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II 

Abstract 
With the development in the charter industry over the last decades, marketing companies must 

create ways to make a destination stand out against others to potential tourists. Some 

researchers argue that brand personality is a good tool to use for this purpose. In this essay 

written in Swedish, we explore tourism in Gothenburg based on personality traits. One 

qualitative data collection is gathered from interviews with two marketing employees at 

Göteborg & Co, while a quantitative survey was also completed with tourists visiting the city. 

The results show that personality traits that are desired by Göteborg & Co marketing, match 

the personality traits of tourists visiting the city.  
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III 

Sammanfattning 
Allt eftersom turismen ökat genom åren har även konkurrensen hårdnat och detta har 

resulterat i en ökad marknadsföring och taktik för att locka turisterna till destinationer. Många 

forskare har visat att ett bra sätt att förankra en destination hos den tilltänkta turisten är att 

marknadsföra den med hjälp av personlighetsdrag för att göra destinationen mer mänsklig.  

  

I denna uppsats har vi valt att fördjupa oss i Göteborg med hjälp av intervjuer med 

befattningshavare på Göteborg & Co. De svar vi fick lade grund för vår enkätundersökning. 

Enkäterna delades ut till turister som fick svara på ett antal frågor om hur de uppfattade 

Göteborg och vilka personlighetsdrag som passade bäst in på staden. Det vi ville undersöka 

var om det fanns en skillnad mellan vad turister tycker om Göteborg och hur Göteborg & Co 

vill att Göteborg ska uppfattas. 

 

När marknadsförare kommunicerar en destination är det bra att känna till vem som faktiskt 

definierar sig som en turist eller inte. En av dagens utmaningar är att många turister inte vill 

titulera sig som turister utan vill känna sig som en del av lokalbefolkningen. 

 

Slutligen har vi kommit fram till att Göteborg & Co vill att Göteborg ska förknippas med 

personlighetsdragen mänsklig, pluralistisk och inspirerande. Dessutom vill organisationen att 

turister ska känna att Göteborg är en välkomnande, avslappnad och härlig stad. Genom att ha 

genomfört en enkätundersökning mot turister i Göteborg kan vi se att dessa personlighetsdrag 

till stor del stämmer överens med hur besökare beskriver staden. 
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1 Inledning 
Tack vare de ekonomiska, kommunikativa och sociala förändringarna under 1900-talet blev 

turistresor allt viktigare och människor fick mer kunskap om turistmål. Turism innefattar de 

aktiviteter som människor väljer att göra på resor utanför den vardagliga omgivningen. 

Charter- och paketresor blev populärt under 1950-talet och tack vare överskottet på flygplan 

från Andra Världskriget blev massturism ett etablerat begrepp och fler klasser av människor 

hade möjlighet att resa i större utsträckning (Bohlin & Elbe 2007). 

 

I och med en öppnare värld där internet och andra medier ger oss information i en större 

utsträckning än någonsin förr, ökar också konkurrensen på marknader. Denna konkurrens 

gäller så klart även på utbudet av destinationer inom turismnäringen. Begreppet destination 

omfattar resmål, den plats eller det område som turisten väljer att vistas i (Gunn 1994). 

Människor vill hitta nya platser att besöka, och tack vare internet har möjligheten aldrig varit 

större än nu (Goodson 2015). Resor och upplevelser prioriteras högt och kan också vara ett 

sätt för många människor att hävda sig. Valet av destination och vad vi väljer att göra på vår 

semester ger uttryck för vilka vi är, och dessa frågor har blivit allt mer aktuella (Morgan, 

Pritchard & Pride 2004). Förmågan att attrahera turister till en stad har en grundläggande 

betydelse för både lokal och regional utveckling (Niedomysl 2006). Hunt (1975) påpekar 

också vikten av att kunna locka till sig och öka antalet turister till sin destination. Att få flera 

privata och offentliga aktörer att samarbeta är en nyckel till att skapa en konkurrenskraftig 

destination (Ekubator 2015). 

  

Att destinationsutveckling har blivit ett allt mer populärt område att fokusera på, visar sig 

även inom statliga myndigheter. Tillväxtverket i Sverige har mellan 2012 - 2015 jobbat med 

ett stort projekt där Bohuslän, Kiruna, Stockholm, Vimmerby och Åre har deltagit. Hållbar 

Destinationsutveckling, eller HDU-projektet, handlade om insatser för hållbar 

destinationsutveckling både ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Fokus har varit på att öka 

konkurrenskraften hos dessa destinationer på den internationella marknaden. Städerna valde 

olika tillvägagångsätt och vände sig till olika företag, Swedish Welcome och GSTC-D, Global 

Sustainable Tourism Councils destinationskriterier. Swedish Welcome, som har en etablerad 

metod och ett eget certifieringssystem för utveckling av företag bedömde tio aspektgrupper 

för kvalitet och hållbarhet. GSTC-D användes i en utvärderande analys som genomfördes av 

Rogers & Co AB. Utifrån denna bestämdes insatser som indikatorer för uppföljning, 

workshops och företagsinsatser (Tillväxtverket 2016). 

 

1.1 Bakgrund 

Varje turist utmärker en specifik destination en identitet. Detta görs utifrån eventuella 

erfarenheter och de föreställningar som personen i fråga har av destinationen. I våra 

föreställningar väljer vi att avgränsa platser, då vi kan definiera vad som tillhör och inte tillhör 

en viss plats. Det skapas då en image, en bild av hur destinationen uppfattas (Massey 1995). 

En images roll blir att kommunicera förväntningar eller att påverka besökare (Ward 1998). 

Image kan ses som en konkurrensfördel gentemot andra platser menar Melin (1999), eftersom 

det ofta är den symboliska föreställningen av en destination som kommunicerats i 

marknadsföringssammanhang (Selvyn 1996). Detta påvisas av Crang (1998) som menar att de 

föreställningar vi har av en specifik destination, baseras på hur den visas kulturellt exempelvis 

i film, media och litteratur. 
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Branding, att utveckla och hantera ett varumärke, har förekommit under en lång tid. Så långt 

tillbaka som till 1800-talet har detta fenomen spårats. Det har dock inte alltid varit ett så pass 

populärt ämne som det är idag, och framförallt branding i samband med utveckling av 

destinationer har blivit ett allt mer populär område att studera under senare tid (Blain, Leevy 

& Richie 2005). En rad forskare har hittills undersökt branding i kontexten av destinationer 

utifrån flera olika angreppssätt. Brand personality (varumärkespersonlighet) definieras av 

Keller (1993) som mänskliga egenskaper som projekteras på ett varumärke. Personlighetsdrag 

kommer inifrån individen (Moriarty och Franzen, 2009). Ytterligare ett antal forskare anser 

att besökare tillskriver städer personlighetsdrag (Hosany, Ekinci & Uysal 2006; Moriarty & 

Franzen 2009; Baloglu & Usaklia 2011) och då skapas alltså varumärkets personlighet. 

  

Son (2005) anser att destinationers image spelar en stor roll i vart en turist väljer att åka. Att ta 

hänsyn till vilken image en destination har är därmed viktigt för destinationsmarknadsförare. 

Flera forskare inom ämnet, som t.ex. Aaker (1996) och Kapferer (1997), argumenterar i linje 

med detta och menar att image spelar en stor roll i ett starkt varumärke. Beerli, Josefa och 

Martín (2004) instämmer likaså, men argumenterar dock för att det finns ett gap mellan 

studier kring hur man definierar en destinations image och hur denna image faktiskt blir till. 

De har därför undersökt vilka faktorer som påverkar besökares bild av en destination innan 

besöket. Resultatet visade en skillnad mellan inducerade källor och autonoma källor. 

Inducerade källor, vilka som kan beskrivas som beroende källor, till exempel broschyrer från 

researrangörer och reklamkampanjer, hade ingen större inverkan på hur bilden kring en 

destination skapas. Det fanns dock ett undantag. Personal på resebyråer var den enda 

inducerade källa som hade en statistiskt signifikant och positiv inverkan på utvecklingen av 

bilden kring resor med fokus på sol och sand. De autonoma källorna, vilka som kan beskrivas 

som oberoende källor, hade andra resultat. Dessa källor hade en avsevärd påverkan på 

faktorer som avgör den kognitiva bilden. Självständiga guideböcker hade störst påverkan, 

men även word-of-mouth har en stark inverkan och anses vara den mest trovärdiga och 

sanningsenliga kommunikationskanalen. Då word-of-mouth, information som sprids från 

person till person, är svår att kontrollera, argumenterar författarna för att det är viktigt att vara 

medveten om den bild som sänds ut på marknaden och att den stämmer överens med 

verkligheten. Utöver dessa sekundärkällor som undersökt, tittade även forskarna på vilken 

inverkan primärkällor har. Här visade resultatet ett samband mellan hur många gånger en 

turist besökt en destination och dennes kognitiva bild av destinationens natur- och 

kulturresurser (Beerli, Josefa & Martin 2004). 

 

1.2 Problemdiskussion 

Att kunna attrahera turister till en stad har stor betydelse både lokalt och regionalt (Niedomysl 

2006). Att öka antalet turister till sin destination skapar fler aktörer både i den privata och 

offentliga sektorn, vilket leder till en konkurrenskraftig destination. Det är därför viktigt att ha 

en gemensam bild av hur destinationen ska uppfattas, och förmedla detta på ett effektivt sätt i 

olika marknadsföringskanaler (Hunt 1975). Som flera forskare föreslagit (Aaker 1997; 

Hosany, Ekinci, & Uysal, 2006; Baloglu & Usaklia 2011) kan detta göras genom att använda 

destinationens personlighetsdrag och förmedla detta i sin marknadsföring. Detta ökar 

möjligheten att turister skapar en positiv bild av platsen. Det är därför viktigt att vara 

medveten om vilka personlighetsdrag man som marknadsförare vill förmedla, och förstå om 

turisten faktiskt uppfattar destinationen på detta sätt. 
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1.3 Problemformulering och syfte 

Samhällets utveckling i form av hårdare konkurrens mellan destinationers attraktivitet, väcker 

intresse för vilken image som besökare tillskriver en destination. Personlighetsdrag är en del 

av städers image har stor inverkan för huruvida turister väljer att besöka den eller inte (Son 

2005).  

 

Syftet med denna undersökning är att ta reda på om det finns skillnader mellan hur 

marknadsförare för Göteborgs Stad jobbar för att framställa staden mot turister, och hur 

turister faktiskt uppfattar Göteborg. Detta har vi undersökt genom följande frågor: 

 

1. Vilka personlighetsdrag jobbar Göteborg & Co för att Göteborg ska associeras med? 

2. Vilka personlighetsdrag associerar turister Göteborg med? 

3. Skiljer sig Göteborg & Co’s önskade bild av Göteborg med besökarnas bild av staden, 

och i sådana fall hur? 

 

1.4 Avgränsningar 

Under forskningens gång har det funnits begränsningar gällande ekonomi och tid. För det 

första har det inte varit möjligt för oss att resa långt för att utföra forskningen och för det 

andra har vi även haft en deadline att jobba mot. Vi valde att avgränsa oss till Göteborg som 

destination då två av författarna till den här uppsatsen bor i Göteborg och den tredje lätt kunde 

ta sig dit. Det var bättre i vårt fall att arbeta med en större turiststad då det var lågsäsong för 

turismen när undersökningen genomfördes. Det var större chans att få in fler enkäter från 

turister i Göteborg än i en mindre stad under april månad. Anledningen till att vi valde 

Göteborg & Co som representant för Göteborg i denna uppsats är eftersom det är det företaget 

som har ansvar för marknadsföringen av Göteborg gentemot turister. Då vi ville inrikta oss på 

destinationsutveckling i denna uppsats passade detta val bra. 

 

124 enkäter samlades in under de dagar som undersöknigen genomfördes vilket vi 

uppskattade som en acceptabel mängd. Av dessa 124 var 6 stycken ofullständigt ifyllda och 

räknades som bortfall i de frågor som gällde personlighetsdrag, i övriga frågor var de dock 

inkluderade i resultatet. 

 

I denna uppsats valde vi att begränsa oss till en definition av turist och valde då den som 

Göteborg & Co själva använder sig av till största del. Den baseras på Göteborgs skattesystem, 

vilket innebär att man är turist i Göteborg om man inte betalar skatt i staden. Därför valde vi 

att ha den inledande frågan: “Vilken stad är du bosatt i?” på enkäten, vilket underlättade att 

avgöra vilka respondenter som föll under Göteborg & Co’s definition. Det kommer även 

nämnas ett flertal andra definitioner av begreppet turist under uppsatsens gång, detta är för att 

förtydliga hur komplicerat det är att definiera en turist.  

 

Med tanke på att vi hade begränsad tid att utföra enkätundersökningen valde vi platser i 

Göteborg där vi uppskattade att många turister skulle befinna sig. De platser där vi stod och 

delade ut enkäter på var Turistbyrån på Kungsportsplatsen, Maritiman samt Ostindiefararen. 

Platserna valdes noga ut med åtanken att vi ville fånga upp turister på ett smidigt sätt när de 

stod i kö.  
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2 Design- och metodval 
I detta avsnitt beskrivs studiens design- och metodval som styrts av de begränsningar i tid och 

resurser som vi varit tvungna att ta hänsyn till under forskningens gång. Här under kommer 

forskningsansats och design samt design av studien. Genom en metoddiskussion i slutet sker 

också en reflektion över valda tillvägagångssätt. 

