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Förord 
 

I skapandet av denna uppsats med ett visat intresse samt med ett starkt engagemang för vår 

studie har vi flera att tacka. Framförallt vill vi rikta ett stort tack till våra respondenter som 

gjorde vår uppsats möjlig att genomföra vilka är Jessika Fernström, Corporate Meeting 

ansvarig på Svenska Mässan, Henrik Jutbring, Forskning & Utveckling ansvarig på 

Göteborg & Co samt Thomas Torkelsson, VD på Got Event. 

Givetvis vill vi även ägna ett stort tack till vår handledare Ulf Sternhufvud som inspirerat oss 

i vårt arbete och gett oss vägledning och konkret feedback i författandet av vår uppsats.  

Vi vill dessutom framföra ett tack till våra opponenter som hjälpt oss med relevant feedback.  

 

Ni ska alla ha ett hjärtligt tack för er medverkan! 

 

 

 

 

Mikaela Eliasson & Nina Erlandsson 
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Abstract 

Thesis in Business Administration, Marketing, Bachelor level, University of Borås, 

School of Business and Informatics 

 

Destination marketing is an advanced model of marketing when the product is put together by 

experiences and events of a destination where the product is produced and consumed at the 

same time. For marketers of tourist destinations, it is important to enhance and modify the 

destination image and to be alert to a destinations needs to be attractive both locally and 

globally. Destinations currently account for increased economic, social and environmental 

challenges that the destination must seize in order to survive and put its name on the map. 

The purpose of this study is to highlight and find out how the three organizations Swedish 

Exhibition Centre, Göteborg & Co and Got Event is working with the destination marketing 

to attract tourists from an event perspective. The study also seeks to shed light on the events 

which will help strengthen the city's image and brand.  

 

Gothenburg is a city that is characterized by both closeness to the forest and the ocean that 

contributes to the city's distinctiveness. Gothenburg is a city where most things are within 

walking distance and has become an important part of the city. The marketing of the city is 

addressed to several audiences as the various organizations involved in the marketing of 

Gothenburg and has its own specific target groups. Gothenburg is marketed through a unique 

network in which the various organizations in the field have built up a strong cooperation 

network on which they jointly contribute to the image of Gothenburg. "One destination - One 

Voice" has come to be their guiding principle in the marketing of the city. 

 

The study is qualitative in nature and is based on empirical data which aims to examine a few 

cases in depth, which is characterized by an inductive approach in which the survey method is 

a case study. We started from a hermeneutic approach because understanding rather than 

explanation is central feature of this paper.  

 

The empirical results have highlighted how the various organizations promoting the city and 

to understand this process, we have looked at the theoretical concept of destination marketing, 

brand, image, marketing communications and events.  

  



IV 

 

Through analysis, we presented the network's role in the promotion of the city where even 

proximity and the concept of triple bottom line with the three dimensions of economic, social 

and environmental is of great importance to the city and its brand. The analysis also helped to 

highlight Gothenburg as an experience city where events and experiences have already 

noticed in the 20's at the celebration of Gothenburg's 300-year anniversary, which also 

marked the beginning of putting the city on the map. Finally we found our own reflections 

and suggestions for further research in the field of destination marketing. 

 

Keywords: Destination Marketing, place as a product, brand, image, event, Gothenburg. 

  

 

 

 

 

 

 

   

   

  



V 

 

Sammanfattning 
 

Uppsats i företagsekonomi, marknadsföring, kandidatuppsats, Högskolan i Borås, 

Institutionen för data och affärsvetenskap. 

Destinationsmarknadsföring är en komplex marknadsföringsform då turistprodukten är 

sammansatt av upplevelser och händelser av en plats där produkten produceras och 

konsumeras samtidigt. För marknadsförare av turistdestinationer är det betydelsefullt att 

förstärka och förändra en destinations image och att vara uppmärksamma på en destinations 

behov för att vara attraktiv både lokalt som globalt. Destinationer står idag för ökade 

ekonomiska, sociala och miljömässiga utmaningar som destinationen måste ta till vara på för 

att överleva och sätta sitt namn på kartan.  

Syftet med studien är att belysa och få fram hur de tre organisationerna Svenska Mässan, 

Göteborg & Co samt Got Event arbetar med sin destinationsmarknadsföring för att attrahera 

turister ur ett evenemangsperspektiv. Studien har även till syfte att belysa om evenemang 

bidrar till att stärka stadens image och varumärke då dessa två begrepp har en central roll i 

uppsatsen.  

Göteborg är en stad som kännetecknas av både närhet till skog och hav som bidrar till stadens 

särprägel. Göteborg är en stad där det mesta finns inom gångavstånd där begreppet ”within 

walking distance” har fått en betydelsefull roll för staden. Marknadsföringen av staden riktar 

sig till flera olika målgrupper då de olika organisationerna som arbetar med marknadsföringen 

av Göteborg har sina specifika målgrupper som de riktar sig mot. Göteborg marknadsförs 

genom ett unikt nätverk då de olika organisationerna inom området har byggt upp ett starkt 

samverkansnätverk där de tillsammans bidrar till bilden av Göteborg. ”One destination – One 

voice” har kommit att bli deras rättesnöre i marknadsföringen av staden.  

Studien är av kvalitativ karaktär och har sin utgångspunkt i empirin som syftar till att 

undersöka ett fåtal fall på djupet vilket kännetecknas av en induktiv ansats då 

undersökningsmetoden är en fallstudie. Förståelse snarare än förklaringar är vad som är 

centalt för uppsatsen då vi utgått ifrån ett hermeneutiskt förhållningssätt.  

Studiens empiriska resultat har belyst hur de olika organisationerna marknadsför staden och 

för att förstå denna process så har vi tittat på teoretiska begrepp som 

destinationsmarknadsföring, varumärke, image, marknadskommunikation samt evenemang. 

Genom analysen fick vi fram nätverkets betydelse vid marknadsföringen av staden där även 

närhet och begreppet trippel bottom line med de tre dimensionerna ekonomiskt, socialt och 

miljömässigt är av stor betydelse för staden och dess varumärke. Analysen bidrog dessutom 

till att lyfta fram Göteborg som en evenemangsstad där evenemang och upplevelser redan 

uppmärksammes på 20-talet vid firandet av Göteborgs 300-års jubileum vilket även blev 

startskottet för att sätta staden på kartan. Avslutningsvis återfinns egna reflektioner och 

förslag på fortsatt forskning inom området för destinationsmarknadsföring.  

 

Nyckelord: Destinationsmarknadsföring, plats som produkt, varumärke, image, evenemang, 

Göteborg.  
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1 Introduktion – Once upon a time… 
 

”Det finns inga genvägar till ställen som verkligen är värda ett besök” – Beverly Sills (1929-

2007) 

1.1 Problembakgrund  
 

På grund av den växande turismen som i dagsläget är världens största näring och ett globalt 

fenomen har vi insett att det är av största prioritet att ha en hållbar turism. Utan turistnäringen 

förlorar enskilda städer sitt värde då städer idag står för ökade ekonomiska, sociala och 

miljömässiga utmaningar. Detta för oss in på ämnet destinationsmarknadsföring vilket denna 

uppsats kommer att bygga på. Destinationsmarknadsföring är en komplex 

marknadsföringsform eftersom turismprodukten är sammansatt av upplevelser av en plats där 

produkten produceras och konsumeras samtidigt (Kotler, Haider, och Rein, 1993).   

 

Vi lever i en värld som är i ständig förändring och det är då viktigt att snabbt fånga upp nya 

trender för att attrahera turister och skapa en konkurrenskraftig destination genom 

evenemang. Destinationer arbetar numer ständigt med destinationsutveckling och strategisk 

planering för att synas på kartan. En plats bör ses som en helhet för att lyckas förmedla och 

skapa en konsekvent image. Att marknadsföra sin plats har blivit en allt mer vanlig aktivitet 

bland destinationer.  

”The growing competition between  countries and cities over attracting investment, tourist, 

capital and national and international status means that, today, a negative image is more 

harmful than ever.”(Avraham, & Ketter, 2008, pg. Introduction).  

Som Avraham och Ketter (2008) framhåller är det centralt att kontinuerligt arbeta med 

destinationsmarknadsföring för att förmedla en så positiv image som möjligt.  

Konkurrensen inom turismsektorn ökar i takt med att näringen blir allt större vilket leder till 

att destinationer ständigt måste utvecklas för att behålla sin position på kartan. Detta har 

bidragit till att destinationer precis som produkter och tjänster måste använda sig utav 

marknadsföring för att utveckla och behålla dess popularitet.  

 

Grängsjö (2001) framhåller att destinationsmarknadsföring innebär att marknadsföra en 

destination och tillfredsälla målgruppens behov där destinationen även ska ha ett system av 

aktiviteter och attraktioner som formar grunden för turistens motivation och tillfredställelse. 

 

Den destination vi har valt att lägga fokus på är Göteborg eftersom vi båda har en stark 

förankring till staden och vill få en djupare förståelse för dess arbetsprocess av 

destinationsmarknadsföring. Göteborg som evenemangsstad har även bidragit till val av 

destination, detta då vi både har ett starkt intresse för upplevelser och evenemang  

En annan faktor som fick oss att vilja fokusera på Göteborg som stad var en artikel i 

Expressen som hette ”Uppåt, framåt – nu sätter vi Göteborg på framtidsspåret”.  Artikeln 

handlar om att Göteborg nu står inför nya utmaningar då en tävling påbörjats där vem som 

helst kan skicka in förbättringsmöjligheter på hur Göteborg som stad kan förbättras. Detta 

projekt har påbörjats på grund av att staden fyller 400 år, 2021, och är ett samarbete mellan 

Göteborg stad, Svenska Mässan och Göteborg & Co. Uppåt, framåt Göteborg blev en 

inspirationskälla till att fokusera på Göteborg som stad för destinationsmarknadsföring. Det vi 

framförallt kommer att fokusera på är hur Göteborg som stad arbetar för att attrahera turister i 

ett evenemangsperspektiv.  
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Göteborg anlades 1621 av Gustav II Adolf
1
 och har fått smeknamnet ”Lilla London” då 

engelsmän har satt sin prägel på staden genom en industrialisering på 1800-talet.
2
 Den 31 

mars 2011 räknades invånarantalet i Göteborg till 515 129 invånare då drygt 100 000 invånare 

är utomlandsfödda människor.
3
 Göteborg har i många decennier varit en framträdande 

turiststad som bygger broar mellan människor från skilda kulturer med ett attraktivt utbud av 

bland annat kultur, nöjes - och idrottsevenemang. Göteborg ses framförallt som en attraktiv 

evenemangsstad med sina många arenor som har stått värd för många stora evenemang. 

Turismen i staden har visat en tillväxt för 19: e året i rad och är därmed en betydelsefull 

näring för staden. När lågkonjunkturen slog till växte turismen år 2010 både i Sverige samt i 

hela Europa då även övernattningarna bland utländska turister i Sverige ökade med 4,1 

procent. Samtidigt ökade gästnätter på hotell, vandrarhem och stugbyar i Västra Götalandslän 

med 4,5 procent.
4
    

 

I studien kring Göteborg kommer varumärke och image kommer dessutom att få en 

framträdande roll i diskussion kring destinationsmarknadsföring. Varumärken är 

marknadskommunikationens nav där associationer är varumärkets byggstenar och ligger till 

grund för varumärkets värde menar Dahlén och Lange (2009).  

Det vi kommer att undersöka närmre är hur Göteborg arbetar för att stärka sitt varumärke och 

sin image för att attrahera turister genom evenemang.  

 

Enligt WTO (2004: 10)  

“Destination marketing covers all the activities and processes to bring 

buyers and sellers together; focuses on responding to consumer demands 

and competitive positioning; is a continuous coordinated set of activities 

associated with efficient distribution of products to high potential markets; 

and involves making decisions about 

the product, branding, price, market segmentation, promotion and 

distribution.” (se Baker & Cameron, 2007, s.81)   

 

 

1.2 Problematisering 
 

En destinations image är föränderlig och det är utvecklingen på destinationen som driver 

händelser och processer som i sin tur leder till destinationens karaktärsdrag (Grängsjö, 2001). 

För att kunna klassificeras som en turistdestination så måste olika aktiviteter även locka icke-

lokala gäster det vill säga gäster som gör en dagstur utan övernattning. Enligt Grängsjö (2001) 

är det framförallt attraktioner på en destination som lockar turister att resa till en speciell 

plats. För att vara attraktiv krävs det av destinationen att det finns en fungerande infrastruktur 

såsom vägar och kommunikation som underlättar destinationens tillgänglighet (Grängsjö, 

2001). Kotler et al. (1993) framhåller även att det är betydelsefullt att en turistdestination har 

en image där han definierar image som ”the sum of beliefs, ideas, and impressions that people 

have of a place”(Kotler et al., 1993, s.141)  

                                                 
1
Göteborg fakta (elektronisk) Tillgänglig: http://www.ilovegoteborg.se/goteborg_fakta_start.asp (2011-05-06) 

2
 Göteborg fakta (elektronisk) Tillgänglig: http://www.ilovegoteborg.se/goteborg_fakta.asp (2011-05-06) 

3
 Statistik Befolkning (elektronisk) Tillgänglig: http://www4.goteborg.se/prod/G-info/statistik.nsf (2011-05-06) 

4
 Göteborg & Co Verksamhetsberättelse 2010 Tillgänglig: 

http://www2.goteborg.com/templates/Page.aspx?id=6894 (2011-04-20) 

http://www.ilovegoteborg.se/goteborg_fakta_start.asp
http://www.ilovegoteborg.se/goteborg_fakta.asp
http://www4.goteborg.se/prod/G-info/statistik.nsf
http://www2.goteborg.com/templates/Page.aspx?id=6894
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På destinationen verkar både företag och organisationer tillsammans eller var för sig för att 

tillfredställa de krav och önskemål som en turist har på turistprodukten. Turistdestinationen 

kan enligt Grängsjö (2001) ses i olika perspektiv. Den kan ses ur konsumentperspektiv eller 

ett producentperspektiv, internationellt respektive nationellt perspektiv samt regionalt eller 

lokalt perspektiv. Det är systemet av turistorganisationer, aktiviteter och attraktioner på lokal 

nivå som är av intresse i denna studie.  

Vår studie kommer att undersöka hur de verksamma inom området marknadsför Göteborg då 

vi vill ta reda på hur deras arbetsprocess är uppbyggd kopplat till destinationsmarknadsföring. 

Studien kommer dessutom att fokusera på hur de tre organisationerna Svenska Mässan, 

Göteborg & Co samt Got Event arbetar för att stärka Göteborg som varumärke och dess 

image.   

 

1.3 Problemformulering 
 

Det som kommer vara det centrala i denna studie är att undersöka hur organisationerna arbetar 

med evenemang i sin destinationsmarknadsföring för att göra Göteborg till en attraktiv turist 

destination. Studien kommer även behandla på vilket sett evenemang bidrar till att stärka 

stadens image och dess varumärke. De organisationer vi kommer att utgå från är Svenska 

Mässan, Got Event och Göteborg & Co. 

1.3.1 Huvudfråga 
Kan evenemang som fenomen attrahera turister för att skapa en framgångsrik destination? 

1.3.2 Delfrågor 
Hur arbetar de verksamma inom området i dagsläget med evenemang i Göteborgs 

destinationsmarknadsföring? 

Bidrar evenemang till att stärka Göteborgs image och varumärke?  

Hur positionerar branschaktörerna Göteborg med hjälp av evenemang för att vara attraktiva ur 

turismsynpunkt?  

1.3.3 Avgränsning 
Denna uppsats har vi valt att avgränsa till hur man inom Göteborg arbetar med att utveckla 

staden till en attraktiv destination med hjälp av evenemang och uppsatsen kommer därmed 

vinklas ur ett internt branschperspektiv och producentperspektiv där evenemang och turism 

ligger till grund för studien.  Vi har valt bort det externa turism perspektivet och avgränsar oss 

således till att studera stadens evenemang i destinationsmarknadsföringen utifrån 

organisationerna, Svenska Mässan, Got Event & Göteborg & Co. 

 

1.3.4 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att belysa och få fram hur de tre organisationerna använder sig av 

evenemang i Göteborgs destinationsmarknadsföring för att attrahera turister. Studien har även 

ett centralt syfte att undersöka om evenemang bidrar till att stärka destinationens image och 

varumärke.  
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1.3.5 Nyckelbegrepp 
 

Destinationsmarknadsföring - då vi i denna uppsats kommer tala mycket om 

destinationsmarknadsföring menar vi hur t.ex. en ort, stad, land osv. marknadsför sig utåt sett 

för turismnäringen. I uppsatsen kommer Göteborg att ses som en destination.  

 

Varumärke – i studien ligger fokus på varumärket Göteborg. Hur profilerar sig Göteborg 

gentemot turister för att förmedla ett budskap och skapa en image?  

 

Image – samma som varumärke så ligger fokus på vilken image staden Göteborg har. Den 

framtoning som Göteborg vill förmedla till turister genom profil och utstrålning. 

 

Positionering - hur positionerar sig Göteborg för att vara en attraktiv turismdestination? Hur 

arbetar de verksamma för att Göteborg ska vara ”top-of-mind” eller det självklara alternativet 

som turiststad?  

 

Evenemang – i denna studie kommer begreppet evenemang att ses som de upplevelsebaserade 

händelser som lockar turister till destinationen.  

 

Event Marketing – detta begrepp behandlas i studien och vi definierar detta som en 

marknadsföringsform för företag.  
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1.4 Disposition 
 

Kapitel 1 – Inledning  

I det inledande kapitel presenteras en bakgrund till vårt problemområde där en diskussion 

även förs kring det identifierande problemområdet. I kapitlet återfinns dessutom studiens 

syfte, avgränsningar, nyckelbegrepp samt disposition.  

Kapitel 2 – Metoddiskussion  

I metoddiskussionen framhävs metodologins viktigaste delar där förhållningsätt, metoder och 

ansatser återfinns. Studiens reliabilitet, validitet samt källkritik diskuteras även.  

Kapitel 3 – Teoretisk referensram 

Den teoretiska referensramen presenterar relevant teori kopplat till vårt problemområde som 

även ligger till grund för analysen och den insamlade empirin.  

Kapitel 4 – Empiri 

I detta stycke sammanställs resultatet från den empiriska undersökningen där varje intervju 

sammanställs separat med en inledande företagsbeskrivning.  

Kapitel 5 – Analys och diskussion  

I analysen analyseras undersökningens resultat kopplat till både empirin och den teoretiska 

referensramen.  

Kapitel 6 – Slutsatser och egna reflektioner  

I detta kapitel presenteras våra slutsatser om vad vi kommit fram där vi även väver in egna 

tankar och åsikter om det resultat som framkommit.  

Kapitel 7 – Avslutande reflektioner  

I kapitlet presenteras avslutande reflektioner kring uppsatsens arbetsprocess. 

Kapitel 8 – Fortsatt forskning 

I detta avslutande kapitel återges förslag på fortsatt forskning och hur studien skulle kunnat 

vidareutvecklas.  

Kapitel 9 – Källförteckning 

Slutligen presenteras en förteckning av den använda referenslitteraturen, vetenskapliga 

artiklar, elektroniska och övriga källor som använts vid utformningen av studien.  
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2 Metoddiskussion – Guideline for success  
 

”Det finns bara en sak som jag är säker på, och det är att det finns mycket lite som man kan 

vara säker på.” - Somerset Maugham
5
  

 

 

I metoddiskussionen återges några av de vanligaste förhållningssätten, metoderna och 

ansatserna inom metodologin. Metoddiskussionen behandlar även urval, kontaktmetod och 

variabler som påverkar undersökningens tillförlitlighet såsom validitet och reliabilitet. Vi 

argumenterar även vårt val av förhållningsätt och ställningstagande till de valda 

alternativen.  

 

 

2.1 Vetenskapligt förhållningssätt  
 

Val av vetenskapligt förhållningssätt är förankrat med forskarens syn på olika företeelser som 

bland annat människan, världen, vetenskap och kunskap. Förhållningssätten har såväl likheter 

som olikheter samt är ibland även vanligt med flera parallellt existerande förhållningssätt 

inom samma vetenskap. Framgångsrik forskning kräver en god överblick över de olika 

aktuella vetenskapliga förhållningssätten. Detta för att framförallt kunna följa den diskussion 

om hur vetenskap bedrivs och dels för att möjliggöra en kritisk granskning av den kunskap 

som framkommer utifrån val av vetenskapligt förhållningssätt (Patel & Davidson, 2003).  

