra med andra studier.

3.8 Metodreflektion
Fördelarna med kvalitativa studier är att de kan leda till fördjupad förståelse då de ger
respondenterna möjlighet genom retrospektiv intervju att ge ytterligare förklaringar till
händelser (Bryman & Bell 2015). En kvantitativ metod hade inte gett samma möjlighet att
ställa uppföljande frågor eller be om vidareutvecklingar av svar, vilket studien krävde för en
fördjupad förståelse för organisationen och det digitala redskapet. Som Bryman och Bell
(2015) säger, beskriver en kvantitativ studie hur det ser ut, inte hur och varför som en
kvalitativ studie gör.
Accessen har också reflekterats över, vilket är en viktig del vid genomförandet av en fallstudie
(Bryman & Bell 2015). Ibland kan access vara en väldigt formell process och det kan skilja sig
mellan kommunala och inte kommunala bolag (ibid.) och i denna fallstudie är fallet ett
kommunalt bolag. Detta gör att det redan finns access till en stor del av organisationen, då de
flesta frågor måste förankras av berörd styrelse (Bohlin & Elbe 2011). Bryman och Bell
(2015) säger att access kan förenklas genom att ha kontakt med någon i organisationen. I detta
fall finns kontakt upprättad med organisationen sedan innan, i form av att en av oss är
säsongsanställd på Göteborg & Co. Den geografiska accessen är fördelaktig i denna fallstudie
då det finns fysiska kontor i området där studien utförts.
Ett metodologiskt bekymmer i fältarbetet kan vara eventuell subjektivitet vid kontakt med
personal på Göteborg & Co på grund av den relation som redan finns. Relationerna ses dels
som ett möjliggörande för studien, och dels som ett hinder. Då studien medvetet byggts med
denna bakgrund har uppmärksamhet riktats åt att skapa ett tillförlitligt material.
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På grund av tidsbegränsningar och begränsat urval utfördes inget test av intervjuerna, bortsett
från mellan oss själva. Detta ledde till en del nervositet och osäkerhet vilket kan ha påverkat
den första intervjun. Vi var inte lika uppmärksamma på möjlighet till följdfrågor och var mer
måna om den goda stämningen än att be om mer utförliga förklaringar. Trots detta erhölls
mycket kunskap om kalendern och större insyn i hur nästa intervju borde se ut, vilket
förbättrade prestationen. Hade våra färdigheter i att intervjua varit bättre hade det även kunnat
ge mer utförliga svar, särskilt inom ämnet processer.
Det metodval som gjorts för studien har, trots reflektionerna ovan, visat sig vara ett effektivt
och ögonöppnande sätt som bidragit till ökad förståelse för en marknadsförares praktiska
arbete. Det har även bidragit till besvarande av syfte och forskningsfrågor. Det empiriska
materialet har skapat en tjock beskrivning av arbetet kring Evenemangskalendern.
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4 Fallstudien
4.1 Organisationen Göteborg & Co
Göteborg ska vara ett förstahandsval bland storstäderna i Europa genom att
vara: En av Europas mänskligaste och mest attraktiva storstadsregioner att leva
och verka i, samt att besöka.
(Göteborg & Co6)
Bilden av Göteborg som evenemangsstad började redan under tidigt 1900-tal. År 1915 lades
en ansökan om att arrangera Världsutställningen av Göteborgs dåvarande stadsfullmäktige,
Axel Carlander. Tanken var att utställningen också skulle uppmärksamma Göteborgs Stads
300-årsjubileum år 1921. Dock senarelades genomförandet till år 1923 på grund av
ekonomiska hinder7. I samband med utställningen byggdes olika ikoniska platser i staden som
Botaniska trädgården, Svenska mässan och nöjesparken Liseberg8 (Hernqvist 2010).
Bakom Evenemangskalendern står organisation Göteborg & Co, ägt av Göteborgs Stad9.
Göteborg Stad har delat in sitt bolag i sju olika kluster med ett styrande koncernbolag10. De
har genom Göteborg Stadshus AB startat Göteborg & Co Träffpunkt AB som är ansvariga för
områdena kultur, turism och evenemang. Oftast benämns organisationen som Göteborg & Co,
och det görs den även i denna studie.
Göteborg & Co:s uppdrag är att “marknadsföra och medverka i utvecklingen av Göteborg
som turist-, mötes- och evenemangsstad”11. De menar att dessa tre affärsområden gör
Göteborg till en attraktiv destination. Dessa tre områden samspelar även för att skapa
mervärde och en stark helhetsbild av destinationen. Ibland nämns även andra “städer”, som
till exempel matstaden. Turist-, mötes- och evenemangsstaden är permanenta i beskrivningen
och finns alltid med när Göteborg & Co beskriver organisationen och vad den arbetar med12.