 

2.1 Forskningsansat och design 

I studien har frågeställningar formulerats baserat på den teoretiska referensramen som tagits 

fram. Därefter har insamling av data skett och genom att analysera resultat med den teoretiska 

referensramen har en slutsats arbetats fram, detta är enligt Bryman & Bell (2015) en deduktiv 

ansats då vi har tagit avstamp i teorin och Göteborg & Co’s önskan mot turisternas åsikter. 

Studien har dessutom enligt Bryman och Bell (2015) en mixad design i och med att både en 

kvalitativ och en kvantitativ datainsamlingsmetod har använts.  

2.1.1 Informationsbehov 

En semistrukturerad intervju med marknadskommunikatören på Göteborg & Co (informant 1) 

och en ostrukturerad intervju med utvecklingschefen på företaget (informant 2) står för den 

kvalitativa datainsamlingen i arbetet. Den beskrivning av Göteborg & Co som lagts fram i 

resultatet i denna rapport har bekräftats av informanterna. Den inhämtade informationen från 

intervjuerna med representanterna från Göteborg och Co låg sedan till grund för hur enkäten 

utformades. Den kvantitativa datainsamlingen innefattade en enkätundersökning som 

genomfördes mot turister i Göteborg. Enkäten bestod av nio frågor som inkluderade socio-

demografisk fakta och frågor om varför respondenten besökte Göteborg, samt hur information 

hade inhämtat om destinationen och hur respondenten upplevde staden i form av 

personlighetsdrag. För att se enkäterna på svenska och engelska, se bilaga 8.2 och 8.3. 

 

2.2 Design av studien 

2.2.1 Urval 

Göteborg & Co ägs av Göteborgs Stad via Göteborg Stadshus AB. Bolaget har ett uppdrag att 

marknadsföra och medverka i utvecklingen av Göteborg som turist-, evenemangs-, och 

mötesstad. Bolaget är dessutom ett moderbolag i klustret Turism, Kultur & Evenemang som 

även inkluderar Liseberg AB, Got Event AB, Stadsteatern i Göteborg AB och Göteborg & Co 

(Göteborg & Co 2016). Som tidigare nämnts valde vi att intervjua marknadskommunikatör på 

Göteborg & Co då företaget står för en stor del av marknadsföringen av staden. För intervjun 

med representanterna från Göteborg & Co användes enligt Blaxter, Hughes och Tight (2010) 

ett ändamålsenligt urval eftersom valet av informanter baserades på vilka personer som vi 

avgjorde bäst kunde bidra med den information som behövdes för studiens syfte. Eftersom vi 

inte viste vilka turister som befann sig i Göteborg när vi samlade in enkäterna så var 

urvalsramen enligt Bryman och Bell (2015) okänd. Det gjordes därför ett icke 

sannolikhetsbaserat bekvämlighetsurval, då vi gick fram och frågade om personerna var 

turister eller inte. Ett urval där alla enheter i populationen inte har lika stor chans att bli valda 

är ett icke sannolikhetsurval, och bekvämlighetsurval innebär till exempel att de respondenter 

som är mest tillgängliga ombeds delta (Blaxter, Hughes & Tight 2010). Detta försämrar 

validiteten, då man enligt Bryman & Bell (2015) kan vara partisk vid insamlandet och fråga 

respondenter som man känner sig bekväm med, exempelvis respondenter i samma ålder, kön, 

längd som sig själv och därför inte kan generalisera svaren till en hel population. Då vi var 
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medvetna med denna problematik bestämde vi i förväg att vi skulle fråga alla personer som 

gick in i entrén på våra utvalda insamlingsplatser, vilket vi också gjorde i den omfattning som 

var möjlig. Med tanke på studiens tids- och resursbegränsning samt okänd urvalsram fanns 

det inte möjlighet till ett sannolikhetsbaserat urval. 

2.2.2 Kvalitativ datainsamling 

Den första intervjun bestod av både öppna och slutna frågor där målet var att beröra ett antal 

ämnen. Det största fokus låg på att förstå hur Göteborg & Co vill att Göteborg ska uppfattas 

av turister och hur företaget jobbar mot att förverkliga denna bild. Intervjun varade i ca 1h och 

ägde rum på Göteborg & Co’s kontor. Till vår hjälp hade vi en diktafon för att spela in 

intervjun, som i efterhand var till stor hjälp i vår transkribering av materialet. Genom att i 

förväg läsa in oss om företaget via deras hemsida och planera vilka roller vi skulle ha under 

intervjun förberedde vi oss för att kunna genomföra en så effektivt intervju som möjligt. Vi 

bjöd informanten på fika, vilket uppskattades. I sitt kroppsspråk var informant 1 öppen, 

välkomnande och kändes avslappnad och bekväm. Informanten var mån om att hjälpa oss och 

hade avsatt tid, även om han var stressad till en början. När vi vidare frågade informant 1 om 

hur Göteborg & Co definierar en turist, fick vi veta att det är en fråga vi borde tala med 

företagets utvecklingschef om. Efter den semi-strukturerade intervjun blev vi därför hänvisade 

till utvecklingschefens kontor där vi genomförde en ostrukturerad intervju, då vi inte hade 

haft möjlighet att förbereda oss. Även under denna intervju hade vi hjälp av en diktafon för att 

spela in intervjun som tog ca.15 minuter. Efteråt hade vi en bättre bild av hur företaget 

definierade en turist. Informant 2 kändes sluten i sitt kroppsspråk till en början, men försökte 

vara så pedagogisk som han kunde. Med tanke på att intervjun inte var förberedd, tog ändå 

informant 2 sig tid att hjälpa oss. 

2.2.3 Kvantitativ datainsamling 

Med hjälp av svaren vi fick i intervjun med informant 1 sammanställdes enkäten till den 

kvantitativa datainsamlingen. För att säkerställa kvalitén på enkäten och se till att frågorna var 

enkla att förstå gjorde vi enligt Bryman och Bells (2015) rekommendationer en pilotstudie där 

20 personer fick fylla i enkäten i samma situation som vi hade planerat att genomföra 

undersökningen. Genom den kunde vi se att frågorna var entydiga och utformade på ett 

förståeligt sätt. Under sju dagar delade vi därefter ut enkäter på tre olika platser i Göteborg till 

personer som svarade att de var turister i staden. I enkäten fanns en fråga om var respondenten 

var bosatt som har gett oss svar på vilka respondenter som faller under Göteborg & Co´s 

definition av vad en turist är. Vi stod dels inne på turistbyrån vid Kungsportsplatsen i 

Göteborg för att få tag i turister, och lämnade också ut enkäter till besökare på Maritiman och 

Ostindiefararen. På samtliga platser tillfrågades alla besökare, förutom vid de tillfällen då det 

inte fanns tillräckligt med enkäter eller pennor till hands eller då vi helt enkelt inte hade 

möjlighet att hinna fråga dem. Att vi samlade in enkäter på platser där människor naturligt 

uppehåller sig några minuter var också ett beslut för att öka svarsfrekvensen eftersom de inte 

var lika stressade som om vi hade försökt stanna dem på gatorna eller i en galleria. Totalt 

samlades 124 enkäter in inklusive internt bortfall. Sex enkäter som var felaktigt ifyllda eller 

saknade viktig information kunde inte ingå i datanalysen av personlighetsdragen, dock 

inkluderades dessa i övriga frågor. Flest antal ifyllda enkäter fick vi inom ålderskategorin 19-

38 där kvinnor var majoriteten, och minst antal ifyllda enkäter fick vi av de personer som var 

upp till 18 år. För mer detaljerad information se bilaga 8.4. 

 

Enkäten utformades enligt Bryman och Bells (2015) rekommendationer med avsikt att den 

skulle vara lätt att förstå och respondenterna själva skulle klara av att fylla i den. Den fanns 

tillgänglig på både svenska och engelska vilket gjorde att vi fick svar från både nationella och 
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internationella turister. Detta gjorde att bortfall på grund av språkbarriärer var få. 

Uppskattningsvis skulle enkäten ta två eller tre minuter att fylla i eftersom vi ansåg att det 

skulle få fler personer att ställa upp på undersökningen. Inledningsvis fanns en kort 

presentation om oss själva och vad som var syftet med studien, detta enligt Bryman och Bells 

(2015)  rekommendationer för att skapa trovärdighet för respondenterna. Därefter kom några 

frågor om socio-demografisk fakta, varför respondenten valde att besöka Göteborg samt hur 

turisten hade inhämtat information om resmålet. Slutligen fanns en likertskala med 14 

personlighetsdrag där respondenterna fick ta ställning till huruvida dessa beskriver Göteborg 

eller inte. Studien har därmed enligt Bryman och Bell (2015) en tvärsnittsdesign. Utifrån 

svaren på enkäterna har vi identifierat hur de deltagande respondenterna associerar dessa 

personlighetsdrag med Göteborg. 

2.2.4 Sammanställning 

Genom att sammanställa kvalitativ och kvantitativ data har vi tagit reda på om de finns en 

skillnad mellan önskade personlighetsdragen för Göteborg och den bild som besökare 

tillskriver staden. Detta kan ge en indikation på om marknadsföringen av Göteborg har 

lyckats eller inte i detta avseende. SPSS är enligt rekommendationer från Bryman och Bell 

(2015) det dataprogram som använts för att sammanställa enkäterna och för att skapa 

diagram. De båda intervjuerna som genomfördes transkriberades och sammanfattades för att 

underlätta användandet av den information som samlades in. 

 

2.3 Metoddiskussion 

I studiens kvalitativa del har vi genomfört en semi-strukturerad och en ostrukturerad intervju. 

Fördelarna med att ha en intervju med marknadskommunikatören på Göteborg & Co var att vi 

fick svar från en person som har kunskap och erfarenhet av att jobba med marknadsföring av 

Göteborg. Eftersom de två representanterna var den enda källan för information om Göteborg 

& Co har det inte använts någon triangulering av metoden som Bryman och Bell (2015) 

annars rekommenderar i den kvalitativa datainsamlingen. En av fördelarna med att ha en 

semi-strukturerad intervju i stället för till exempel en enkät eller strukturerad intervju är enligt 

Bryman och Bell (2015) det kan ställas följdfrågor.  Detta gjorde att vi kunde få tydliga svar 

och försäkra oss om vad informanten menade. En enkät eller strukturerad intervju förlorar 

dessutom enligt Bryman och Bell (2015) sitt syfte om man inte har fler än två respondenter, 

och genom att fråga flera personer hade risken ökat för otydlighet enligt Bryman och Bell 

(2015) i och med att en enkät eller strukturerad intervju inte är öppen för detaljerade 

beskrivningar. Ett alternativ till en semi-strukturerad intervju som Bryman och Bell (2015) 

föreslår, är att genomföra en fokusgruppintervju, men det hade varit problematiskt i vår 

situation då vi hade behövt få flera anställda på Göteborg & Co att ställa upp under intervjun. 

Att intervjua flera personer skulle dock inte vara negativt i sig eftersom vi då hade fått mer 

omfattande information om Göteborg & Co och deras strategier. Att studera individer i ett 

socialt sammanhang och interaktionen i gruppen är dock till viss del poängen med 

fokusgruppsintervjuer, förklarar Bryman och Bell (2015), vilket inte var intressant för denna 

studie. Valet av en semi-strukturerad intervju fyllde därför studiens behov. Att vi genomförde 

intervjun i företagets egna lokaler utgör enligt Bryman och Bell (2015) en viss risk för 

störningsmoment i form av kollegor som avbryter eller telefoner som ringer, men detta var 

inget vi behövde erfara under intervjun på Göteborg & Co då vi säkerställde i förväg att 

intervjun skulle ske i ett avskilt rum och inte på dennes kontor. Då vi inte hade möjlighet att 

förbereda oss inför den ostrukturerade intervjun med informant 2 skedde den på kontoret, men 

detta utgjorde inte heller något större problem för kvaliteten på intervjun. 
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Valet att göra en enkätundersökning för den kvantitativa datainsamlingen motiverades av flera 

orsaker. Dels är det ett billigt och relativt snabbt sätt att få in många svar, och dels fyller det 

studiens behov då avsikten var att låta respondenterna ta ställning till ett antal 

personlighetsdrag, som baserades på den kvalitativa datainsamlingen. Vi anser att det hade 

varit bättre att kategorisera åldersgrupperna i efterhand, och i stället ha en öppen fråga i 

enkäten angående respondenternas ålder.  I enkäten har vi bara tagit med två av de tre 

kärnvärdena; inspirerande och pluralistisk. Pluralistisk översattes till mångfaldig då vi ansåg 

att det var ett lättare ord att ta ställning till för respondenterna. Anledningen till att vi valde 

bort mänsklig var att frågan ställdes “om Göteborg var en person hade hen varit...”, och då 

hade mänsklig varit ett svårt personlighetsdrag att ta ställning till.  