 

2.1.1 Positivism 
 

Positivism är ett vetenskapligt förhållningssätt som har sina rötter från 1800-talet där 

positivism från början sågs som en vetenskap som skulle vara tillgänglig för människans 

sinnen samt förnuft. Positivistiska vetenskapsfilosofer ville dra en gräns som skiljde 

vetenskap från icke vetenskap. Kunskap skulle byggas i enighet med den hypotetiskt- 

deduktiva modellen där hypoteser härleds från teorier för att sedan undersökas empirisk utifrån 

vetenskapliga metoder (Patel & Davidson, 2003). Positivisterna ville att all vetenskap skulle 

grundas på samma sätt där man utgick ifrån orsak - verkan samband. Ett annat karaktäristiskt 

drag från positivismen är tanken om reduktionism då det väsentliga är att förstå helheten av 

ett visst problem.   

Forskaren bör även vara objektiv i sitt arbete där forskaren har en yttre relation till 

forskningsobjektet och inte har någon inverkan på forskningsresultatet (ibid).  

 

  

                                                 
5
 Somerset Maugham (elektronisk) 

Tillgänglig:http://www.livet.se/ord/k%C3%A4lla/William_Somerset_Maugham (2011-05-09) 

http://www.livet.se/ord/k%C3%A4lla/William_Somerset_Maugham
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2.1.2 Hermeneutik  

 

Hermeneutik anses vara positivismens raka motsats har sitt ursprung från 1600-talet då den 

brukade användas för att tolka texter från bibeln. Hermeneutik betyder på ett ungefär 

tolkningslära och är ett vetenskapligt förhållningssätt där man studerar, tolkar och försöker 

förstå grunderna i den mänskliga existensen (Patel, & Davidson, 2003).  Under 1900-talet 

utvecklades hermeneutiken till en existentiell filosofi vars intention var att tolka och förstå 

den mänskliga existensens grundbetingelser då den mänskliga existensen kan tolkas och 

förstås genom språket. Hermeneutiken tillämpas numera inom många olika vetenskaper som 

bland annat humanvetenskap, kulturvetenskap och samhällsvetenskap. Hermeneutiken har fått 

stå för kvalitativa förståelse – och tolkningssystem där forskaren förhåller sig på ett subjektivt 

sett till det studerade fenomenet. Detta förhållningssätt kommer att prägla studiens innehåll då 

vi som forskare kommer att agera subjektivt gentemot studien och dess resultat. Det är svårt 

att exakt beskriva vad som kännetecknar en hermeneutisk ståndpunkt eftersom hermeneutik är 

en mångfasetterad företeelse. Hermeneutiken bygger allmänt på att forskaren genom språket 

kan skaffa sig kunskap om det genuint mänskliga (ibid). Hermeneutiken handlar till skillnad 

från positivisterna inte om att förklara företeelser utan handlar istället om att söka efter 

förståelse. Syftet är att se helheten i det problem som studeras där en fullständig förståelse nås 

genom att ställa helheten i relation till sina delar (ibid). 

 

2.2 Fallstudiesansats 
 

Den ansats som en uppsats ska baseras på beror enligt Christensen, Engdahl, Grääs och 

Haglund (2001) på om undersökningen ska ske återkommande eller vid ett enda tillfälle samt 

om undersökningen ska ha ett djup eller en bredd.  

Vår undersökning kommer att ha en fallstudieansats eftersom vi kommer att genomföra 

personliga intervjuer på ett fåtal strategiskt utvalda organisationer vid ett specifikt tillfälle.  

Christensen et al. (2001) framhäver även att en fallstudieansats är av kvalitativ karaktär då ett 

fåtal undersökningsenheter studeras ingående antigen vid ett specifikt tillfälle eller över tiden.  

Statistiska generaliseringar kan därmed inte framgå genom en fallstudieansats eftersom en 

fallstudieansats inte söker efter statistisk representativitet i urvalet av fall utan istället söker 

efter informationsrika och förståelseengagerade fall. Det som fallstudieansatsen istället vill 

lyfta fram är analytiska generaliseringar där generella mönster kan förklaras och där förståelse 

kan skapas genom att förklara komplexa samband (ibid). Denna ansats passar därmed vår 

undersökning då vi kommer att genomföra personliga intervjuer vid ett specifikt tillfälle där 

en förståelse snarare än statistisk representativitet kommer att framhållas. En viss kritik har 

dock visat på att bristen på struktur och den formella logiken kan öka risken för att problemet 

enbart vidrörs ytligt på grund av brist på förhandsgivna regler (ibid). Samtidigt menar 

Christensen et al. (2001) att fallstudieansatsen är en fördel då de studerar ett fenomen och vad 

som sker under verkliga förhållanden.  

 

2.3 Undersökningsansats  
 

Undersökningsansatsen avser ett samband mellan studiens inriktning och målsättning. Det 

finns tre typer av huvudsyften som beaktas vid genomförandet av en studie, vilken karaktär 

syftet besitter är beroende på det problem som ska undersökas (Christensen et al., 2001). 
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2.3.1 Deskriptivt syfte 

 

Ett deskriptivt syfte avser att beskriva. Detta syfte är aktuellt om man har god kännedom om 

problemet men saknar en uppdaterad, klar och tydlig bild (Christensen et al., 2001).   

 

2.3.2 Explorativt syfte  
 

En studie som har ett explorativt syfte kallas även för sonderande undersökningar. Dessa 

syftar till att undersöka mindre kända förhållanden och begrepp. Den kunskap författaren har 

inom ämnet är begränsad eller saknas helt (Andersen, Ib. 1998).    

 

2.3.3 Normativt syfte  
 

Förklarande syfte eller normativt syfte finns oftast i undersökningar som bygger på andra 

undersökningar som i sin tur har haft ett deskriptivt eller explorativt syfte. Med ett normativt 

syfte vill man svara på frågan ”Varför?” (Christensen et al., 2001). 

I denna studie kommer huvudsyftet vara av deskriptiv karaktär, vilket avser att beskriva och 

få en förståelse. Detta eftersom vi vill få fram hur arbetsprocessen kring Göteborgs 

destinationsmarknadsföring är uppbyggd och genom detta få en förståelse. Till en början 

kommer syftet vara av explorativ karaktär då vår kunskap inom området är begränsad. Vid 

användning av ett explorativt syfte får undersökningen en sökande infallsvinkel vilket passar 

denna studie i inledningsfasen.  

”De allra flesta marknadsundersökningar har ett beskrivande syfte, även om de i praktiken 

också ofta är explorativa, och i viss mån förklarande” (Christensen et al., 2001, s.57)  

Det kommer dessutom att förekomma, i studiens slutfas, förklarande inslag där ett normativt 

syfte avser att utifrån studiens empiriska resultat finna hur evenemang bidrar till att attrahera 

turister. 

 

2.4 Undersökningsmetod  
 

Det finns två olika metoder man talar om vid samhällsvetenskapliga studier, den kvalitativa 

och den kvantitativa metoden. Vid användning av den kvantitativa metoden är statistik och 

matematik ofta använda och man har ganska klara riktlinjer över hur studien ska genomföras. 

Den kvalitativa metoden avser mer att få en djupare förståelse för problemet som studeras. 

Kunskapssyftet här är i första hand förstående, inte förklarande (Holme & Solvang, 1997).   

Kvalitativa data består utav text, bilder och symboler som beskriver eller representerar 

människan, handlingar och händelser i vår sociala verklighet. Den kvalitativa analysen 

beskiver ofta ett sammanhang och fokuserar på helheten till skillnad från den kvantitativa 

analysen där sammanhanget eller helheten inte utgör något resultat.  

 

 

  



- 9 - 

 

Enligt Christensen är den kvalitativa analysen inte sekventiell utan processuell. Detta innebär 

att insamling av data och analyseringen av denna sker på samma tidpunkt. Undersökaren går 

alltså inte ut först och samlar in data för att senare sätta sig ner vid datorn och analysera 

informationen (ibid). 

Den processuella kvalitativa analysen utgörs av tre processer som äger rum samtidigt; 

reduktionsprocessen, struktureringsprocessen och visualiseringsprocessen (ibid).      

Då vi har ett deskriptivt syfte passar den kvalitativa metoden vår studie eftersom det 

föreligger att få djupa svar och tankar. Detta för att få en förståelse för att kunna nå fram till 

det önskade resultatet av studien. Då en kvantitativ metod fokuserar på statistik och 

matematik i stora drag ser vi inte någon anledning till att använda oss av denna metod. Detta 

eftersom den inte kommer fylla något syfte i vår studie på så sätt att studien inte kommer 

behandla dessa begrepp.  Vår kvalitativa metod kommer även att behandla induktion detta 

tillvägagångssätt kallas även för upptäckandets väg eftersom ny teori formuleras utifrån 

empirisk insamlad data. Induktion utgår ifrån empirin för att tillföra generell kunskap om 

teorin, vilket är ett tolkande synsätt (Andersen, 1998). 

 

2.5 Kontaktmetod 
 

Genomförandet av vår kvalitativa undersökning kommer att bestå av personliga 

djupintervjuer av människor i vårt urval, vilket kommer vara ett icke-sannolikhetsurval, ett 

strategiskt urval.  Vid genomförandet av intervjuerna kommer den delvis strukturerade 

intervjun användas till respondenterna. Denna intervjuform används då de som genomför 

studien besitter en större kännedom om ämnet.  Det är vanligt att undersökarna har en 

förståelse för de begrepp som studeras men är öppna för andra synvinklar från 

respondenterna. Enligt Andersen (1998) finns det i denna intervjuform en utarbetad 

intervjuguide där viktiga begrepp ska belysas som innebär stickord som undersökaren 

kontrollerar under pågående intervjun. Under intervjun är det inte tvunget att följa 

ordningsföljden (Andersen, 1998).  

Vi har fått fram att denna intervjumetod passar vår studie genom att se till de begrepp vi har 

valt att belysa som centrala. Intervjuformen kommer fungera bra sett till vår studie på 

grunderna att vi önskar se respondentens synvinkel och få en förståelse för olika samband och 

förhållanden. Från respondentens sida vill vi även få en klarare bild och tillräckligt med 

information för att kunna koppla samman till litteraturen och göra våra egna paralleller och 

slutsatser. Samtidigt är begreppen begränsade och en avgränsning måste göras under 

pågående intervju vilket underlättar då vi kommer att använda oss av denna metods 

intervjuguide med stickord.  

 

2.6 Datakällor 
 

Vi kommer att använda oss av en bred teoretisk referensram eftersom vi vill sätta oss in i 

området destinationsmarknadsföring. Data finner vi även genom att undersöka och ta del av 

organisationers webbsidor samt artiklar skrivna om organisationerna kopplat till 

destinationsmarknadsföring. Data kan dessutom bestå av bokföringsdata och forskningsdata 

där bokföringsdata exempelvis är interna och externa registerdata och forskningsdata, data 

som samlats in av forskare (Andersen, 1998).  
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Undersökningen kommer att utgå ifrån primärdata som är nödvändigt för att kunna besvara 

studiens frågeställningar då vi efterstävar information som är kopplad till den verklighet som 

vi studerar. Primärdata kommer att bestå utav personliga intervjuer som kommer att 

genomföras vid ett specifikt tillfälle på de organisationer vi avser att studera.  

Den primärdata vi framförallt vill få fram är hur de verksamma inom området arbetar med 

destinationsmarknadsföring och hur detta påverkar stadens image och varumärke samt hur de 

verksamma positionerar sig för att vara en attraktiv turismstad ur evenemangssynpunkt.   

 

2.7 Urval 
 

Det finns flera olika sätt att göra urval på, det gemensamma för alla urval är att en större 

urvalsgrupp innebär större sannolikhet att urvalsgruppen täcker in hela målpopulationens 

åsikter. Enligt Christensen et al. (2001) finns det två huvudgrenar att utgå ifrån för vilka urval 

som kan göras vilka är sannolikhetsurval och icke-sannolikhetsurval. Sannolikhetsurval 

innebär att alla respondenter har lika stor chans att komma med i urvalet då urvalet görs 

slumpmässigt. Icke-sannolikhetsurval är de urval som inte uppfyller kravet på sannolikhet.  

Respondenterna som kommer att ingå i primärdatainsamlingen kommer att väljas ut med 

hjälp av ett icke-sannolikhetsurval. Enligt Christensen et al. (2001), innebär ett icke-

sannolikhetsurval att respondenterna inte väljs ut slumpmässigt och de utvalda går därför inte 

att förutse.  Vi måste göra ett icke-sannolikhetsurval eftersom ingen annan än företagen själva 

känner till deras strategier för hur deras destinationsmarknadsföring fungerar och är 

uppbyggd. Ett strategiskt urval kommer att göras när vi kommer att välja ut de respondenter 

som vi anser lämpade för vår undersökning. Respondenterna kommer vi att finna via 

respektive organisationers hemsidor och andra sökningar via Internet. Christensen et al. 

(2001), menar att undersökaren genom den här typen av urval själv bestämmer vilka 

respondenter som ska ingå i urvalet.  

I urvalet är det betydelsefullt att ta hänsyn till bortfallsfel eftersom de som valt att delta i 

undersökning kan skilja sig ifrån dem som valt att inte vilja delta.  I vår studie kommer 

bortfallsfel som uppstår att lösas genom att intervjua andra eller fler än de som till första 

början var tilltänka då vi måste sätta oss i de utvalda organisationernas arbetsprocess inom 

destinationsmarknadsföring.  
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Urvalsmetoder 
 
 
 
Sannolikhetsurval   Icke-sannolikhetsurval 
- Obundet slumpmässigt urval  - Strategiskturval 
- Systematiskt urval   - Bekvämlighetsurval 
- Stratifierat urval   -Kvoturval 
- Klusterurval    - Uppsökandeurval 
- Flerstegsurval   - Självurval 

-Påstanaurval  

 

Modell 1 - Uppdelning av urvalsmetoder i sannolikhets och icke-
sannolikhetsurval (Christensen et al., 2001, s. 113) 

 

2.8 Undersökningens tillförlitlighet 

2.8.1 Validitet  
 

För att mäta kvalitativa undersökningars trovärdighet är validitet att föredra. Validitet innebär 

att man mätt det man avser att mäta och hur väl undersökningen och dess resultat stämmer 

överens med verkligheten. Detta brukar definieras som intern validitet och där graden av 

generaliserbarhet brukar definieras som extern validitet (Christensen et al., 2001).   

 

2.8.2 Intern validitet 
 

Den interna validiteten i vår undersökning beror på hur trovärdiga respondenterna anser att vi 

är då vi kommer att eftersträva en hög svarsfrekvens i våra personliga intervjuer.  

Genom en bred teoretisk referensram angriper vi problemområdet från många olika 

infallsvinklar. Vidare strävar vi efter att uppnå en teoretisk mättnad och inte dra förhastade 

slutsatser. Med detta menas att vi är väl inlästa på teorier inom destinationsmarknadsföring 

för att kunna uppträda på bästa sätt under intervjutillfällena.  

 

2.8.3 Extern validitet  
 

När det kommer till den externa validiteten i vår undersökning finns det inga bevis på att vår 

undersökning kommer nå det resultat vi efterstävar. 

Våra slutsatser styrks av teoretiker inom ämnet marknadsföring men eftersom marknaden 

ständigt förändras finns det inga garantier för att beslut tagna utifrån våra slutsatser leder till 

framgång. Christensen et al. (2001) menar att verkligheten inte är statisk utan dynamisk och 

föränderlig. Utvecklingen är ofta kaotisk och tar ibland små steg framåt och ibland stora steg. 
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2.8.4 Reliabilitet 
 

Enligt Christensen et al. (2001) handlar reliabilitet om i vilken grad ett undersökningsresultat 

kan upprepas om studien skulle göras om på nytt. Reliabilitet är kopplad till mätinstrumentets 

struktur och förmåga att framföra samma resultat om undersökningen upprepas. Eftersom vi 

gör en kvalitativ undersökning kommer inte vårt resultat att ha en hög reliabilitet eftersom 

verkligheten är föränderlig vilket medför att ett identiskt resultat aldrig kan upprepas. Vidare 

är mätinstrumentet vi själva och ingen annan undersökare kommer att tolka saker identiskt 

som vi gör. För att sträva efter en så pass hög reliabilitet som möjligt och öka mätsäkerheten 

har vi som mål att förutom att föra anteckningar även använda diktafon, med respondenternas 

godkännande vid intervjutillfällena. Vi eftersträvar även att undvika ledande och påstående 

frågor för att minska risken att påverka respondenternas svar.  

 

2.8.5 Mätfel 
 

Det finns olika mätfel som kan uppstå i en undersökning vid en intervju, dessa kan orsakas av 

respondenten, mätinstrumentet och intervjuaren (Lekvall & Wahlbin, 2001). 

 

2.8.6 Respondenten 
 

Respondenten är komplex på de vis att beroende på vilken sinnestämning han eller hon 

befinner sig i kan mätresultatet skilja sig avsevärt vid olika tillfällen. Detta kan bero på vilken 

inställning respondenten har till frågorna och det leder i sin tur till att undersökningen 

kommer att ha låg reliabilitet. Det kan hända att respondenten känner sig tvingad att svara på 

frågor som han eller hon inte har någon åsikt om och det är då upp till undersökaren att 

försöka få fram hur pass stark denna åsikt är. Liknande fall kan inträffa då respondenten 

gissar eller svarar på något han eller hon har glömt. En respondent kan även avsiktligt svara 

fel vilket kommer att påverka validiteten genom att mätvärdena ligger fel i förhållande till det 

sanna värdet (Lekvall & Wahlbin, 2001) 

 

2.8.7 Instrumentet 
 

När det gäller instrumenteffekter så kan det ha att göra med frågornas formulering vilket kan 

innebära språk som respondenterna inte förstår och känsliga frågor etc. Använder man sig av 

svarsskalor är det viktigt att de är ”extrema” nog för att skalan ska kunna rymma alla sorts 

svar (Lekvall & Wahlbin, 2001). 

 

2.8.8 Intervjuaren  
 

Respondenten kan bli påverkad av intervjuaren på olika sätt så som uppförande, klädsel eller 

enbart genom deras ålder och kön. Detta kan påverka deras svar och det är mycket möjligt att 

intervjuaren tolkar respondentens svar på ett felaktigt sätt. Studien kan även visa på 

intervjuareffekt då intervjuaren ska göra sitt urval och som medvetet eller omedvetet dras till 

vissa typer av människor. 
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Detta kan motverkas med att välja urvalskriterier som att exempelvis bestämma sig för att 

intervjua var femte person som passerar (Lekvall, & Wahlbin, 2001). 

När det kommer till vår studie är det viktigt att vi tänker på att formulera våra frågor korrekt, 

då vi vill undvika att respondenterna blir tvetydliga och osäkra i sina svar. Då intervjuerna 

äger rum är det viktigt att vi som intervjuare uppträder på ett neutralt sätt så att 

respondenterna inte blir medvetet påverkade utan att vi kan få de mest korrekta svar som 

möjligt. Det som kan komma att bli ett problem vid intervjuerna är vår identitet. Eftersom vi 

är studenter kan förtroendet för oss vara litet hos respondenterna och även detta kan i sin tur 

påverka svaren.   

2.8.9 Etik 
 

Christensen et al. (2001) påpekar att eftersom de flesta undersökningar är beroende av 

allmänhetens deltagande är det viktigt att se till de etiska aspekter som föreligger. Det finns 

inga direkta lagar när det gäller marknadsundersökningar men den lag som ligger närmast är 

Personuppgiftslagen (PUL). Denna lag behandlar hur register med personuppgifter ska 

behandlas för att behålla den personliga integriteten.  

 

Etik aspekterna rörande en undersökning handlar till största del kring relationen mellan 

respondent och undersökare. Det är viktigt att denna relation är förtroendeingivande då det 

blir lättare för respondenten att ge information och på så sätt ge undersökaren bättre underlag 

för sin studie. Enligt Christensen et al. (2001) finns det några etiska ställningstaganden som 

måste tas av undersökaren; 

Utnyttjande av respondenten utan att de vet om det, bevarandet av respondentens anonymitet, 

användning av särskild utrustning eller teknik och respondenternas självbestämmanderätt är 

några av dessa ställningstaganden. (Christensen et al., 2001) 

 

Det finns även fler relationer som är viktiga att värna om i det etiska perspektivet. Enligt 

Christensen et al. (2001) är relationen mellan uppdragsgivare och undersökaren och relationen 

mellan undersökningsföretaget och undersökare två av dessa. Dessa tre relationer som 

Christensen et al. (2001) tar upp handlar om interna och externa relationer i samband med 

etiska frågor vid undersökningar.   