En av respondenterna berättade att en ny affärsplan har delats ut internt, och i framtiden
kommer det inte vara samma fokus och uppdelning på de olika “städerna”13.
Organisationens kärnvärden är “Mänsklig, Pluralistisk och Inspirerande”14. Dessa ska färga
organisationen och all dess kommunikation. Detta var inget som diskuterades under
intervjuerna med Göteborg & Co.
Organisationen beskriver att de arbetar utifrån en struktur som ser ut på följande sätt:

6

www.goteborgco.se; www.goteborg.se; Verksamhetsberättelser för åren 2006-2016; Hållbarhetsredovisning för
året 2017
7
www.goteborg.se
8
www.goteborg2021.com
9
www.goteborgco.se
10
Publicerad Affärsplan för åren 2015-2017
11
www.goteborgco.se
12
Verksamhetsberättelser för åren 2006-2016
13
Respondent 2, 2 maj 2018; Opublicerad Affärsplan för åren 2018-2020
14
www.goteborgco.se
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Figur 2: Göteborg & Co:s organisationsstruktur15
Avdelningen Privatturism är den som arbetar kring turiststaden. Här är syftet att genom ett bra
värdskap bemöta och förse besökarna med information och förmedla bilden av destinationen
Göteborg. Avdelningen arbetar med att samordna, utveckla och marknadsföra staden för att
bidra till både affärer för besöksnäringen och hållbar tillväxt16. Avdelningen arbetar även med
att utveckla plattformen för samarbeten med de privata aktörerna i staden och på en regional
nivå genom samarbeten med Visit Sweden och Turistrådet Västsverige. Dessa samarbeten har
ett särskilt fokus på att utveckla affärer, kommunikation och tillgänglighet17.
Avdelningen Möte är den som arbetar kring mötesstaden. Här är syftet att sälja in Göteborg
som en destination för “främst internationella vetenskapliga möten, politiska möten samt
större företagsmöten”18. Internationellt kallas detta arbetsområdet hos organisationen för
Göteborg Convention Bureau. Enligt Göteborg & Co bidrar mötesindustrin med tillväxt och
hjälper till att profilera stadens forskning, innovationer och företag19. Den bidrar också till att
göra Göteborg till en attraktiv stad att “studera, verka och investera i”. Mötesstaden
samarbetar bland annat med Turistrådet Västsverige och Västra Götalands
Regionutvecklingsnämnd genom Mötesindustrirådet20.
Avdelningen Evenemang är den som arbetar kring evenemangsstaden. Här är syftet att
förstärka konkurrenskraften för Göteborg som destination och utveckla spetskompetensen
inom arbetet med evenemang. Det finns även ett fokus på att utveckla idéer och att möjliggöra
evenemang som bidrar med nytta till både staden och arrangörerna21. I arbetet med
evenemangsstaden har organisationen delat upp arbetsområdet i två fokusområden, där det
ena området fokuserar på värvandet av evenemang till staden och det andra området arbetar
med att genomföra de evenemangen som blivit utvalda.
Avdelningen Näringslivsgruppen arbetar med att vara en plattform där organisationen kan
samarbeta med andra aktörer i staden; näringsliv, kommuner, organisationer, högskola och
universitet. Dessa samarbeten ska i sin tur förstärka stadens attraktion- och konkurrenskraft22.
15

www.goteborgco.se
Publicerad Affärsplan för åren 2015-2017; Verksamhetsberättelse för åren 2006-2016
17
www.goteborgco.se
18
Publicerad Affärsplan för åren 2015-2017
19
www.goteborgco.se
20
www.goteborgco.se
21
Publicerad Affärsplan för åren 2015-2017
22
Verksamhetsberättelse för åren 2006-2016
16
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Avdelningen Kommunikation arbetar med all kommunikation hos Göteborg & Co, både
internt och externt, såsom PR och media. Denna avdelning verkar ofta benämnas som
Marknad & Kommunikation23. I arbetet med kommunikationen ska de stärka destinationens
varumärke. De ska också göra detta på ett enhetligt och konsekvent sätt. Digital
kommunikation är i fokus24. Göteborg & Co funderar över hur de ska nå den framtida kunden
och mycket av deras arbete med detta har gått ut på att förflytta sin information från tryckt
material till digitalt. Detta gjordes för att skapa närhet, tillgänglighet och engagemang hos
kunderna25. Under Marknad & Kommunikation ligger Besöksservice där den respondent som
arbetar operativt med kalendern hittas26.