 

Enkäten hölls medvetet kort för att det skulle gå snabbt för respondenterna att fylla i den, 

vilket enligt Bryman & Bell (2015) i sin tur sannolikt ökade svarsfrekvensen. Det fanns dock 

vissa nackdelar som vi tog hänsyn till. I en enkät kan inte alla möjliga svarsalternativ finnas 

med (Bryman & Bell 2015). Detta löste vi genom att ha med ett öppet alternativ på de flesta 

frågor ifall något av de alternativ som fanns med inte passade in, där respondenterna själva 

kunde skriva. Genom att använda en likertskala för personlighetsdragen minskade också detta 

problem då hela spannet av åsikter fanns med från “Stämmer helt” till “Stämmer inte”. På så 

vis tar respondenterna ställning till de personlighetsdrag som vi huvudsakligen är intresserade 

av, vilka har sin utgångpunkt i den kvalitativa intervjun. Dock kan vi inte uttala oss om 

avståndet mellan skalstegen i denna fråga. Hade uppsatsens syfte i stället varit att få en 

djupare förståelse, i vårt fall då för till exempel turisters bild av Göteborg, så hade en 

ostrukturerad undersökning kommit bättre till användning (Kumar & Nayak 2014). En annan 

svårighet med att lämna ut enkäter kan vara att få in tillräckligt många som är användbara. 

Genom att i förväg diskutera olika alternativa platser tog vi även hänsyn till detta, och 

genomförde enkätundersökningen på platser där människor väntar på något eller naturligt 

uppehåller sig i några minuter. Detta bidrog troligtvis till att svarsfrekvensen ökade och att 

bortfallet på grund av slarvigt ifyllda svar minskade. Eftersom denna studie främst syftar till 

att jämföra den önskade profilen av Göteborg med turisters faktiska uppfattning av staden, var 

det passande att använda en strukturerad undersökning i form av en likertskala där flera 

adjektiv ställdes upp. Att använda enkäter i pappersformat i stället för strukturerade intervjuer 

var också ett medvetet val för att minimera risken för att svar skulle skilja sig åt beroende på 

vem som intervjuar, då intervjupersonen enligt Bryman och Bell (2015) kan påverka 

respondenten, vårt val av enkäter stärker därför också studiens reliabilitet (Bryman & Bell 

2015). Enkäter i pappersformat underlättade dessutom att låta flera respondenter svara 

samtidigt, genom att de själva fyllde i och inte behövde någon omfattande beskrivning i 

förväg. Detta gjorde att vi hade möjlighet att samla in ett större antal enkäter vilket Bryman 

och Bell (2015) menar bidrog till att studiens tillförlitlighet och validitet stärktes. 
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3 Teoretisk referensram 
I detta avsnitt redovisas insamlad teori. Referensramen har delats in i tre huvudkategorier; 

image, destinationsmarknadsföring och varumärkespersonlighet. 

 

3.1 Image 

3.1.1 Destinationsimage 

I dagens marknadsföring handlar det om att skapa en känsla för destinationen hos den 

potentiella turisten, för att öka konkurrenskraften. Det är därför turisten väljer en destination 

framför en annan (Kotler, Haider & Rein 1993). Leisen (2001) förklarar begreppet image som 

en rad bilder som skapas i en individs huvud genom olika intryck som denne fått. Idag är det 

extra viktigt att bygga en stark image då konkurrensen om destinationer har hårdnat på 

marknaden. En stark och positiv image är en tillgång för destinationen, eftersom att det 

påverkar besökarens upplevelse (Leisen 2001).  

  

Det finns olika nivåer av image och begreppet destinationsimage kan ses som en förenklad 

bild av de påtagliga förhållanden som sker på en destination (Kotler et al. 2002), som är 

baserade från ett flertal olika källor till exempel massmedia, marknadsföringsmaterial och 

andra individers åsikter (Echtner & Ritchie 2003). Att människor har en benägenhet att lita 

mycket mer på varandra än på reklam argumenterar även Hanefors och Mossberg (2007) för 

och de hävdar att detta gäller även om man inte känner varandra. När någon återberättar om 

en resa blir det mycket mer levande än en reklam eller om man läser om en destination i en 

resekatalog, därför är word of mouth av största betydelse. När vi berättar om någonting så är 

det ofta dyra, spännande eller komplicerade saker vi berättar om. Just resor kan vara både 

spännande, dyra, komplicerade så därför pratas det gärna om resor (Hanefors & Mossberg 

2007). 

  

Aronsson (2007) menar att en destination är ett centralt begrepp inom turismen. År 2006 

förklarade Svenska Akademins ordlista destination som en avsändare till en ort eller 

bestämmelseort, vilket innefattar att något eller någon är på väg till en specifik plats. 

Destinationer har oftast en abstrakt form med en rumslig avgränsning, men det finns många 

olika perspektiv utav samma plats. En destinationsutvecklare ska både skapa upplevelser, 

marknadsföra samt skapa en image för destinationen. Destinationer blir helt enkelt en plats för 

turister att konsumera och agera socialt (Aronsson 2007). Dock kan destinationsbegreppet 

vara bekymmersamt, eftersom att det finns flera olika meningar och dimensioner i begreppet. 

Det finns också en oklarhet inom den geografiska avgränsningen. Det som är det viktiga för 

en destination är det strukturella och dess förändringar. Begreppet destination ska framförallt 

användas inom marknadsföring för att skapa berättelser, image och varumärken som ska 

influera den tänkbara turisten (Framke 2001 se Bohlin & Elbe 2007 s. 108-109). Vanliga mål 

inom destinationsutveckling handlar ofta om en kvantitativ ökning av antalet besökare men 

handlar också om den kvalitativa utvecklingen av produktutbudet (Müller 2007). 

  

Mossberg (2003) påpekar att det inte finns en “sann” image som beskriver en produkts eller 

plats verklighet, eftersom att varje individ har sin egen uppfattning och tolkning. Image är 

heller inte statisk hos människan, utan kan förändras med tiden. Ur ett företagsperspektiv är 

det svårt att marknadsföra image och den behöver modifieras emellanåt. Författaren nämner 

sju faser där relationen mellan besökarens köpprocess och image beskrivs: 

1. Ackumulering av mentala bilder (”mental images”) från olika erfarenheter 

2. Modifiering av dessa bilder (”images”) genom ytterligare information 
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3. Beslut att göra ett besök 

4. Färd till upplevelserummet (t.ex. evenemanget eller resturangen) 

5. Deltagande 

6. Färd från upplevelserummet 

7. Ny ackumulering av bilder ”images” baserad på erfarenhet (Se Mossberg 2003 s.172). 

  

Destinationsimage uppträder genom två processer (Gunn 1988 se Mossberg 2003 s.172). 

Organic image (organisk image) och induced image (strategisk planerad promotion). Många 

platser har en stark organisk image om de visas återkommande i media. Beroende på 

exempelvis vilken stad man nämner kommer det olika bilder på näthinnan, gynnsamma som 

ogynnsamma. En ogynnsam bild är något som turistdestinationer brottas dagligen med och det 

är svårt att förändra den organiska delen av image. Induced image går att förändra om en 

genomtänkt positioneringsstrategi har skapats. Ett exempel på organic- och induced image 

kan vara att en ny turistdestination har lanserats och personer bjuds in till en förhandsvisning. 

Informationen om destinationen förmedlas via media (organic) och det är en kampanj som är 

planerad in i den minsta detalj (induced). 

3.1.2 Brand image 

Sid Levy myntade uttrycket brand image 1995 (Levy 1995 se Moriarty & Franzen 2009 

s.262). Han definierade det som ett kluster av idéer, känslor och attribut som konsumenter har 

gentemot ett varumärke (Moriarty & Franzen 2009). Varumärkespersonlighet är en viktig del 

i en image och Levy och hans kollegor kom fram till att ett varumärkes image är lika viktigt 

som dess produkter eller priser. Den mentala bilden som konsumenter har av ett varumärke, 

existerar också som en varumärkesstrategi hos företagsledarna. Idealiskt så matchar 

konsumenternas mentala bild av varumärket med destinationsutvecklarnas bild, och om man 

lyckas få båda perspektiven att matcha är detta ett resultat av lyckad varumärkesstrategi 

(Moriarty & Franzen 2009)!   

  

Varumärken skapas inte i fabriker, i reklam eller i butiker - de existerar endast i konsumenters 

hjärnor, och den mentala bilden av ett varumärke skapas ofta genom associationer. Dessa 

associationer kan skapas genom all form av integration mellan en konsument och ett 

varumärke (Moriarty & Franzen 2009). Timmerman (2002) har utvecklat en modell där man 

kan urskilja tre huvudkategorier och tolv underkategorier. Modellen ger en översikt på alla 

sorts associationer människor kan ha med ett varumärke. Till exempel så är pris, kvalité, 

marknad samt varumärkespersonifiering alla en del av vad Timmerman (2002) kallar brand-

related attributes. Detta är en förklaring till att även om den mentala bilden av ett varumärke 

skapas i konsumenternas hjärnor, försöker marknadsförare påverka denna process så mycket 

som möjligt genom att skapa annonser, reklamblad, kampanjer och så vidare (Moriarty & 

Franzen 2009). 

3.1.3 Hur en image skapas 

En individs uppfattning om en specifik destinations image grundas på externa 

informationskällor (imageskapande agenter) och personliga faktorer (Beerli & Martín 2004). 

Informationskällorna delas in i primära- och sekundära informationskällor. Den primära 

image som skapas av de primära källorna, består av information som insamlas själv av 

individen när denne besöker destinationen (förstahandsinformation). Den sekundära image 

som skapas av sekundära källor, delas in i tre olika kategorier av källor. En utav källorna är 

organiska källor, alltså information individen redan har av egen kunskap. Det kan också vara 

information som individen fått utav familj och vänner. Primär- och sekundär image skiljer sig 

åt och de behöver inte stämma överens med varandra (ibid). 
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En image skiljer sig åt från en stereotyp, då en image är mer av en personlig uppfattning om 

platsen. Uppfattningen varierar från person till person. Olika personer kan erhålla olika image 

av en och samma plats, beroende på vad man gjorde vid sitt tidigare besök. En person ser 

platsen som ett barndomsminne, medan en annan minns platsen som en sommardestination. 

En plats måste kunna behärska sin image och vara uppmärksam på att den hela tiden är i 

förändring. Det kan också vara så att image stannar kvar, även om platsen/destinationen har 

förändras (Kotler, Haider & Rein 1993). 

  

För att kunna skapa eller förändra en image, måste marknadsförare först veta hur den 

nuvarande ut. Det är den som ligger till grund för hur man vidare ska kunna bygga på sin 

image. För att en image ska vara effektiv måste den uppfylla ett antal kriterier. Dessa är: 

validitet, trovärdighet, enkelhet, tilltalande och särskiljande. Sammanfattningsvis innebär 

detta att en image ska vara lik verkligheten, ska kunna uppfattas som realistisk, ska vara lätt 

att uppfatta och inte förvilla, den måste locka till sig människor och den ska urskilja sig från 

mängden och kännas unik. Företag och destinationer positionerar sig bäst via slogans, bilder 

och teman (Kotler, Haider & Rein 1993). Image ska förmedla det som verkligheten 

innehåller. Skillnaden mellan en verklig image och en förmedlad image är för stor, är risken 

att mottagaren kommer att uppfatta image som falsk och opålitlig, eftersom att den inte lever 

upp till de förväntningar mottagaren hade från början. Detta kommer att bidra till en negativ 

känsla och bild av företaget eller destinationen (Grönroos 2008). 

 

3.2 Destinationsmarknadsföring 

3.2.1 Turism 

Att generalisera vem som är turist kan vara svårt då alla som reser agerar självständigt och 

kan vara oberäkneliga. FN gjorde en definition av turisten 1963 under en konferens i Rom om 

turismen och resande där turisten anses vara den person som reser till ett anat land och stannar 

i minst 24 timmar (Hanefors & Mossberg 2007). 

 

Själva ordet turist kommer från de franska tour vilket betyder rundtur eller resa. Under 1800-

talet kom ordet turist in i engelskan som då skapade betydelsen resenär (Hanefors & 

Mossberg 2007). Enligt nationalencyklopedin betyder turist ”en person som reser (långt från 

hemorten) i nöjes- eller avkopplingssyfte.” (Nationalencyklopedin 2016) Även här menar 

Hanefors och Mossberg (2007) att man kan se att turisten generellt dras till nöjen och 

upplevelseindustrin. Förr i tiden brukade resandet och turistandet betraktas som en lyx-

produkt som bara de rikaste hade råd med. Nu för tiden anses turismen vara nödvändig bland 

annat för att de skapar stora intäkter för turistdestinationen och de företagare som verkar där. 

Turisten kan delas in i inhemska turister, alltså turister som turistar i sitt eget land, eller 

inkommande turister som då kommer från utlandet. När man tänker sig en bild av en turist är 

de oftast en medelålders människa, med hawaiiskjorta, sandaler, solhatt och kamera 

hängandes om halsen. Ofta blir detta en bild man inte vill förknippa sig med. Många tycker att 

man inte är en turist när man är ute och reser. Man är inte sådan som stereotypbilden 

beskriver. Detta kan skapa problem när man forskar om turism då många inte anser sig vara 

en turist (Hanefors & Mossberg 2007). 
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3.2.2 Turistens behov 

Turismvetenskap anses vara en svårorienterat och problemfyllt ämne av många skäl. Bland 

annat går det inte att fastslå exakt vad det är som generellt lockar turisten till en specifik 

destination och det är också svårt att generalisera. En turist är inte bara en turist utan har en 

personlighet som styr och ställer vad man vill få ut av resan. Beslutet om vart man ska åka är 

självcentrerat och ibland är turisten själv inte medveten om sitt eget resemotiv, reser man i 

grupp är det dessutom fler som är med och bestämmer vart resan ska gå (Hanefors & 

Mossberg 2007).  