I denna studie kommer vi ta hänsyn till relationen mellan respondent och undersökare och 

relationen mellan undersökningsföretag och undersökare. Vi kommer alltså, utifrån detta, inte 

att reflektera angående aspekterna kring relationen mellan uppdragsgivare och undersökare då 

vi genomför denna fallstudie. Personuppgiftslagen (PUL) kommer vi givetvis att ta hänsyn till 

men den kommer inte bli så framträdande i vår studie då vi inte undersöker allmänheten, 

externt, utan har vinklat vår studie till ett internt branschperspektiv.   

2.8.10 Källkritik 
 

Vi efterstävar i att i högsta grad stärka studiens tillförlitlighet och trovärdighet. Eftersom 

världen i allmänhet och marknadsföring i synnerhet inte är statisk utan snarare än process som 

är i ständig förändring anser vi det inte särskilt troligt att samma resultat skulle uppkomma om 

studien skulle genomföras vid ett annat tillfälle. Studien kan således endast vara trovärdig i 

dagläget eftersom vi inte vet hur Göteborg kommer att marknadsföras i framtiden.  
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Vi efterstävar därmed att förstå nyanserna i problemområdet som vi anser kan åstadkommas 

genom valet av hermeneutiskt förhållningssätt som lyfter fram samspelet mellan delarna och 

helheten. Förståelsen är därmed en viktig aspekt för studiens trovärdighet.  

Vidare har vi fokuserat vårt litteraturval på vetenskapliga artiklar, kurslitteratur och 

facklitteratur som berört vårt syfte då vi dessutom har använt oss av organisationernas 

hemsidor. Vi är medvetna om att en del av den kurslitteratur vi valt att lyfta fram genom 

studien inte är forskning från de senaste åren utan är skrivna ett antal år tillbaka. Vissa avsitt 

från denna litteratur anser vi ändå som aktuella då de bland annat övergripande behandlar hur 

platser marknadsförs.  

Ett annat sätt att bidra till att öka trovärdigheten är att under intervjutillfällena undvika ledande 

och påstående frågor för att minska risken för påverkan på respondenternas svar. Det är viktigt att 

frågeformuläret är korrekt utformat, frågorna tillförlitliga och är rätt formulerade. Att även följden 

på frågorna är riktig anser vi som en självklarhet för att säkerhetsställa att instrumentfel inte 

uppkommer och att resultatet blir relevant och överensstämmande med den studerade 

verkligheten. Detta kommer vi att stärka ytterligare genom att genomföra prövning av 

intervjufrågorna på ett tio tal personer för att frågorna inte ska kunna missuppfattas eller feltolkas. 

Vi måste även ställa oss kritiska till den insamlade empirin då det kan vara vinklat och ha 

personliga åsikter. Vår tanke är att försöka identifiera samband och tankar som framkommer från 

respondenterna för att skapa tillförlitlighet mellan det empiriska materialet och det vetenskapliga. 
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3 Teoretisk referensram 
“Expert panel” 

 
”Theory is a way of looking at the world and making sense of the confusion of the senses” 

(Cresswell, 2004, s.15)  

 

I den inledande teoretiska referensramen beskrivs destinationsmarknadsföringens olika 

aspekter och hur konkurrenskraftiga orter skapas. Därefter behandlas teorier om betydelsen 

av varumärke, image och positionering ur ett turism perspektiv. I avsnittets nästa del 

presenteras hur evenemang används som verktyg i destinationsmarknadsföring för att 

attrahera turister. Slutligen återfinns ett avsnitt om marknadskommunikation och budskap för 

att ge läsaren en överblick hur de olika teorierna hänger samman.  

 

3.1 Marknadsföra destinationer – att sätta en plats på kartan  
 

”En plats är något utöver den geografiska ytan, något som kontinuerligt skapas och omskapas 

genom fysiska arrangemang” (Ek och Hultman, 2007, s.56)  

Intresset av att marknadsföra platser har ökat allt mer i betydelse för både länder, städer och 

regioner där enskilda destinationer kontinuerligt konkurrerar om att attrahera investerare och 

besökare (Baker & Cameron, 2007). Enligt Kotler et al. (1993) har marknadsföring av platser 

lett till en ledande ekonomisk aktivitet och i vissa avseenden även den dominerande effekten 

av lokalt välstånd. Den ekonomiska aspekten har länge varit den primära faktorn vid 

marknadsföring av platser, städer och nationer. Det är först under de senaste decennierna som 

platser bytt taktik från det ekonomiska för att gå över till det strategiska för att attrahera och 

behålla företag, investerare och invånare samt att skapa en återkommande turism. Platser har 

omvandlat många av deras ekonomiska kampanjer till att istället bestå av sofistikerade 

marknadsföringsstrategier för att bygga en konkurrenskraftig marknad (Kotler et al. 1993). 

Vad är egentligen en plats? Vanligtvis tar många platser för givna då man i vardagslivet 

förflyttar sig från en plats till en annan. Enligt Ek och Hultman (2007) är plaster en del av vår 

existens och identitet då vi är platsbundna varelser där platser alltmer blir utformade som ett 

resultat av kommersiella transaktioner av olika slag. Kommersialisering av platser har en rad 

materiella, etiska och kulturella aspekter där en plats ses som något socialt konstruerat där 

användbarheten och meningen skapas i sociala relationer och nätverk. I takt med att 

globaliseringen har blivit ett allmänt känt begrepp har platsers betydelse ställs mot varandra, 

”det lokala” mot ”det globala” som bidragit till att platser fått nya betydelser (Ek & Hultman, 

2007). Att de fått nya betydelser innebär att det inte är någon mening att skilja tid och rum åt 

utan det finns endast rum-tid även kallat space-time och är en uppsättning av sociala 

relationer.  

”Det är dock med nutidens intensitet av tidsrumslig sammanpressning som produktionen av 

platser med specifika kvalitéer och egenskaper blir av centralt intresse för den rumsliga 

konkurrensen mellan lokaliteter, städer, regioner och länder.” (Ek & Hultman, 2007, s.27)  
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Alla platser bör ses som mötesplatser där sociala relationer, interaktioner och processer strålar 

samman. Ek och Hultman (2007) framhåller att detta behov att omformulera platsbegreppet 

hör samman med att den totala rörligheten har ökat. Både den fysiska rörligheten som består 

av transport av människor, varor och material och den icke-fysiska röligheten som baseras på 

kommunikation och digitalisering har utvecklats tack vare tekniska och sociala innovationer.  

Att marknadsföra en ort syftar till att förmedla utvalda bilder av ett specifikt geografisk 

område designat så att den möter målgruppens behov (Kotler et al. 1993). Som i stort sett med 

all marknadsföring är det en positiv bild som förmedlas i syfte att konstruera en ny image 

eller ersätta en negativ image. Målgruppen kan enligt Ek och Hultman (2007) delas in i tre 

breda kategorier vilka är näringslivet, det vill säga företag som vill etablera en verksamhet 

eller göra investeringar bundet till en viss plats, den andra kategorin är turister eller besökare 

och den tredje kategorin är potentiella invånare. Platsmarknadsföring är således 

huvudsakligen riktad mot objekt som ligger utanför platsen men fyller även en intern funktion 

mot de människor och företag som redan lever och verkar på platsen. Platser, städer, regioner 

och länder konkurrerar med varandra på en marknad ungefär som olika bilmärken konkurrerar 

med varandra där världen för turisten upplevs som ett globalt smörgåsbord av konsumerbara 

platser. Marknadsföring av destinationer byggs upp med ett begränsat antal mytologier som 

inte förändrats särskilt mycket över tiden där det ursprungliga konceptet utgör stommen, det 

vill säga de förbindelser av de attraktiva associationer som säljer resmålet (Ek och Hultman, 

2007). 

Kommersialiseringsprocesser formar den omgivning vi ständigt rör oss igenom såsom 

stadsdelar, orter, hotellrum, mässhallar, gator, hav och öppna vidder. Trots alla uppenbara 

skillnader mellan dessa platser har de en central gemensam nämnare vilket är relationer. 

Dessa platser är inte på förhand givna arenor där människor träffas, pratar, sover, äter, rör sig, 

betraktar eller roar sig. Ek och Hultman (2007) framhåller att platsen istället är praktiken där 

platsen ständigt befinner sig i ett skapande av relationer och nätverk av människor som 

förbinder det nära samt det avlägsna i tid och rum.  

Det är framförallt attraktioner på en destination som huvudsakligen lockar turister att resa till 

en speciell plats. Människor spenderar inte pengar och tid på något som inte ger dem en 

upplevelse utöver det vanliga (Grängsjö, 2001). 

 

3.2 Turism skapar möjligheter 
 

”Tangible seeks intangibles and intangibles seeks tangibles” – Holmén
6
.  

Turistprodukten är en självständig produkt i det avseende att den inte endast består av en enda 

vara eller tjänst (Grängsjö, 2001). Turistprodukten är en process som involverar flera varor 

och tjänster. Till skillnad från varor är tjänster opåtagliga, vilket innebär att det inte går att se 

eller ta på dem innan köpet. Destinationen är konsumtions- respektive produktionsarena och 

det är kunden som kommer till leverantören. En turistdestinations attraktionskraft utgår ifrån 

turistens krav på en ”hel” produkt innehållande förväntningar och krav på resa, boende, äta 

och aktiviteter. Hur den ”hela” produkten ser ut är det turisten själv som bestämmer och 

värderar (ibid).  

                                                 
6
 Föreläsning med Christer Holmén, Högskolan i Borås, 2011-02-24 
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Turismtjänster kännetecknas av oskiljaktighet, vilket innebär att produktion och konsumtion 

sker samtidigt och på samma plats. Turistprodukten är en fler dimensionell produkt och det är 

sällan som en enda aktör har kontroll över alla komponenter eller över det som turisten 

uppfattar som helheten. Produkten är ur turistens perspektiv en känsla eller upplevelse vilket 

gör samarbete nödvändigt vilket således gör aktörerna beroende av varandra (ibid). 

Turismnäringen är fragmentarisk vilket innebär att turism inte innefattar en bransch utan flera 

parallella branscher som verkar inom samma näring. Dessa branscher kan vara resebyråer, 

restauratörer, researrangörer, boende och attraktioner som i olika utsträckning berör hela 

turismsystemet.  

För att minska konsumenternas uppfattning om risk vid köp av tjänster måste tjänsteföretag 

förse konsumenter med påtagliga bevis som visar vad konsumenterna kan förvänta sig från 

tjänsten och från företaget. Påtagliga bevis kan bestå av serviceinriktad personal, rena och 

professionella kontor samt broschyrer som förmedlar attraktiva bilder till potentiella köpare 

(ibid). 

 

3.3 Staden som varumärke 
 

“Branding is the very heart of destination marketing” (Baker & Cameron, 2007, s.87) 

Ett varumärke kan beskrivas som en produkt som adderar värde och som på något sätt 

särskiljer sig från andra produkter inom samma kategori (Baker & Cameron, 2007). Däribland 

hittar vi Coca-Cola som är nummer ett på listan och har ett värde på drygt 70 miljarder dollar, 

detta enligt en undersökning gjord av Interbrand 2010.
7
 Varumärken har hamnat allt mer i 

rampljuset och fått en central betydelse i det dagliga livet inom både politiska, sociala och 

kulturella sammanhang. Varumärken är en del av marknadskommunikationen då de designas 

för att förmedla ett budskap och spelar en nyckelroll när det gäller att förmedla ett konsekvent 

budskap till konsumenterna. Varumärken kan dessutom generera en hög grad av 

konkurrensimmunitet genom de särskiljningsmöjligheter som varumärken består av (Dahlén 

& Lange, 2009).  

Dahlqvist och Melin (2010) framhåller att det är väsentligt att arbeta med kärnvärden då 

kärnvärden ska fungera som ledstjärnor i varumärkesuppbyggande processen som bidrar till 

att stärka varumärkets långsiktiga attraktionskraft och konkurrensförmåga.   

Ökad konkurrens inom turismsektorn kräver att destinationer differentierar sig genom att 

utveckla unika och konkurrenskraftiga varumärken. Utan ett unikt varumärke förlorar 

enskilda städer sitt värde och behöver därmed kontinuerligt arbeta med för att stärka sitt 

varumärkesvärde. Baker och Cameron (2007) menar att det är väsentligt att betrakta ett 

varumärke som både representerar identitet för företaget och image för konsumenten där 

varumärkes positionering hamnar mellan de båda. Ett varumärke bör skapa en emotionell 

relation mot konsumenten genom en unik personlighet eller image för att överleva på en allt 

mer konkurrerande och global marknad (Hannam, 2004).  

 

 

                                                 
7
Interbrand (elektronisk) Tillgänglig: http://interbrand.com/en/best-global-brands/Best-Global-Brands-2010.aspx 

(2011-04-28) 

http://interbrand.com/en/best-global-brands/Best-Global-Brands-2010.aspx
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Modell 2: Brand identity, brand positioning and brand image (Pike, 2004. s.75) 

”Branding provides a good starting point for destination marketing and a sound framework by 

which to manage the image of a place” (Pike, 2004 s.87). Det är viktigt att ha i åtanke att ett 

varumärke endast är så bra som den varumärkesimage den genererar hos konsumenterna. 

Orsaken till varför varumärken blivit så betydelsefulla för destinationer är framförallt 

destinationers tillväxt och de konkurrensfördelar de medför. I dagsläget har utbytbarheten 

kommit att bli en av de största hoten för destinationer särskilt för de mest konkurrensutsatta 

marknaderna såsom sol, sand och havs marknader (Baker & Cameron, 2007). Ytterligare så 

har turister blivit mer sofistikerade och kräsna och valet av destination har blivit en 

betydelsefull indikator som avspeglar individers livsstil och ett sätt att uttrycka personlig 

identitet. Baker och Cameron (2007) betonar att valet av turistdestinationer kommer allt mer 

att styras av individers identitet där destinationer kommer få en betydande roll likt en 

modeaccessoar.  

Nyckelfaktorn till en effektiv destinations differentiering är skapandet av salienta varumärken 

vilket innebär skapandet av emotionella relationer till konsumenterna. Varumärkesskapare 

som varit skickliga på att bygga in salienta värden i varumärkesbyggandet är bland annat 

kampanjen ”I love NY” som även betraktats som en av de mest framgångsrika 

varumärkesbyggande kampanjer som gjorts (ibid). 

Den grundläggande princip som saliens bygger på är att konsumenter har ett 

associationsnätverk i hjärnan där diverse associationer knyts samman och där varumärket 

belys i sitt sammanhang (Dahlén & Lange, 2009).  

”Many places are adopting branding techniques in an attempt to differentiate their identities 

and to emphasize the uniqueness of their offerings” (Moilanen & Rainisto, 2009, s.113).  

Moilanen och Rainisto (2009) framhåller att en destinations varumärke inte är ett varumärke 

framtaget av ett enda företag utan är en komplex enhet skapad av en mäng olika enskilda 

företag och andra aktörer. Konsumenten upplever dessa företag och aktörer som en enhet när 

de besöker en plats likt ett paraply varumärke, allt samlat på en och samma plats och därmed 

bör företagen samt de olika aktörerna samarbeta för att skapa ett så enhetligt varumärke som 

möjligt.  

 

3.4 Tänk på – “Your image never sleeps!”  
 

”An image is more than a simple belief” (Kotler et al., 1993, s.141) 

För att en destination ska bli ett framgångsrikt besöksmål krävs det att den potentielle turisten 

är medveten om destinationens existens samt att imagen av destinationen är positiv. En 

destinations identitet är hur en destination vill bli uppfattad och är en unik uppsättning av 

karaktäristiska varumärken som destinations marknadsförare vill skapa eller behålla samt 

differentierar en plats från andra platser (Baker & Cameron, 2007).  

Brand Identity 

- Mission/Vision 

-Values 

-Desired brand -    

image 

 

      Brand Image 

 

Brand Positioning 

 



- 19 - 

 

En image däremot kan summeras som de totala förhoppningar, idéer och intryck som 

potentiella besökare och investerare skapar i sitt medvetande om en specifik geografisk plats 

(Grängsjö, 2001). En plats image är en avgörande faktor vid valet av destination för besökare, 

företag och intressenter. En image representerar alla de associationer och den information som 

är kopplad till en specifik plats (Kotler et al., 1993). 

En image är starkt knuten till personliga uppfattningar om en plats som kan variera mellan 

olika personer då olika människor kan ha ganska olika uppfattningar om en plats image.  

Ett exempel som New York som en plats framkallar väldigt många associationer och har en 

varierad image beroende på vem man frågar. Varumärke och image går ofta hand i hand då 

det är vanligt att fokusera på ett varumärkes image. Hur uppfattar konsumenterna våra 

produkter i relation till konkurrerande produkter? (ibid). 

Kotler et al., (1993) menar att destinationsmarknadsförare borde lägga stor vikt vid imagen 

eftersom den har en stor påverkan på konsumentens beslutfattande. En image förändras och 

förbättras över tiden och kan därmed komma att ändra en destinations uppfattning bland 

besökarna. En upplevd image stannar oftast kvar väldigt länge hos besökarna och kan vara 

svår att ändra på. En image kan dock i vissa avseenden förändras snabbt genom bland annat 

media och word of mouth.   

För att skapa en stark image krävs att det finns en utvald målgrupp som imagen riktar sig mot. 

Flera målgrupper kanske är intresserade av att bosätta sig, besöka eller arbeta på en specifik 

plats och har därmed olika uppfattningar om platsens image. Det är betydelsefullt att kunna 

dela in imagen i flera olika delar som attraherar alla dessa målgrupper. Enligt Kotler et al. 

(1993) kan indelningen bland annat bestå av demografi, geografi, social tillhörighet, livsstil, 

personlighet och behov. För att en image ska kunna attrahera utvalda målgrupper är det 

väsentligt att sätta sig in i hur bekant eller känd en plats är för målgruppen och hur fördelaktig 

de anser platsen vara.  

Familiarity 

Never heard of Heard of Know a little bit Known a fair 

amount 

Know very well 

 

Favorability 

Very unfavorable Somewhat 

unfavorable 

Indifferent Somewhat 

favorable 

Very favorable 

 Modell 3: Familiarity – Favorability measurement (Kotler et al., 1993, s146-147) 

 

Genom ovanstående modell kan man avläsa hur kännedomen är avseende en plats. Om 

målgruppen anger de tre första kategorierna; never heard of, heard of och know a little bit, har 

en destination problem med sin kännedom.  

De som däremot känner till platsen kan bedöma hur fördelaktig de upplever den vara och 

skulle då de tre första kategorierna även här stämma överens har platsen ett tydligt problem 

med sin image. Det handlar om att sätta sig in i vilken image platsen har i nuläget för att 

kunna stäva efter en önskvärd image.  

Problemet som för de allra flesta platser är att skapa en effektiv image som attraherar utvald 

målgrupp. För att en image ska vara effektiv är det viktigt att den är meningsfull och 

realistisk.  
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Om en plats marknadsför en image långt ifrån realistiska gränser är chansen för framgång 

väldigt liten (Kotler et al., 1993). 

Imagen borde dessutom vara trovärdig och enkel att uppfatta då en plats med för skilda 

uppfattningar om imagen leder till ren förvirring. Slutligen måste imagen vara attraktiv med 

särskiljande drag för att människor ska kunna tänka sig att bo, besöka och investera i platsen. 

Om en orts image inte är verklighetstrogen och trovärdig är framgångschanserna minimala. 

Mest framgångsrikt är det när en image är tydligt profilerad och karaktäristisk samt skiljer sig 

från andra vanliga teman. För att undvika förvirring är det viktigt att skapa en enkel image 

och inte sprida olika uppfattningar om en destination (ibid).  

En image av en plats skapas i en människas huvud och kan beskrivas genom alla de idéer och 

intryck en besökare har av en destination. Konkurrensen har i dagsläget blivit stark mellan 

flera destinationer och det är då extra viktigt att bygga en tydlig och positiv image. Eftersom 

första gångs resenärer inte kan testa produkten innan köpet är en positiv image enormt viktigt 

för destinationer som inte är förutbestämda av företag eller sociala omständigheter (ibid). 