Göteborg & Co uppmärksammade redan i sin verksamhetsberättelse från år 2006 att de hade
165 000 unika besökare på Göteborgs Besöksservice i månaden och att fler och fler valde att
ta kontakt med dem via telefon och e-mail27. År 2008 skrev Göteborg & Co att hemsidan är ett
av de viktigaste utvecklingsprojekten. De satte målet att göra sin hemsida, goteborg.com, till
världens bästa destinationssajt28. Idag ligger goteborg.com på andra plats på listan över
Sveriges bästa turistsajter (IDG 2018).

4.2 Evenemangskalendern; En berättelse
Under slutet av 90-talet upptäckte Göteborg & Co ett behov av ett kalendarium för att samla
Göteborgs evenemang i en speciell sökmotor på goteborg.com29. En respondent berättar att
Evenemangskalendern har funnits i olika skepnader och att den nuvarande kalendern startades
i samband med lanseringen av en ny version av goteborg.com för ca 3,5 år sedan30.
Evenemangskalendern ligger i systemet Epi-Server och består av en digital lista med
möjlighet till filtrering efter användarens intresse. Evenemangskalendern erbjuder ett enkelt
sätt för turister att hitta tillgängliga evenemang och kan på så vis kunna planera sin semester
därefter.
Göteborg & Co:s ledning förstod att Göteborg hade potential att utvecklas som en
evenemangsstad och därför ville de samla både kortsiktiga och långsiktiga evenemang i en
kalender. Detta för att få en överblick kring marknadsföringen av Göteborg som
evenemangsstad med samarbetspartners, både nationella och internationella. Detta underlättar
kommunikationen av stadens evenemang och vad staden har att erbjuda31.
Kalendern har 152 kontoägare med eget inlogg. De med eget inlogg kan själva lägga upp
evenemang i kalendern, men det finns också möjlighet för arrangörerna att maila in sina
evenemang eller för Göteborg & Co att skapa egna inlägg. Den information som behövs för ett
inlägg i kalendern är händelse, tidpunkt, plats, tillvägagångssätt, tillgänglighet för
allmänheten, eventuell hemsida, om det finns biljettförsäljning och speciell publikinfo
(åldersgräns).
23

www.goteborgco.se; Respondent 1, 18 april 2018
Verksamhetsberättelse för åren 2006-2016
25
Verksamhetsberättelse för året 2015
26
www.goteborgco.se
27
Verksamhetsberättelse för året 2006
28
Verksamhetsberättelse för året 2008
29
Respondent 1, 18 april 2018
30
Respondent 3, 25 april 2018
31
Respondent 1, 18 april 2018
24

- 22 -

En respondent lyfter vikten av bra innehåll gällande text och bild i kalendern. Därför arbetar
hen med programmet Photoshop och korrekturläser alla inlagda evenemang. Göteborg & Co
kommer framöver även önska rörligt material i högre utsträckning i presentationen av
evenemang då det krävs för att möta kundbehovet32.
Fokus ligger främst på stora och mellanstora evenemang33. Här är Getz (2005)
evenemangsturismsportfölj intressant, särskilt med tanke på att Andersson, Larson och
Mossberg (2009) i sin bok refererar till Göteborg & Co och organisationens
verksamhetsberättelser som gott exempel. De evenemang som är relevanta för kalendern är de
evenemangstyper som beskrivs i toppen av pyramiden; tillfälliga megaevenemang och
återkommande märkesevenemang (Getz 2005).
Göteborg & Co översätter också de evenemang som anses passa för engelsktalande besökare.
De evenemang som en utländsk turist kan tillgodogöra sig, om de inte kan svenska, är till
exempel musik, Kulturkalaset, konst och marknader. Sådant som inte översätts är exempelvis
teatrar34. För att avgöra vilka evenemang som är relevanta att visa i Evenemangskalendern
finns det en användarmanual35 och ett kriteriedokument36 som den personal som arbetar
operativt på Göteborg & Co använder.
Evenemang är en av de mest besökta sidorna på goteborg.com. Framöver vill Göteborg & Co
bland annat erbjuda fler digitala funktioner som ett API37. API, Application Programming
Interface, är ett program som erbjuder organisationer att hantera data. Exempelvis, om en
person pendlar till arbetet och använder appar för att ta reda på när nästa buss går eller var
närmaste busshållplats befinner sig, är det ett API som synkar appen med kollektivtrafiken och
gps-funktionen (TrafikLab 2018).