 

Någonting som nästan alla destinationer har gemensamt är de fyra byggstenarna: Åka, Bo, 

Äta, Göra. Detta är de fyra viktigaste delarna en marknadsförare behöver jobba med för att 

skapa en lockande destination (Hanefors & Mossberg 2007). Det ska finnas bra färdmedel att 

ta sig till destinationen med. Det finns en del turister som vill kasta sig ut vildmarken och ”bli 

ett med naturen” men de allra flesta vill ha komfort och bekvämlighet framförallt på resan till 

och från destinationen (ibid). Tillgänglighet med flyg, tåg, buss, färja eller bil är det mest 

eftertraktade. När man väl har kommit fram till destinationen ska de finnas ett antal 

valmöjligheter med olika prisklasser för boendet som passar. Turisten vill ha möjligheten att 

välja. Boendet ska vara enkelt att ta sig till, centralt, och rätt prisklass. Det ska finnas olika 

möjligheter att äta. Restauranger, mataffärer och annat ska finnas i närheten för att underlätta 

så mycket som möjligt när man är borta (ibid). 

 

Den sista byggklossen ”Göra” är av yttersta vikt. Det är det här som differentierar de olika 

destinationerna med varandra. Det som gör turisten lockad att åka till just den destinationen. 

Här är det nästan omöjligt att tillfredsställa alla (Hanefors & Mossberg 2007). Barnfamiljen, 

pensionärerna, kärleksparet, kompisgänget och den stora äventyraren vill inte alltid göra 

samma saker. ”Göra” är grundsten som arbetar med upplevelseindustrin. Det ska finnas 

underhållning som hjälper turisten att koppla av och känna sig nöjd med beslutet av 

destination. En annan viktig del som inte har tagits upp tidigare enligt Hanefors och Mossberg 

(2007) men som går hand i hand med ”Göra” är upplevelserummet. Det är just dessa två delar 

som tillsammans styr hur lyckad resan blir. Här är de också viktigt att lokalbefolkningen 

interagerar med turister på ett sätt som gör turisten bekväm, därför måste 

destinationsutvecklaren för destinationen på något sätt skapa en positiv bild om turisten för 

lokalbefolkningen. Upplevelserummet måste också vara någonting man kan leva sig in i 

socialt, fysiskt och mentalt (Hanefors & Mossberg 2007). 

 

Hanefors och Mossberg (2007) hävdar att denna modell “Åka, Bo Äta, Göra” kan liknas vid 

Abraham Maslows behovspyramid. I den modellen finns grundläggande behov för alla 

människor: Fysiskt behov, Säkerhetsbehov, Socialt behov, Uppskattnings och 

Självförverkligande behov. Basen, bestående av fysiska behov och ett behov av säkerhet 

måste uppfyllas innan man kan känna uppskattning och självförvärkligande. Senare adderade 

han även estetiska behov och behov av förståelse, som går att kopplas till upplevelserummet. 

Det sociala behovet visar sig genom att turisten reser för att skapa sig en identitet genom val 

av livsstil. Resan är också en viktig del i självförverkligandet (Hanefors & Mossberg 2007). 

3.2.3 Utmaningar vid destinationsmarknadsföring 

Destinationer går igenom cyklar av förändring, så självfallet kan de skifta i uttryck och 

därmed marknad (Wang, Pizam, Abraham, Breiter, Deborah 2011). Destinationsutvecklare 

strävar efter att skapa populära destinationer och behålla destinationers attraktivitet, men detta 

kan vara en svår uppgift. För att klara av detta behöver man förstå turism ut ett 

systemperspektiv där det finns en sida av efterfrågan, alltså turister, och en sida som står för 
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tillgång och utbud, alltså destinationer. Förhållande mellan de båda sidorna är ömsesidigt och 

påverkar skapandet av en komplett turismupplevelse. Vad som påverkar en destinations 

konkurrenskraft är huruvida de tillgängliga resurserna utnyttjas för att möta turisternas 

förväntningar. Utbud- och tillgångssidan kan delas upp i tre kategorier; turismorienterade 

produkter, produkter för de bosatta samt bakgrunds-turismelement. Turismprodukter är till 

exempel boende, mat, transport och nöjesprodukter. I de fall där turister förlänger sin vistelse 

kan de också bli intresserade av produkter för de bosatta vilket bland annat inkluderar 

sjukhus, bokhandel och frisörer. När dessa produkter utnyttjas kommer turister också i 

kontakt med bakgrunds-turismelement, till exempel naturliga eller sociokulturella 

attraktioner, som egentligen tillhörde syftet med resan (Wang et al. 2011). 

 

Hanefors och Mossberg (2007) poängterar som tidigare nämnt fyra viktiga aspekter av en 

turists resa: Åka, Bo, Äta, Göra. Wang et al. (2011) kompletterar dessa genom att föreslå fem 

faser som är viktiga att förstå med en turists resa: Före resan, resan till platsen, aktiviteter och 

upplevelser på platsen, resa tillbaka samt efter resan. Enligt Wang et al. (2011) är det viktigt 

att skapa flerdimensionella värden för turisten i alla fem faser. Författarna poängterar att dessa 

faser kan vara resurser som påverkar måttet av tillfredsställelse och generering av intäkter - 

men även motsättningar och disharmoni. Frågan som författarna diskuterar är huruvida 

destinationer kan influera dessa fem faser och turistens upplevelse. De anser att olika 

organisationer i både privat och offentlig sektor måste samarbeta för att underlätta besökares 

vistelse och bidra till ett värdeskapande, i samtliga fem faser. Tack vare moderna IT-lösningar 

kan denna uppgift förenklas genom att länka samman turister och potentiella turismprodukter. 

Det tar till exempel kortare tid att planera sin resa vilket resulterar i att mer tid kan läggas på 

att njuta av sin vistelse. IT kan dessutom underlätta för destinationen att komma i kontakt med 

potentiella kunder (Wang et al. 2011).  

 

Wang et al. (2011) tar upp ytterligare en utmaning med att marknadsföra destinationer. 

Destinationer har begränsade resurser och turistmarknaden har blivit tuffare, därför är det 

viktigt för destinationsmarknadsförare att ha en god kännedom om vilka behov deras turister 

har. Vilka behov som prioriteras är i ständig förändring, och det gäller för marknadsförare att 

hänga med i trender och förändringar för att kunna möta turisternas önskemål och begär. 

Detta är betydelsefullt för att lyckas skapa en unik och minnesvärd upplevelse för besökare. 

Att göra undersökningar på hur marknadsföringsaktiviteter och destinationen lever upp till 

förväntningar är dessutom en betydande del i destinationsutveckling för att kunna skapa 

meningsfulla presentationer och ta strategiskt effektiva beslut. Författarna konstaterar att 

destinationsmarknadsförarens två största utmaningar är: 1. Att öka efterfrågan för 

destinationen och samtidigt behålla en hållbar konkurrenskraft för nuvarande och potentiella 

besökare. 2. Att underlätta en effektiv ledning och förvaltning av destinationen (Wang et al. 

2011). 

 

3.3 Varumärkespersonlighet 

3.3.1 Att tillskriva städer personlighetsdrag 

I praktiken används ofta termen varumärkespersonlighet som en synonym med 

varumärkesidentitet eller varumärkesimage, och skillnaden kan vara svår att förstå. Att 

identifiera exakt vad personlighet är kan vara komplicerat eftersom det finns olika teorier i 

ämnet, bland annat kognitiv teori eller modernt synsätt. Något som alla teorier har gemensamt 

är dock hur som helst att personlighet handlar om hur människor skiljer sig åt. Tack vare 

återkommande karaktärsdrag hos en person så blir den ihågkommen av människor runt 
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omkring (Moriarty & Franzen 2009). Inom denna diskussion menar Moriarty och Franzen 

(2009) att människor inte bara interagerar med andra människor, utan även med objekt. 

Människor skapar relationer till produkter, och personlighetsdragen hos produkterna påverkar 

relationen som skapas mellan konsumenten och produkten eller varumärket. Skillnaden är att 

hos människor kommer personligheten inifrån varje individ, och tolkas sedan av människor 

runtomkring. Objekt tilldelas personlighetsdrag av oss människor och detta kallas projektion. 

Den som observerar ett objekt projekterar en inre dynamik på objektet, och detta utgör 

grunder för konceptet med varumärkespersonlighet. Att personifiera ett varumärke tilltalar vår 

fantasi och det gör det också lättare och roligare att förstå något som egentligen är väldigt 

abstrakt (ibid). Flera begrepp bildar tillsammans det vi kallar för en varumärkespersonlighet, 

till exempel identitet, karisma, relationer, tillit, integritet, och medvetenhet. Dessa gör 

varumärket, och att jobba med varumärket mer levande, trots att varumärken är en artefakt 

skapad av människan - en psykologisk konstruktion.  

 

Aaker (1997), Baloglu och Usaklia (2011) samt Kumar och Nayak (2014) menar också att 

besökare tillskriver destinationer, som är en form av varumärken, olika personlighetsdrag. 

Kumar och Nayak (2014) anser att en unik och väletablerad personlighet är en positiv tillgång 

som kan leda till att besökare får en positiv bild av destinationen. Aaker (1997) har utvecklat 

en modell med fem olika dimensioner av varumärkespersonligheter och en tillförlitlig, giltig 

och generaliserbar skala för att mäta dessa dimensioner. Aakers (1997) ramverk består utav 

fem varumärkesdimensioner: Uppriktighet, spänning, kompetens, sofistikerad och robusthet. 

Varje dimension är i sin tur sedan uppdelade i ytterligare segment som tillför varje 

dimensionen en djupare innebörd. Aaker (1997) var en av de första att skapa en 

personlighetsskala för varumärken, och hennes skala har legat till grund för många andra 

studier som gjorts (Berge 2001 se Moriarty & Franzen 2009 s.237; Supphellen & Gronhaug 

2003). Flera av dessa studier visar dock att andra personlighetsdimensioner än de som Aaker 

(1997) upptäckte, kan förekomma. Några år senare gjorde Aaker, Benet-Martinez och 

Garolera (2001) en studie som visade på att endast fyra av hennes fem dimensioner hittades i 

Japan, och i Spanien hittades endast tre, vilket tyder på att faktorer för 

varumärkespersonligheter skiljer sig mellan kulturer. 

 

Personlighetsskalan som Aaker (1997) har skapat har som sagt fått stöd av flera andra 

forskare, däribland även Hosany, Ekinci och Uysal (2006). Det finns dock en diskussion kring 

sambandet mellan image och varumärkets personlighet inom ramen för destinationer trots att 

varumärkesimage och varumärkespersonlighet är två väl undersökta områden. Av den orsaken 

valde Hosany, Ekinci och Uysal (2006) specifikt att undersöka detta. Till skillnad från Aaker 

(1997) visade sig dock destinationers personlighet i denna studie att bestå av tre dimensioner; 

uppriktighet, spänning och gemytlighet. Resultaten av forskningen visade att det finns ett 

samband mellan en destinations image och dennes personlighet, och baserat på sin studie 

argumenterar Hosany, Ekinci och Uysal (2006) för att marknadsförare bör utveckla 

kampanjer som framhäver destinationers personlighet. 

 

Precis som Hosany, Ekinci och Uysal (2006) samt Moriarty och Franzen (2009), menar även 

Baloglu och Usaklia (2011) att besökare tillskriver destinationer personligheter. De har gjort 

en studie om Las Vegas, och i likhet med Aakers (1997) ramverk så uppkom fem 

personlighetdimensioner av deras undersökning, däremot visade resultatet att några 

personlighetsdrag flyttats från en dimension till en annan. Med hjälp av studien påvisar 

Baloglu och Usaklia (2011) att destinationers personlighet har en inverkan på besökares vilja 

att återvända och rekommendera platsen för andra. Resultatet stödjer också teorin om att ju 

positivare matchning det är mellan destinationens personlighet och turistens självuppfattning, 
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ju mer sannolikt är det att turisten kommer ha en positiv syn på destinationen. Denna teori har 

dock ifrågasatts av andra forskare. Aaker (1996) anser till exempel att relationen mellan en 

konsument och ett varumärke spelar en viktig roll huruvida konsumenten uppfattar 

varumärkets personlighetsattribut eller inte, men att människor inte alls ständigt söker 

varumärken som speglar deras egen personlighet. En person kanske inte alls vill sträva efter 

att vara förutsägbar och tråkig, men vill gärna ha en relation med en någon som uppfattas så 

om den ska vara deras ekonomiska rådgivare.  Aaker (1996) menar dock att ett varumärkes 

personlighet spelar en stor roll i vilken relation det får till sina konsumenter.  Moriarty och 

Franzen (2009) instämmer med att vilken personlighet ett varumärke utstrålar trotts allt är 

betydelsefullt - Det kan vara ett viktigt verktyg för att urskilja ett varumärke från dess 

konkurrenter.      