Att implementera och kommunicera en effektiv image kan ske på tre olika sätt, (1) genom 

slogans, teman och positionering, (2) genom visuella symboler och (3) genom evenemang och 

handlingar (ibid).  Ett av de viktigaste elementen i destinationsmarknadsföring är en slogan 

som kort beskriver en destinations essens och dragningskraft. Ett annat viktigt verktyg är 

positionering, det vill säga den image som platsen skapas i kundens medvetande, är ofta 

viktigare än de faktiska platsegenskaperna. Positionering handlar om hur platser positionerar 

sig själv regionalt, nationellt och internationellt då det syftar till att skapa en stark och väl 

etablerad position.  

Positionering bidrar till utvecklingen av imagen för att sticka ut ur mängden där en 

särskiljningsförmåga skapas gentemot andra platser genom unika attribut. Dessa attribut bör 

ha tydliga och starka associationer så att de blir ”top of mind” i konsumenternas huvuden, det 

vill säga det första alternativ konsumenterna kommer att tänka på.   

Ett visuellt element som följer med en slogan, exempelvis i broschyrer, tillför mer mening till 

helhetsbilden av en destination. Ofta används en generell översikt över den plats som 

marknadsförs med syfte att visa allt som destinationen har att erbjuda. Många symboler har ett 

starkt värde för vissa platser som exempelvis Eiffeltornet i Paris och Big Ben i London.  Det 

är betydelsefullt att en plats slogan, tema och positionering hänger samman för att skapa en 

visuell trovärdighet genom exempelvis broschyrer och affischer. En image kan dessutom 

kommuniceras genom evenemang eller andra handlingar för att skapa en attraktiv image. En 

destinations image förändras över tiden och det är utvecklingen på destinationen som driver 

händelser och processer som leder till destinationens karaktärsdrag (Grängsjö, 2001).  

 

3.5 Vilket ord är ditt varumärke? 
 

”Ett bra namn fungerar som turbo för varumärket på resan mot marknadens medvetande” 

(Lindqvist, 2010, s.56) 

De varumärken som vill tränga igenom det ständigt ökade bruset måste skapa en tydlig 

position i konsumenternas hjärna (Lindqvist, 2010). 

Lindqvist (2010) framhåller att positionering handlar om ett ord som väcker olika 

associationer kopplat till det specifika varumärket.  



- 21 - 

 

Det handlar med andra ord om att fastsälla ett varumärkes läge i marknadens medvetande. För 

att konsumenten ska uppmärksamma varumärket krävs det att varumärket är laddat med ett 

kategoriord samt ett särskiljande ord då målet är att tränga igenom bruset och erövra mark i 

mottagarnas hjärnor. 

Positionering handlar inte om att vara bäst utan målet är istället att särskilja sig från 

konkurrenterna på ett sätt som tillräckligt många köpare uppskattar samt att vara först i 

målgruppens medvetande (ibid).  

Grunden för all framgångsrik positionering är att arbeta i linje med de uppfattningar och 

föreställningar som redan är etablerade i konsumenternas medvetande. Att försöka ändra på 

djup rotade uppfattningar är både kostsamt och tidsödande. Ett varumärkes kategoriord och 

särskiljande ord bör vara så pass starkt att de dyker upp som ”top of mind” i konsumenternas 

medvetande.  

Ta exempelvis Volvo där kategoriordet är bil och det särskiljande ordet är säkerhet. Volvo 

äger därmed ordet säkerhet i marknadens medvetande vilket är frukten av ett konsekvent, 

målmedvetet och uthålligt arbete.  

Lindqvist (2010) anser att de ska vara enkelt att förstå vad ett varumärke står för då han menar 

”If people don’t get it, forget it” (Lindqvist, 2010, s.82). Starka varumärken bygger på idéer 

som fångar människors uppmärksamhet vilket sker genom att dessa varumärken signalerar att 

de erbjuder något som är annorlunda. Enligt Lindqvist (2010) handlar positionering om att 

planera, bygga och kasta ett marknadsspjut som tränger igenom bruset och som sätter en 

tydlig kurs för varumärket.  

En väl genomförd positioneringsstrategi fungerar som kompass för varumärket då ett enda ord 

kan göra säljbars skillnad på marknaden. Framgångsrik positionering är intimt förknippad 

med fokusering och valmöjligheter men framförallt handlar det om att välja bort. 

Positioneringens främsta uppgift är att komprimera budskapet till en minsta gemensam 

nämnare, det vill säga att finna varumärkets DNA. En förutsättning för att erövra och äga ett 

ord i marknadens medvetande är att positionen inte redan är upptagen av någon annan. ”En 

dagslända gör igen positionering. Positionen och bevisen måste fungera långsiktigt.” 

(Lindqvist,  2010, s.153).  

 

3.6 Evenemang – händelse, tillställning eller upplevelse? 
 

Evenemang är enligt NE
8
 en stor organiserad händelse och det finns, enligt Edström et al. 

(2003), något underförstått att evenemang är något som varar en kortare tid. Begreppet är 

enligt Wikipedia
9
 brett och ofta använt för stora kommersiella tillställningar så som festivaler 

och konserter. Detta begrepp är ett samlingsnamn på tillställningar, händelser och upplevelser. 

Vid en jämförelse av Mossberg och Sandström (1996) är evenemang eller ”special event” ofta 

synonymt med festival. En festival kan då definieras som ett regelbundet återkommande 

evenemang enligt NE
10

.  

                                                 
8
 Nationalencyklopedin. Festival (elektronisk) Tillgänglig: http://www.ne.se/sok/festival?type=NE (2011-04-11) 

9
 Wikipedia. (senast uppdaterad 2011-01-16) Evenemang (elektronisk) Tillgänglig: 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Evenemang (2011-04-07) 
10

 Nationalencyklopedin. Festival (elektronisk) Tillgänglig: http://www.ne.se/sok/festival?type=NE (2011-04-11) 

 

 

http://www.ne.se/sok/festival?type=NE
http://sv.wikipedia.org/wiki/Evenemang
http://www.ne.se/sok/festival?type=NE
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Begreppet evenemang har fått en vid definition av Andersson och Larsson-Mossberg (1994) 

som uttrycker sig: ”Ett evenemang är en aktivitet som är avgränsad i tiden med huvudsakligt 

syfte att förmedla sinnesintryck. Det har ett program, en arrangör och ett antal deltagare.” 

(Andersson och Larsson-Mossberg. 1994, s. 2) 

Enligt Larson (2003) är ett evenemang något som ofta används av turistorganisationer i deras 

destinationsmarknadsföring för att attrahera besökare. Då man talar om 

evenemangsmarknadsföring kan detta begrepp kopplas till andra närliggande begrepp som 

destinationsmarknadsföring och event marketing. Larson (2003) menar på att det är viktigt 

med engagemang från många olika organisationer och intressentgrupper vid 

evenemangsmarknadsföring. Men det är även viktigt att skilja på det egna evenemangets 

marknadsföring och vad som utgör detta.  

Enligt Larson(2003) inkluderar marknadsföring av ett evenemang inte bara de aktiviteter 

evenemangsarrangören genomför utan även de aktiviteter som utförs av andra organisationer 

och intressegrupper som involverar evenemanget. Ett evenemang utgör då, genom sin 

marknadsföring, en plattform för andra organisationer att marknadsföra sig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modell 4: Evenemangsmarknadsföring och några av dess beståndsdelar och 
aktörer 

(Larson, 2003, s.14) 
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Enligt Larson (2003) genomförs evenemangsmarknadsföringen i ett inter-organisatoriskt 

nätverk, där de olika organisationerna och företagen arbetar med marknadsföringen av 

evenemanget utifrån sina egna intressen. Deras syfte kan däremot vara antigen primärt eller 

sekundärt då det gäller att marknadsföra evenemanget. De organisationer som har ansvaret att 

arrangera evenemanget har till uppgift, enligt Larson (2003), att marknadsföra evenemanget i 

ett primärt syfte. Samtidigt som de organisationer som har ett sekundärt syfte att 

marknadsföra evenemanget primärt väljer att marknadsföra t.ex. sina produkter osv. Deras 

marknadsföring har dock en underton och ett budskap som behandlar evenemanget i sig.   

 

3.7 Att skapa upplevelser – från OK till WOW! 
 

Frågan är hur evenemang uppkommit från första början. Mossberg (2003) menar att företag 

idag använder upplevelser till att ge sina kunder ett mervärde. Mossberg (2003) vill även 

påpeka att för att vara konkurrenskraftig på marknaden måste företaget kunna ge kunden 

skräddarsydda lösningar som blir till upplevelser.  

Dagens produktion handlar allt mindre om massproduktion och allt mer om personliga 

lösningar för varje enskild individ. Upplevelserna blir då en form av konkurrensstrategi och 

dessa upplevelser består ofta av evenemang i olika former. Men bakom evenemang finns 

många olika målsättningar, det kan vara att exempelvis skapa en relation med sina kunder.  

 

Enligt Mossberg (2003) pågick det en diskussion på 1980-talet angående hur service 

differentierade en produkt eller tjänst från en annan. I dagens samhälle är service och 

servicekvalitet en självklarhet för alla företag och deras överlevnad. Enligt Mossberg (2003) 

har kundupplevelser blivit ett begrepp i fokus för företag i deras strävan mot differentiering. 

Allt handlar om att det som kunden köper ska generera i förnimmelser. Med detta i åtanke är 

det många branscher som har kommit att samarbeta. De drar nytta av varandra och utvecklar 

nya produkter eller tjänster som skapar upplevelser för kunden. Detta gör att gränserna mellan 

de olika branscherna blir mer och mer utsuddade. Mossberg (2003) behandlar olika begrepp 

som används för att beskriva underhållning tillsammans med t.ex. mat och shopping. Exempel 

på dessa begrepp är eatertainment och shoppertainment.  

 

Mossberg (2003) diskuterar skillnaden mellan en tjänst och en upplevelse, 

diskussionsbegreppet blir upplevelseorienterade tjänster. Enligt Pine och Gilmore (1999) får 

en kund en mängd opåtagliga aktiviteter för hans räkning vid köp av en tjänst. Däremot menar 

dem på att vid en upplevelse har kunden betalat för att spendera tid för att få minnesvärda 

upplevelser, iscensatta av ett företag. Mossberg (2003) vill påpeka skillnaden mellan 

begreppen genom en liknelse som kan vara där en pjäs på teatern är något som engagerar och 

berör och blir därmed en upplevelse. Däremot är en tågresa mellan två destinationer mer en 

funktionell tjänst som fokuserar på resultatet.   

Mossberg (2003) har tagit fram tre inriktningar i konkurrensstrategier med upplevelser i fokus 

hos företag: 

1. Nöjesinslaget förstärks och olika tjänster och produkter förpackas till en gemensam 

helhet. 

2. En samtidighet avseende nytta och nöje vid olika inköpssituationer och/eller 

kundens lediga tid täcks med aktiviteter.  

3. Kunden ges något extra, som inte konkurrenterna erbjuder.  

(Mossberg, 2003) 
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3.8 Marknadskommunikation - ammunition för företag i kriget om 
kunderna! 
 

Dahlén och Lange (2009) menar på att varumärkesnamnet och förpackningen är avgörande 

för en konsument när de väljer produkt. De är dock inte tillräckliga i sig själva för att övertyga 

konsumenten om vilken produkt som är bäst. Enligt Dahlén och Lange (2009) är reklamen det 

som gör att produkten kan särskilja sig och skapa sin unika image.  

”Reklamens främsta syfte är att bygga associationer till ett varumärke – att förklara för 

konsumenter allt ifrån vad varumärket står för, till varför konsumenten ska köpa det ” (Dahlén 

& Lange, 2009, s.11)  

Dahlén och Lange (2009) framhäver att det är betydelsefullt att ta hänsyn till två viktiga 

omvärldsfaktorer för att kunna kommunicera framgångsrikt. Det handlar dels om att ta reda 

på kundernas behov och deras beteenden och dels att ha en bra bild på konkurrenternas 

marknadskommunikation, detta för att kunna ladda det egna varumärket med unika och 

relevanta associationer.   

 

Frågan är varför dessa varumärken blivit så pass framgångsrika. Enligt Dahlén och Lange 

(2009) är en variabel till att varumärket är så framgångsrikt att det är globalt och 

marknadsförare har utnyttjat detta fullt ut. Dahlén och Lange (2009) hävdar att majoriteten av 

de mest värdefulla varumärkena är internationella. Även att de är marknadsdominanter och 

har varit detta under lång tid är specifikt för varumärken med högt värde. Enligt Dahlén och 

Lange (2009) har företagen lyckats skapa en något så unik koppling mellan varumärke och 

produkt så att det faller sig automatiskt för kunden att välja just dem och ingen annan.  

På denna lista visar de sig att konsumentvaror är överrepresenterade och de förfogar över 

hedoniska värden som är svårt för konkurrenter att kopiera (Dahlén & Lange, 2009). 

Enligt Dahlén och Lange (2009) handlar marknadskommunikationen om tre frågor: 

- Vilka vill vi nå?  

- Vad vill vi säga till dem? 

- Hur ska vi säga det? 

Svaren på dessa frågor ger oss de tre huvudämnena gällande marknadskommunikation. De 

identifierar målgruppen, budskapet och kanal. Dahlén och Lange (2009) använder sig av en 

modell för att förklara händelseförloppet för svaren på frågorna och de olika beståndsdelarna i 

marknadskommunikationen. 
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Modell 5: Målgrupp, budskap och kanal – de tre beståndsdelarna i 
marknadskommunikation.  

(Dahlén & Lange, 2009, s.30) 

Enligt Dahlén och Lange (2009) innebär modellen att man börjar med att identifiera 

målgruppen för att senare utforma ett budskap som tilltalar den tilltänkta målgruppen och till 

sist välja en kanal att gå igenom för att nå målgruppen. En kanal som blivit allt viktigare den 

senaste tiden är de sociala medierna. Sociala medier har idag blivit ett tillvägagångssätt för 

alla att kommunicera med sin omvärld. Det är som Ronge (2010) skriver att den asociala 

människan har blivit social genom dessa medier. Ronge (2010) ser människorna som 

kommunicerar här som ”medborgarjournalister” som med hjälp av dessa medier diskuterar 

och dokumenterar världshändelser men även de små vardagliga sakerna. Ronge (2010) 

påpekar att man i exempelvis Facebook kan lägga upp allt man vill utan några restriktioner.   

 

3.8.1 Syfte med marknadskommunikation. 
 

”Syftet med marknadskommunikation är att förbättra den nuvarande situationen för 

varumärket.” (Dahlén & Lange, 2009, s.30) 

 

 

 

 

 

Modell 6: Syftet med marknadskommunikation 
Keller. (2007). Strategic Brand Management, 3:e upplagan, Upper Saddle River:  

Pearson Education  

Enligt Keller (2007) och hans modell ovan ska företag inledningsvis etablera kundernas 

nuvarande varumärkeskunskap. I nästa steg ska de målsättningar för önskad 

varumärkeskunskap etableras och i det tredje och sista steget ska marknadskommunikation 

som ska leda till att den önskade varumärkeskunskapen uppnås utformas. 
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4 Empiri 
”In the eye of the beholder” 

 

 

I detta kapitel presenteras resultatet av den empiriska undersökningen. Kapitlet är indelat i 

tre huvudsakliga avsnitt som behandlar respektive organisations destinationsmarknadsföring 

för Göteborg där varje avsnitt inleds med en företagspresentation. I den emiriska 

undersökningen har vi intervjuat Jessika Fernström som är Corporate Meeting ansvarig på 

Svenska Mässan, Henrik Jutbring Forsknings och Utvecklingsansvarig på Göteborg & Co 

samt Thomas Torkelsson VD på Got Event.   

 

4.1.1 Svenska Mässan 

Sveriges första mässa arrangerades i Göteborg 1918 av Svenska Mässan och sedan dess har 

Svenska Mässan utvecklats i nära samspel med näringslivets olika branscher och är idag en av 

norra Europas effektivaste mötesplatser. Årligen kommer drygt en miljon besökare till 

Svenska Mässan för att delta i ett 30-tal mässor samt 100-tals små och stora konferenser och 

kongresser. Svenska Mässan driver även Gothia Towers som är nordens största hotell samt 

tillhandahåller restaurangverksamheter. Svenska Mässan är en ekonomisk fristående stiftelse 

och har i uppdrag att främja näringslivets intressen. 

Svenska Mässan har tillsammans med dotterbolag drygt 500 anställda, en omsättning på cirka 

800 mkr och generar årligen runt 2,2 mkr i besöksnäringseffekter till Göteborg. Mäss- och 

kongressanläggningens unika läge som ligger centralt i en av Nordens största städer gör den 

speciellt attraktiv för att skapa affärskontakter under mässor, kongresser och stora evenemang. 

Svenska Mässans kommersiella uppdrag är att generera besöksnäringseffekter till Göteborg 

genom att erbjuda en mötesplats för både mässor, konferenser, affärsmöten samt andra events. 

Svenska Mässan ligger mitt i staden, mitt i evenemangsstråket med gångavstånd till det mesta 

och beskriver sig som möjligheternas mötesplats då de har allt samlat under ett och samma 

tak.
11

  

 

4.1.2 Intervju med Jessica Fernström  
Corporate Meeting ansvarig på Svenska Mässan 

 

I syfte att undersöka om evenemang bidrar till att skapa en attraktiv och framgångsrik 

destination inleddes intervjun med Jessica Fernström, Corporate Meeting ansvarig på Svenska 

Mässan med frågan vilka som är Göteborgs kännetecken och karaktäristiska drag.   

När Göteborg marknadsförs utomlands är det framförallt den ”lilla staden” med närhet till allt, 

närhet till både skärgården och skogen.  

                                                 
11

  Svenska Mässan (elektronisk) Tillgänglig: http://www.svenskamassan.se/om-svenska-massan/  (2011-04-12) 

http://www.svenskamassan.se/om-svenska-massan/
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Kommunikation och närhet framhåller Fernström som väldigt betydelsefulla beståndsdelar då 

det är lätt att ta sig in till staden med både flyg, buss och tåg.  

Evenemangsstråket är en annan viktig kärna i Göteborg då de stora evenemangsarenorna och 

mötesplattformarna är samlade på ett enda led längs centrala Göteborg. Evenemangsstråket 

tar sin början med Världskulturmuseet, Universeum och Liseberg som följs av Svenska 

Mässan med Gothia Towers som därefter följs av stora Ullevi med konserter, gamla Ullevi 

med fotbollen och slutligen Valhalla. Evenemangsstråket är unikt för Göteborg och sätter sin 

särprägel på staden.  

Fernström menar att vid marknadsföring av staden och vid olika utvecklingsprojekt anpassas 

marknadsföringen till målgruppen och dess intressen.  Det finns enormt många företag och 

privatresenärer som på något sätt möts, allt ifrån möten mellan två personer till 10 000 

människor inom huset, då huset är representerat av både mässor, hotell, konferenser, 

kongresser och restauranger som tillhör Svenska Mässan. Inom Svenska Mässan finns det ett 

antal olika avdelningar som arbetar med att marknadsföra sig mot olika segment som anses 

intressanta.   

Det finns bland annat en säljavdelning som riktar sig mot företag gällande hotell, 

affärsresande, konferenser och restauranger. Det finns även en mässavdelning som enbart har 

hand om mässor, framförallt stora publika mässor och så finns det en avdelning som har hand 

om turistverksamheten som bland annat erbjuder olika paketerbjudanden med evenemang, 

mat och övernattning. Förutom de olika avdelningarna samarbetar Svenska Mässan väldigt 

nära med andra organisationer inom Göteborg såsom Göteborgs stad, Göteborg & Co, Got 

event, hotell och restauranger. Fernström framhåller att detta samarbetsnätverk är väldigt 

unikt för Göteborg då de tillsammans erbjuder Göteborg som stad. Detta nära 

samarbetsnätverk bidrar till att kunna föra ut en och samma bild av Göteborg då de 

tillsammans formar budskapet för staden. Fördelarna med samarbetet är att kunna erbjuda 

Göteborg som en helhetslösning där besökarna både äter och bor väldigt centalt då det mesta 

finns inom gångavstånd.  