Exempel på hur det ser ut i Evenemangskalendern finns i figurerna nedan. Figur 3 visar en
överblick i kalendern och Figur 4 visar hur information kring ett specifikt evenemang ser ut.
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Figur 3: Överblick över Evenemangskalendern38
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Figur 4: Exempel på evenemang i Evenemangskalendern; här Göteborgs Kulturkalas 201839
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4.3 Att skapa destinationen Göteborg
4.3.1 Vem är turist?
Vem som räknas som turist är ett väl diskuterat begrepp inom destinationsutveckling och
något enhälligt svar finns inte. I olika kriteriedokument för Evenemangskalendern
framkommer att de inkluderade evenemangen ska vara turistiskt intressanta40. Den definition
av turist som används av Göteborg & Co är främst en person som skapar gästnätter, eller
alternativt kommer på dagsutflykter. Göteborg & Co verkar dock medvetna om att gästnätter
inte är ett optimalt nyckeltal med tanke på ökat AirBnb-användande och att fortsatt stor del av
besökare bor hos släkt och vänner41. Då ⅔ av alla gästnätter utgörs av icke-kommersiella
gästnätter (Bohlin & Elbe 2011) innebär det att om Göteborg & Co bortser från denna
målgrupp missar de också en stor del av turisterna. Något annat mätetal för turism hos
Göteborg & Co verkar dock i nuläget inte aktuellt.
Det största måttet är ju antalet gästnätter. När man mäter gästnätter.. den
statistiken får man ju vara lite försiktig med, för vi har ju gästnätter på hotell,
men sen har vi ju AirBnb där vi inte har tillgång till den statistiken på samma
sätt som vi har på hotellgästnätter och så vidare.
(Respondent 2, 2 maj 2018)
Ingen av de definitioner av turist vi tagit del av har nämnt kommersiella övernattningar i sina
definitioner (Aronsson & Tengling 2003; Blom & Nilsson 2005; Bohlin & Elbe 2011; Getz
2005; Wang & Pizam 2011). Vidare kan det diskuteras om Göteborg & Co har valt att
definiera turister med de som genererar kommersiella gästnätter för att skapa avgränsningar i
sitt arbete, eftersom andra mätetal skulle innebära svårigheter42. En respondent pekar på att
Göteborg & Co:s grunduppdrag är att öka turismen i Göteborg och därmed stärka Göteborgs
Stads ekonomi, och att samtliga av deras evenemang strävar mot detta43. Göteborg & Co ger i
sin verksamhetsberättelse för året 201444 en mängd siffror över vad affärsområdet Möten
bidragit med till staden. Där presenteras antal gästnätter, delegater och ekonomiskt inflöde.
Dessa siffror är sedan indelade i genomförda, värvade och framtida möten. Detta är ett sätt att
mäta affärsområdets produktivitet, men när det kommer till affärsområdena Turism och
Evenemang ses inte samma upplägg eller presentation av vad som åstadkommits eller tillförts.
En respondent vi intervjuade upplevde mild exkludering från kalendern eftersom
respondentens organisation arrangerar evenemang som hålls i andra stadsdelar än centrum,
trots att en del är så kallade stora evenemang45. Evenemangens största målgrupp är
lokalbefolkningen i Göteborg, men det finns också potential för fler än stadens invånare. På
goteborg.com kan arrangörer läsa igenom de kriterier som krävs för att få publicera sina
evenemang i Evenemangskalendern. Ett kriterium är att evenemangen bör vara
varumärkesstärkande eller turistiskt intressanta46. Vad som är varumärkesstärkande framgår
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inte i användarmanualen till kalendern47. Genom det interna kriteriedokumentet48 Göteborg &
Co har skapat blir det dock tydligare att det är destinationen Göteborg de menar att
varumärkesstärka. Detta dokument är dock inte tillgängligt för arrangörer49. Det som är
turistiskt intressant är de evenemang som skapar en reseanledning50 enligt Göteborg & Co.
Detta är en definition som är svår att generalisera över alla evenemang, då alla individer har
olika reseanledningar.
Varför Göteborg & Co strävar mot ett starkt varumärke kan vara för att differentiera Göteborg
som destination. Pan och Li (2011) lyfter att turister gör sin research och söker på fraser som
är kopplade till destinationens varumärke. Det är möjligt att detta är ännu en anledning till
varför varumärkesstärkande evenemang är viktiga; för att få större digital träffyta.