 

Kumar och Nayak (2014) har sammanställt en rad studier som fokuserat på destinationer och 

deras personligheter. Slutligen har de kommit fram till att det finns två huvudsakliga sätt att 

studera en destinations personlighet; genom strukturerad undersökning eller genom 

ostrukturerad. De strukturerade undersökningar som gjorts bygger ofta på Aakers (1997) 

personlighetsskala (Baloglu & Usaklia 2011; Hosany, Ekinci & Uysal 2006; Kim 2013 m.fl.) 

där en mix av karaktärsdrag ställs upp i en tabell som respondenten sedan får ta ställning till. 

Detta underlättar kodning av resultat men tvingar den svarande att tänka specifikt kring de 

karaktärsdrag som är uppställda i tabellen.  En ostrukturerad studie skiljer sig därför eftersom 

respondenten inte styrs på samma sätt och därför har möjlighet att bidra med karaktärsdrag 

som kan vara unika för just den destination som undersöks. Sammantaget är det ytterst viktigt 

att även använda sig av kvalitativa studier i forskning i detta ämne för att kunna plocka fram 

unika karaktärsdrag för alla destinationer (Kumar & Nayak 2014). 
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4 Resultat 
Nedan presenteras resultat från de två intervjuerna vilket representerar den officiella hållning 

som Göteborgs stad, genom Göteborg & Co, står för. Den kvalitativa datainsamlingen 

innefattar två olika intervjuer med befattningshavare på Göteborg & Co, som nämndes i 

metodkapitlet. Svaren från informant 2 finner ni under rubrik 4.1.1 och 4.1.2 och svaren från 

informant 1 finner ni under rubrik 4.1.3, 4.1.4 samt 4.1.5. Intervjuschema för intervjun med 

informant 1 finns i bilaga 8.1. Den kvantitativa datainsamlingen består av resultat från 

enkätutdelningen som även den nämns i metoden. Ett exemplar av den svenska och engelska 

enkäten samt fler diagram från resultatet av enkäterna finner ni bland i bilaga 8.2, 8.3 och 8.4. 

 

4.1 Göteborg & Co 

4.1.1 Turism 

Turism är ett fenomen som man inte mäter via produktion. Turismen definieras inte av själva 

produktionen, utan av vem som producerar. Två personer kan konsumera samma sak, där den 

ena är turist och den andra inte. Allt som är turism, definieras av en turist. FN har sagt att 

individen bestämmer själv om hen är en turist eller inte. När till exempel personen i fråga 

anser sig vara utanför sin naturliga bo- och hemvist, är man turist. Vilket innebär att det kan 

vara olika för olika människor. Personen kan till och med åka från ett ställe till ett annat och i 

vissa dagar känner hen sig som turist och andra dagar inte, på så sätt är det svårt att mäta 

turism. 

 

Akademiska Forskare har kommit fram till att det finns ca 300 definitioner av turistbegreppet. 

Dessa forskare har också kommit fram till tre grundpelare på hur en turist definieras. Den 

första pelaren är syftet med besöket - är man här på besök via arbetet eller inte. Den andra 

grundpelaren handlar om hur länge man är bortrest och hur länge man vistas på en plats. Den 

tredje pelaren handlar om hur långt ifrån sitt egna hem man befinner sig. Varje land har 

nämligen olika definitioner av turism. Av tradition använder sig Sverige av en gräns på 10 

mil. Det finns ett land i världen som har haft en längre gräns, Kanada, de använder sig av en 

gräns på 15 mil och Australien har så lite som en gräns på 5 mil. Om man dock skulle vilja 

fördubbla svensk turism är det enklaste sättet att införa den engelska avståndsdefinitionen 

som finns, den är på 3,2 mil. Detta innebär att människor i olika länder som reser samma 

längd, på en plats kan definieras som en turist, och på en annan inte. 

4.1.2 Göteborg & Co´s definition av turism 

Göteborg & Co använder sig av olika datakällor för att analysera turismen i Göteborg, men i 

nio fall utav tio använder företaget sig av skattesystemet. Skattesystemet visar på när personer 

rör sig över en fiskal gräns, eftersom att det är då det händer något i ekonomin som gör att det 

blir mätbart att se vad det är för typ av turism. Det är där individen bor som hen beskattas. Det 

innebär att när individen tar en del av de pengar som är skattade och åker över en gräns, 

oavsett om det är en kommungräns eller nationsgräns, blir det turism. Det som skapas med 

den förflyttande konsumtionskraften är bland annat en breddad skattebas och fler möjligheter 

för sysselsättning. Sammanfattningsvis kan Göteborg & Co när de ska bedöma turismen i 

staden när det till exempelvis är en konsert på Ullevi, inte använda sig av skattesystemet som 

mätningsverktyg. Då måste företaget använda sig av andra datakällor. Dessa är i sin tur inte 

samma som används när företaget ska beräkna turismen på nationell nivå och detta visar hur 

komplicerat definitionen av begreppet turism är. 
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4.1.3 Marknader och marknadsföring 

Sverige är Göteborg & Co’s viktigaste marknad utan konkurrens, 70 % av de tillresande 

turisterna kommer från Sverige. Företaget har tre större PR-kampanjer varje år, där en är inför 

sommaren när Liseberg öppnar, en inför hösten i samband med Halloween på Liseberg och en 

inför vintern med Jul på Liseberg och Julstaden Göteborg. När de gäller Göteborgs & Co´s 

internationella marknadsföring så sker allt i sammarbete med Visit Sweden och Västsvenska 

turistrådet där alla marknader som finns bedöms utefter vilka som har störst potential. Den 

viktigaste utlandsmarknaden är Norge som står för 20 % av utlandsturismen. Andra viktiga 

marknader är Tyskland, England, USA och Kina men merparten av resurserna läggs ändå på 

Sverige och Norge. Göteborg & Co har inte några specificerade mål. Det finns avsikter om att 

öka tillströmningen av turism, men det står inte med hur mycket. Företaget kan genomföra sin 

bästa kampanj någonsin men turismen skulle ändå kunna minska just det året på grund av 

omgivande faktorer som påverkar, till exempel dollarkursen, oljekrisen, världskonjunktur och 

terrorism. 

 

När det kommer till marknadsföringen använder Göteborg & Co sig fortfarande till viss del av 

demografiska segment, men jobbar kontinuerligt med att gå över till ett drivkraftsegment där 

de besökare som till exempel gillar sol och bad åker till ett ställe, och de som är intresserade 

av sport till ett annat. Med drivkraftsegment ligger alltså fokus på vad som gjorde att 

turisterna faktiskt fattade beslutet om resmålet. I länderna närmast Sverige har människor 

större kännedom om Göteborg vilket gör att företaget fokuserar marknadsföringen på en 

detaljerad nivå jämfört med de länder som ligger längre bort där människor inte har lika stor 

kännedom. Mot norska turister kan specifika restauranger, Sommarstaden Göteborg och 

granit-skärgården marknadsföras. Mot kinesiska besökare ser dock marknadsföringen 

annorlunda ut eftersom denna målgrupp har sämre kännedom om Göteborg.  Ofta åker dessa 

turister på bussresor där de planerar in så mycket som möjligt på så kort tid som möjligt, 

vilket gör att företaget bara marknadsför de mest utstickande egenskaperna Göteborg & Co 

säljer inte paketresor på egen hand men samarbetar med andra organisationer, attraktioner och 

hotell för att underlätta för kunden att själv skapa paketerbjudanden. 

4.1.4 Kommunikation 

Det är viktigt att man som marknadsförare kan stå bakom alla åsikter som kommunicerats ut. 

Om det kommunicerats ut att någonting är på ett visst sätt bara för att det ska låta bra men inte 

för att det faktiskt är så, tar det inte lång tid innan någon reser till staden och upptäcker att det 

inte stämmer. Det kan resultera i att besökaren blir missnöjd och känner sig lurad. Eftersom 

rykten sprids snabbt är det bättre att marknadsförare underdriver så att besökaren istället blir 

glatt överraskad när hen anländer. Huvudkanalen för information inför en resa är vad 

kompisar och familj har tipsat om.  

 

Göteborg & Co’s kommunikation har gått från att ha varit traditionell där det handlade om att 

förmedla att staden är “bäst” till så många som möjligt, till att företaget nu gått över mer till 

att jobba med ambassadörer som egentligen berättar för andra hur bra de upplever att 

Göteborg är.  

 

Tillexempel lät Göteborg & Co fem personer ta över deras Instagram under 5 veckor för att 

visa upp sin sida av Göteborg. I år kommer två mer kända personer att spela in webb-tv där de 

provar Göteborg. Detta innebär att man marknadsför genom underhållning. Det viktiga här är 

att tittarna själva avgör om de verkar gilla Göteborg och vill åka på besök. 
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Göteborg & Co jobbar mycket med banners på olika hemsidor för att nå rätt målgrupp. Den 

praktiska delen innebär att företaget kan köpa information om vem som har varit inne på 

hemsidor vilket indikerar att de tittar på en resa. Den känslomässiga delen är dock att så fröet, 

till exempel att Göteborg verkar som ett härligt ställe att åka till. Göteborg & Co jobbar med 

aktörer för att få ut positiv marknadsföring exempelvis genom att låta kända personer, 

exempelvis stora bloggare, att skriva om staden. Genom att få dem att spela upp 

marknadsföringsfilmer eller vilja resa dit själva bidrar det till marknadsföring av Göteborg. 

Utvecklingen som har skett inom marknadskommunikation och resande är att få vill erkänna 

att man är turist. Besökare vill smälta in och vara “en i gänget”. Göteborg & Co gör inget 

speciellt för att få göteborgare att interagera med turister, utan tror att de kommer naturligt. 

Det finns dock arrangemang som för samman privatpersoner och turister. En växande trend är 

till exempel appar som AirDine som gör att turister kan åka hem och äta hos folk som bor i 

staden. 

4.1.5 Kärnvärden 

Göteborg & Co använder sig av tre kärnvärden, som Göteborgs Stad har valt, i den 

grundläggande kommunikationen. Dessa är: mänskligt, pluralistiskt och inspirerande. 

Tillsammans innebär detta till exempel att folk ska känna sig välkomna oavsett kön eller ras. 

Göteborgs Stad har också riktlinjer för sin totala kommunikation och kärnvärden som alla 

bolag inom staden ska stå bakom. Att kommunicera ut kärnvärdena mänskligt, inspirerande 

och pluralistiskt är komplicerat. Dessa värden kommunicerats endast indirekt och att 

omvandla värdena till ren kommunikation på rätt sätt är en utmaning. Det står ingenstans att 

Göteborg är pluralistiskt utan det är en känsla människor ska få genom de bilder som används 

på hemsidan. Detta gäller även hållbarhet och miljö, som är centrala begrepp för Göteborgs 

Stad. På samma sätt bör dessa värden vara något som turister känner och förstår när de 

besöker staden, snarare än att det förmedlas bokstavligen genom en marknadsföringskampanj, 

det kan till och med vara kontraproduktivt. Den mest effektiva marknadsföringen är då 

tidigare besökare berättar för deras vänner och familj om vilken upplevelse de hade, på så vis 

lockas människor att åka till platser som dem ursprungligen inte hade besökt. När människor 

delar med sig av sina erfarenheter inspireras omgivningen, och det kan väcka ett intresse och 

så ett frö hos andra personer. 

 

Utöver kärnvärdena jobbar Göteborg & Co för att staden ska uppfattas som hjälpsam och 

avslappnad, Göteborg har en självdistans där det finns utrymme för att skämta om sig själva. 

Dock är så kallade göteborgsskämt bannlyst från deras egen reklam. Besökare ska trivas, 

känna sig avspända och välkomnade, Göteborg ska inte uppfattas som den “...stela, 

pretentiösa, stroppiga, sprättiga, ängsligt coola, utan mer avslappnat, härliga och 

välkomnande.”(informant 1, 2016). Hur marknadsförare vill att en stad ska uppfattas är sådant 

som varken kan eller bör kommuniceras bokstavligen, utan sådant besökaren ska känna när 

den väl besöker staden. Göteborg & Co genom bilder, filmer och nästan uteslutande rörligt 

material, visar att Göteborg är välkomnande och inspirerande. Man är dessutom noga med att 

inte endast använda stereotyper utan strävar efter att måla upp en bild med de 

familjekonstellationer som finns ute i samhället. Vidare anpassar företaget sin kommunikation 

för att möta olika besökares behov. Till exempel försöker de förmedla att staden erbjuder 

stjärnkrogar likväl som billigare restauranger, och på så vis attraheras ett större antal 

målgrupper. Göteborg & Co´s undersökningar visar alltid att något som turister gillar mycket 

med Göteborg, är invånarna. Det är skillnad på Göteborg och Stockholm då Stockholm kan 

uppfattas som coolt och snobbigt, men Göteborg är mer avslappnat och härligt. 
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4.2 Enkätundersökning 

Respondenterna som deltog i enkätundersökningen fick totalt svara på nio frågor med olika 

svarsalternativ (se sammanfattning av enkätundersökning i bilaga 8.4). Fråga åtta bestod av 

14 personlighetsdrag som respondenterna fick ta ställning till hur vida de instämde helt, 

instämde till stor del, var neutrala, instämde till viss del eller inte instämde alls. 

Respondenterna svarade generellt att välkomnande, hjälpsam och avslappnad var de 

personlighetsdrag som passade bäst in på Göteborg medan personlighetsdragen snobbig och 

stel passade minst in. 