På frågan om hur Göteborg skapar en konkurrenskraftig stad på en konkurrenskraftig 

marknad anser Fernström att Göteborg har extremt många fördelar då de kan erbjuda mycket 

på en liten yta. Miljön är framförallt en viktig aspsket att ta till vara på där Göteborg kommit 

långt i strävan mot en hållbar utveckling då Fernström framhåller att det är betydelsefullt att 

vara en grön leverantör i alla avseenden. Göteborg är dock inte så världskänt idag som de 

skulle vilja vara men framförallt så är Göteborg ingen huvudstad vilket innebär en ständig 

utmaning för staden då många möten förläggs till huvudstaden. En annan utmaning från ett 

internationellt perspektiv är att Göteborg ligger i norr då flertalet människor hellre åker mot 

sol och värme i söder. Här handlar det om kunskapen om staden menar Fernström att det 

exempelvis inte ständigt är kallt och regnigt i norr. Det är med andra ord betydelsefullt att 

bemöta de förutfattade meningar som finns och utbilda och informera besökarna om hur det 

egentligen ser ut. Det finns många delar som Göteborg ändå ligger i framkant med då det 

handlar om att kunna kommunicera och föra ut budskapet på rätt sätt. Svenska Mässan strävar 

efter att vara värdeskapare av världsklass för att kunna leverera den bästa möjliga upplevelsen 

när besökarna väl är på plats. Fernström betonar att det inte är viktigt att utveckla Göteborg 

som destination i sig eftersom Göteborg idag är en attraktiv destination men för att behålla 

denna position är det betydelsefullt att hela tiden ligga i framkant och inte glappa tillbaka.  
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Fernström menar även att de idag har en bra lösning i marknadsföringen av Göteborg och det 

är därmed betydelsefullt att kunna visa upp det genom att synas. Ju fler möten och företag de 

får till staden desto mer kommer budskapet om Göteborg att sprida sig och desto mer kommer 

staden att synas.  

För att skapa en framgångsrik destination återkopplar Fernström till det starka samarbetet som 

finns i Göteborg. Det betydelsefulla är just att de pratar samma språk och vet vart de står i 

jämförelse med konkurrerande städer och hur besökare ska få en bra upplevelse i staden. 

Göteborg har dessutom många turistattraktioner att erbjuda allt ifrån Liseberg till 

Universeum. Har ett stort kulturellt utbud med museer, konserthus samt Göteborgs 

symfoniker som är av världsklass som är otroligt betydelsefulla för Göteborg som stad. 

Fernström betonar även närheten som en viktig kärna för Göteborg med närhet till både skog 

och hav med många naturupplevelser inom gångavstånd. Shoppingen har även blivit en allt 

mer attraktiv upplevelse då det finns ett stort utbud inom en liten yta. Det unika med Göteborg 

som destination är enligt Fernström vänligheten då det är många som upplever atmosfären 

”goa Göteborg” där man blir väl bemött på de allra flesta ställena. ”Liten och kompakt med 

hjärta” är bilden som Göteborg vill förmedla. Göteborg utstrålar en trevlighet som annars 

oftast brukar upplevas i mindre städer och ändå är Göteborg den andra största staden i 

Sverige.  

Fernström betonar att Göteborg ibland jämför med München som är en miljonstad i Tyskland 

och är därmed inte extremt liten men den känns och upplevs liten med det kompakta hjärtat 

med trevliga människor om är likt med Göteborg. Tillmötesgående människor med en 

avslappnad atmosfär men som fortfarande har ett stort utbud att erbjuda.  Göteborg präglas av 

trevliga och ”snackiga” människor jämfört med till exempel Stockholm där det är en helt 

annan puls.  

På frågan om hur ett framgångsrikt varumärke karaktäriseras framhåller Fernström att det 

framförallt är hur känt varumärket är, vad man har för värderingar om det och vad man får för 

känslor. Den positiva känslan är väldigt viktig vid varumärkesbyggandet. Göteborg som 

varumärke vill skapa denna positiva känsla att ”dit vill jag åka igen”. När exempelvis 

besökare kommer till Göteborg ska de få känslan av att det här kommer att bli en bra 

upplevelse. Varumärket Göteborg karaktäriseras dessutom av ”within walking distance” 

vilket innefattar närhet till det mesta inom en relativt liten radie. Den gröna staden med 

mycket parker, vatten och blommor även mitt inne i staden är något som avspeglas i 

Varumärket Göteborg. Den image Göteborg vill nå ut med menar Fernström är en pärla till en 

stad vid närheten av havet. Imagen är dessutom beroende av vilken målgrupp som man 

efterstävar att nå ut till men där samma grundvärden alltid bör vara de samma. Profileringen 

är just att känna att man är välkommen oberoende vilken sorts målgrupp som man vill nå ut 

till. Det de gör det är det de blir. Deras aktiviteter och deras handlande bidrar till den image de 

vill förmedla och som de står för. 

När det kommer till evenemangsskapandet och användning av evenemang vid 

marknadsföringen av Göteborg påpekar Fernström att evenemang är otroligt betydelsefulla 

särskilt utförandet av dem. Evenemang bidrar till att kunna skapa något utöver det vanliga och 

kommer exempelvis affärsresenärer till Göteborg och deltar på en kongress och får en 

extraordinär upplevelse finns det goda möjligheter att de även kommer tillbaka igen som 

privatresenärer. Därmed är alla sorters upplevelser ytterst väsentliga för Göteborg som stad. 

Göteborg ses idag som en evenemangsstad där det finns något för alla målgrupper att uppleva.  
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Orsaken till varför Göteborg blivit en evenemangsstad anser Fernström har sin bakgrund av 

kreativa och skickliga människor som sätt potentialen och möjligheten i skapandet av olika 

upplevelser. Det unika samarbetet mellan olika organisationer i Göteborg har dessutom varit 

en drivfaktor bakom initiativen till de evenemang som idag existerar såväl som engångs - till 

återkommande arrangemang.  

Detta nätverk har bidragit till en öppen atmosfär där de olika organisationerna ställer upp för 

varandra och ser möjligheterna istället för hinder. Fernström menar att det är viktigt att ha en 

mix av olika upplevelser för att kunna attrahera olika målgrupper. I kunskapen om Göteborg 

måste det finnas olika delar. Göteborg kan inte endast vara en musikstad eller kongresstad 

utan blandningen är väldigt central för att kunna vara en stad dit man åker i olika bemärkelser. 

Göteborg vill ses som en stad där man kan göra allt. Förra året, 2010 hade Svenska Mässan en 

kampanj som hette ”at your service” då budskapet med kampanjen var att förmedla att staden 

ordnar allt. Fernström framhäver att det är viktigt att våga öppna upp sinnena och komma med 

nya idéer och inte låsa sig fast vid gamla invanda mönster för att finna nya kreativa 

injektioner och se nya möjligheter. För att evenemang ska fungera som verktyg vid 

marknadsföring är det extremt viktigt att de blir lyckade för att marknadsföringen ska bli 

lyckad. Evenemangen ska fungera på ett bra sätt men framförallt är det basen som styr, 

hygienfaktorerna. Det lilla extra, vad är det som avgör att man blir ihågkommen, den positiva 

känslan och där är det framförallt människorna som bidrar.  

Det är de små detaljerna som avgör vilket Göteborg är duktiga på att förmedla. Det är vid 

dessa tillfällen som engagemang och känslan avgör, att man känner för Göteborg vid 

skapandet av upplevelser. Genom att leverera det lilla extra bidrar det till ett vinnande koncept 

i längden. Deras unika samarbete visar de att de ”älskar” Göteborg genom att ställa upp för 

varandra. När alla arbetar ihop kommer det att märkas, det kommer att skina igenom vad det 

än är för brus där ute. Den traditionella marknadsföringen som reklam kommer inte att öka så 

mycket men effekten kommer att öka enormt, genom att de samarbetar och pratar samma 

språk. 

  

4.1.3 Göteborg & Co 
 

För att tillsammans skapa bilden av Göteborg grundades Göteborg & Co år 1991. Göteborg & 

Co är en organisation framtagen av Göteborg Stad samt näringslivet i regionen med uppgift 

att utveckla Göteborg till en attraktiv destination. Affärsidén bakom organisationen är att: 

”Göteborg & Co ska vara en, i internationell jämförelse, ledande samverkansplattform för 

destinationsutveckling”.  

Göteborg & Co:s verksamhet syftar ytterst till att öka livskvaliteten hos människor som lever 

och verkar i Göteborg där turismen bidrar på flera sätt.  Turismen bidrar bland annat till att 

skapa ett bredare utbud av kultur, nöjes – och idrottsarrangemang, restauranger, utflyktsmål 

med mera. Den ger inkomst för många företag och skapar många arbetstillfällen. Turismen 

skapar också underlag till att utveckla en större och mer attraktiv infrastruktur. 

Göteborg & Co vision är att vara ”en av Europas mänskligaste och mest attraktiva 

storstadsregioner att leva och verka i samt att besöka”. Göteborg & Co har till uppgift att 

marknadsföra och medverka i utvecklingen av Göteborg som  

turist-, mötes-, och evenemangsstad.  

Göteborg & Co ingår i många betydelsefulla nätverk, både nationellt som internationellt. 

Turistorganisationerna i Sveriges storstäder – Göteborg, Malmö och Stockholm har bildat den 
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så kallade Storstadsgruppen, där arbetar man för att tillsammans skapa synergieffekter som 

ska gynna alla parter inom Sveriges turistnäring.  

Göteborg & Co är även aktiva i nätverken European Cities Marketing (ECM) och 

International Congress & Convention Association, där man utvecklar platsmarknadsföring 

och mötesplattformar internationellt.
12

  

 

 

4.1.4 Intervju med Henrik Jutbring  
Forskning & Utvecklingsansvarig på Göteborg & Co 

Henrik Jutbring forskning & utvecklingsansvarig på Göteborg & Co anser att Göteborgs 

kännetecken karaktäriseras av det som sticker ut, det som är särarten vilket är väldigt 

betydelsefullt för varumärkesbyggandet och inte minst för hela destinationen. När det 

kommer till marknadsföring av destinationer så är det först på senare år som en utveckling har 

skett. Förr var det framförallt stadsvapnet som representerade destinationer som varumärke 

och som hade en viktig roll i marknadsföringen av destinationer vilket menar Jutbring var 

ganska så torrt och kommunalt. På senare år har välden allt mer globaliseras och digitaliserats 

då det nu finns en världsmarknad att ta ställning till när man ska ut och resa.  Det har blivit 

enklare att som konsument söka vart i världen som man vill åka eftersom världen har blivit 

mer tillgänglig. Det som förr var ett val mellan exempelvis Göteborg, Malmö, Stockholm 

eller Oslo har nu blivit till ett val mellan 50 destinationer i Europa. Konkurrensen har ökat 

enormt och det är därmed betydelsefullt att odla särarten för att nå ut i bruset. Särarten för 

Göteborg framhåller Jutbring är tre centrala fundament vilka är havet med skärgården då 

Göteborg är en hamnstad, mänskligheten som präglas av öppenhet, värme och välkommande 

där den sociala dimensionen haft stor betydelse för Göteborg som varumärke. Den sista 

aspekten är upplevelser då upplevelser och tjänster blir viktigare i framtiden som 

sysselsättning eftersom turismen ständigt växer. Lyckas Göteborg väcka dessa associationer 

och förmedla en känsla anser Jutbring att de kommit väldigt långt. Skapandet av associationer 

en är central del vid marknadsföring av destinationer där bland annat Köpenhamn lyckas 

förmedla open i ordet Kopenhagen och det är den associationen de vill nå ut med där 

destinationen hänger ihop med hela samhället.  

 

Jutbring framhåller att Göteborgs övergripande uppdrag är att driva trafik till destinationen 

där den sociala dimensionen har en avgörande roll . Jutbring menar att det är svårt att 

uppfattas som go, öppen samt gemytlig om inte invånarna trivs i staden och därmed börjar 

arbetet inifrån och ut då Göteborgarna själva är en viktig del i marknadsföringen av staden. 

Jutbring framhåller att strategin ser väldigt olika ut beroende på vilket segment som man vill 

nå ut till. När det gäller privatturismen är samarbetet med Universeum, Liseberg och Stena 

line väldigt viktiga. Det finns dock tre aspekter som är centrala att ta hänsyn till vid 

destinationsmarknadsföring vilka är tillgängligheten, varumärket och produkten som är 

utgångspunkten. Tillgängligheten är framförallt avgörande vid utformandet av olika 

erbjudanden eftersom det exempelvis inte är någon idé att marknadsföra Göteborg i en del av 

världen där det inte finns ett direktflyg, motorväg eller tåg till Göteborg. Jutbring framhåller 

att de segment som de i första hand vänder sig till helst ska bo längre än 10 mil från Göteborg 

vilket innebär att de stannar över natten och som bidrar till större turistekonomiska effekter.  
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När det gäller evenemang är det en annan form av marknadsföring då de vänder sig till 

arrangörer för att visa på möjligheterna för Göteborg genom bland annat arenorna, traditioner, 

köpstark publik, bra lokalmarknad som kan vara argument. Flyglinjer är en annan målgrupp 

de riktar sig mot då de vill att flygbolag ska satsa på Göteborg. Flyglinjer är av stor betydelse 

då de förbättrar kommunikationsmöjligheterna att ta sig till staden.  

Det är centralt att framhålla vad som är det unika med att åka till Göteborg för att attrahera 

utländska turister som är en stor utmaning. Ytterst bör det finnas ett antal kärnvärden 

oberoende vilken målgrupp som man vänder sig till.  

 

Vid kommunikation till omvärlden finns det flera sätt att gå till väga menar Jutbring. Webben 

har blivit allt viktigare på senare år som är det viktigaste mediet för kommunikation och 

marknadsföring. Den tekniska utvecklingen har även bidragit till att ”Göteborgs appen” fått 

en viktig funktion. Genom Göteborgs appen når de ett brett segment men framförallt unga 

som ständigt vill vara uppdatera om de senaste nyheterna och trenderna. De använder sig 

dessutom av trycksaker och gör ibland tv samt radio reklam. Ibland är Göteborgarna 

målgrupp för vissa typer av budskap menar Jutbring vid exempelvis Kulturkalaset då de också 

använder sig av stortavlor. De digitala medierna är dock de som blivit allt viktigare att lägga 

tyngden på för att fånga in de olika segmenten.  

 

På frågan om hur de skapar en konkurrenskraftig stad menar Jutbring att det handlar om att 

tänka på hela samhällets utveckling. Det räcker inte enbart att ha bra hotell, en bra arena eller 

en rolig musikal utan alla grenar måste samverka för att skapa ett attraktivt varumärke. 

Jutbring framhåller att samarbetet måste ses ur ett hållbart perspektiv, trippel bottom line 

vilka är tre dimensioner som består av ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt perspektiv. 

Dessa tre dimensioner måste fungera genomgående och ständigt utvecklas för att ligga i 

framkant. Att hålla ihop och gemensamt driva utveckling och marknadsföring av Göteborg är 

deras främsta konkurrensmedel. Här kan kommunikationen göra skillnad om de talar med en 

röst. Göteborg har dock inga ikonbyggnader att hänga upp den internationella 

marknadsföringen på som kan bidra till en attraktionskraft. Ikoner som sticker ut, likt Sydney 

operan är spännande att arbeta med som produkt. Jutbring framhåller att det inte behöver vara 

ett stort eller mäktigt arkitekttornisktverk utan kan vara något helt annat men som ändå gör ett 

avtryck för Göteborg som stad. Den sociala variabeln är här väsentlig att ta till vara på med 

det goa och gemytliga. Tänk om Göteborg kunde bli världens gemytligaste stad, för vem hade 

inte velat åka till den gemytligaste staden menar Jutbring.  

Enligt Jutbring är det upplevelserna som är det absolut viktigaste vid marknadsföringen av 

Göteborg eftersom Göteborg vill förmedla bilden som en evenemangsstad. Det finns en väldig 

kraft i evenemangen att skapa samhörighet, identitet och stolthet hos Göteborgarna. Det unika 

är att arenorna ligger så pass centalt med gångavstånd till det mesta då Jutbring menar att de 

är klustrade. De bidrar till en mental effekt då människorna vet vart de ska vända sig för att 

hitta upplevelserna. Jutbring betonar dock att de inte är synergier med varandra och bara för 

att en besökare exempelvis går på en Bruce Springsteen konsert kommer personen inte 

nödvändigtvis att besöka Universeum enbart för att det ligger i nära anslutning till varandra, 

vilket är viktigt att skilja på.  

På frågan vilka turistattraktioner som Göteborg har betonar även Jutbring evenemangsstråket 

som en unik nisch för Göteborg. Göteborg är en tät och samlad stad med många 

återkommande evenemang såsom Gothia cup, Partille cup och Göteborgsvarvet. Jutbring vill 

framförallt lyfta fram musikstaden som han anser bidrar till Göteborgs identitet och image 

såsom kulturkalaset, Way out west, Metaltown samt Lisebergs utbud av musik. Musikstaden 

är även den gren Jutbring anser Göteborg bör vara mest stolt över.  
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Musikstaden har bidragit till Göteborgs framgångar både nationellt och internationellt med 

”the Gothenburg sound” inom metal och hårdrockmusiken. Det finns många artister och 

grupper från Göteborg som bland annat Inflames och Håkan Hellström som gjort avtryck på 

varumärket Göteborg.  

”A brand should make you smile, Riktigt framgångsrika varumärken skapar positiva 

associationer”. – Henrik Jutbring 

Jutbring framhåller att ett framgångsrikt varumärke är ett som väcker positiva känslor och 

kommer innanför huden samt att det är mer en enbart en association. Göteborgs varumärke 

utgår ifrån tre kärnvärden vilka är mänsklig, pluralistisk och inspirerande. All kommunikation 

som rör destinationen har sin utgångspunkt i kärnvärdena. Kärnvärdena är vägledande i 

kommunikationen och innebörden kan vara öppen för tolkning i olika situationer. 

Kärnvärdena styr inte enbart den traditionella kommunikationen utan minst lika mycket hur 

de agerar, hur de bemöter människor i sin omvärld och den attityd som de bygger dess 

företagskultur på.  Jutbring framhäver att kärnvärden är själva själen i deras varumärke och i 

dess verksamhet. Göteborgs kulturkalas är ett exempel på hur alla de tre kärnvärdena har 

blivit verklighet i en attraktiv förpackning. Kärnvärdet mänsklighet står för empati, varm, 

öppen, välkommande, omtänksam och närhet. Jutbring anser att det gamla talesättet blivit 

verkligt, ”Det kortaste avståndet mellan två människor är ett leende”.  Det andra kärnvärdet 

pluralistisk står för tolerant, jämställd, tillåtande, strävar mot mångfald, pluralistisk utbud 

vilket innebär att i Göteborg så finns det något för alla. De ser mångfalden som en stor 

tillgång för Göteborgs fortsatta utveckling som destination. Inspirerande står för kreativitet, 

engagerande, lustfylld, inbjuder till att vilja besöka, nytänkande och aktiv då Jutbring anser att 

staden bjuder på stimulerande upplevelser och lockar fram lusten och kreativiteten i 

människor.  

För att vara effektiva i varumärkesbyggandet utgår de ifrån ett antal verktyg och riktlinjer för 

kommunikationen. Verktygen fungerar som inspiration och ledning när de producerar 

trycksaker, annonser, hemsidor och andra kommunikativa enheter. Bra exempel på trovärdiga 

argument i kommunikationen är närhet, öppenhet och enkelhet. Gångavståndet till det mesta i 

centrala staden, nära till havet, nära till kontinenten, närhet mellan människor, öppen 

atmosfär, öppen stad, enkelt för arrangörer, enkelt för mötesdeltagare med mera. ”Det är bra 

om vi kan leva varumärket” menar Jutbring och vara konsekventa i kommunikationen för att 

kunna göra Göteborg till en attraktiv internationell mötes och evenemangsstad i kundernas 

medvetande. För att kunna stärka och utveckla varumärket Göteborg ytterligare samarbetar 

Göteborg & Co med flera destinationsaktörer i marknadsföringen av Göteborg. De är 

övertygade om att alla är en del av varumärket och att var och en kan bidra till att skapa den 

önskade bilden av en attraktiv destination. Den image som de vill nå ut med är ”Attraktiva 

och inspirerande upplevelser i mänsklig atmosfär”. Idag uppfattas Göteborg som en öppen, 

vänlig och trivsam stad. Det är den bilden turister, mötesdeltagare, arrangörer och andra av 

deras målgrupper har av Göteborg enligt olika undersökningar genomföra under många års 

tid. Jutbring anser att Göteborg är gemytligt och välkommande men inte alltid så spännande 

och överraskande. De har nu som ambition att vrida den bilden och flytta fram positionen.  