Det är självklart att ingen destination kommer att marknadsföras utefter negativa attribut som
kriminalitet eller segregation, vilket också en av respondenterna bekräftar51. Däremot kanske
det finns en mer nyanserad bild av Göteborg och dess stadsdelar än vad den stundtals polerade
stadskärnan kan erbjuda. En respondent hävdar att det finns en viss diskrepans med att
förmedla en stad och hur det görs på bästa sätt52. Denna hyperverklighet är oundviklig, men
det är också en möjlighet för staden att visa upp sina bästa sidor.
En risk med hyperverklighet betonas av en respondent som poängterar vikten av att ha
lokalbefolkningen med sig i arbetet med att kommunicera destinationen Göteborg. Denna
tanke återfinns också i opublicerade affärsplanen för åren 2018-2020; “Turismens och
besöksnäringens tillväxt ska bidra till ökad livskvalitet för invånarna”53. För att undvika
eventuellt dåligt anseende formas medborgardialoger och fokusgrupper för att få stadens
invånares perspektiv, men detta verkar främst nyttjas när det kommer till jubileumssatsningen
år 2021. Där får göteborgarna en möjlighet att komma med önskningar och förslag på framtida
utveckling av staden, till exempel planer på en linbana, konst på husfasader, med mera. Även
den opublicerade affärsplanen för åren 2018-2020 lyfter göteborgarna som en av Göteborgs
största konkurrensfördelar54. Göteborg & Co:s ambition att nå lokalbefolkningen är positiv,
vilket betonas av García, Gómez och Molina (2011). Dock anser dessa författare att fokus
alltid bör vara på lokalbefolkningen framför turister och gällande detta finns det en del
utvecklingspotential för organisationen.
Vid en intervju hänvisar en respondent från Göteborg & Co lokalbefolkningen till Göteborgs
Stads kalender för evenemang, som är mer relevant för lokalbefolkningen55. Kalendrarna är
upplagda på samma sätt och har liknande funktioner; båda använder filter för att skilja ut
kultur- eller sportevenemang till exempel56. Dock inkluderar Göteborgs Stads kalender främst
evenemang som de lokala bibliotekens evenemang och läxhjälp57. Det finns ett glapp för mer
upplevelseinriktade evenemang avsedda även för lokalbefolkning, exempelvis festivaler eller
lokala matmarknader, utöver bibliotekens föreläsningar och sagostunder. Vid enstaka tillfällen
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kan det finnas evenemang som är snarlika varandra i respektive kalender, exempelvis
berättarträffar på kulturhus eller bibliotek.
Om lokalbefolkning och turister hänvisas till olika plattformar för evenemang uppstår en
tolkningsfråga i var målgruppen lokalbefolkning “hör hemma”. Det stämmer inte överens med
vad dokument och respondenter uttrycker; att göteborgarna är de som skapar destinationen58.
En av respondenterna säger att Evenemangskalendern också finns för göteborgarna själva59.
Det ska dock uppmärksammas att denne respondent reserverar sig för att hen inte kan allt när
det kommer till Evenemangskalendern. Men detta visar på en del tolkningsproblem av
kalenderns syfte, även internt, då kriteriedokument60 och en annan respondent61 menar att
kalendern inte är till för lokalbefolkningen, utan för turister. Detta blir ett exempel på Getz
(2005) resonemang; att fokus hos arrangörer ofta ligger mot turister, snarare än
lokalbefolkning. Det är även intressant med tanke på att Göteborg & Co betonar hur viktiga
göteborgarna är för varumärket Göteborg. Dock anses de inte vara någon större målgrupp för
evenemang.
4.3.2 När strategi blir verklighet
Vad som uppdagats längs studiens gång är att flertalet direktiv och policys finns för
respondenterna att förhålla sig till, både från Göteborg & Co och Göteborgs Stad62. Dessa går
dock inte alltid hand i hand, vilket försvårar implementeringen av direktiven. Till exempel
hävdar en respondent att stadskärnan fungerar som den primära arenan för kalendern63, medan
andra parter påpekar vikten av att knyta samman stadens alla delar64. Detta på grund av en
upplevd känsla av orättvisa om kalendern inkluderade en del “stadsdelsbetonade” evenemang,
men inte alla65. Översättningen av de styrdokument som finns, till det praktiska arbetet med
evenemangskalendern, går alltså inte alltid i linje med varandra. Denna löskoppling kan bero
på att både Göteborgs Stad och Göteborg & Co försöker tillfredsställa så många intressenter
som möjligt. Detta kopplas till Brunsson och Brunssons (2014) resonemang kring hur
organisationer inte alltid kan göra alla sina intressenter nöjda. Enligt denna studie verkar
Göteborg & Co prioritera turister och den egna verksamheten.