 

 

 

 

 

 

 

När vi tittar närmre på personlighetsdragen gick det att utläsa att 0 % av respondenterna 

kryssade i “stämmer inte” på frågorna om Göteborg kan uppfattas som välkomnande, 

inspirerande och hjälpsam. “Stämmer helt”, “Stämmer till stor del” samt “neutral” var 

generellt de vanligaste svaren på frågorna. Dessa svarsalternativ var också vanligast på frågan 

om Göteborg uppfattas som mångfaldig. Flest svarade neutralt på denna fråga men därefter 

fick “Stämmer helt” flest svar.  

 

Respondenterna svarade att välkomnande stämmer in något bättre på Göteborg än 

inspirerande. I den yngsta ålderskategorin svarade de flesta att snobbig ”stämmer inte” på 

Göteborg och ingen svarade att det varken ”stämmer till stor del” eller ”stämmer helt”.  

Övervägande svarade respondenterna i alla ålderskategorier “stämmer inte”, “stämmer till viss 

del” och “neutral” på frågan om Göteborg är stelt. Dessutom fick flexibel en låg summa hos 

den yngsta ålderskategorin och miljövänlig var en av personlighetsdrag som fick lägst summa 

hos de respondenter som var i ålderskategorin 51-69 år (se bilaga 8.4). I ålderskategorierna 

19-38, 39-50 samt 70-100 svarade majoriteten ”neutral” på frågan om de ansåg att Göteborg 

I diagrammet ovan visas enkätundersökningens utfall gällande personlighetsdrag. Här kan ni se 

personlighetsdragens totalsummor i storleksordning där ”Välkomnande” fick högst totalsumma och 

”Snobbig” fick lägst totalsumma utav de respondenter som deltagit i undersökningen. Svaren rangordnades 

från stämmer inte alls till stämmer helt där vi kodade stämmer inte alls till att motsvara 1 och stämmer helt 

till att motsvara 5. 
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kunde beskrivas som stel. Ålderskategorin 51-69 svarade dock övervägande ”stämmer inte” 

på samma fråga.  

 

I enkäten fick respondenterna välja på ett antal alternativ av informationskällor de hade 

använt för att hitta information om Göteborg. Dessa var via hemsidor, tips från tidigare 

besökare, sociala medier, tv - radio - tidningar samt turistbyrå/resebyrå. Det kunde utläsas av 

undersökningen att den yngsta ålderskategorin (0-18) använde sig främst av hemsidor och 

sociala medier, och ålderskategorin 51-69 år använder också främst av hemsidor men även av 

tips från tidigare besökare. I ålderskategorin 19-38 och 39-50 var alla alternativ 

representerade, dock var det hemsidor och tips från tidigare besökare som hade övertaget. 

Ålderskategorin 70 - 100 år svarade att de främst använde sig av tips från tidigare besökare 

när de sökte information om Göteborg. De alternativ som fick näst högst svar i den äldsta 

ålderskategori var sociala medier och Tv - radio - tidningar. Hemsidor var inte prioriterade i 

denna ålderskategori.  

 

Respondenterna fick även svara på vilket deras främsta syfte var med resan till Göteborg, och 

på denna fråga svarade samtliga 124 respondenter (se bilaga 8.4). 50 st, vilket motsvarar 40,3 

%, svarade att de besökte Göteborg i nöjessyfte. 24 st, vilket motsvarar 19,3%, svarade att de 

var där för att fly vardagen. Dessa två alternativ var de som flest respondenter kryssade i, och 

de går också hand i hand. 93 respondenter valde att specificera sitt syfte med resan utöver de 

första 5 alternativen, och då kryssade 40,9% i alternativet kultur, 20,4% svarade evenemang 

och 13 % svarade shopping. De alternativ som fick minst svar var skärgård, natur samt 

matupplevelser. 

 

I enkätens sista del fick respondenterna svara på en öppen fråga som handlade om ifall det var 

någonting övrigt som de associerade med Göteborg, exempelvis en person, karaktärsdrag eller 

en specifik händelse. Ordet var fritt. Några exempel på övriga associationer som 

respondenterna kopplade med Göteborg var: bra design, shopping, vatten, kanelbullar, idrott, 

industri, trevliga människor, kyla, historia, IFK Göteborg, Gothia Cup, spårvagnar, vinter, 

IKEA, Chalmers, Glenn Hysén, dykning, båtar, Håkan Hellström, Volvo samt José Gonzales. 

En stor del av respondenterna svarade “inget” eller lämnade frågan tom. 
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5 Analys 
Analyskapitlet sammanför resultatet från intervjun och enkätundersökningen med teori. Till 

en början redovisas begreppet turist där Göteborg & Co förklarar vilken definition företaget 

använder, därefter analyseras Göteborgs destinationsimage och företagets personifiering av 

destinationen som ett marknadsföringsmedel. 

 

5.1 Definiering av en turist och en destination 

Som Hanefors och Mossberg (2007) menar är det svårt att generalisera vem som är turist då 

människor är självständiga och oberäkneliga. Detta håller Göteborg & Co med om och är 

någonting som de också anser kunna vara ett problem som uppstår när marknadsförare 

försöker analysera turism. Företaget menar att en människa kan anse sig vara en turist när hen 

gör någonting utöver de vanliga i sin egen hemstad eller vara i ett annat land utan att känna 

sig som en turist. Enligt informant 2 har forskare dock kommit fram till tre grundpelare för 

vad som är en turist. Syftet med resan, längden på resan och avstånd från hemmet, som 

tidigare nämnts i resultatet från intervjuerna med Göteborg & Co. Göteborg & Co använder 

sig av olika definitioner av turism beroende på vad frågan gäller, men i 90 % av fallen är de 

skattegränsen som avgör om man är en turist eller inte. Hanefors och Mossberg (2007) hävdar 

också att i Nationalencyklopedins beskrivning av en turist kan det utläsas att turister dras till 

nöje då Nationalencyklopedin menar att en turist “reser i nöjes- eller avkopplingssyfte.” 

(Nationalencyklopedin 2016). Hanefors och Mossberg (2007) beskriver också att det finns en 

stereotypbild av turisten som en medelålders person med hawaiiskjorta och kamera, vilket gör 

att ingen vill förknippas med detta och därför säger att de inte är turister. På samma sätt 

försöker Göteborg & Co komma bort från stereotypbilden av Göteborg som associeras med en 

skämtsam och gó gubbe. Det är en stor trend att bete sig och göra som lokalbefolkningen och 

att ingen vill erkänna att man är en turist. 

 

En destination är en plats för turisten att konsumera och agera socialt, hävdar Aronsson 

(2007). Dock är destinationsbegreppet komplicerat eftersom att det finns många olika åsikter 

och dimensioner i begreppet. Framförallt är det den geografiska avgränsningen som är 

bekymmersam (Framke 2001 se Bohlin & Elbe 2007 s. 108-109). Detta poängterade 

Göteborg & Co i sin förklaring av turismbegreppet, då det i flera länder finns olika 

definitioner av en turist beroende på hur långt denne har rest från sin egen bo- och hemvist. I 

Sverige finns det en gräns på 10 mil, medan England har en gräns på 3,2 mil. Om en person 

har rest längre än de antal milen räknas man som en turist. Detta innebär att människor i olika 

länder som reser samma längd, på en plats kan definieras som en turist, och på en annan inte. 

5.1.1 Att locka turisten 

De är svårt att avgöra vad som är en generell turist eftersom turister kan ha olika 

personligheter och viljan är självcentrerad och ofta är det flera som ska enas om resmålet 

enligt Hanefors och Mossberg (2007). Det finns fyra byggstenar som hjälper turisten att välja 

destination: Åka, Bo, Äta, Göra. Detta är enligt författarna de fyra viktigaste delarna 

marknadsförare behöver jobba med för att skapa en destination. Göteborg & Co arbetar 

tillsammans med andra aktörer i staden med fokus på olika erbjudanden inom boende, mat 

och resande så att turisten själv syr ihop sin egen paketresa, men resultatet blir detsamma. 

Hanefors och Mossberg (2007) berättar att Maslow har utvecklat en behovstrappa där de mest 

grundläggande behoven måste tillfredsställas innan individer kan nå nästa steg; fysiskt behov, 

säkerhetsbehov, socialt behov, uppskattnings och behov av självförverkligande. Genom 

paketresor eller möjligheten för turisten att lätt hitta erbjudanden och själv sy ihop ett paket 
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underlättas de första stegen i Maslows trappa och turisten kan fokusera mer på nöje, 

underhållning och självförverkligande (Hanefors & Mossberg 2007). Maslow har i efterhand 

adderat estetiska behov och behov av förståelse, som går att kopplas till upplevelserummet. 

Det sociala behovet visar sig genom att turisten reser för att skapa sig en identitet genom val 

av livsstil. Resan är en viktig del i självförverkligandet (Hanefors & Mosberg 2007) 

 

Wang et al. (2011) påpekar att det är viktigt för destinationsmarknadsförare att ha en god 

kännedom om besökarnas behov och att dessa är i ständig förändring. Göteborg & Co har 

detta i åtanke i marknadsföringen av Göteborg då den anpassas efter målgruppen. Svenska 

och Norska turister är till exempel mer intresserade av att få detaljerad information om 

exempelvis restauranger, och Göteborg & Co lyfter gärna fram att staden är en sommarstad 

med närhet till skärgård. Marknadsföring mot amerikanska eller kinesiska turister kan 

däremot inte gå in på detaljnivå på samma sätt eftersom besökarna ofta använder sig av 

kombinationsresor som inkluderar flera länder, och därför har de väldigt lite lokalkännedom 

om de olika destinationerna, som går att utläsas i resultatet från intervjuerna med Göteborg & 

Co. 

 

5.2 Destinationsutveckling genom image- och 
personlighetsskapande 

Som tidigare nämnt av Beerli och Martín (2004) består image av primär och sekundär image. 

Primär image innefattar information som insamlats på egen hand av individer när dessa har 

besökt en destination. Sekundär image består bland annat av den information som individen 

redan har av egen kunskap eller information av familj och vänner. I all marknadsföring 

handlar det om att skapa en känsla av destinationen hos den potentiella turisten, detta görs för 

att öka konkurrenskraften. Organisationer positionerar sig bäst via slogans, bilder och teman, 

menar Kotler, Haider och Rein (1993). Genom sin marknadsföring via hemsidor och webb tv-

avsnitt är det stadens sekundära image som Göteborg & Co har strävar efter att påverka. En 

positiv och stark image är en tillgång för destinationen eftersom att det påverkar besökarens 

upplevelse, menar Leisen (2001). Sekundär image kan alltså i sin tur påverka turisternas 

upplevelse på platsen, vilket bidrar till den primära image som skapas av erfarenheter, vilket i 

sin tur belyser vikten av att städer strävar efter en positiv image så som Göteborg & Co gör. 

Om konsumenternas mentala bild av ett varumärke dessutom matchar 

destinationsutvecklarnas bild bevisar detta en lyckad varumärkesstrategi. Även om den 

mentala bilden av ett varumärke skapas i konsumenternas hjärnor, försöker marknadsförare 

påverka denna process så mycket som möjligt genom att skapa annonser, reklamblad och 

kampanjer, avslutar Moriarty och Franzen (2009). 

 

Vilken personlighet som besökare tillskriver destinationen baserat på besöket, är viktigt för att 

bidra till att de ska återvända och rekommenderar platsen för andra (Baloglu & Usaklia 2011), 

vilket också är något som Göteborg & Co värdesätter. I den enkätundersökning som 

genomförts inom ramen för denna studie har det också visat sig att tips från tidigare besökare 

var återkommande i alla ålderskategorier som information inför resan till Göteborg. Det går 

också att utläsa att åldersgruppen 0-18 år, 19-38, 39-50 samt 51-69 år använde sig mest av 

hemsidor när de skulle söka information om Göteborg som destination. Den mest markanta 

målgruppen var 70-100 år som inte använde sig av hemsidor i lika stor utsträckning. Dessa 

respondenter använde sig till störst del utav tips från tidigare besökare. De alternativ som fick 

näst högst svar i den äldsta ålderskategori var sociala medier och Tv - radio – tidningar. 
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Marknadsföringen av en destination medverkar till att skapa destinationens image (Echtner & 

Ritchie 2003), vilken i sin tur inkluderar destinationens personlighet (Moriarty & Franzen 

2009).  Moriarty och Franzen (2009) förklarar skillnaden mellan en mänsklig personlighet och 

en varumärkespersonlighet på så sätt att människors personlighet kommer inifrån individen 

medan varumärken får sin personlighet genom att vi människor projekterar en personlighet på 

det. Genom att varje turist tilldelar destinationen ett antal personlighetsdrag utefter hur den 

uppfattas skapas varumärkespersonligheten. Göteborg & Co vill att Göteborg ska uppfattas 

som en välkomnande, hjälpsam, mångfaldig och inspirerande stad, till skillnad från 

Stockholm som kan uppfattas som mer snobbig. Detta går i linje med vad Moriarty och 

Franzen (2009) menar, nämligen att vilken personlighet en stad har är betydelsefullt och att 

det kan vara ett verktyg för att urskilja destinationen ur mängden och från dess konkurrenter. 