De vill skapa en tydlig bild av Göteborg i omvärlden med hjälp av vad de gör och säger. I 

arbetet att förflytta varumärket Göteborg från dagens bild av destinationen till den önskade 

bilden spelar kommunikationen en avgörande roll. De stora internationella evenemangen har 

självklart ett stort marknadsföringsvärde för Göteborg men det är tillsammans med deras 

kommunikationsinsatser för allt de medverkar i och kan påverka som de på sikt kan skapa den 

önskade bilden i de breda målgrupperna.  
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Det absolut viktigaste är att tala med en enda röst i kommunikationen. ”One destination – One 

voice” vilket är deras rättesnöre i alla situationer. Destinationens logotyp är deras 

gemensamma ansikte utåt och destinations grafiska signatur. Bilderna är viktiga för den 

känsla och budskap som man vill förmedla. Ett medvetet bildspråk styr identitet och 

igenkänning och ger en tydligare profil gentemot omvärlden. Bilden av Göteborg skapas i alla 

kontakter med omvärlden, i marknadskommunikationen, i själva produkten de erbjuder, i 

miljöerna där man möter varumärket och inte minst i hur man som kund, turist, besökare blir 

bemött av människorna som representerar Göteborg. Deras önskade bild av Göteborg byggs 

alltså av alla, överallt. Jutbring betonar att allt de säger och gör själva eller tillsammans med 

andra aktörer påverkar i högsta grad bilden av Göteborg. Det betyder att de alla måste ”sjunga 

samma sång” och inse att de faktiskt har möjlighet att påverka bilden av Göteborg till den bild 

vi vill se.  

På frågan om hur de ser på evenemang som verktyg vid destinationsmarknadsföring 

framhåller Jutbring att de ständigt strävar efter attraktiva evenemang gärna världsevenemang 

som Göteborg har ett trackrecord att värva. Evenemang blir en tydlig kanal mot omvärlden då 

många stora evenemang sänds i tv och attraherar stor massmedial uppmärksamhet. Faller alla 

pusselbitar på plats med exempelvis bra väder, lyckat evenemang med få olyckor kan effekten 

bli väldigt stor för varumärket Göteborg. Göteborg är och ses som en evenemangsstad som 

enligt Jutbring har en lång historik till varför just Göteborg blivit den evenemangsstad som 

den är. Redan år 1923 hölls det en jubileumsutställning i Göteborg då Göteborg fyllde 300 år. 

På 20-talet fanns inte turism och destinationsutveckling på det sättet men ändå beslutade man 

sig för att göra denna jubileumsutställning som bidrog till att sätta Göteborg på kartan. 

Göteborg blev därmed fronten för Sverige då de var tidigt ute i skapandet av upplevelser. 

Därefter byggdes Ullevi 1958 som följdes av Scandinavium som byggdes 1971 vilka båda är 

väldigt viktiga nav. Globen byggdes först 1989 och fram till dess hade Scandinavium 

ensamrätt på den typen av evenemang i hela Skandinavien. Jubileumsutställningen 1923 

bidrog dessutom till det som blev Liseberg, första delen av Svenska Mässan byggdes, 

Götaplatsen och konstmuseet skapades samt Slottsskogsvallen och botaniska trädgården 

formades. Jutbring menar att många av de turistattraktioner som vi än idag lever av skapades 

1923 och är över 100 år gamla och som har haft en stor betydelse för utvecklandet av 

Göteborg som evenemangsstad. Göteborg är en upplevelse och evenemangsstad som smittar 

av sig på varumärket och bilden av Göteborg. Inte minst under evenemang så träffas 

människor som de allra flesta människor mår väldigt bra av där en form av glädje uppstår som 

består i minnen. Det handlar mycket om sociala värden att känna tillhörighet och känna sig 

stolt över sin stad.  

  

De evenemang som är mest betydelsefulla för Göteborg är de som utgår ifrån trippel bottom 

line menar Jutbring. Ur ekonomiskt perspektiv är de evenemang som är störst med högst 

andel turister, framförallt internationella turister, stora möten, världsmästerskap som betyder 

mycket för varumärket Göteborg eftersom en stor förflyttad köpkraft hamnar i Göteborg som 

alternativt hade konsumerats någon annan stans som plötsligt kommer in i staden och skapar 

effekter. Ur ett socialt perspektiv är kulturkalaset, vetenskapsfestivalen samt julstaden av stor 

betydelse som inte kostar något att besöka men som för samman många människor. Från ett 

varumärkesperspektiv är det evenemang som sticker ut och som påverkar där framförallt 

musikevenemang fått stor uppmärksamhet. Jutbring framhåller att evenemang är ett 

återkommande koncept som ständigt används i deras marknadsföring.  
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Det som bland annat finns i deras illustrationer handlar mycket om upplevelser och är det som 

blir bilden av Göteborg. Det nya tänket är nu ”GO” som marknadsförs runtom i Göteborg som 

bland annat ”go atmosfär” och ”go shopping” för att förmedla upplevelsens betydelse menar 

Jutbring.  

Jutbring framhåller att de nu har ett stort och spännande evenemang framför sig vilket är 

firandet av Göteborgs 400 års jubileum som går av stapeln 2021 och som har som mål att sätta 

ett internationellt avtryck för framtiden.  

 

4.1.5 Got Event – Arenabolaget i Göteborg  
 

Got Event genomför evenemang på bland annat arenorna Nya Ullevi, Scandinavium och 

Gamla Ullevi samt erbjuder friskvård och rekreation på Valhallabadet. Företaget utför varje år 

fler än 200 evenemang vilket genererar i att Göteborg blir till en attraktiv stad att bo, verka 

och leva i. Drygt 1 miljon människor besöker årligen en av arenorna runt om i Göteborg.  

 Got Event bedriver ett aktivt miljöarbete och är miljödiplomerade. Bolaget har 130 

medarbetare, omsättningen är cirka 120 miljoner kronor och ägs av Göteborgs stad. 

Got Events vision är: 

”Arenabolaget med de största och modernaste arenorna i Norden”. 

Vilket innebär att Ullevi ska klara 70 000 gäster på en musikkonsert och 55 000 gäster på en 

fotbollsmatch. Att Scandinavium klarar 16 500 gäster på en musikkonsert och 14 000 gäster 

på en ishockeymatch samt att Valhallabadet ska utvecklas till ett upplevelsebad. 

Bolagets affärsidé lyder: 

”Vi erbjuder förstklassiga upplevelser, trygghet och hög servicenivå i moderna stora arenor. 

Got Event ska bidra till att Göteborg blir en attraktiv stad att bo, verka och vistas i”. 

Got Event har även satt upp olika mål som de vill uppnå. Dessa behandlar magiska 

upplevelser och minnen för livet för besökarna samt att deras arrangörer ska se bolaget som 

en samarbetspartner och deras förstahandsval.
13

  

4.1.6 Intervju med Thomas Torkelsson  
VD på Got Event 

Thomas Torkelsson har arbetat som VD på Got Event i sju år. Han kommer tidigare från en 

position som VD på Göteborgs Spårvägar och är utbildad civilingenjör. Det är två olika 

marknader som skiljer sig avsevärt men han menar på att det är liknande frågor i bolagen så 

som ekonomi och personalfrågor. En specifik skillnad är även antalet anställda som är 130 

individer på Got Event men 2.500 individer på Göteborgs Spårvägar. Hans arbetsuppgifter 

består i stora drag att motivera personal till att göra ett bra arbete samt att ta stora beslut i 

verksamheten. Innan han kom till Got Event hade han inte mycket erfarenhet gällande 

varumärke/evenemang eller destinationsmarknadsföring. Men som VD har han fått skaffa 

personal omkring sig som besitter kunskap inom de olika områdena. Torkelsson sitter även 

med i Göteborg & Co styrelse. 
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När Thomas Torkelsson beskriver Göteborg stads karaktäristiska drag och kännetecken riktas 

vår uppmärksamhet mycket till uttrycket ”vänliga människor” som han lägger mycket tyngd 

vid. Uttrycket ”Goa gubbar” tycker han inte är bra utan föredrar vänliga människor. 

Torkelsson talar om besökare som inte besökt Göteborg tidigare som tycker att människorna i 

staden är väldigt vänliga och hjälpsamma. De känner att de kan fråga vem som helst och få 

hjälp samt att de är positivt överraskade över hur många som kan tala bra engelska.  

Han nämner även den väldigt speciella kusten som staden har och att det är en stad man får 

grepp om på kort tid.  

På frågan om hur marknadsföringen för Göteborg ser ut framkommer det att Got Event inte 

marknadsför Göteborg som stad i den bemärkelsen utan att de marknadsför sina evenemang 

och arenor. Det bidrar indirekt till marknadsföringen av destinationen. Torkelsson berättar att 

det är två företag som arbetar med evenemangsfrågor, Göteborg & Co och Got Event. 

Göteborg & Co ansvarar för destinationen och Got Event ansvarar för marknadsföringen av 

evenemangen på arenorna.  

En av Got Events strategier är att få stora evenemang till staden och att marknadsföra dessa 

evenemang samtidigt som man marknadsför Göteborg som destination. Det finns ingen bättre 

marknadsföringskanal än att genomföra ett evenemang på ett bra sätt. När Got Event 

undersöker vilka evenemang de ska ansöka om till staden ser de till hur de värderar deras 

evenemang. Det finns system med poäng på de olika evenemangen och en del där gäller tv 

tittarna. Evenemangen kan värderas mycket beroende på tv tittarna. Torkelsson tog VM i 

konståkning och VM i friidrott som exempel där tv tittarna var 400 respektive 800 miljoner 

under evenemanget. Detta är ett väldigt bra sätt att marknadsföra destinationen Göteborg på, 

detta eftersom man kan sätta upp skyltar så dessa syns under tv sändningarna. Got Event har 

börjat lite försiktigt med användningen av sociala medier. Torkelsson nämner att det är 

väldigt svårstyrt när det gäller sociala medier och är mån om att inte splittra några grupper, så 

som Frölunda som har sin egen facebook sida och som är en av Got Events största kunder. 

Enligt Torkelsson är det bra om man får synpunkter på saker som kan förbättras men han 

nämner även att man kan bli ”dissad” och genom det få ett dåligt rykte.   

Eftersom Torkelsson sitter med i Göteborg & Co styrelse kan han svara från det perspektivet 

med, då deras huvudskaliga uppgift är att marknadsföra destinationen Göteborg.  

De arbetar med mycket med tryckt press som de skickar ut i Norge och Danmark eftersom de 

ser kraftig turism från dessa länder. De arbetar även mycket med att bjuda in viktiga 

journalister till staden för att få ett reportage skrivit om sig i någon tidning utifrån. Det sker 

båda vägarna då GP ofta har reportage om olika destinationer i världen vilket de båda tjänar 

på. 

Enligt Torkelsson är det viktigt att marknadsföra Göteborg som evenemangsstad.  

De målgrupper Got Event vänder sig till är helt beroende av evenemanget. Om det exempelvis 

är ett idrottsevenemang som de ska genomföra koncentrar sig bolaget på aktuella 

idrottsklubbar i närområdet med deras marknadsföring. Dessa blir då den primära målgruppen 

till evenemanget. Marknadsföringen går ut genom tidningar till områden där intresse finns till 

evenemanget, en del evenemang är det lönsamt att marknadsföra genom tv då bolaget når sin 

målgrupp på det sättet.  En del evenemang säljer sig själva då artisten är såpass stor, här 

behöver Got Event inte lägga ner lika mycket pengar på marknadsföringen.  

När man ska marknadsföra staden är det viktigt att se till vilka direktflyglinjer man kan 

utnyttja för att få mer besökare till staden, här är det värt att lägga mer pengar.   
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Enligt Torkelsson försöker Göteborg slå konkurrenskraftigt med hjälp av det unika staden har 

att erbjuda. Han nämner tre olika dimensioner som gör staden unik och hjälper till att lyfta 

fram staden och destinationen vilka är både social hållbar, ekonomiskt hållbar och 

miljömässigt hållbar.  

Torkelsson berättar om ett projekt som innefattar en ny arena där han anser att de inte behöver 

bygga någon ikonarena i den bemärkelsen utan att istället koncentrera sig på hållbar 

utveckling och att exempelvis bygga en arena som tar hand om regnvattnet. Då kan arenan bli 

en grej i sig själv. Annars anser Torkelsson att Göteborg har vissa unika saker som Ullevi och 

Liseberg som är helt outstanding. Det de försöker skapa är evenemangsstaden och att den 

skiljer sig från andra städer.   

Detta är även det svåra med att marknadsföra Göteborg, just att hitta det unika. De stora 

turiststäderna som London och Paris har ändå något speciellt som drar turister, det Göteborg 

får arbeta med är då frågan varför man ska välja Göteborg före exempelvis Paris. Torkelsson 

anser att besökare åker till staden för evenemangen. Göteborg har levt mycket på de stora 

ungdomstävlingarna som staden har varje år, där Gothia Cup är den största. De skulle 

möjligtvis kunna spinna vidare på detta koncept och skapa mer tävlingar då det blir en folk 

fest både för besökare och för människor i staden.  

Göteborg har inte utvecklat sin destinationsmarknadsföring särskilt mycket under den senaste 

fem års perioden men antalet turister har ökat varje år med 4-5%. 

Destinationsmarknadsföringen har haft i stort sett samma struktur vad avser marknadsföring 

genom evenemang och fokuset på journalister utifrån samt tryckt marknadsföring och media. 

Torkelsson tror det finns stor potential i de sociala medierna men är för tillfället avvaktande. 

Got Event lägger den ekonomiska tyngden i marknadsföringen på att få de stora evenemangen 

till staden och måste därmed satsa kapital för att få ett stort evenemang. Torkelsson har svårt 

att svara på om deras destinationsmarknadsföring är framgångsrik. Han anser att man kan se 

och bedöma effekten vid själva tillfället på ett evenemang men annars är det svårt att fastställa 

om destinationsmarknadsföringen varit framgångsrik eller inte.  

Enligt Torkelsson är det viktigt att utveckla destinationsmarknadsföringen och att förbättra 

Göteborg som destination. Detta genererar i mer arbetstillfällen och bara i Göteborgsregionen 

arbetar 17.000 människor inom turismnäringen. Det finns en stark politisk vilja att öka 

turismen till staden. Det bästa är att få turister från andra länder då det genererar i ”nya” 

pengar och inte pengar som omsätts inom landet.     

 

Göteborg har många turistattraktioner så som Liseberg, som kan ses som nummer ett och är 

det mest unika för Göteborg enligt Torkelsson. Sen kommer evenemangen, Universeum och 

museer. Var och en av turistattraktionerna ansvarar för sin marknadsföring men Göteborg & 

Co har ansvar att hålla ihop alla. Även goteborg.com är en portal till alla turistattraktioner i 

staden.  Alla olika organisationer har ett bra samarbete och arbetar tätt ihop. Det visar sig inte 

minst när det kommer till att sätta ihop ett evenemang fort och på ett bra sätt. Enligt 

Torkelsson är detta samarbete något som staden ska vara väldigt stolt över.  

På frågan angående hur man kan ändra eventuella negativa uppfattningar om en destination 

menar Torkelsson på att det är viktigt att ta reda på uppkomsten och sen försöka åtgärda det 

eventuella felet. Många av organisationerna gör kundundersökningar för att ständigt göra 

förbättringar. Det är bra att alla tar sitt ansvar och ständigt gör förbättringar, detta bidrar till 

att staden blir bättre och bättre.  
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Det som gjort Göteborg till en evenemangsstad är enligt Torkelsson de stora evenemang som 

har genomförts på ett bra sätt och att arrangörerna har varit nöjda. En annan aspekt är att 

politikerna har varit positiva och har velat satsa på området då det trott att detta genererat i 

stora pengar och arbetstillfällen. 

Got Event använder evenemang som sina verktyg och försöker få stora evenemang till staden 

som har stor exponering. Antingen evenemang som drar mycket publik och/eller tv tittare. 

Dessa evenemang är även de som är mest betydelsefulla för Göteborg som stad om man ser 

det ur destinationssynpunkt. De fördelar som Torkelsson ser med att använda evenemang i 

marknadsföringen är att man når många snabbt och under en begränsad tid, vilket kan 

medföra att det får en otrolig genomslagskraft. En nackdel som han ser är att det inte går att 

ha full kontroll, det kan hända saker man inte kan styra över så som vädret. Det finns då inte 

mycket man kan göra utan får hålla tummarna och med otur kan det bli ett dåligt evenemang 

på grund av yttre omständigheter.  

Evenemang kan man använda för att skapa den image man vill ha. Torkelsson berättar att Got 

Event var de första med att miljöcertifiera ett evenemang. Han framhäver att om man har en 

image man vill ska slå utåt kan man med hjälp av ett evenemang få det ut till samhället. 

Ett kriterium Torkelsson ser som avgörande för att bedöma om ett evenemang är 

framgångsrikt är att det verkligen uppnår den kvot av tv tittare man hoppats på, då får man 

den exponering man önskar. Även att man genomför evenemanget på ett bra sätt är det ett 

kriterium för ett evenemang att vara framgångsrikt.  

Som avslutning talade Torkelsson om hur framtiden ser ut för Göteborg ur ett 

evenemangsperspektiv. Han tror att det blir tufft eftersom det är så många fler städer som 

vaknat och vill vara med i striden om de stora evenemangen.  

Dessa städer har insett vilken effekt evenemangen gett och det kommer därför krävas mycket 

jobb för att vara kvar som en aktör. Torkelsson anser att Göteborg har tappat lite på grund av 

att de inte har de nyaste arenorna och andra städer går förbi i denna aspekt. Torkelsson tror 

dock att Göteborg har ett försprång i form av den referenslista som finns på genomförda 

evenemang i staden. 
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5 Analys och diskussion  
”Det bästa av två världar” 

 
  

I detta stycke analyseras resultatet av den empiriska undersökningen med hjälp av den 

teoretiska referensramen. Intervjuerna analyseras gemensamt för att kunna lyfta fram likheter 

och olikheter i respondenternas svar angående Göteborgs destinationsmarknadsföring. 

Meningen är att binda ihop nya idéer och tankesätt med tidigare forskning och sätta det i sitt 

samband med den empiri som samlats in.  

 

 

Syftet med vår uppsats var att förklara hur de tre organisationerna Svenska mässans, Göteborg 

& Co:s samt Got Events arbetsprocess är uppbyggd i marknadsföringen av Göteborg med 

speciellt fokus på hur de arbetar med evenemang som verktyg i marknadsföringen. 

Evenemang har därmed varit det centrala begreppet och analysverktyget när det gäller att 

förklara och förstå den process som pågår kring destinationsmarknadsföringen av Göteborg 

som stad.  

 

5.1 Nätverkets betydelse 
 

Vid de olika intervjutillfällena noterade vi två återkommande begrepp som samtliga 

respondenter ansåg som högst betydelsefulla vid marknadsföringen av Göteborg, vilka var 

närhet och samverkan. Göteborg är unik på så sätt att marknadsföringen byggs upp och skapas 

gemensamt mellan organisationerna i Göteborg där även de flesta aktörer är villiga att bidra 

till stadens utveckling på ett eller annat sätt. Om Göteborg långsiktigt ska vara slagkraftig som 

destination måste de alla tala samma språk vilket är något som samtliga respondenter 

framhåller som betydelsefullt. Grängsjö(2001) framhåller att det finns tre anledningar till det 

ökade intresset för nätverkande som ett organisationsfenomen där den första anledningen är 

företagets nya ställning på marknaden där de istället för att konkurrera med andra företag 

strävar efter att skapa relationer i nätverk med ett resultat av ömsesidig nytta. Den andra 

anledningen är den tekniska utvecklingen där den nya informationsteknologin gjort det 

möjligt för företag att på ett effektivt och enkelt sätt kommunicera med andra företag och 

därmed skapa strukturer för samarbete i nätverk. Den sista anledningen grundar sig i att 

närverkstanken blivit alltmer etablerad inom vetenskapen och en förståelse för de sociala 

relationernas betydelse. Detta stämmer väl överens med de tre organisationernas syn på 

nätverk då de menar att nätverket underlättar för kommunikationen då de tillsammans bidrar 

till att forma bilden av Göteborg.  