Även kulturskribenten Hagberg (2015) tar upp detta fenomen i sin artikel. Han undrar varför
Göteborg & Co väljer att exkludera vissa delar av staden och inte vill visa upp den “sanna”
bilden av Göteborg. Vi tog upp denna intervju med respondenterna. Ämnet upplevdes av oss
som känsligt och vi blev av en respondent hänvisade att ta upp frågan med någon annan i
organisationen. Detta ämne kan vara känsligt eftersom Göteborg & Co på flera ställen påpekar
att stadens invånare är viktiga ambassadörer för Göteborg66 och att de försöker undvika
känslan av hyckleri.
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Hagbergs (2015) artikel verkar i detta fall vända på begreppet hyperverklighet. I artikeln lyfts
Göteborg & Co som de som skapar en hyperverklighet, då bilden Göteborg & Co vill
förmedla saknar full förankring i verkligheten. Detta trots att begreppet vanligtvis syftar på att
media har denna roll. Detta skulle kunna vara en förlängning av den tankegång Broberg,
Gianneschi och Jonsson (2016) lyfter; att kommunikationskanaler har förändrat sättet att
förmedla olika budskap och rollerna inom detta fält är inte längre lika tydliga.
Attraktiviteten sitter i hela staden. Arenor, attraktioner, sevärdheter,
kulturupplevelser med mera kommer alltid vara viktiga som besöksnäringens
motorer. Men också det som finns i mellanrummen, på sidogatorna.
(Opublicerad Affärsplan för åren 2018-2020)
Den respondent som arrangerar evenemang anser att om Göteborg & Co:s uppdrag är att ge en
bild av Göteborg måste organisationen ta med alla delar av staden67. Detta nämns även i de
opublicerade affärsplanerna, i citatet ovan68. Enligt den arrangerande respondenten har
Stadsbyggnadskontoret talat om att Göteborg ska växa inifrån och ut och att det ska byggas
noder runt om i staden för att minska trängsel. Därför hade hen gärna sett att även andra delar
av Göteborg lyfts fram, då även de är varumärkesbyggande69.
Ska man ge hela bilden av Göteborg och ha det som uppdrag då behöver man
få med de andra delarna också.. Som vitsipporna i Lärjedalen som är helt
fantastiska just nu!
(Respondent 4, 3 maj 2018)
Det bör dock tilläggas att det också finns en diskussion hos Göteborg & Co om vad som är en
aktivitet och vad som är ett evenemang. Aktivitet beskrivs som något deltagaren är med på,
gör och skapar, medan evenemang är något besökaren ser och upplever70. Därför kan det vara
så att förslaget som citerats ovan, räknas som en aktivitet, snarare än ett evenemang och då
inte platsar i kalendern oavsett geografisk position.
Inkluderingen och exkluderingen av evenemang i Evenemangskalendern påverkar bilden av
staden. Det kan också skapas en politisk konflikt (Broberg, Gianneschi & Jonsson 2016) då
vissa delar av staden inte verkar passa in i det varumärke som Göteborg & Co försöker skapa.
Det blir tydligt hur visionen om ett varumärke, skapar och formar handlingar hos en
organisation. Detta stärker också konstaterandet om att marknadsföring inte bara är en metod,
utan har en djupare förankring i samhället (Zwick & Cayla 2011).
Överlag verkar inkludering och exkludering vara ett känsligt ämne att ta upp, antagligen
eftersom alla parter vill vara “korrekta”. En del av det resultat som framkommit efter
intervjuer med personal på Göteborg & Co är att den respondent som arbetar operativt med
Evenemangskalendern har en starkare emotionell koppling till det digitala redskapet71. Den
respondent som arbetar mer strategiskt verkar vara mer öppen för förändring, och är inte lika
emotionellt fäst vid redskapet. Det bör tilläggas att den senare respondenten inte har samma
dagliga kontakt med Evenemangskalendern72.
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4.3.3 Det digitala arbetet
Göteborg & Co är en DMO, destination marketing organizations, som anammat trenden med
digitalisering och digitala redskap. Evenemangskalendern passar bra i tiden och tjänsten
används flitigt73. Göteborg & Co fokuserar på sina digitala kanaler och försöker identifiera
individens intressen och potentiella intressanta evenemang för anpassade programmatiska köp.
Göteborg & Co:s totalmålgrupp är något som kan kallas “den globala resenären”. Inom den
har Göteborg & Co sedan identifierat tre segment och skapat kommunikationsplattformar för
varje målgrupp74. Att förstå individers intresse och sedan presentera evenemang som är
intressanta för målgruppen kan bidra till en reseanledning. Detta är likt det Bohlin och Elbe
(2011) säger om att det ofta finns en huvudsaklig aktivitet som avgör om turister besöker en
destination. Det är tydligt att Göteborg & Co använder evenemang för att locka turister.