Göteborg & Co hävdar dock att det är svårt att förmedla dessa personlighetsdrag i ren 

kommunikation och att besökare snarare ska få en känsla av karaktärsdragen genom hur 

staden uttrycks och uppfattas. 

 

Destinationsutveckling innefattar ett flertal mål och ofta handlar det om en kvantitativ ökning 

av antalet besökare från föregående år, men det kan också handla om mål för den kvalitativa 

utvecklingen av destinationens produktutbud, menar Müller (2007). Göteborg & Co har mål 

om att öka turismen till staden men inte i specificerad mängd. Anledningen till detta är för att 

det finns så mycket annat i omvärlden som påverkar turismtillströmningen exempelvis 

världskonjunkturen, oljekrisen och dollarkursen. Därför kan turismen minska ett år, trots att 

företaget genomfört ett antal lyckade marknadsföringskampanjer. 

  

Som tidigare nämnt skapas destinationsimage genom två processer; organic image och 

induced image (Gunn 1988). Under våren är Göteborg & Co i full gång med planeringen och 

inspelningen inför sommarens kampanj (induced image) där kommunikationen av Göteborg i 

underhållningsform ska nås ut via digitala medier (organic image). Göteborg & Co var 

tidigare en traditionell marknadsföringsorganisation där information spridits ut om att 

Göteborg är bäst, till att idag jobba med ambassadörer i stället. Ambassadörerna berättar för 

andra hur de upplever Göteborg och på så sätt vill Göteborg & Co visa upp härliga delar av 

staden så att eventuella besökare själva fattar beslutet om att resa till Göteborg. Göteborg & 

Co lät förra året fem personligheter ta över ett av företagets konto på sociala medier under 

några veckor och i år ska företaget ta steget längre och låta två kända personer åka runt och 

uppleva Göteborg. Genom att förmedla detta i ett antal underhållande webbtv-avsnitt hoppas 

de skapa en positiv marknadsföring som bidrar till att inspirera människor att besöka staden. 

Hosany, Ekinci och Uysal (2006) argumenterar för att marknadsförare bör utveckla 

kampanjer som framhäver en destinations personlighet, vilket dessa webbtv-avsitten skulle 

kunna bidra med. Då den mentala bilden som konsumenter har om ett varumärke också 

existerar som en varumärkesstrategi hos företagsledarna, är det dessutom oerhört viktigt att 

dessa två bilder matchar, menar Moriarty och Franzen (2009). Då konsumenternas mentala 

bild av varumärket matchar med destinationsutvecklarnas bild, tyder detta på en lyckad 

varumärkesstrategi (Moriarty & Franzen 2009). 

5.2.1 Att möta förväntningar 

Göteborg & Co anser att en person som har besökt en destination ska bli positivt överraskad 

och få mer än denne förväntat sig. Därför är det viktigt att marknadsförare sprider reklam som 

lever upp till förväntningarna och speglar verkligheten och inte tvärt om. Framhävs en 

drömbild av destinationen tar det inte lång tid innan någon åker dit och blir besviken eftersom 

förväntningarna inte uppfylls. Precis som Göteborg & Co anser, är det därmed viktigt att 

exponera en så autentisk bild av destinationen som möjligt. Även Grönroos (2008) anser att 
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den image som förmedlas bör stämma överens med verkligheten för att motverka en negativ 

bild av destinationen. Det är bättre att underdriva i beskrivningen för att turisten verkligen ska 

känna sig nöjd. “Man ska ha en position man känner sig hemma i och kan backa upp. Har du 

beskrivit Göteborg på ett sätt och du åker dit och upptäcker att de inte är så, ja då tar de inte 

lång tid innan man blir missnöjd och känner sig lurad.” (informant 1, 2016).   

 

Marknadsföring av idag handlar om att särskilja sig från konkurrenterna genom att skapa en 

känsla för destinationen hos den potentiella turisten (Kotler, Haider & Rein 1993). Begreppet 

image förklaras av Leisen (2001) som en rad bilder som skapas i en individs huvud genom de 

olika intryck denne fått. Idag är det framförallt viktigt att bygga en stark image eftersom att 

konkurrensen har hårdnat och en stark och positiv image är en tillgång för destinationen då 

det påverkar turistens upplevelse.  I sin marknadsföring arbetar Göteborg & Co med banners 

på sina hemsidor och de jobbar även med andra aktörer som kända bloggare, och dessa 

tillvägagångssätt bidrar till att skapa stadens image. Det går att köpa information för att se 

vem som har varit inne på hemsidor som indikerar på att personer har tittat på resor, men den 

känslomässiga delen är att så ett frö hos den potentiella turisten och att skapa en känsla av att 

Göteborg kan vara ett möjligt resmål. 

  

En destination positionerar sig bäst via slogans, teman och bilder (Kotler, Haider & Rein 

1993). Inom den grundläggande kommunikationen har Göteborgs stad samt Göteborg & Co 

tre kärnvärden. Dessa är; mänskligt, pluralistiskt och inspirerande. Göteborg och dess 

invånare ska uppfattas som hjälpsamma och som avslappnat coola. Invånarna har självdistans 

vilket öppnar upp för en skämtsam och sjyst atmosfär i staden. Göteborgs-skämt finns dock 

inte med i deras marknadsföring.  Som tidigare nämnts ska besökare känna sig avslappnade 

och välkomna i Göteborg och staden ska inte uppfattas som stel, pretentiös, stroppig och 

sprättig. De associationer som ska förknippas med staden ska skapas med hjälp av Göteborg 

& Co’ s hemsida genom bilder och rörligt material. Till exempel ska det ge en känsla av 

mångfald och alla besökare ska känna sig välkomna oavsett ursprung och kön. Göteborg & 

Co anser att marknadsförare varken kan eller bör kommunicera bokstavligen hur en stad ska 

uppfattas. 

 

Göteborg & Co jobbar till viss del med att skapa värde för besökare innan resan genom till 

exempel samarbete med hotell och restauranger för att underlätta för turister att själva sätta 

ihop paketresor. Detta är viktigt för att skapa flerdimensionella värden för turisten i de olika 

faserna av resan. Att företaget till stor del använder sig av sin hemsida för att förmedla 

stadens tillgångar och utbud är något som kan underlätta att länka samman turister och 

potentiella turistprodukter (Wang et al. 2011). Vi kan också se i resultatet av 

enkätundersökningen att respondenterna i linje med detta svarat att en stor del av 

informationshämtandet inför resan gjorts genom hemsidor. Göteborg & Co jobbar till 

exempel med banners på hemsidor och bloggare som har många följare på sina nätverk, för att 

få positiv marknadsföring. 

  

Göteborg & Co marknadsför till stor del genom internet och att de jobbar med word of mouth 

för att få människor att vilja åka till staden. Enligt företaget är word of mouth svårt att jobba 

med men det kan generera effektiva resultat och är därför viktigt. Hanefors och Mossberg 

(2007) instämmer och menar att människor litar mer på varandra än på reklam, detta även om 

man inte känner personen som berättar. En levande historia från någon som varit på plats och 

upplevt destinationen själv är mer pålitligt. Författarna menar också att man gärna berättar om 

just resor för att de ofta är dyra, komplicerade och spännande (Hanefors & Mossberg 2007). 

Det är bland annat därför Göteborg & Co jobbar med ambassadörer som hjälper till att sprida 
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word of mouth. Även Moriarty och Franzen (2009) poängterar att varumärken skapas genom 

associationer, till exempel word of mouth. För att en image ska vara effektiv anser han också 

att den behöver uppfylla ett antal kriterier, däribland att den ska vara trovärdig. Detta är något 

som även Kotler, Haider och Rein (1993) konstaterar. Det är därför av yttersta vikt att 

marknadsförare kommunicerar en bild som stämmer överens med verkligheten när de arbetar 

med en destination. 
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6 Slutdiskussion 
Nedan framställs en slutdiskussion som består av två rubrikindelningar kopplade till den teori 

och det resultat som har redovisats tidigare i denna uppsats. Dessa rör ämnen som 

marknadsföring, word-of-mouth och personlighetdrag. Diskussionen mynnar ut i en slutsats 

som svarar på de tre inledande frågeställningarna. Vi ger även förslag till fortsatt forskning. 

 

6.1 Word of mouth 

Göteborg & Co’s kommunikation har tidigare varit traditionell, där det handlade om att 

förmedla att staden är bäst till så många som möjligt, till att nu ha gått över mer till att jobba 

med ambassadörer i sin marknadsföring. Då enkätundersökningen indikerar att många 

respondenter värdesätter andra människors åsikter högre än traditionell reklam, är detta en 

effektiv strategi. I alla ålderskategorier förutom den yngsta, var tips från tidigare besökare 

bland de två populäraste sätten att inhämta information om resan. Att nå ut till potentiella 

turister är grundläggande för att förmedla stadens personlighet. Göteborg & Co satsar mycket 

på internet och de vill få folk att skapa en vilja att åka till Göteborg utan att de själva är 

medvetna om det.  

 

Det finns olika nivåer av image och begreppet destinationsimage kan ses som en förenklad 

bild av de påtagliga förhållanden som sker på en destination (Kotler et al. 2002). Dessa är 

baserade på ett flertal olika källor, till exempel massmedia, marknadsföringsmaterial och 

andra individers åsikter (Echtner & Ritchie 2003). Hanefors och Mossberg (2007) instämmer 

också med att andra individers åsikter är viktig då människor litar mer på varandra än på 

reklam, detta även om man inte känner personen som förmedlar informationen. Enligt 

Göteborg & Co är det viktigt att man som marknadsförare kan stå bakom alla åsikter som 

kommunicerats ut. Om det kommunicerats att någonting är på ett visst sätt bara för att det ska 

låta bra men inte för att det faktiskt är så, tar det inte lång tid innan någon reser till staden och 

upptäcker att det inte stämmer. Det kan resultera i att besökaren blir missnöjd och känner sig 

lurad. Eftersom rykten sprids snabbt är det bättre att marknadsförare underdriver så att 

besökaren istället blir glatt överraskad när hen anländer. Åter igen, huvudkanalen för 

information inför en resa är vad kompisar och familj har tipsat om. 

 

6.2 Marknadsföring och varumärkesstrategi 

Att marknadsförare har en gemensam bild av hur de vill att destinationen ska uppfattas, och 

förmedlar detta på ett effektivt sätt i olika marknadsföringskanaler är grundläggande för att 

skapa en effektiv destinationsmarknadsföring (Hunt 1975). Marknadsföringen av en 

destination medverkar till att skapa destinationens image (Echtner & Ritchie 2003), vilken i 

sin tur inkluderar destinationens personlighet (Moriarty & Franzen 2009). Kumar och Nayak 

(2014) anser att en unik och välgrundad personlighet är en positiv tillgång som kan leda till att 

besökare får en önskvärd bild av destinationen. I bästa tänkbara fall matchar konsumenternas 

mentala bild av staden med destinationsutvecklarnas bild, och om man lyckas få perspektiven 

att matcha är det ett resultat av en lyckad varumärkesstrategi (Moriarty & Franzen 2009). 

Även Grönroos (2008) anser att den image som förmedlas bör stämma överens med 

verkligheten för att motverka en negativ bild av destinationen. Likaså instämmer Timmerman 

(2002) och menar att varumärkespersonligheten är en av de attribut som skapar ett 

varumärkes image, vilket gör att det är viktigt att förstå vilken personlighet destinationer har i 
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konsumenternas ögon. Göteborg & Co använder sig av tre kärnvärden som Göteborgs Stad 

har valt i den grundläggande kommunikationen. Dessa är: Mänskligt, Pluralistiskt och 

Inspirerande. Göteborg ska också uppfattas som en välkomnande, hjälpsam, mångfaldig och 

avslappnad stad, till skillnad från Stockholm som kan uppfattas som mer snobbig. Göteborg 

har en självdistans där det finns utrymme för invånare och turister att skämta om sig själva, 

men så kallade göteborgsskämt är bannlysta från Göteborg & Co’s egen marknadsföring. 

Besökare ska trivas, känna sig avspända och välkomna. Göteborg ska inte ska uppfattas som 

den “...stela, pretentiösa, stroppiga, sprättiga, ängsligt coola, utan mer avslappnat, härliga och 

välkomnande.”(informant 1, 2016). I enkätundersökningen som genomförts svarade 

respondenterna generellt att välkomnande, hjälpsam och avslappnad var de personlighetsdrag 

som passade bäst in på Göteborg medan personlighetsdragen snobbig och stel passade minst 

in. Av alla respondenter svarade 0 % “stämmer inte” under frågan om Göteborg var 

inspirerande. “Stämmer helt”, “stämmer till stor del” och “neutral” var de vanligaste svaren på 

frågan. Dessa tre svarsalternativ var också vanligast på frågan om Göteborg uppfattas som 

mångfaldigt, flest svarade neutralt men därefter fick “stämmer helt” flest svar. På frågan om 

Göteborg uppfattas som skämtsam har respondenterna inte svarat “stämmer helt” i lika stor 

utsträckning som de andra personlighetsdragen. 