Fernström framhåller att samarbetet i marknadsföringen av Göteborg är unikt på grund av att 

de tillsammans erbjuder samt formar budskapet för Göteborg som stad. De andra 

respondenterna är här av samma åsikt då de menar att alla måste prata samma språk för att 

inse att de har möjlighet att påverka bilden Göteborg till den bild som de vill se. Enligt 

Grängsjö (2001) är nätverkssynsättet det vill säga relationer med andra företag den viktigaste 

resursen som ett företag har där nätverk inte är oförändliga utan utvecklas ständigt. 
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Ek och Hultman (2007) framhåller att platser förbinder det nära och avlägsna i tid och rum 

där platser ständigt befinner sig i skapandet av relationer och nätverk.  

Närhet var en annan aspekt som lyftes fram under intervjuerna då Göteborgs ses som ”den 

lilla staden” med närhet till allt enligt Fernström. I Göteborg finns allt inom gångavstånd där 

en närhet till både hav och skog erhålls. Jutbring framhåller att denna närhet är något som 

avspeglar sig på Göteborgs image då de vill framstå som en kompakt stad med närhet till allt 

och där det mesta finns inom räckhåll.  Närheten bidrar till en helhetslösning eftersom 

besökarna både äter, bor och upplever saker väldigt centralt, vilket bidrar till Göteborgs 

särprägel som destination. Internationellt sätt har Göteborg väldigt mycket att erbjuda på en 

begränsad yta trots att det är en relativt liten stad anser Fernström. För att en image ska vara 

effektiv menar Kotler et al. (1993) att det är viktigt att den är meningsfull och realistisk. 

Göteborgs image lever därmed upp till förväntningarna och är realistisk eftersom Göteborg är 

staden med närhet till det mesta där uttrycket ”within walking distance” bidrar till att forma 

staden.  

 

5.2 Framgångsrik destinationsmarknadsföring 
 

Utmaningen i att marknadsföra en plats ligger i att lyckas stärka samhällets och regionens 

kapacitet och anpassa sig till den förändrade marknadssituationen samt att behålla dess 

livskraft(Kotler et al., 1993).  Lyckad destinationsmarknadsföring handlar om förståelsen för 

olika destinationstyper och dess karaktärsdrag. Kotler et al.(1993) framhåller även att lyckad 

destinationsmarknadsföring uppstår när intressenter som medborgare, arbetare och företag 

erhåller tillfredställelse från samhället samt när besökare, nya företag och investerare får sina 

förväntningar uppfyllda.  

Fernström och Torkelsson framhäver evenemangsstråket och ”vänliga människor” som ett av 

stadens kännetecken medan Jutbring framhåller kärnvärdena mänsklig, pluralistisk och 

inspirerande som karaktäristiska drag för Göteborg. Det är dessa utmärkande drag som bidrar 

till att skapa en framgångsrik destination. Jutbring framhåller att kärnvärdena är själen i deras 

varumärke och verksamhet som är vägledande i kommunikationen. Det är framförallt det nära 

och starka samarbetet som bidragit till att skapa en lyckad destinationsmarknadsföring där de 

alla talar med en röst, ”One destination – One voice” som är en betydelsefull aspekt vid 

marknadsföringen av staden. Dahlqvist och Melin (2010) menar att kärnvärden ska fungera 

som ledstjärnor i varumärkesuppbyggande processen och därigenom bidra till att stärka 

varumärkets långsiktiga attraktionskraft och konkurrensförmåga. För att kärnvärden ska 

fungera som ledstjärnor bör de vara värdefulla, kommunicerbara, unika och svåra att imitera 

för andra konkurrenter (Dahlqvist & Melin, 2010).   

Att marknadsföra en plats innebär ett målmedvetet synliggörande av vissa aspekter av platsen 

(Ek & Hultman, 2007). Syftet att synliggöra en plats handlar enligt Ek och Hultman (2007) 

oftast om att förflytta konsumtion och attrahera köpkraft där olika aktörer arbetar med att 

attrahera bärare av kapital som exempelvis företag, inflyttare eller turister. Att vissa aspekter 

synliggörs innebär även att andra osynliggörs vilket innebär att det bara är de säljbara 

platsegenskaperna som visa upp som så småningom leder till kommersiella utbyten (ibid).  
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För Göteborg är det framförallt upplevelserna och mänskligheten som är i fokus eftersom 

Göteborg vill förmedla bilden som en evenemangsstad med mycket liv och rörelse. Jutbring 

framhåller att det finns en väldig kraft i evenemangen att skapa samhörighet, identitet och 

stolthet hos Göteborgarna. Jutbring menar även att det är betydelsefullt att arbeta inifrån och 

ut för att lyckas forma en framgångsrik destinationsmarknadsföring och Göteborgarna är 

därmed de bästa ambassadörerna för staden. Lokala samhällen är en del av vad turister söker 

sig till och vill uppleva och därmed är lokalbefolkning en stor potential i arbetet med att bidra 

till en positiv atmosfär (Lichrou, O’Malley & Patterson, 2007).   

Jutbring anser att pratar Göteborgarna själva gott om sin stad så kommer detta att spridas 

genom word-of-mouth till andra och bidra till en positiv bild av Göteborg som stad. Lyckas 

Göteborg skapa en positiv känsla att vistas i så har de kommit långt framhäver Jutbring. Det 

är många som upplever Göteborg som vänligt och gemytligt och där atmosfärer präglas av 

”goa Göteborg” och det är denna vänlighet som Göteborgarna själva bidrar med menar 

Fernström. Lindqvist (2010) anser att framgångsrik positionering handlar om att bygga upp ett 

slagkraftigt marknadsspjut som tränger igenom bruset och sätter en tydlig kurs för 

varumärket. Göteborg har här lyckats skapa sig ett slagkraftigt marknadsspjut i form av de 

vänliga människorna samt närheten som kontinuerligt återkommer i deras 

varumärkesbyggande process.  

När det gäller turister och kontinuerligt skapande av upplevelsespår blir mjukvaran allt 

viktigare för att strukturera turistens rörlighet i tid och rum (Ek & Hultman, 2007).  

Ek och Hultman (2007) framhåller att elektronisk marknadsföring är ett exempel på hur en 

förståelse av en plats skapas och därmed hur turistens rörlighet tar form i aktörsnätverk. 

Jutbring framhäver att webben har blivit allt viktigare på senare år som även bär den största 

delen av deras kommunikation och marknadsföring. Ek och Hultman (2007) menar att sälja 

platser och upplevelseprodukter via nätet blir en allt viktigare kompetens och praktik inom 

turismindustrin. En annan betydelsefull aspekt vid framgångsrik destinationsmarknadsföring 

är att tänka på hela samhällets utveckling anser flera av respondenterna då de framhåller att 

samarbetet måste ses ur ett hållbart perspektiv det vill säga trippel bottom line. De tre 

dimensionerna som ingår är ekonomiskt, socialt och miljömässigt perspektiv då alla dessa 

dimensioner måste fungera för att Göteborg som stad ska ligga i framkant. Torkelsson 

framhäver även att det inte finns någon bättre marknadsföringskanal än att genomföra ett 

evenemang på ett bra sätt.  

 

5.3 Hur image och varumärke går hand i hand 
 

“A brand should make you smile”
14

 speglar många av Göteborgs olika aktörers arbete för att 

tillsammans marknadsföra destinationen Göteborg. Jutbring framhäver att vid 

marknadsföringen av Göteborg vill de fånga in människor i rörelse, skratt, verkliga händelser 

och ögonblicksbilder för att förmedla den varma och vänliga känslan av att besöka Göteborg. 

Ek och Hultman (2007) anser att ett varumärke är summan av alla kontakter och relationer 

med omvärlden samt att allt som görs i varumärkets namn återspeglas i varumärket. Det gäller 

därmed att vara särskiljande och lyfta fram de unika fördelarna på ett ärligt och intressant sätt. 

Detta ligger helt i linje med Göteborg vars varumärke utgår från de tre kärnvärdena mänsklig, 

pluralistisk och inspirerande som ska spegla varumärket Göteborg i alla avseenden. Jutbring 

anser att om de håller sig till dessa kärnvärden vid marknadsföringen av staden så kan de inte 

hamna fel i kommunikationen eftersom de tre kärnvärdena genomsyras i allt de gör. 

                                                 
14

 Henrik Jutbring intervju 2011-04-14 
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Torkelsson anser att evenemang kan bidra till att uppnå den image som man eftersträvar 

eftersom ett lyckat evenemang kan ha en otrolig genomslagskraft som skapar positiva känslor. 

De andra respondenterna är av samma åsikt som Torkelsson då de betonar att ett varumärke 

ska skapa en positiv känsla och oberoende av vilken målgrupp som man vill nå ut till bör det 

finnas samma grundvärden som man utgår ifrån. kärnvärden används framförallt för att rama 

in Göteborg som en upplevelsestad eftersom Göteborg fått en image i folkmun som en 

evenemangsstad.  

Orsaken till varför Göteborg blivit en evenemangsstad anser Fernström har sin bakgrund i att 

kreativa och skickliga människor sett potentialen och möjligheten i skapandet av olika 

upplevelser då det unika samarbetet även varit en drivkraft. Enligt Jutbring formades 

evenemangsstaden redan på 1920-talet då firandet av Göteborg 300 års jubileum hölls som 

var startskottet till många av de existerande upplevelser som Göteborg idag har att erbjuda 

som Liseberg, botaniska trädgården med flera.  Här kan vi tydligt se hur tillämpningen av en 

image och ett varumärke går hand i hand då Göteborgs ambition är att sända ut en enhetlig 

bild av destinationen. Enligt Torkelsson har evenemangsstaden skapats genom många av des 

stora arrangemang Göteborg lyckats kamma hem och som genomförts på ett bra sätt. En 

annan aspekt är att politikerna har varit positiva och har velat satsa på området då det trott att 

detta genererat i mycket pengar och arbetstillfällen. 

Genomförandet av evenemang bidrar till att en image av destinationen skapas vilket stärker 

Göteborgs varumärke som evenemangsstad. Baker och Cameron (2007) framhåller att den 

ökade konkurrens inom turismsektorn kräver att destinationer differentierar sig genom att 

utveckla unika och konkurrenskraftiga varumärken. Utan ett unikt varumärke förlorar 

enskilda städer sitt värde och behöver därmed kontinuerligt arbeta med för att stärka sitt 

varumärkesvärde. Göteborg & Co har därför arbetat med att skapa en konkurrenskraftig 

logotyp, ”go:teborg” som de vill ska genomsyra deras budskap och representera destinationen.  

Det nya tänket med ”go” illustrerar och visualiserar framförallt upplevelser då Jutbring anser 

att upplevelserna är det mesta betydelsefulla Göteborg har och måste därmed återkomma och 

avspeglas i allt de gör för att skapa en enhetlig och tydlig bild i marknadsföringen av staden.  

Huvudaspekten vid utvecklandet av en konkurrenskraftig destinations varumärke är 

betydelsen av en destinations kultur och historia (Lichrou et al., 2007). Göteborg är här ett bra 

exempel på hur de har byggt upp staden som en evenemangsstad genom att bevara historien i 

många av attraktioner som vi än idag lever av.  

Dahlqvist och Melin (2010) framhåller att ett varumärke fått en betydelsefull roll som 

värdeskapare då hög kännedom och acceptans bidrar till ett attraktivt värde. Det handlar om 

att skapa en bild eller att försöka påverka den bild som redan finns av en destination i de 

prioriterade målgruppernas medvetande. För att lyckas utveckla ett starkt varumärke är det 

väsentligt att kunna erbjuda något med ett unikt och relevant mervärde som på bästa sätt 

tillfredställer målgruppens behov och önskemål (Dahlqvist & Melin, 2010).  Som 

framkommer i empirin arbetar Göteborg idag kontinuerligt med att stärka varumärket och 

dess image för att på bästa sätt etsa sig fast i människors medvetande. Dahlén och Lange 

(2009) framhåller att syftet med marknadskommunikation är att förbättra den nuvarande 

situationen för varumärket och lyfter fram en kommunikationsmodell som utgår ifrån 

nuvarande varumärkes kunskap, kommunikation och önskad varumärkeskunskap. Denna 

modell stämmer bra överens med hur Göteborg arbetar med sin destinationsmarknadsföring 

då de genom samverkan skapar en effektiv kommunikation för att skapa önskad 

varumärkeskunskap bland respektive målgrupp.  
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Platsen 

  

Modell 7: Egen utvecklad modell  
 

Denna utformade modell är en illustration på hur Göteborg marknadsförs som destination. 

Modellen utgår från platsen vilket är Göteborg för att sedan gå in på hur de tre 

organisationerna marknadsför staden för att slutligen fokusera på evenemang som hör till 

stadens särprägel. Platsen är utgångspunkten och därmed betydelsefull att ha som 

grundförutsättning. På det sätt som destinationsmarknadsföringen är strukturerad bestämmer 

vilken form av marknadsföring staden bör fokusera på och därefter bestäms vilka evenemang 

staden bör satsa på.  

I detta fall som ofta vid destinationsmarknadsföring är image och varumärke viktiga 

beståndsdelar att fläta samman med dessa tre aspekter för att nå optimal effekt.  

Evenemang bidrar till att forma staden Göteborg och är en viktig del i varumärkesbyggandet 

och den image som staden vill förmedla. Fernström anser att upplevelser är ytterst väsentliga 

för Göteborg som stad då de får chansen att skapa något utöver det vanliga. Upplevelser och 

evenemang har en lång historik för Göteborg med sin början på 1920-talet och därmed en 

betydelsefull beståndsdel att bevara och vidareutveckla.  

 

5.4 Göteborg staden med flera ansikten 
 

Städer har allt mer kommit att betraktas som varumärken då det inte längre är stadsvapnet 

som är det centrala vid marknadsföringen av en destination.  Det handlar nu om att synas på 

ett helt annat sätt för att väcka uppmärksamhet. Fernström framhåller att de idag lägger stor 

vikt på att lägga bud på stora evenemang, kongresser och möten för att synas och bygga 

varumärket Göteborg. Fernström anser även att det är väsentligt att trycka på den gröna staden 

då Göteborg kommit långt i strävan mot en hållbar utveckling. För att synas och väcka 

uppmärksamhet menar flera av respondenterna att kommunikationen är en viktig länk för att 

föra ut ett enhetligt budskap då samarbetet att gemensamt marknadsföra Göteborg är deras 

främsta konkurrensmedel. Kotler et al. (1993) framhäver att vara en attraktiv plats är en 

aspekt medan att kommunicera de unika dragen av en plats till andra är en annan aspekt. 

Platser måste därmed vara skickliga på att positionera sitt utbud för att attrahera olika 

målgrupper som investerare, företag och besökare. För att lyckas med detta är det väsentligt 

att en plats utgår från en kärnimage av vad de huvudsakligen erbjuder. Detta är något som 

samtliga respondenter anser som betydelsefullt då en plats kärnvärden borde ha en gemensam 

nämnare oavsett vilken målgrupp som man vill nå ut till.  

Under intervjuerna framkom det dessutom att Göteborg är en stad med många ansikten då 

respondenterna bland annat såg Göteborg som en musikstad, kulturstad, kongress och 

mötesstad samt idrottsstad. 
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De alla framhäver dock Göteborg som framförallt en evenemangsstad då speciellt stadens 

historia att vara öppen för nya idéer och kreativa och skickliga människor som sett potentialen 

i skapandet av olika arrangemang och upplevelser som bidragit till den evenemangsstad som 

Göteborg idag är. Fernström framhäver dock att i kunskapen om Göteborg måste det finnas 

olika delar. Göteborg kan inte endast vara en musikstad eller en kongresstad utan det måste 

finnas en blandning för att kunna attrahera olika målgruppen och vara en stad som man åker 

till i olika bemärkelser.  

 

5.5 Evenemangsmarknadsföring och kommunikation med 
omvärlden 
 

Enligt Larson (2003) är ett evenemang något som ofta används av turistorganisationer i deras 

destinationsmarknadsföring för att attrahera besökare. Till Göteborg reser människor för att 

delta i olika sorters evenemang och det är enligt Dahlén och Lange (2009) reklamen som gör 

att produkten kan särskilja sig och skapa sin unika image. För att lyckas med 

marknadskommunikation menar Dahlén och Lange (2009) att man måste utgå ifrån tre 

beståndsdelar som består av budskap, kanal samt målgrupp som vi tidigare lyfte fram genom 

en modell i teorin. Dessa tre beståndsdelar nämner samtliga respondenter är betydelsefulla att 

utgå ifrån vid marknadsföringen av Göteborg.  Respondenterna ser evenemang som ett 

verktyg i destinationsmarknadsföringen för att kunna skapa något utöver det vanliga samt att 

det är ett viktigt verktyg då dessa evenemang blir en tydlig kanal mot omvärlden som 

genererar i stor massmedial uppmärksamhet. Dessa evenemang är även de som är mest 

betydelsefulla för Göteborg ur destinationssynpunkt. Om det blir ett lyckat evenemang kan 

effekten för varumärket Göteborg bli väldigt stor genom att evenemanget når många under en 

kort tid.  

Enligt Torkelsson kan evenemangen värderas beroende på tv tittarna. Man kan på detta sätt se 

genomslagskraften och den indirekta marknadsföring destinationen Göteborg fått genom 

evenemanget.    

Dahlén & Lange (2009) hävdar att reklamens främsta syfte är att bygga associationer till ett 

varumärke. Kopplar vi detta till destinationen Göteborg ser vi att evenemang bidrar till att 

bygga upp de associationer man vill ska förknippas med staden. Det är då otroligt viktigt att 

evenemanget blir lyckat och genomfört på ett professionellt sätt. Torkelsson anser även att 

man kan överföra en önskad image genom ett evenemang och på så sätt få de associationer 

man eftersträvar.  

Enligt Larson (2003) genomförs evenemangsmarknadsföringen i ett inter-organisatoriskt 

nätverk, där de olika organisationerna och företagen arbetar med marknadsföringen av 

evenemanget utifrån sina egna intressen. Här kan man se ett samband till våra respondenters 

svar angående deras nära samarbete mellan varandra. Got Event marknadsför sina evenemang 

och bidrar då indirekt till marknadsföring kring Göteborg som destination. Det blir en form av 

inter-organisatoriskt nätverk då Göteborg & Co använder sig av Got Events evenemang i 

deras marknadsföring av destinationen Göteborg. Genom Larssons (2003) modell kan man få 

en förståelse av hur ett sådant inter-organisatoriskt nätverk ser ut och hur marknadsföringen 

av ett evenemang kan gå till.  

Dahlén & Lange (2009) identifierar målgruppen, budskapet och kanalen som de tre 

huvudämnena gällande marknadskommunikation med omvärlden.  
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Göteborg använder kanaler som trycksaker och tv- samt radioreklam i deras kommunikation 

med omvärlden men respondenterna framhåller svårigheten med att nå ut till de unga 

människorna. Där spelar webben en stor roll då de, enligt Jutbring, ständigt vill uppdatera sig 

om de senaste nyheterna och trenderna.  

De sociala medierna kommer enligt respondenterna bli en viktig kanal och de har vid tillfället 

börjat lite försiktigt. Jutbring framhäver tyngden av att fokusera på de digitala medierna för att 

fånga in segmenten. Samtidigt som respondenterna ser det vikiga i de sociala, digitala 

medierna med nya affärsmöjligheter ser de även svårigheten med dessa genom att det är 

svårstyrt och det är lätt att få dålig publicitet genom dessa. Enligt Ronge (2010) kan man 

exempelvis i det digitala mediet Facebook, lägga upp allt man vill utan några restriktioner.   

 

5.6 Det unika med Göteborg  
 

Vi kan se från undersökningen att respondenterna anser att det i Göteborg finns något för alla. 

Enligt Mossberg (2003) handlar dagens produktion allt mindre om massproduktion och allt 

mer om personliga lösningar för varje enskild individ. Göteborg kan erbjuda turistattraktioner 

av många olika slag, så som Liseberg och Universeum som är riktad till stora delar till barn 

och människor som söker äventyr. Staden kan även erbjuda upplevelser för kultur intresserade 

som olika museum och upplevelser för den som är intresserad av naturen så som den väldigt 

speciella skärgården Göteborg har utanför sin kust. Bortsett från detta är Göteborg en attraktiv 

musik och idrottsstad.  