Organisationen satsar på digital marknadskommunikation75 och de arbetar med segmentering
mot varje individs behov och drivkrafter på goteborg.com. Denna metod används istället för
mer traditionell demografisk gruppsegmentering, till exempel Kön, Ålder och Geografisk
plats76. Respondenten beskriver i detta fall arbetet för goteborg.com i sin helhet, inte för
Evenemangskalendern77.
Den noggranna analysen för segmentering på goteborg.com har som sagt inte nyttjats när det
kommer till Evenemangskalendern. Det finns stor potential i att förstå en besökare på
hemsidan genom att analysera den statistik de flesta webbportaler erbjuder. Anledningen till
att det ser ut på det här viset kan vara att den personal som arbetar operativt med kalendern
sitter på ett annat kontor än den strategiska personalen som har huvudansvar för goteborg.com.
I dagsläget arrangeras redaktionsmöten en gång i veckan för att binda samman all personal
under Marknad & Kommunikation på Göteborg & Co. Denna situation med begränsad daglig
kommunikation kan eventuellt bidra till löskoppling. Det vill säga att mycket strategi skapas
på huvudkontoret gällande goteborg.com, men tappas bort på vägen.
Enligt en respondent är styrkan med de digitala kanalerna att de kan förfinas till den yttersta
spetsen, men de kräver också mer flexibilitet, förberedelser och ett mer agilt förhållningssätt78.
Agilt innebär lättrörliga arbetsmetoder (Tonnquist 2014). Detta förhållningssätt kan ses som
ett exempel på det som Pike (2007) diskuterar, hur digitaliseringen har förändrat DMO:s sätt
att kommunicera med sina målgrupper. Paganoni (2012) trycker på att en hemsida är en
nödvändighet för DMO:s som marknadsföringskanal. Detta visar tydligt att
Evenemangskalendern verkligen följer marknadens trender.
Två respondenter på Göteborg & Co nämner benchmarking som ett viktigt redskap i
omvärldsbevakningen där de ser hur andra arbetar för att hämta tips och idéer79. De jämför
både med kollegor och konkurrerande destinationers arbete.
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Vi försöker genom ett öppet sinne och benchmarking se hur andra arbetar med
sina kalendrar för att få tips och idéer.
(Respondent 3, 25 april 2018)
Det finns ingen strukturerad process för personalen, utan det ligger i varje ansvarigs intresse
att se vad som är aktuellt inom branschen och vad som kan utvecklas80. Dels görs
omvärldsbevakning inom evenemangsavdelningen, och dels inom kommunikationskanaler för
andra destinationer och företag inriktade mot nya kommunikativa lösningar för branschen81.
Det kan vara så att benchmarking används för att öka kompetens inom ett annars relativt
outforskat område.
En respondent lyfter tanken om att besökare reser väldigt mycket. Besökaren jämför själv
mellan flertalet destinationssajter och evenemangskalendrar, vilket höjer förväntningar på en
bra mix mellan text, bild och innehåll82. Detta motiverar även ytterligare digital utveckling
som API:er, mer rörligt material och att ständigt vara uppmärksam för nya digitala trender.
Varje besökare gör en egen omvärldsbevakning, vilket stöds av Cochoy et al. (2017) som
beskriver kunder som informationssökande och att de med dagens digitala redskap blivit bättre
på det. Med hjälp av digitala redskap har de flesta idag tillgång till att själva söka efter boende,
restauranger eller evenemang. Därför är det viktigt att Göteborg & Co och särskilt
Evenemangskalendern är den bästa källan för information kring upplevelser i Göteborg.
Deras strävan mot att ha en användarvänlig hemsida och att nå visionen kring att bli “världens
bästa destinationssajt”83 kan spegla detta. Detta är något Björner (2013) menar är nödvändigt
för att vara konkurrenskraftig och ha en möjlighet på den globala marknaden. Även Paganoni
(2012) instämmer att den digitala aspekten är viktig i destinationsmarknadsföring, i synnerhet
att ha en officiell hemsida för destinationen.
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5 Slutsatser och förslag till vidare forskning
5.1 Slutsats
Evenemangskalenderns ändamål är att samla och dela evenemang för att skapa en
reseanledning för turister. Dessa turister bidrar i sin tur med bokade gästnätter och konsumtion
i staden, vilket leder till skatteintäkter. Kalendern ska vara så användarvänlig som möjligt och
stärka varumärket Göteborg.