 

6.3 Slutsats 

I och med att konkurransen på marknaden mellan turistdestinationer har ökat, behöver 

marknadsförare idag använda sig av en strategi och marknadsföring som hjälper destinationen 

att sticka ut ur mängden. Att använda sig av personifiering är ett effektivt verktyg för att bidra 

till stadens image. Genom denna studie har vi kommit fram till att Göteborgs Stad vill 

uppfattas som mänskligt, inspirerande och pluralistiskt. För att locka turister vill Göteborgs & 

Co också att staden ska uppfattas som välkomnande, hjälpsam och avslappnad men vill 

däremot inte att Göteborg ska uppfattas som stelt och snobbigt. Företaget använder sig inte av 

typiska så kallade göteborgsskämt i sin marknadsföring men vill ändå att staden ska ha en 

öppen atmosfär där invånare och besökare har självdistans och till viss del kan uppfattas som 

skämtsamma.  Turisterna som besökte Göteborg under den period som enkäterna samlades in 

uppfattade staden som välkomnande, hjälpsam och avslappnad. Skämtsam associerades delvis 

med staden men inte i lika stor utsträckning. De personlighetsdrag som passade sämst in var 

snobbig och stel. 

 

Alltså har vi kommit fram till att Göteborg & Co huvudsakligen har lyckats med en, vad som 

enligt vår teoretiska referensram uppfattas som, lyckad marknadsföring. Den skillnad som 

existerar inkluderar främst personlighetsdragen inspirerande, mångfaldig och skämtsam, där 

vi kan se vissa skillnader mellan turisters uppfattning och Göteborg & Co’s önskemål. I 

enkätundersökningen fick respondenterna ta ställning till ett antal personlighetsdrag, vilket 

kan ha påverkat utfallet i jämförelse med om de hade fått skriva fritt. Det är därför viktigt att 

poängtera att denna studie inte är generaliserbar, men den kan däremot ge en indikation om 

huruvida det finns en skillnad eller inte. Genom att genomföra en liknande undersökning med 

en annan urvalsmetod och ett annat tillvägagångssätt skulle resultatet kunna visa sig 

annorlunda. 

 

6.4 Förslag till fortsatt forskning 

Vi tror att en fortsatt studie skulle kunna handla om ungefär samma ämne som behandlas i 

denna studie men att det skulle kunna göras en mer grundligare studie som skulle kunna ge 

generaliserbara resultat. Förslagsvis kan syftet i stället vara att få en djupare förståelse för 
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turisters bild av Göteborg och då hade en ostrukturerad undersökning kommit bättre till 

användning. Genom en öppen fråga där respondenter själva får skriva ner personlighetsdrag 

som de associerar med Göteborg kan det framkomma unika karaktärsdrag som annars är svåra 

att upptäcka. 

 

Det har gjorts många studier om varför en turist reser till den utvalda destinationen men det 

hade varit intressant att göra en specifik undersökning om Göteborg som destination och vilka 

drivkrafter som är mest centrala för turisterna. En annan fråga som fanns med på vår enkät 

som också kan kopplas till drivkraften handlar om hur turisten samlar in sin information om 

destinationen för beslutsfattandet, även denna fråga kan vara intressant att fördjupa sig i för 

att få en ökad förståelse för turistens beslutsfattande. 
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8 Bilagor 
 

8.1 Intervjuschema 

Inledande 

- Presentera oss själva och undersökningen 

- Anonym ok (Publicera på diva)? Spela in ok? 

- Socio-demografisk fakta 

 

Frågor 

- Anställning 

- Vad är det bästa med ditt jobb? 

- Vad är din roll på Göteborg & Co? 

- Hur definierar Göteborg & Co en turist? Är det kilometeravstånd som gäller? Är man 

turist om man kommer från Alingsås och Kungsbacka? Turist/resenär/besökare 

- Hur jobbar Göteborg & Co med marknadsföring av Göteborg mot turister?  

- Skiljer sig marknadsföringen åt mellan inhemska/inkommande turister? Skiljer 

målgrupper? 

- Gör ni någonting för att skapa interaktion mellan Göteborgarna och turisterna? 

- Vad är den viktigaste anledningen för Göteborg och Gbg & Co att locka besökare? 

- Jobbar ni med researangörer för att skapa Paketresor eller andra samarbeten? 

- Vad har ni för vision som ni jobbar mot i nuläget, när de kommer till profilering av 

staden 

- Har denna förändrats de senaste 5 åren? 

- Vad gör ni för att uppnå denna vision?  

- Vilka är de viktigaste kärnvärdena som ska associeras till Göteborg? 

- Om Göteborg skulle vara en person, hur skulle ni vilja att den uppfattades då? 

  ...På vilket sätt? ...Hur menar du att den är __? (Indikatorer) 

 

Avslutning 

- Tack 

- Finns det någon mer på Göteborg & Co som vi skulle kunna få möjlighet att intervjua 

idag? 

- Fortsatt kontakt & frågor? 

- Hejdå 
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8.2 Svensk enkät 

 

Hej! 

Vi är tre studenter från Högskolan Borås som jobbar med vår examensuppsats. Vår 

undersökning handlar om Göteborg som destination. Det är viktigt för oss att veta hur 

besökare uppfattar Göteborg och vi vore därför tacksamma om du vill ta två minuter och 

svara på frågorna nedan, självklart är du helt anonym! 

 

Med Vänliga Hälsningar Gabriella, Sofia och Camilla 

 

Kryssa i en ruta, den som stämmer bäst överens med dig. 

 

1 

Vilken stad är du bosatt i? ________________ 

 

2 

Kön: ⏩ Man  ⏩ Kvinna 

 

3 

Ålder: ⏩ 0-18 ⏩ 19-38 ⏩ 39-50 ⏩ 51-69 ⏩ 70-100 

 

4 

Vad är ditt främsta syfte med besöket i Göteborg? 
 

Nöje     ⏩ 

Fly vardagen    ⏩ 

Jobb     ⏩ 

Besöka någon (t.ex. familj, vänner) ⏩      

Annat, nämligen:________________  

 

5 

Om ditt främsta syfte är nöje eller att fly vardagen, vad avgjorde att du valde Göteborg? 

Shopping    ⏩ 

Evenemang    ⏩ 

Kultur     ⏩ 

Skärgård    ⏩ 

Natur     ⏩ 

Matupplevelser   ⏩ 

Annat, nämligen:________________     

 

 

OBS! Fortsätt på baksidan! 

 

 

 

Gå vidare till fråga 6 
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6 

Vart hittade du främst information om din resa? 
 

Tips från tidigare besökare ⏩ 

Sociala medier   ⏩ 

Tv, radio, tidningar  ⏩ 

Turistbyrå/resebyrå  ⏩ 

Hemsidor   ⏩ 

 

7 

Det var lätt att hitta information inför resan…  

 

 Stämmer inte Stämmer till 

viss del 

Neutral Stämmer till 

stor del 

Stämmer helt  

 ⏩ ⏩ ⏩ ⏩ ⏩  

 

8 

Om Göteborg hade varit en person, hade hen varit…  

 

 Stämmer 

inte 

Stämmer 

Till viss del 

Neutral Stämmer 

till stor del 

Stämmer 

helt 

Glad ⏩ ⏩ ⏩ ⏩ ⏩ 

Hjälpsam ⏩ ⏩ ⏩ ⏩ ⏩ 

Härlig ⏩ ⏩ ⏩ ⏩ ⏩ 

Cool ⏩ ⏩ ⏩ ⏩ ⏩ 

Skämtsam ⏩ ⏩ ⏩ ⏩ ⏩ 

Stel ⏩ ⏩ ⏩ ⏩ ⏩ 

Välkomnande ⏩ ⏩ ⏩ ⏩ ⏩ 

Avslappnad ⏩ ⏩ ⏩ ⏩ ⏩ 

Flexibel ⏩ ⏩ ⏩ ⏩ ⏩ 

Snobbig ⏩ ⏩ ⏩ ⏩ ⏩ 

Sjyst ⏩ ⏩ ⏩ ⏩ ⏩ 

Miljövänlig ⏩ ⏩ ⏩ ⏩ ⏩ 

Mångfaldig ⏩ ⏩ ⏩ ⏩ ⏩ 

Inspirerande ⏩ ⏩ ⏩ ⏩ ⏩ 

 

9 

Och till sist, finns det någonting mer du förknippar med Göteborg (person, karaktärsdrag eller 

händelse etc..)? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

Kryssa i en ruta, den som stämmer bäst överens med dig. 

 

Tack för din medverkan! 
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8.3 Engelsk enkät  

Hello! 

We are three students from University Borås and are currently working on our final theses. 

Our research is about Gothenburg as a destination. It is very important for us to understand 

how tourists perceive Gothenburg and we would be very happy if you will take 2 minutes to 

answer our questions below. Ofcourse you are completly anonymous! 
 

Kind regards, Gabriella, Sofia and Camilla 

 

Mark one box, the one that suits you the best! 

 

1 

Which country do you live in? ________________ 

 

2 

Gender: ⏩ Male  ⏩ Female 

 

3 

Age: ⏩ 0-18 ⏩ 19-38 ⏩ 39-50 ⏩ 51-69 ⏩ 70-100 

 

4 

What is your main purpose to visit Gothenburg? 
 

Entertainment     ⏩ 

Escape daily life    ⏩ 

Work      ⏩ 

Visit someone (ex. family, friends)  ⏩     

Other:________________   ⏩ 

 

5 

If your main purpose is entertainment or to escape daily life, what made you to choose 

Gothenburg? 

Shopping    ⏩ 

Events     ⏩ 

Culture    ⏩ 

Archipelago                ⏩ 

Nature     ⏩ 

Restaurants    ⏩ 

Other:_______________      

 

 

Continue on next side! 

Go to question nr 6 



 

- 35 - 

 

 

6 

Where did you find information about your travel destination? 
 

Suggestion from previous visitor       ⏩ 

Sociala media    ⏩ 

Tv, radio, news paper   ⏩ 

Travel agency    ⏩ 

Web pages    ⏩ 

 

7 

It was easy to find information about Gothenburg…  
 

 Do not agree Agree to 

some extent 

Neutral Agree 

mostly 

Agree 

completly 

 

 ⏩ ⏩ ⏩ ⏩ ⏩  

 

8 

If Gothenburg was a person, he/she would be… 
 

 Do not agree Agree to 

some extent 

Neutral Agree 

mostly  

Agree 

completly 

Happy ⏩ ⏩ ⏩ ⏩ ⏩ 

Helpful  ⏩ ⏩ ⏩ ⏩ ⏩ 

Wonderful  ⏩ ⏩ ⏩ ⏩ ⏩ 

Cool  ⏩ ⏩ ⏩ ⏩ ⏩ 

Jokey  ⏩ ⏩ ⏩ ⏩ ⏩ 

Stiff ⏩ ⏩ ⏩ ⏩ ⏩ 

Welcoming ⏩ ⏩ ⏩ ⏩ ⏩ 

Relaxed  ⏩ ⏩ ⏩ ⏩ ⏩ 

Flexible ⏩ ⏩ ⏩ ⏩ ⏩ 

Snobby ⏩ ⏩ ⏩ ⏩ ⏩ 

Decent  ⏩ ⏩ ⏩ ⏩ ⏩ 

Environmentally 

friendly  
⏩ ⏩ ⏩ ⏩ ⏩ 

Diverse ⏩ ⏩ ⏩ ⏩ ⏩ 

Inspiring ⏩ ⏩ ⏩ ⏩ ⏩ 

 

9 

And at last, is there anything else you associate with Gothenburg (person, character. event,  

etc ..)? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
 

Mark one box, the one that suits you the best. 

Thank you for your participation! 
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8.4 Tabell och diagram 

 

8.4.1 Sammanfattning av enkätundersökning 
Case Processing Summary 

 

Cases 

Included Excluded Total 

N Percent N Percent N Percent 

Kön 124 100,0% 0 0,0% 124 100,0% 

Ålder 124 100,0% 0 0,0% 124 100,0% 

Syfte 124 100,0% 0 0,0% 124 100,0% 

Avgörande 93 75,0% 31 25,0% 124 100,0% 

Information 122 98,4% 2 1,6% 124 100,0% 

Lättellerej 123 99,2% 1 0,8% 124 100,0% 

Glad 120 96,8% 4 3,2% 124 100,0% 

Hjälpsam 119 96,0% 5 4,0% 124 100,0% 

Härlig 119 96,0% 5 4,0% 124 100,0% 

Cool 119 96,0% 5 4,0% 124 100,0% 

Skämtsam 118 95,2% 6 4,8% 124 100,0% 

Stel 119 96,0% 5 4,0% 124 100,0% 

Välkomnande 119 96,0% 5 4,0% 124 100,0% 

Avslappnad 119 96,0% 5 4,0% 124 100,0% 

Flexibel 119 96,0% 5 4,0% 124 100,0% 

Snobbig 119 96,0% 5 4,0% 124 100,0% 

Sjyst 120 96,8% 4 3,2% 124 100,0% 

Miljövänlig 119 96,0% 5 4,0% 124 100,0% 

Mångfaldig 119 96,0% 5 4,0% 124 100,0% 

Inspirerande 119 96,0% 5 4,0% 124 100,0% 

 

8.4.2 Resultat personlighetsdrag ålderssegment, enkätundersökning 
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8.4.3 Resultat informationsinhämtning ålderssegment, enkätundersökning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.4.4 Resultat syfte till resan, enkätundersökning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 38 - 

 

 

8.4.5 Resultat könsfördelning, enkätundersökning 
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