Dahlén och Lange (2009) menar att varumärkesnamnet och förpackningen är avgörande för 

en konsument när de väljer produkt. Detta är dock inte tillräckligt för att övertyga 

konsumenten om vilken produkt som är bäst. Frågan är då varför konsumenten eller turisten, i 

detta fall, ska välja Göteborg över någon annan stad. Här måste det unika med destinationen 

lyftas fram och de hedoniska värdena visas. Dessa är enligt Dahlén och Lange (2009) svåra 

för konkurrenter att kopiera. Staden har ingen speciell ikonbyggnad som Paris med 

Eiffeltornet, men vad är då det unika med Göteborg. Liseberg är en turistattraktion som är 

svår att undgå när man kommer till Göteborg och är verkligen något som är outstanding enligt 

Torkelsson.  

Våra respondenter lyfter fram skärgården som väldigt unikt och något Göteborg borde vara 

stolt över eftersom det inte finns på så många ställen. 

”Den lilla staden och närheten till allt” är något som genomsyrar alla tre av intervjuerna i 

marknadsföringsaspekten. Enligt respondenterna är det vad som ger staden sin särprägel det 

som man ska fokusera på i marknadsföringen. Även evenemangsstråket är något speciellt som 

respondenterna framhåller som unikt för staden. Detta tar sin början med Världskulturmuseet, 

Universeum och Liseberg som följs av Svenska Mässan med Gothia Towers som därefter 

följs av stora Ullevi med konserter, Gamla Ullevi med fotbollen och slutligen Valhalla. 

 

Göteborg kallas oftast för en evenemangsstad och orsaken till detta menar respondenterna 

bland annat är de kreativa och skickliga människor som sett potential och möjligheterna till att 

det skulle generera stora pengar och arbetstillfällen. En annan aspekt är att Göteborg haft 

många stora evenemang i staden som genomförts på ett professionellt sätt under lång tid.  
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5.7 Tankar om framtiden  
 

Våra respondenter ser ljust på framtiden men är överens om att det kommer att krävas en hel 

del arbete för att fortsätta vara samma intressanta aktör. Något som alla respondenterna håller 

med om är att samarbetet kommer att bestå och öka i betydelse för att ligga i framkant. Detta 

eftersom ett gemensamt ”språk” bidrar till att föra ut ett och samma budskap där en enhetlig 

image erhålls.  

Genom den ökade konkurrensen är det många idag som fått upp ögonen för evenemang och 

det är därmed inte säkert att framtidens evenemang kommer att se ut som dagens då de 

ständigt måste arbeta med att särskilja sig gentemot andra städer.  

Jutbring framhåller även att de nu står inför ett stort projekt av Göteborgs 400 års jubileum 

som kommer att gå av stapeln år 2021. Det kommer att vara ett riktigt stort evenemang där 

målet är att sätta ett internationellt avtryck. Detta stora evenemang handlar även om att samla 

staden menar Jutbring för att sticka ut ur mängden. Fernström anser att genomförandet vad det 

än är för aktivitet så är det basen som avgör, att allt fungerar som det ska. Genom att göra det 

”lilla extra” och lägga märke till detaljer anser Fernström kommer att bidra till ett vinnande 

koncept. 

Jutbring framhäver dessutom ett annat stort projekt som är i full gång vilket är 

ombyggnationen av centrala älvstranden som består av gigantiska delar av Göteborg som är 

till ytan lika stort som hela Halmstad. Här menar Jutbring finns stor potential och som 

kommer att bli det ”nya Göteborg” där trippel bottom line kommer att ha en avgörande roll 

för dess utveckling. Göteborg står nu även inför en stor utveckling då det är fler delar än 

enbart centrala älvstranden som ska få en ny skepnad menar Jutbring och talar om ”The new 

face of Gothenburg” där bland annat Göteborg 2021, centrala älvstranden och nya hotell ska 

bidra till en förnyelse av staden. Kotler et al. (1993) anser att potentialen i en plats inte beror 

på hur attraktiv dess läge är, klimatet eller naturliga resurser utan är beroende av mänsklig 

vilja, skicklighet och värderingar för att nå framgång.  
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6 Slutsatser och egna reflektioner 
”The final countdown” 

 
 
I detta avsnitt sammanställs slutsatser från analysen där egna tankar och åsikter återkopplas 

till det resultat som vi identifierat. Slutsatserna syftar även till att besvara studiens 

frågeställningar samt visar att studiens syfte har uppnåtts.  

 

 

Göteborg är ”en liten stad i ett litet land” som trots detta ändå syns och gör sig hörda genom 

det ständiga brus som finns där ute. Göteborg har ända sedan 1920-talet arbetat för att sätta 

staden på kartan vilket från början inte var en tanke ur destinationsmarknadsförings 

perspektiv. Startskottet för uppmärksammandet av Göteborg som stad kom i samband med 

firandet av Göteborgs 300 års jubileum 1923 och detta jubileum bidrog till starten av många 

nya attraktioner och aktiviteter. Flera av de turistattraktioner som vi än idag har kvar som 

Liseberg, Svenska Mässan och Botaniska trädgården har sitt ursprung från år 1923. Dessa 

attraktioner skapades framförallt tack vare Göteborgs öppenhet och mottaglighet för nya idéer 

då Göteborg även tidigt skapade sig en internationell prägel genom bland annat 

Ostindiefararen. Från en början marknadsfördes destinationer framförallt genom stadsvapnet 

då det var stadsvapnet som representerade en destination vilket har förändrats markant de 

senaste decennierna.  

Genom den empiriska undersökningen där respondenter från tre olika organisationer, vilka 

alla arbetar med att marknadsföra Göteborg, framkom det att staden marknadsförs gemensamt 

i samarbete mellan de olika organisationerna. Marknadsföringen är uppbyggd genom ett starkt 

samarbete då de tillsammans bidrar till att forma bilden av Göteborg. De ingår i ett nätverk för 

att på bästa sätt föra ut och förmedla ett och samma budskap. Det är detta nätverk som 

respondenterna anser bidrar till något unikt för Göteborg då många andra städer inte har detta 

unika samarbete utan marknadsför sin egen del av staden. Genom att samarbeta kan de 

tillsammans bygga upp och stärka varumärket Göteborg då de alla talar samma språk. Här är 

därmed kommunikationen ett av de betydelsefulla verktygen som de har för att förmedla ett 

enhetligt budskap då de utgår ifrån ”One destination – One voice” vilket är deras rättesnöre i 

alla situationer. De alla tre organisationerna, Svenska Mässan, Göteborg & Co och Got Event 

arbetar tillsammans för att formulera olika kampanjer och erbjudanden, där de även stärker 

varandra i de olika marknadsföringsaktiviteterna. De vill tillsammans bidra till en gemensam 

bild av Göteborg och ställer därmed ständigt upp och stöttar varandra. I 

destinationsmarknadsföringen arbetar de tillsammans för att lyfta fram Göteborg som en 

attraktiv destination för både arbete, boende och besök. Arbetet med de tre kärnvärdena är 

därmed väsentliga för profileringen av Göteborg vilka är mänsklig, pluralistisk och 

inspirerande som är vägledande i all kommunikation som Göteborg & Co ständigt utgår ifrån.   

Alla tre organisationerna har ett nära samarbete och har som syfte att främja näringslivets 

intressen men samtidigt arbetar de med olika aktiviteter för att attrahera olika målgrupper.  

Svenska Mässan arbetar främst med att få stora kongresser, möten och mässor och därmed är 

affärsresenärer och företagare en attraktiv målgrupp. De har självklart även publika och stora 

mässor där lokala invånare det vill säga göteborgarna själva samt besökare är en intressant 

målgrupp att nå.  
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Det intressanta med företagare och affärsresenärer som målgrupp är att om de får en 

extraordinär upplevelse under exempelvis en kongress så finns det goda möjligheter att de vill 

komma tillbaka som privatresenärer vilket bidrar till stora ekonomiska effekter för Göteborg 

som stad. Got Event och andra sidan arbetar med en bred målgrupp där målgruppen är 

beroende av vilka aktiviteter som de marknadsför. Got Event arbetar framförallt med att 

marknadsföra arenorna Nya och Gamla Ullevi, Scandinavium samt Valhalla badet. Är det 

exempelvis ett idrottsevenemang som äger rum på Scandinavium vänder sig bolaget till 

aktuella idrottsklubbar med deras marknadsföring, vilka blir den primära målgruppen till 

evenemanget. Göteborg & Co arbetar för att skapa och förmedla bilden av Göteborg i hopp 

om att kunna utveckla Göteborg till en attraktiv destination. De arbetar både med att attrahera 

besökare, företag, investerare men även att behålla befintliga medborgare och få dem att trivas 

så bra som möjligt. Det framkommer därmed att alla tre organisationer arbetar med olika delar 

och inriktning, men alla har dock som främsta syfte att främja näringslivet i Göteborg och 

bidra till en attraktiv destination. Här spelar samarbetet en avgörande roll för att kunna skapa 

en så pass attraktiv destination som möjligt.  

Göteborg är som sagt en ”liten stad” internationellt sett men har trots det mycket att erbjuda. 

Här har närheten spelat en betydelsefull roll vid marknadsföringen av staden då det finns en 

närhet till både skärgården och skogen. Respondenterna använder uttrycket ”within walking 

distance” då de menar på att det mesta finns inom gångavstånd vilket bidrar till en särprägel 

för Göteborg som stad. Det så kallade evenemangsstråket där arenorna samt Liseberg är även 

de samlade på ett och samma ställe då man vet var i staden man ska vända sig för att finna 

evenemangen. De bidrar till en form av mental effekt då evenemangsplattformarna är 

klustrade. Evenemangen är därmed kärnan i Göteborg vilket har bidragit till Göteborg som 

evenemangsstad. Respondenterna menar även att den närhet som finns längs 

evenemangsstråket bör ses som en av Göteborgs största konkurrensfördelar. Det är framförallt 

evenemangen som bidrar till att stärka varumärket Göteborg då många av respondenterna 

ansåg att det är viktigt att lyckas skapa olika aktiviteter som man kan bygg varumärket på. 

Många av de stora evenemangen bidrar till att främja näringslivet och lockar många besökare. 

Evenemang bidrar därmed till att stärka stadens image och dess varumärke i en positiv 

riktning eftersom Göteborg för många är förknippat som en evenemangsstad och musikstad. 

Göteborg har allt mer satsat på att även bli en kulturstad genom kulturkalaset och därmed bär 

många evenemang och aktiviteter en viktig roll för varumärket Göteborg. Den image 

Göteborg vill nå ut med är i första hand vänlighet, glada människor samt mycket människor i 

rörelse och detta sker främst genom evenemang.  

Evenemang bidrar till att samla människor där människor på ett eller annat sätt möts vilket 

respondenterna menade bidrar till långvariga och positiva minnen för alla de flesta.  En av 

respondenterna framhöll även att det finns en viktig kraft i evenemangen att skapa 

samhörighet, identitet och stolthet hos Göteborgarna. Göteborgarna själva är därmed en viktig 

del i marknadsföringen av Göteborg då de är de bästa ambassadörerna av staden.  

Upplevelser och evenemang är ett av de viktigaste verktygen vid marknadsföringen av staden 

eftersom Göteborg vill förmedla bilden som en evenemangsstad.  Alla tre organisationerna 

arbetar för att belysa det positiva med Göteborg och här är evenemangen av avgörande 

betydelse för stadens fortsatta utveckling och framtid.  
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Evenemang bidrar i högsta grad till att attrahera turister till destinationen. Om evenemanget 

dessutom blir lyckat med bra väder, få olyckor samt att evenemanget levererar vad det utlovar 

och överträffar besökarens förväntningar bidrar evenemang definitivt till att skapa en 

framgångsrik destination. Göteborg har därmed en stark konkurrensfördel som 

evenemangsstad där evenemang varit en viktig del ända sedan 20-talet och fortfarande är en 

av de viktigaste beståndsdelarna som Göteborg har att visa upp. Upplevelser handlar om att ge 

kunden ett mervärde där något utöver det vanliga skapas. Det är detta mervärde Göteborg 

ständigt arbetar med för att behålla sin position som evenemangsstad.  

Frågeställningarna och syftet med denna studie var att förklara hur man går till väga för att 

skapa en konkurrenskraftig destination genom evenemang och att identifiera om evenemang 

bidrar till att attrahera besökare samt om det i sin tur leder till att göra Göteborg till en 

framgångsrik destination. I vår studie framgår det att just samverkan och marknadsföring av 

destinationen med gemensamma mål är centrala faktorer för utvecklingen av en destination. 

Alla tillfrågade respondenterna framhävde att evenemang är nyckeln till en fortsatt utveckling 

av Göteborg som konkurrenskraftig destination. Det unika samarbetet genom dess nätverk är 

en annan dimension på hur de lyckas skapa en framgångsrik destination där det finns en tydlig 

struktur och gemensam syn på hur de tillsammans kan bidra till Göteborgs fortsatta 

utveckling.  

Det som vi framförallt slogs över av den insamlade empirin är det engagemang och det starka 

nätverk som präglar de olika organisationerna i Göteborg som arbetar med stadens 

destinationsmarknadsföring. Det finns en otrolig drivkraft att fortsätta att stärka detta nätverk 

och få staden till att växa i både storlek men framförallt i människors medvetande. Göteborg 

är främst känd som en evenemangsstad och för att evenemangsstaden ska leva vidare är det 

betydelsefullt att även faciliteterna utvecklas och förnyas som exempelvis arenorna som i 

dagsläget är gamla och slitna. Detta var även något som respondenterna tog upp då bland 

annat Scandinavium står inför ett utvecklingsprojekt för att ytterligare en gång kunna ta upp 

kampen om den största inomhusarenan i Norden.  
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7 Avslutande reflektion 
 

Utformandet av denna studie har både varit en stor utmaning samtidigt som det varit en 

spännande och lärorik process där ny kunskap skapats. Vi har fått en större förståelse hur en 

destinations marknadsföring är uppbyggd och den komplexitet som präglar dess innehåll. 

Genom den empiriska undersökningen fick vi ytterligare förståelse för hur betydelsefulla 

evenemang är för Göteborg då de genomsyrar stora delar av deras marknadsföring. 

Evenemang som verktyg har spelat en avgörande roll för staden ända sedan 20-talet och har 

växt allt mer i betydelse med åren. Göteborg är och ses som en evenemangsstad då de alla tre 

organisationerna kontinuerligt arbetar med upplevelser och evenemang som bidrar till att 

stärka stadens varumärke och dess image.  

Under insamlingen av det empiriska materialet visade samtliga respondenter ett väldigt 

engagemang och tillmötesgående sätt mot oss som intervjuare då de öppet berättade om hur 

de marknadsför staden med fokus på evenemang. Alla respondenterna gav ett genuint positivt 

intryck vilket bidrog till en avslappnad stämning där samtliga frågor blev besvarade.  

Studiens resultat hoppas vi kommer kunna användas som underlag för andra som vill få en 

förståelse för hur en destinations marknadsföring är uppbyggd samt även för dem som har ett 

intresse av att få en bättre bild av hur Göteborg marknadsförs och vad staden har att erbjuda.  
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8 Förslag till fortsatt forskning 
 

För att kunna vidareanalysera det strategiska samarbetet som präglar Göteborg hade det varit 

intressant att studera ännu ett antal organisationer inom Göteborg och hur de arbetar med att 

marknadsföra staden. Studien har varit begränsad till tre organisationer och deras syn på hur 

de marknadsför Göteborg. Hade vi undersökt fler organisationer skulle en djupare 

helhetsförståelse kunnat skapas. Det hade dessutom varit intressant att ställa Göteborg mot en 

annan stad som exempelvis Stockholm, Malmö eller en internationell stad som Barcelona. En 

av respondenterna nämnde hur Barcelona har lyckats marknadsföra sig riktig bra som en 

andra hands stad till Madrid där Göteborg har mycket kvar att arbeta med. Genom att ställa 

Göteborg mot en annan stad hade man då kunnat identifiera vilka faktorer som ligger till 

grund för en lyckad destination. Det hade då varit spännande att se hur internationella städer 

arbetar med evenemang som verktyg och vilka likheter och skillnader som finns till de 

evenemang som Göteborg använder sig av. Studien hade ytterligare kunnat utvecklas genom 

att bredda begreppet evenemang till aktiviteter och händelser som bidrar till att attrahera 

människor till en destination. Göteborg har även ett unikt samarbete mellan flera 

organisationer och det hade därmed varit intressant att undersöka likheter och skillnader 

mellan städer där detta nätverk inte erhålls för att få fram om samverkan verkligen bidrar till 

ett lyckat koncept för en framgångsrik destination.  
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Bilaga 1 

Intervjufrågor – Kvalitativ undersökning – Destinationsmarknadsföring 

 

Bakgrund för alla respondenter: 

1. Namn? 

2. Företag/organisation? 

3. Befattning? 

4. Huvudsakliga arbetsuppgifter? 

5. Arbetserfarenheter gällande 

varumärkesbyggande/image/turism/destinationsmarknadsföring? 

 

Destinationsmarknadsföring 

1. Vilka anser ni är Göteborg stads kännetecken och karaktäristiska drag? 

2. Hur marknadsför ni Göteborg idag? strategi? 

3. Vilka målgrupper vänder ni er till med er marknadsföring?  

4. Hur kommuniceras marknadsföringen till omvärlden? Vilka kanaler används? 

5. Hur skapar ni en konkurrenskraftig stad på en konkurrenskraftig marknad?  

6. Var ligger svårigheten med att marknadsföra Göteborg? 

7. Hur har Göteborg stad utvecklat sin destinationsmarknadsföring de senaste åren?  

8. Var lägger ni tyngden i er destinationsmarknadsföring? 

9. Är det viktigt att förbättra Göteborg som destination? Styrkor/svagheter? 

10. Vad gör er destinationsmarknadsföring framgångsrik? 

11. Vilka turistattraktioner har Göteborg? 

12. Hur marknadsför ni Göteborgs turistattraktioner idag? 

13. Vad gör Göteborg unik som turistdestination?  

14. Vad bör Göteborg vara mest stolt över? 

15. Hur tycker ni att man kan arbeta med för att ändra eventuella negativa uppfattningar 

om en destination?  

16. Hur skapar ni enighet/uppslutning från olika intressenter i arbetet med att 

marknadsföra Göteborg? 

Varumärket Göteborg 

1. Hur karaktäriserar ni ett framgångsrikt varumärke? 

2. Vad står varumärket Göteborg för? (kärnvärden) 

3. Vilka verktyg/strategier använder ni er utav för att bygga varumärket Göteborg? 

4. Varför använder ni er utav dessa verktyg? 

5. Vilken image vill ni förmedla genom varumärket Göteborg?   

 

Evenemang 

1. Hur ser ni på evenemang som ett verktyg för destinationsmarknadsföring?  

2. Vad är det som bidragit till att Göteborg blivit en evenemangsstad? 

3. Vilka evenemang tror ni är mest betydelsefulla för Göteborg som stad?  
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4. Hur använder ni er av evenemang i er marknadsföring?  

5. Vad ser ni för fördelar respektive nackdelar med att använda er utav evenemang som 

verktyg vid destinationsmarknadsföring? 

6. Bidrar evenemang till att stärka Göteborgs image? På vilket sätt? 

7. Vilka kriterier ser ni som avgörande för att ett evenemang ska ses som framgångsrikt? 

8. Vilka nyckelkompetenser (core competencies) krävs för att framgångsrikt 

marknadsföra Göteborg?  

Avslutande fråga 

1. Hur ser framtiden ut för Göteborgs stad ur ett evenemangsperspektiv?  
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Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen för data- och affärsvetenskap (IDA) har vi tagit fasta på studenternas framtida behov. 
Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, helhet och 
sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan studenter och lärare 
som mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och förvaltningar 

och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om samhällsutveckling 

och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra sin förmåga att analysera, 

utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, administration eller 

marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill designa framtidens IT-

baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på organisationers information 

för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och affärsutveckling, utveckla sin förmåga 

att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot programmering och utveckling för god IT-

användning i företag och organisationer. 

 

Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och utvecklingsinriktad. 

Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och tjänsteutveckling i vilken kunskaper 

och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi utgör viktiga grundstenar. Forskningen är 

välrenommerad och fokuserar på inriktningarna affärsdesign och Co-design. Forskningen är också 

professionsorienterad, vilket bland annat tar sig uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på 

aktionsforskningsbaserade grunder med företag och offentliga organisationer på lokal, nationell och 

internationell arena. Forskningens design och professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, 

som är institutionens och Högskolans enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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