Studien har följt Göteborg & Co:s arbete med det digitala redskapet Evenemangskalendern
som är organisatoriskt placerat under avdelningen Marknad & Kommunikation. Studiens
empiri leder fram till att det finns begränsad information kring Evenemangskalenderns
övergripande syfte och historia. Genom de intervjuer som genomförts och de dokument som
granskats har det framkommit att Evenemangskalendern överlag saknar specifika processer
kring strategiska arbetssätt, speciellt i uppgifter kring omvärldsbevakning. Vad detta beror på
är svårt att svara på, men en förklaring är att kalendern inte anses vara en stor del av arbetet på
avdelningen Marknad & Kommunikation och att personalen har sina kontor på olika adresser.
De direktiv och policys som funnits kring kalendern är få, vilket kan bero på att
Evenemangskalendern inte är ett så pass prioriterat redskap som det antogs vara.
Det finns vissa uttalade kriterier för vilka typer av evenemang som ska inkluderas i
Evenemangskalendern. Dels hittas dessa kriterier i ett internt kriteriedokument och dels i en
extern användarmanual. Direktiven i dessa dokument är få och skiljer sig en del beroende på
om de är interna eller externa. Den personal som arbetar operativt hos Göteborg & Co har sista
ansvar över att kontrollera vilka evenemang som platsar i kalendern och inte. Evenemangen
som inkluderas i kalendern ska vara av stor till medelstor karaktär och äga rum i Göteborg. De
ska vara ett evenemang snarare än en aktivitet och bör vara tillgängliga för allmänheten.
Evenemangen ska också stärka varumärket Göteborg, även om det inte specificeras på vilket
sätt. De ska även vara turistiskt intressanta. Definitionen på vad en turist är och vad som är
turistiskt intressant är en aspekt som i nuläget begränsar och sätter ramarna för
Evenemangskalendern. Detta leder till att det finns uppfattningar av att hela staden inte alltid
blir representerad. Göteborg & Co är medvetna om att deras definition och mätning av turister
inte visar helheten av turismen. Det verkar i dagsläget inte finnas särskilt många åtaganden för
att hitta nya mätetal eller öka hela stadens representation.
Den löskoppling som ses mellan det operativa och strategiska arbetet kan bero på olika fysiska
arbetsplatser eller brist på strategisk uppmärksamhet riktad mot kalendern. Som tidigare
nämnts verkar Evenemangskalendern inte vara ett så pass prioriterat redskap som trott, vilket
också förklarar bristen i översättning av direktiven och policys till operativt arbete.
Trots att kompetens och verktyg finns hos organisationen nyttjar inte Göteborg & Co den
kunskapen kring huruvida den tänkta målgruppen är de faktiska användarna av kalendern.
Med medvetenhet om att denna studie inte har all nödvändig information och förståelse för
eventuellt motstånd, upplever vi ändå ett behov av en framtida gemensam kalender riktad mot
både turister och lokalbefolkning. Detta hade förhoppningsvis bidragit till en mer oförställd
bild av Göteborg, både för turister och för göteborgare. Trots dessa utmaningar, har vår
uppfattning under studiens gång varit att Evenemangskalendern är ett modernt och aktuellt
digitalt redskap.
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5.2 Förslag till vidare forskning
Ett intressant område att studera mer ingående är den digitala kommunikationen hos Göteborg
& Co. Denna studie har inte fördjupat sig inom marknadskommunikationen som helhet, men
det är ett område som erbjuder många nya vinklar. För att göra studien mer replikerbar är en
möjlighet att jämföra Evenemangskalendern med andra destinationers kalendrar i en
komparativ studie, både nationellt och internationellt. Detta skulle ge en bredare bild och
potentiellt kunna skapa rekommendationer för Göteborg & Co eller andra DMO:s. I denna
studie har vi främst fokuserat på Göteborg & Co:s perspektiv, med ett mindre undantag. För
en annan vinkel hade kalendern kunnat undersökas ur användarens perspektiv. En ytterligare
aspekt är hur arrangörer till evenemang på goteborg.com ser på kalendern. Att fördjupa sig i
olika sätt att definiera och mäta turister, invånare, näringsidkare och deras samspel i en
destination är också något som denna studie leder in på. En intressant aspekt hade varit den
mer emotionella uppfattningen hos lokalinnevånare gällande exkludering och inkludering, och
sedan koppla detta till framställning av image. En diskursanalytisk ingång till denna studie
hade kunnat bidra till fördjupad kunskap inom den problematik som finns kring begrepp och
dess betydelser.
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